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Serviços deverão apresentar maior dificuldade em recuperar a capacidade
de crescimento
“A dependência das condições internas por parte do setor deverá contribuir para retardar a reativação do seu
nível de atividade após queda em 2015 (-3,6%) e em 2016 (-5,0%) ... a maior resistência dos preços dos serviços
tem se colocado como um obstáculo adicional à retomada do crescimento das atividades terciárias.”
Conforme a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS),
coordenada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), o setor de serviços ainda mantém
cenário de retração. Em abril de 2017, o volume de
serviços no Brasil declinou 5,6% frente a abril de 2016,
tendência iniciada em janeiro de 2015 e interrompida
somente em março daquele ano (Gráfico 1). No primeiro
quadrimestre de 2017, o volume de serviços no País
declinou 4,9%, enquanto no acumulado dos últimos 12
meses, a atividade caiu 5,0%.
No primeiro quadrimestre de 2017, todas as atividades
de serviços registraram decréscimo no País,
particularmente outros serviços (-11,3%), serviços
profissionais (-9,9%) e serviços prestados as famílias
(-4,3%). As únicas subatividades que apresentaram
crescimento foram armazenagem (+3.0%), serviços de
informação (+2,7%) e transporte aquaviário (+1,5%).
Nos últimos 12 meses encerrados em abril de 2017, todas
as atividades de serviços declinaram no Brasil, a exemplo
de transportes (-6,7%), serviços profissionais (-6,6%) e
outros serviços (-5,2%). Além disso, as subatividades do
setor seguiram trajetória de queda, principalmente
serviços técnico-profissionais (-14,6%), transporte
aquaviário (-9,8%) e transporte terrestre (-8,9%),
conforme especificado na Tabela 1.
Considerando as unidades federativas da área de atuação
do Banco do Nordeste, no primeiro quadrimestre de
2017, Rio Grande do Norte (+2,0%) e Piauí (+0,4%) foram
os únicos Estados a registrar crescimento no volume de
serviços.
Em contraste, Sergipe (-13,1%), Maranhão (-10,4%),
Paraíba (-8,6%), Pernambuco (-6,3%) e Bahia (-5,2%)
apresentaram resultados inferiores em comparação com
a média nacional (-4,9%). Minas Gerais (-3,2%), Espírito
Santo (-2,8%), Ceará (-2,5%) e Alagoas (-0,9%) também

declinaram nesta base de comparação.
No acumulado dos últimos 12 meses, Piauí (-2,1%),
Alagoas (-2,6%), Ceará (-2,7%), Rio Grande do Norte
(-3,0%) e Minas Gerais (-3,7%) apresentaram declínios
nos seus respectivos volumes de serviços. Resultados
ainda piores ocorreram no Espírito Santo (-6,6%), Bahia
(-7,6%), Pernambuco (-7,7%), Paraíba (-8,2%), Sergipe
(-9,9%) e Maranhão (-10,4%), inferiores à média nacional
(-5,0%), conforme especificado no Gráfico 2.
Dentre os estados do Nordeste que apresentam maior
impacto na economia regional, vale ressaltar que, no
Ceará e na Bahia, o volume de serviços declina desde
setembro de 2015. Pernambuco tem registrado queda
ainda mais prolongada, isto é, desde dezembro de 2014,
conforme especificado no Gráfico 3.
No Ceará, os serviços declinaram 2,5% no primeiro
quadrimestre de 2017. Contudo, três atividades tem se
recuperado: serviços prestados as famílias (+7,3%),
serviços profissionais (+3,3%) e transportes (+1,3%). Em
12 meses, os serviços declinaram 2,7%. Porém, serviços
profissionais (+3,0%) e de transportes (+2,3%)
apresentaram variação positiva (Tabela 2).
Em Pernambuco, o volume de serviços declinou 6,3% no
acumulado de 2017. Em contraste, serviços prestados as
famílias (+13,7%) e outros serviços (+10,5%) reagiram no
corrente ano. Em 12 meses, o declínio alcançou 7,7%.
Porém, outros serviços (+5,5%) e serviços prestados às
famílias (+5,4%) registram crescimento (Tabela 2)
Na Bahia, os serviços declinaram 5,2% no acumulado de
2017, com todas as atividades em retração. Em 12 meses,
os serviços recuaram 7,6% e, nesta base de comparação,
todos as atividades registraram queda, de acordo com os
dados da Tabela 2.
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Na Bahia, os serviços declinaram 5,2% no acumulado de
2017, com todas as atividades em retração. Em 12 meses,
os serviços recuaram 7,6% e, nesta base de comparação,
todos as atividades registraram queda, de acordo com os
dados da Tabela 2.
Em Minas Gerais, o declínio do setor foi de 3,2% no
acumulado de 2017. Contudo, resultados favoráveis
ocorreram em outros serviços (+21,8%), serviços prestados
as famílias (+19,8%) e serviços profissionais (+2,5%). Em 12
meses, o recuo foi de 3,7%. O resultado de outros serviços
(+6,4%) amenizou a queda no volume total (Tabela 2).
No Espírito Santo, o volume de serviços decresceu 2,8% no
acumulado de 2017. Resultados favoráveis, porém, foram
registrados em serviços de informação e comunicação
(+8,1%), outros serviços (+7,5%) e transporte (+2,6%). Em
12 meses, o declínio alcançou 6,6%. Serviços de
informação e comunicação apresentaram crescimento
nesse período (+3,5%), conforme especificado na Tabela 2.
Em relação às atividades turísticas, Pernambuco (+6,1%),
Bahia (+2,4%) e Minas Gerais (+1,4%) registraram
resultados favoráveis no primeiro quadrimestre de 2017.
Em 12 meses, Pernambuco (+4,5%) tem sido a única
unidade federativa da área de atuação do Banco do
Nordeste que tem apresentado expansão (Gráfico 4).

Ceará (-4,4%), Bahia (-6,0%), Minas Gerais (-6,7%) e
Espírito Santo (-11,4%) registraram queda no volume das
atividades turísticas nos últimos 12 meses.
Em síntese, mesmo considerando um cenário mais
favorável em relação ao comportamento dos preços e do
custo dos investimentos, o ritmo de perdas do setor
terciário nos últimos meses levou a Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a revisar
para baixo a projeção do volume de receitas do setor de 2,6% para -3,0% em 2017.
A CNC destaca que, dentre as atividades que compõem o
setor produtivo, os serviços apresentam maior dificuldade
em recuperar a capacidade de crescimento. A dependência
das condições internas por parte do setor deverá
contribuir para retardar a reativação do seu nível de
atividade após queda em 2015 (-3,6%) e em 2016 (-5,0%).
Ademais do fraco nível geral de atividade econômica
interna, a maior resistência dos preços dos serviços tem
se colocado como um obstáculo adicional à retomada do
crescimento das atividades terciárias. Nos últimos 12
meses encerrados em abril, a inflação de serviços
respondeu por 54% da variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Gráfico 1 – Variação % do volume de serviços no Brasil - Mensal e acumulado em 12 meses - Maio/2014 a abril/2017
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Variação mensal (base: igual mês do ano anterior)
Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.

Variação acumulada de 12 meses
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Tabela 1 – Variação % do volume de serviços no Brasil por atividade e subatividade - Acumulado em 12 meses encerrados
em abril de 2017 (1)
Atividades e subatividades

Var.%

Serviços prestados às famílias

-4,8

Serviços de alojamento e alimentação

-4,8

Outros serviços prestados às famílias

-4,6

Serviços de informação e comunicação

-2,2

Serviços de Tecnologia de Informação e Comunicação (TIC)

-1,3

Serviços audiovisuais, de edição e agências de notícias

-7,1

Serviços profissionais, administrativos e complementares

-6,6

Serviços técnico-profissionais

-14,6

Serviços administrativos e complementares

-3,5

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio

-6,7

Transporte terrestre

-8,9

Transporte aquaviário

-9,8

Transporte aéreo

-6,3

Armazenagem, serviços auxiliares aos transportes e correio

-2,9

Outros serviços

-5,2

Total

-5,0

Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.
Nota: (1) Em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.

Gráfico 2 - Variação % do volume de serviços - Brasil e estados selecionados - Acumulado em 12 meses encerrados em
abril de 2017 (1)
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.
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Gráfico 3 - Variação % do volume de serviços por atividade no Brasil e em estados selecionados - Acumulado em 12 meses (1)
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE. Nota: (1) Em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.

Tabela 2 - Variação % do volume de serviços por atividades no Brasil e em estados selecionados– Acumulado em 12
meses encerados em abril de 2017 (1)

Serviços prestados às famílias

-9,2

5,4

-7,0

Minas
Gerais
-2,1

Serviços de informação e comunicação

-3,5

-7,6

-3,6

-0,6

3,5

3,0

-15,0

-1,4

-4,5

-24,5

2,3

-8,2

-13,6

-7,4

-3,8

-22,9

5,5

-12,2

6,4

-12,4

-2,7

-7,7

-7,6

-3,7

-6,6

Atividades de Serviços

Serviços Profissionais, administrativos e
complementares
Transportes, serviços auxiliares dos
transportes e correio
Outros serviços
Total
Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.
Nota: (1) Em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.
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Gráfico 4 – Variação % do volume de serviços das atividades turísticas no Brasil e em estados selecionados - Acumulado
em 12 meses (1) - Fevereiro/2014 a março/2017
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados do IBGE.
Nota: (1) Em relação aos 12 meses imediatamente anteriores.
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