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Serviços seguem em declínio no Nordeste
Conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o volume de serviços no Brasil declinou
3,2%, de janeiro a novembro de 2017, frente ao mesmo período de 2016. No acumulado dos últimos 12
meses, o volume de serviços no País declinou 3,4%
% em relação ao mesmo período imediatamente
im
anterior.
No acumulado de 2017, apenas a atividade transporte (+2,0%) registrou variação positiva e todos os
demais segmentos declinaram no Brasil, em especial outros serviços (-9,0%), serviços profissionais
(-7,7%) e serviços de informação e comunicação (-2,4%), vide Tabela 1.
Considerando as unidades federativas da área de atuação do Banco do Nordeste, todas registraram
queda no volume de serviços nos primeiros onze meses de 2017. Piauí (-3,8%), Minas Gerais (-2,3%),
(
Rio
Grande do Norte (-1,9%) e Espírito Santo (-1,6%)
(
%) obtiveram variação negativa nos seus respectivos
volumes de serviços no acumulado do ano. Enquanto isso, Sergipe (-10,7%),
%), Maranhão (-10,2%),
(
Paraíba (-9,2%), Ceará (-5,9%),
5,9%), Pernambuco (-5,5%), Bahia (-5,1%) e Alagoas (-3,7%)
(
registraram
resultados negativos
ativos inferiores à média nacional (-3,8%),
(
como mostra o Gráfico 1.
No Ceará, onde a variação negativa do setor foi de 5,9%, apenas serviços prestados às famílias (+8,9%)
cresceu
u de janeiro a novembro de 2017 frente ao mesmo período do ano anterior.
anterior. Por outro lado, na
mesma base de comparação, a atividade outros serviços apresentou o pior desempenho, acumulando
decréscimo de 24,2%,
%, seguido de serviços de informação (-8,5%) e serviços profissionais (-5,3%).
Em Pernambuco, o volume de serviços declinou 5,5%
5, no acumulado de 2017 (Tabela
Tabela 1).
1 Apenas serviços
prestados às famílias (+13,8%)
%) registrou variação positiva nesse período. As atividades de serviços
profissionais (-11,7%) e transporte (-9,6%)
%) apresentaram os piores desempenhos no setor, sendo estas
as maiores responsáveis pelo declínio da atividade em Pernambuco, superior à média nacional.
Na Bahia, os serviços declinaram 4,7% em 2017, e, nesta base de comparação, todos os subsetores
declinaram, exceto transporte (+4,6%). Em particular, serviços profissionais (-16,2%),
2%), outros serviços
(-7,7%) e serviços de informação e comunicação (-4,5%),
%), registraram as maiores retrações, de acordo
com os dados da Tabela 1.
Em Minas Gerais, o declínio do setor foi de 2,3%. A atividade de serviços de informação (-9,6%) obteve a
pior variação nos primeiros onze meses do ano, seguida de transporte (-1,5%),
%), contrastando com os
resultados de serviços prestados às famílias (+19,3%) e outros serviços (+12,3%),
%), que
qu amenizaram a
queda no volume total (Tabela 1).
1
No Espírito Santo, o volume de serviços decresceu 1,6%.
1, %. Os desempenhos mais favoráveis ficaram por
conta de outros serviços (+17,4%),
%), transporte (+4,3%) e serviços de informação e comunicação (+3,4%).
Enquanto isso, serviços prestados às famílias (-10,7%)
(
e profissionais (-6,2%)
%) apresentaram os piores
resultados no acumulado de janeiro a novembro de 2017 (Tabela 1).
Em relação ao turismo, Pernambuco tem se consolidado como a unidade federativa da área de atuação
do Banco do Nordeste com maior expansão dessa atividade (+7,4%) no acumulado de 2017.
2017 Ainda nesta
base de comparação, Bahia (+1,1%),
(+1,
e Minas Gerais (+0,8%)
%) também apresentaram variações positivas.
Em contraposição, Espírito Santo (-5,3%)
(
e Ceará (-0,1%) registraram o piores resultados
resultado dentre as
unidades federativas analisadas,, no entanto, com variações acima da média nacional (-6,6%).
(
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Tabela 1 – Variação (%) do volume de serviços por atividades: Brasil e Estados selecionados - Acumulado
em 2017
Atividades de Serviços

Brasil

Ceará

Pernambuco

Bahia

Minas
Espírito
Gerais
Santo
19,3
-10,7

Serviços prestados às famílias

-0,8

8,9

13,8

-2,2

Serviços de informação e comunicação

-2,4

-8,5

-6,6

-4,5

-11,0

3,4

Serviços profissionais, administrativos e complementares

-7,7

-5,3

-11,7

-19,2

5,6

-6,2

Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio

2,0

-2,1

-9,6

4,6

-1,5

3,7

Outros serviços

-9,0

-24,2

-1,0

-7,7

12,3

17,4

Total

-3,2

-5,9

-5,5

-4,7

-2,3

-1,6

Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados IBGE.
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Fonte: Elaborado pelo BNB/ETENE, com dados IBGE.
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