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Setor de Serviços pernambucano registra queda de 3,7% em julho

Em julho, o volume total de serviços
prestados em Pernambuco registrou queda de
1,9% em relação ao mês anterior, considerandose a variação mensal do índice de vendas
com ajuste sazonal. Essa retração, ressalte-se,
ocorre após revisão dos índices apresentados
pelo IBGE no mês para os meses de maio e
junho, na publicação anterior: em agosto, o
Instituto informou que as variações foram,
respectivamente, -3,0% (maio) e +3,2% (junho).
Agora, em setembro, o IBGE atualizou as
estimativas para -2,5% em maio e +2,8% em
junho. Portanto, foram resultados pouco mais
erráticos que os informados anteriormente, e
também menos favoráveis, visto que ampliaram
a diferença (negativa) entre os desempenhos
de maio e junho.
Quando se observa o índice do volume de
serviços em julho de 2018 com relação ao mesmo
mês no ano de 2017, Pernambuco registra mais
um período de três meses consecutivos em
queda: -7,1% em maio, -2,5% em junho e -3,7%
em julho. Antes, no primeiro trimestre de 2018,
o estado já havia apresentado trajetória similar:
-5,6% em janeiro, -4,7% em fevereiro e -3,8%
em março. Apenas em abril (+1,2%) observou-se
desempenho positivo. Nesse sentido, a variação
acumulada de janeiro a julho deste ano foi de
-3,8%.
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No mês de julho, a maior queda em relação ao
mesmo mês no ano anterior ocorreu na atividade
de ‘Serviços profissionais, administrativos e
complementares’, cuja variação foi de -8,5%,
seguido da atividade de ‘Serviços de informação
e comunicação’ (-6,3%). Os ‘Serviços prestados
às famílias’, por outro lado, foi o único com
variação positiva, crescendo 1,9% em relação
a julho do ano anterior.
No acumulado de janeiro a julho, os ‘Serviços
profissionais, administrativos e complementares’
ainda apresentam o pior desempenho entre as
atividades dos serviços, com queda de 11,9% em
relação ao mesmo período do ano anterior, mais
uma vez seguidos das atividades de ‘Serviços
de informação e comunicação’ (-6,0%). Nessa
base de comparação, os ‘Serviços prestados às
famílias’ cresceram 0,7% e as atividades de
‘Transportes, serviços auxiliares aos transportes
e correio’ aumentaram 2,2% em volume de
prestação de serviços.
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Tabela 1 – Pernambuco - Índice da Pesquisa Mensal de Serviços
MÊS/ IGUAL AO MÊS DO ANTERIOR

ACUMULADO

TAXA DE VARIAÇÃO

TAXA DE VARIAÇÃO

ATIVIDADES DE SERVIÇOS
MAI/18

JUN/18

JUL/18

NO ANO

EM 12 MESES

Total

-7,1

-2,5

-3,7

-3,8

-4,4

1. Serviços prestados às famílias

-1,6

0,5

1,9

0,7

6,2

2. Serviços de informação e comunicação

-2,9

-3,8

-6,3

-6,0

-5,9

3. Serviços profissionais, administrativos
e complementares

-20,7

-15,4

-8,5

-11,9

-12,3

4. Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio

-2,8

7,6

-1,6

2,2

-2,0

5. Outros Serviços

-3,2

-3,9

-1,6

-5,1

-9,6

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE

A situação do setor ainda reflete o grau de
desconfiança dos agentes econômicos (empresas
e famílias) com a proximidade do pleito eleitoral
e as incertezas sobre o rumo da economia no
segundo semestre. Não obstante a produção
física da indústria do estado registrar melhores
índices e acumular crescimento de 4,7% de
janeiro a julho, nem todos os segmentos dos
serviços no estado têm refletido a recuperação da
atividade industrial, restando êxito ao segmento
de transportes, responsável pelo escoamento
da produção.
Os segmentos de ‘profissionais,
administrativos e complementares’ e de
‘informação e comunicação’, entretanto,
persistem em queda, visto que são atividades
que ainda passam por ajustes no quadro de
pessoal e na estrutura de custos das grandes
empresas, e para os quais os investimentos em
tecnologias tendem a reduzir as despesas com
tais serviços.
Já o desempenho dos ‘serviços prestados às
famílias’, seguem resistindo à queda, embora com
variação positiva muito pequena, possivelmente
influenciados pelo aumento da massa de
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rendimentos do trabalho, cujo crescimento no
primeiro semestre de 2018 foi maior no estado
(4,5%) em comparação à média nacional (2,1%)
O indicador de longo prazo (variação
acumulada em 12 meses), que sugere tendência
sobre o desempenho do setor, mantevese estável em julho quando comparado ao
resultado apresentado em junho: -4,4% e -4,5%,
respectivamente. O mesmo se observa quanto
ao índice de serviços nacional, conforme se
verifica no gráfico abaixo. No caso do Brasil,
entretanto, a trajetória se apresenta quase
constante desde julho do ano passado – quando
o volume de serviços acumulado em 12 meses
registrava queda de -4,6% –, ao passo que em
Pernambuco a trajetória é menos regular, com
recuos em janeiro e maio de 2018.
Reiterando o que se observou no mês de
junho, apenas os ‘serviços prestados as famílias’
acumulam resultado positivo no período de
12 meses, dado que se tratam de serviços que
englobam consumo imprescindíveis para a
população, como cuidados pessoais, alojamento
e alimentação.
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Gráfico 1

Fonte: Pesquisa Mensal de Serviços (PMS)/IBGE. Elaboração Instituto Fecomércio-PE.
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