Nota Econômica Semanal
Setor de Serviços retrai em volume em 2018, mas cresce em
receitas
Conforme dados do IBGE, o volume do setor de serviços apresentou variação de 0,2%
na passagem de novembro para dezembro de 2018 (série com ajuste sazonal),
acumulando variação de (-0,1%) em 12 meses, sendo o quarto ano seguido de retração
no indicador. No entanto, apesar de continuar em campo negativo, esse efeito foi menos
intenso que em anos anteriores, à exemplo de 2017, quando foi registrada variação de
(-2,8%) no ano.

Já em relação à receita nominal do setor, houve crescimento de 0,8% na passagem
mensal, encerrando o ano com alta de 2,7% na série com ajuste sazonal. Quatro dos
cinco segmentos considerados no levantamento feito pelo IBGE apresentaram variação
positiva no ano em termos de receita, com destaque para o segmento de transportes,
serviços auxiliares aos transportes e correio 5,8%. Na contramão, apenas o segmento
de serviços de informação e comunicação (-0,5%) teve desempenho negativo.
A pesquisa da PMS, no comparativo entre os meses anteriores, dezembro 2018 o
volume de serviços no Brasil teve uma variação positiva de 0,2%, no mês de novembro
2018 teve uma variação nula, mantendo a mesma comparação de outubro 0,0%, o
volume de serviços do Brasil teve uma variação negativa de (-03%) em setembro, No
acumulado dos últimos 12 meses, o setor também registra uma variação nula de 0,0%.
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Evolução:
Período

Variação (%)
Volume

Receita Nominal

Dezembro 18 / Novembro 18*

0,2

0,8

Dezembro 18 / Dezembro 17

-0,2

3,1

Acumulado Janeiro-Dezembro

-0,1

2,7

-0,1

2,7

Acumulado nos Últimos 12 Meses
*série COM ajuste sazonal

Entre os segmentos que compõe o volume de serviços, o de serviços profissionais foi o
de maior contribuição negativa para o desempenho anual, acumulando variação de
(-1,9%). Por outro lado, os destaques positivos ficaram por conta de outros serviços
1,9% e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio 1,2%.
Em termos prospectivos, consideramos que o setor de serviços deverá voltar a crescer
neste ano em linha com a recuperação gradual da atividade econômica.
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