Nota Econômica Semanal
Em Novembro o setor de serviços fica estável e apresenta
uma variação de 0,0% frente a Outubro de 2018.
Segundo pesquisa PMS (Pesquisa Mensal de Serviços), divulgada pelo IBGE, essa
variação no total de volume de serviços nula demonstra a dificuldade de retomada
crescimento

como

demonstrado

setorialmente,

a

atividade:

Profissionais

e

administrativos 0,1%, e Informação e Comunicação 0,8%, seguidos por Serviços
prestados às famílias 0,4%, o setor de Transportes, armazenagem e correio 0,3% e
outros serviços (-0,2%).
A pesquisa da PMS, no comparativo entre os meses anteriores, o mesmo mês de
novembro 2018 o volume de serviços no Brasil 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 marcando um retrocesso em comparação a elevação
no volume de 1,4% em agosto, resultado marca um recuo em julho de (-2,0%). No
acumulado dos últimos 12 meses, o setor também registra uma variação nula de 0,0%.
Evolução:
Período

Variação (%)
Volume

Receita Nominal

Novembro 18 / Outubro 18*

0,0

0,5

Novembro 18 / Novembro 17

0,9

3,8

-0,1

2,6

0,0

2,8

Acumulado Janeiro-Novembro
Acumulado nos Últimos 12 Meses

Comparativo com variação anual: Janeiro a Novembro
Variação (%)
Atividade
Acumulado no Ano
Serviços prestados às famílias
Serviços de informação e
comunicação
Serviços profissionais,
administrativos e complementares
Transportes, serviços auxiliares
aos transportes e correio
Outros serviços
Brasil

2012 2013 2014 2015 2016
0,9% 0,5% -1,8% -5,1% -4,6%

2017
-0,8%

2018
-0,1%

4,8%

0,1% -2,9%

-2,4%

-0,7%

5,0% -0,1% -0,1% -3,8% -5,6%

-7,7%

-1,6%

3,3% -6,1% -7,6%

2,0%

1,3%

0,5% -2,4% -1,4% -8,9% -3,1%
4,4% 4,1% 2,7% -3,4% -5,0%

-9,2%
-3,2%

1,8%
-0,1%

4,9%

6,2%

6,6%

5,3%

Nota Econômica Semanal
Se compararmos com igual mês do ano anterior podemos identificar os seguintes dados
para verificarmos uma elevação de crescimento no Volume Total de Serviços 0,9%,
vamos observar os subsetores apurados Serviços prestados as famílias 3,1%, Serviços
de informação e comunicação 1,2%, Outros Serviços 3,7%, Transporte 0,6% já o
subsetor, Serviços profissionais adm. (-1,1%).
Comparativo: Novembro de 2018 / Novembro 2017
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