
Nota Econômica Semanal 
 

Setor de Serviços matem-se estável em Abril segundo 
Pesquisa mensal de Serviços. 
 

Sobre a manutenção a Pesquisa Mensal de Serviços apresentou-se estável no mês de 

Abril o Setor de Serviços ocorrida vem atrelada a redução de atividades no setor 
industrial, mercado de trabalho e comercio. Em linhas gerais, dada a retração da 
atividade econômica no primeiro trimestre, associado aos fracos resultados dos 
principais indicadores no mês de abril, para que seja possível iniciar um processo 
consistente de reversão do crescimento ainda em 2019, se faz necessária a 
concretização das reformas estruturais, em especial, a do sistema previdenciário.  
 
Esses elementos são essenciais para driblar os problemas pelos quais o país vem 
passando, entre eles a falta de saúde fiscal e um mercado de trabalho que segue 
estagnado. 
 
Conforme dados do IBGE, o volume do setor de serviços apresentou o setor de serviços 
ficou estável com uma variação 0,3% em abril após quatro quedas seguidas foi a terceira 
queda consecutiva, em janeiro, a atividade já havia recuado 0,4%, e em fevereiro 0,6%, 
e uma queda de 0,7% em março. O resultado apresentou uma pequena variação de 
negativo foi novamente impactado pela atividade transportes, no trimestre que retraiu -
1,6%. 
 

 

 
Na comparação com o mesmo mês do ano passado houve uma redução de -2,3%, no 
resultado, no comparativo com o mesmo trimestre do ano passado houve uma elevação 
de 1,1% em comparativo com 2018. No acumulado em 12 meses, o setor manteve a 
trajetória de recuperação gradual ao atingir variação de 0,6%. 
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Evolução: 

Período Variação (%) 

Volume Receita Nominal 

Abril 19 / Março 19* 0,3 0,8 

Abril 19 / Abril 18 -0,7 3,4 

Acumulado Janeiro-Abril 0,6 4,0 

Acumulado nos Últimos 12 Meses 0,4 3,4 

*série COM ajuste sazonal 
 
Comparando com o abril de 2018, entre os segmentos que compõe o volume de 

serviços, o de os que tiveram uma contribuição positiva foram Serviços prestados a 

família e Serviços de Informação e Outros Serviços, já os subsetores o Serviços 

Profissionais e Transportes e Serviços prestados às famílias obtivera uma variação 

negativa conforme demonstrado no gráfico abaixo.  

 

 
 

 
 

Assessoria Econômica 

Informações: secretaria@cnservicos.org.br 


