
 Nota Econômica 
 

Brasil – Setor de serviços avança em abril 
 
Segundo dados divulgados pela Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o setor de serviços registrou, em sua série livre de influências sazonais, 
um avanço de 1,0% em seu volume de vendas na passagem entre março e abril. 
Essa foi a maior alta registrada desde março de 2016. No entanto, quando 
comparado ao mesmo período do ano anterior (série sem ajuste sazonal), houve 
um recuo de 5,6% ante 5,2% registrado em março. 
 
O resultado positivo de abril pode ser inteiramente atribuído ao setor de 
Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio, o único dos cinco 
setores que contribuiu positivamente para o resultado do indicador. 
 
Mesmo com a queda de 8,9% dos serviços ligados ao transporte aéreo, o setor de 
serviços registrou elevação de 1,0%. 
 
O segmento reverteu o recuo de março, refletindo, de um lado, o crescimento da 
produção industrial em abril mostrada pelos dados da Pesquisa Industrial Mensal 
(PIM), e, no caso de transporte aquaviário, o aumento das exportações. 
 
Em suma, o resultado do setor de serviços no mês praticamente zerou o resultado 
acumulado no ano, além de sustentar uma tímida inflexão na trajetória acumulada 
em 12 meses. Como pode ser observada, a recuperação do indicador ainda é 
incipiente e se concentra basicamente na componente ligada aos transportes.  
 
Dessa forma, acreditamos que a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) deverá 
apresentar novos episódios de volatilidade nas próximas leituras do indicador, 
compatíveis com sinais mistos de recuperação e depressão da atividade 
econômica ao longo dos próximos meses. De fato, se o setor de serviços não 
contribuiu negativamente para o resultado do PIB no primeiro trimestre deste ano, 
também não contribuiu de forma positiva, visto que o setor se manteve estável.  
 
Todavia, esperamos que o setor não deverá potencializar o crescimento da 
atividade ao longo de 2017, devido à perspectiva negativa sobre o mercado de 
trabalho, assim como pelas restrições impostas pela alavancagem financeira das 
famílias junto ao sistema financeiro. 
 
 
 
 
 
 
 

Assessoria Econômica 

Informações: secretaria@cnservicos.org.br 


