Nota Econômica Semanal
Setor de Serviços recua 1%
A Pesquisa Mensal de Serviços (IBGE) apresentou um recuo de 1,0% no mês de
fevereiro, frente á janeiro, a que no Setor de Serviços vinha demonstrando
recuperação do dinamismo comparado com 2019, vem perdendo força.
O setor de serviços que deve enfrentar em março e abril seus piores momentos devido
à crise do Covid 19. Os sinais de um desempenho mais aprofundado já estão nítidos.

Em linhas gerais, a evolução do setor de serviços na comparação anual seguiu a
tendência verificada de recuperação gradual da atividade econômica no ano passado.
No entanto, comparando o primeiro bimestre deste ano (1,2%) com o mesmo período
de 2019, houve uma perda de ritmo em relação às comparações interanuais de
setembro/outubro (2,2%) e novembro/dezembro (1,7%).
Por fim, considerado o peso do setor para a composição do PIB, avaliamos que este
deverá ser o principal fator para a queda acentuada da atividade econômica no ano,
medida pelo desempenho do PIB, em que projetamos em nosso Cenário Base
variação de -3,4% em 2020.
Evolução:
Período

Variação (%)
Volume

Receita Nominal

Fevereiro 20 / Janeiro 20*

-1,0

-0,1

Fevereiro 20 / Fevereiro 19

0,7

3,8

Acumulado Janeiro-Fevereiro

1,2

4,0

Acumulado nos Últimos 12 Meses

0,7

4,1

*série COM ajuste sazonal
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Em detalhe, a retração de 1,0% do volume de serviços observadas na passagem
mensal, foi resultado da queda de três das cinco atividades de divulgação
investigadas, com destaque para os recuos vindos de “serviços profissionais,
administrativos e complementares” (-0,9%) e de “informação e comunicação” (-0,5%).
O outro setor que também apontou resultado negativo em fevereiro foram os “serviços
prestados às famílias” (-0,1%). Em sentido oposto, as atividades de “transportes,
serviços auxiliares aos transportes e correio” (+0,4%) e de “outros serviços” (+0,2%)
assinalaram as taxas positivas desse mês.
A queda de receita em Fevereiro pode ser seguida por uma dificuldade mais
duradoura de recuperação.

Assessoria Econômica
Informações: secretaria@cnservicos.org.br

