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Setor de Serviços pernambucano volta a recuar em outubro

Segundo o IBGE, através da Pesquisa
Mensal de Serviços (PMS), o volume de serviços
pernambucano mostrou variação negativa
no indicador mês, mês atual em relação ao
mês anterior, caindo -0,7% em outubro. O
valor é mais deteriorado que o resultado
nacional que mostrou crescimento de 0,1%,
conseguiu ser menos deteriorado que o mês
anterior (-1,2%), além de ser o menor valor
para os meses de outubro desde 2015, quando
o volume de serviços mostrou queda de -2,8%.
A queda em novembro não surpreende pois
outros indicadores já mostravam desempenho
fraco em outubro, como o volume de vendas
do comércio. O resultado reflete o cenário
eleitoral, onde grande parte da população ficou
voltada às questões das escolhas dos novos
parlamentares, governador e presidente, o que
acabou impactando negativamente o andamento
dos setores, como Comércio e Indústria, que
aguardando uma definição mais clara, acabou
adiando possíveis investimentos que ocorreriam
em outubro. Outro ponto importante é que a
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demanda por serviços de pesquisas, publicidades
e também jurídicos reduziram-se em outubro
em comparação ao mês anterior, justamente
porque grande parte dos cargos em disputa
nas eleições de 2018 em Pernambuco foram
definidos no primeiro turno, restando apenas
para presidente.
Com a desaceleração das vendas do Varejo no
Estado, além de um setor industrial apresentando
uma capacidade ociosa grande, é provável que
a recuperação do setor de serviços seja adiada
para o segundo semestre de 2019. Existe uma
perspectiva positiva em relação ao desempenho
econômico nos próximos anos, isto porque a
equipe que vem sendo formada aponta para
uma gestão com uma agenda voltada ao setor
produtivo, o que gera uma euforia do lado da
oferta.Confirmando-se esse cenário positivo a
partir de 2019, os serviços podem mostrar uma
retomada mais forte, contribuindo-se para que o
volume de negócios do setor volte ao movimento
ascendente de maneira mais rápida.
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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
AGO/18

SET/18

OUT/18

NO ANO

EM 12 MESES

Total

5,4

1. Serviços prestados às famílias

12,4

3,0

4,1

-1,4

-1,9

3,7

0,0

2,0

2. Serviços de informação e comunicação

4,1

-5,3

-8,4

-0,8

-5,7

-5,7

3. Serviços profissionais, administrativos
e complementares

6,4

5,2

1,9

-7,0

-8,2

4. Transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio

11,2

11,0

11,2

5,0

3,4

5. Outros Serviços

-1,0

1,0

3,9

-3,2

-7,5

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

Já o indicador mensal, mês atual em relação
ao mesmo mês do ano anterior, mostrou o
terceiro crescimento consecutivo, com alta
de 4,1% em outubro, mostrando aceleração
ante os 3,0% de setembro, além de criar um
período de melhora importante diante do quadro
crítico em que passa o setor nos últimos anos.
Outro ponto positivo é de que a taxa quebra
uma sequência de quatro anos seguidos de
recuo para o mês de outubro, sendo a maior
para o mês em questão desde 2013, quando o
volume de serviços 1,4%. Em relação aos tipos
de serviços, o destaque positivo mais uma vez
se encontra no desempenho dos “Transportes,
serviços auxiliares aos transportes e correio”,
impactado de maneira positiva pela preparação
do comércio em relação às vendas do final
de ano, com este mês ligado ,em especial, a
Black Friday em novembro. É importante
lembrar que os bons resultados do setor vêm
contribuindo para que a taxa do comparativo
mensal continue apresentando alta, isto porque
o peso de transportes na composição da taxa
geral em Pernambuco é a maior, atingindo
26,69%. Outro fato importante é o crescimento,
apesar da desaceleração em relação aos dois
meses anteriores, dos “Serviços profissionais,
administrativos e complementares”, que possui
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como principais demandantes os demais setores,
como Indústria e Comércio, refletindo assim
uma melhora nas expectativas do empresariado
do setor, o que acaba demandando um volume
um pouco maior do investimentos ligados aos
serviços.
Na outra ponta, os destaque negativos
ficaram com “Serviços prestados às famílias”
que começam a sentir os efeitos do mercado
de trabalho ainda muito deteriorado, com
melhora muito modesta do terceiro trimestre
de 2018 em relação ao último trimestre de 2017.
Além de também sofrer impacto negativa do
recuo do consumo por questões do cenário
eleitoral. Vale lembrar que nem mesmo o
dia das crianças, data em que a demanda por
este tipo de serviço aumenta, não se mostrou
suficiente para aumentar o volume de serviços
entre outubro de 2017 e 2018. Além disso,
os “Serviços de informação e comunicação”
continuam apresentando quedas consecutivas
ou taxas positivas bem modestas, reflexo de
um setor produtivo ainda muito conservador,
focado na melhora do desempenho por cortes
de despesas e com elevação da receita em
investimentos ligados a este tipo de serviço.
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O volume de serviços acumulado no ano,
janeiro a outubro, ainda se encontra com recuo
de -1,4%, porém é importante destacar que o
indicador vem apresentando melhora desde maio
de 2018, quando o acumulado era de -4,1%. No
indicador que acompanha o desempenho em 12
meses, verifica-se de maneira mais clara que nos

últimos 3 meses, após 4 meses que estabilidade,
o setor começa a mostrar uma recuperação
acentuada. Os números ainda não são suficientes
para retirar o setor do patamar negativo, mas
indicam que existe sim a possibilidade do volume
de serviços encerrar 2019 com crescimento.

Gráfico 1
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