Nota Econômica Semanal
Setor de Serviços avança 0,8% no mês de Julho segundo
Pesquisa Mensal de Serviços.
A Pesquisa Mensal de Serviços (PMS-IBGE) apresentou um avanço de 0,8% no mês
de julho, a que no Setor de Serviços fazendo um contraponto ao fraco desempenho das
atividades no setor industrial, comercio e na dificuldade na geração de novos empregos.
Com relação ao crescimento do setor no início do segundo semestre, ainda é cedo para
indicarmos um início de recuperação dos setores de serviço no terceiro trimestre, visto
a volatilidade que os números apresentaram até o momento. A expectativa é de que a
baixa dinâmica da atividade econômica, e uma elevada capacidade ociosa, impactando
no desempenho dos principais setores da economia brasileira.
Outro ponto importante é com relação a proposta de reforma tributária, que pouco
valoriza o Setor de Serviços, mesmo diante da sua importância na geração de emprego
e participação no PIB.
Mesmo com eventual aprovação reforma da Previdência e um novo ciclo de queda da
Selic impulsionem a economia a partir de agora. A intensidade desses efeitos,
entretanto, gera incerteza com relação a retomada de crescimento da economia é uma
das grandes dúvidas que divide o mercado neste momento.
Conforme dados do IBGE, o volume do setor de serviços apresentou um avanço em
0,8%, após um recuo de -1,0% em junho, em maio com uma variação 0,0%, uma leve
variação de 0,5% em abril, e uma queda de -0,7% em março.

Na comparação com o mesmo mês do ano passado houve um avanço de 1,8%, no
resultado, no comparativo com os primeiros sete meses de do ano houve uma elevação
de 0,8% em comparativo com 2019. No acumulado em 12 meses, o setor manteve a
trajetória de recuperação gradual ao atingir variação de 0,9%.
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Evolução:
Período

Variação (%)
Volume

Receita Nominal

Julho 2019 / Junho 2019

0,8%

1,6%

Julho 2019 / Julho 2018

1,8%

4,7%

Acumulado em 2019

0,8%

4,3%

0,9%

4,2%

Acumulado em 12 meses
*série COM ajuste sazonal

Comparando com o julho de 2018, entre os segmentos que compõe o volume de
serviços, os segmentos que tiveram uma contribuição positiva foram Serviços de
Informação e Comunicação, Serviços prestados a família, Outros Serviços, e Serviços
Profissionais apenas o segmento de Transportes obteve uma variação negativa
conforme demonstrado no gráfico abaixo.
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