
 Nota Econômica 
 

Em Maio, setor de serviços sofre queda de 3,8% frente a Abril 
de 2018. 

Esse recuo foi influenciado em grande parte pela Greve dos caminhoneiros, isso pode 

ser explicado como momentânea, e que no mês de junho a economia no setor de 

serviços volte a se elevar principalmente no setor dos serviços prestados às famílias, 

que andavam oscilando positivamente. 

Segundo pesquisa da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada pelo IBGE, o 

comparativo com o mesmo mês de abril 2018 o volume de serviços do Brasil teve uma 

queda no volume de -3,8% em maio, resultado marca um avanço em abril de 1,0% e 

um recuo em março -0,2% e manutenção de 0,0% em fevereiro. No acumulado dos 

últimos 12 meses, o setor registra queda de -1,6%. 

Evolução: 

Período Variação (%) 

Volume Receita Nominal 

Maio 18 / Abril 18 -3,8% -3,7% 

Maio 18 / Maio 17 -3,8% -2,1% 

Acumulado em 2018 -1,3% 1,1% 

Acumulado nos Últimos 12 
Meses 

-1,6% 2,4% 

Comparativo com variação anual: Janeiro a Maio  

Atividade 
Variação (%) 

Acumulado no Ano 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Serviços prestados às famílias  1,0% 0,4% -1,8% -5,3% -4,4% -1,1% -1,5% 

Serviços de informação e 
comunicação 

4,9% 6,2% 4,8% 0,0% -3,2% -2,0% -2,7% 

Serviços profissionais, 
administrativos e 
complementares 

4,6% -0,2% 0,2% -4,3% -5,5% -7,3% -1,8% 

Transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio 

4,7% 6,5% 3,1% -6,1% -7,6% 2,3% -0,2% 

Outros serviços  0,7% -2,3% -1,7% -9,0% -2,8% -8,9% 2,5% 

Brasil  4,3% 4,1% 2,5% -3,6% -5,0% -2,8% -1,3% 
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Se compararmos com o mês anterior podemos identificar os seguintes dados para 

verificarmos um recuo de crescimento no setor de serviços em todos os subsetores 

apurados, os Serviços prestados as famílias -0,3%, Serviços Transportes, 

armazenagem e correio -9,5%, Serviços de informações e comunicação -0,4%, Serviço 

profissional, administrativo e complementar -1,3% e Outros Serviços -2,7%. 

Comparativo: Maio de 2018 / Abril 2018 
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