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ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO VOLUME DE SERVIÇOS PRESTADOS 

(Maio - 2017) 

 

BRASIL: Em maio, setor de serviços varia 0,1% frente a abril 

 
Segundo o IBGE, no mês de maio de 2017, o setor de serviços ficou praticamente estável em 
relação a abril, com uma taxa de 0,1% no volume de serviços prestados, na série livre de 
influências sazonais, após ter registrado crescimento de 1,0%, em abril, e recuo de 2,6%, em 
março. Na série sem ajuste sazonal, no confronto com igual mês do ano anterior, o setor 
registrou queda de 1,9%, a menor desde abril de 2015, contra recuos de 5,7% em abril e de 
5,2% em março. Com esses resultados, a taxa acumulada no ano ficou em -4,4% e, em 12 
meses, -4,7%.  
 
A pesquisa mostrou também que a receita nominal em maio registrou variação positiva de 
0,3%, em relação a abril, na série livre de influências sazonais, e a variação sem ajuste sazonal 
ficou em 3,9%, na comparação com mesmo mês do ano anterior. A taxa acumulada no ano 
ficou em 1,3% e, em 12 meses, 0,4%. Ver tabela com resumo logo abaixo. 
 

Tab.1 Brasil: Evolução do Volume de Serviços Prestados em 2017 

Período 
Variação do Volume de 

Serviços Prestados 
Receita Nominal de 

Serviços 

Maio 2017 / Abril 2017 0,1% 0,3% 

Maio 2017 / Maio 2016 -1,9% 3,9% 

Acumulado em 2017 -4,4% 1,3% 

Acumulado em 12 meses -4,7% 0,4% 

 Fonte: PMS - Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE, Maio/2017. Elaboração: Fecomércio-SE 

 
Resultados Regionais 
 

De acordo com a PMS, os resultados regionais do setor de serviços mostraram que em maio, 
com ajuste sazonal, as maiores variações positivas de volume de serviços prestados, em 
relação a abril, foram registradas no Amazonas (6,2%), Rio Grande do Sul (4,1%) e Mato 
Grosso (3,2%). As maiores variações negativas foram observadas em Roraima (-5,3%), 
Rondônia (-4,8%) e Distrito Federal (-4,6%). 

 
Quanto aos resultados sem ajuste sazonal, na comparação com igual mês do ano anterior, as 
maiores variações positivas foram no Mato Grosso com 8,6%, Paraná, com 6,9% e Rio Grande 
do Norte, com 2,7%. As maiores variações negativas foram registradas em Rondônia, com -
20,4%, Amapá, com -18,5% e Roraima, com -16,9%.   
 

Atividades Turísticas 
 
Em termos regionais, analisando-se os resultados de volume, na série livre de influências 
sazonais das Atividades turísticas, segundo as Unidades da Federação selecionadas, as 
variações positivas, por ordem de variação, foram as seguintes: Pernambuco (0,8%), Espírito 
Santo (0,5%) e Ceará (0,3%). As variações negativas foram registradas no Rio de Janeiro 
(-5,4%), Paraná (-3,7%), Distrito Federal (-2,7%), Minas Gerias (-2,1%), Santa Catarina 
(-2,0%), Bahia (-1,5%), São Paulo, Rio Grande do Sul e Goiás (todos com -0,5%).     
 
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior sem ajuste sazonal, as variações positivas 
foram as seguintes: Pernambuco (10,1%), Goiás (7,8%), Santa Catarina (5,0%) e São Paulo 
(0,9%). As variações negativas foram as seguintes: Rio de Janeiro (-22,0%), Distrito Federal (-
17,4%), Espírito Santo e Rio Grande do Sul (ambas com -10,0%), Paraná (-4,6%), Minas 
Gerais (-4,4%), Ceará (-0,3%) e Bahia (-0,1%). 
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NORDESTE: Volume de Serviços Prestados no Setor de Serviços tem Recuperação 

 
O volume de serviços prestados na região Nordeste apresentou recuperação em seis dos nove 
estados da Região. Apenas três estados apresentaram taxas de variação negativas, Piauís (-
0,5%), Bahia (-0,4%) e Maranhão (-03%). Os estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte 
tiveram a melhor recuperação na prestação de serviços na Região, no mês de maio, cuja taxa 
de crescimento foi de 3,0%. O estado de Sergipe foi o terceiro a apresentar taxa de crescimento 
positiva no setor de serviços, 0,9%. Ver o gráfico 1  com os valores referentes ao mês de 
maio/2017, para o volume de serviços prestados na região Nordeste. 
 

Gráfico 1. Nordeste: Variação do Volume de Serviços/Negócios Prestados (Mar/2017)  

 
Fonte: PMS - Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE, maio/2017. Elaboração: Fecomércio-SE 

 

Os setores onde aconteceram as maiores recuperações nos estados onde a pesquisa é 
realizada no Nordeste (Ceará, Pernambuco e Bahia), foram os serviços prestados às 
famílias,  e Transportes, serviços auxiliares dos transportes e correio. 
 
 

SERGIPE: Volume de Serviços Prestados/Negócios teve Leve Crescimento 

 
Em Sergipe, o setor de serviços tem apresentado instabilidade nas taxas do volume de serviços 
prestados, em cinco meses apenas os meses de março (+0,3%) e maio (+0,9%) apresentaram 
crescimento positivo. O setor de serviços acumula um saldo no ano de (-12,5%) no volume de 
serviços prestados, e de (-5,9%) na receita de serviços. O setor continua sobrevivendo, com a 
recessão, mesmo que fragilmente. A tabela 2 mostra , de forma resumida, o comportamento 
do setor de serviços em 2017. 
 

Tab.2 Sergipe: Evolução do Volume de Serviços Prestados/Negócios em 2017 

Período 
Variação do Volume 

de Serviços Prestados 
Receita Nominal de 

Serviços 

Maio 2017 / Abril 2017 0,9% 1,0% 

Maio 2017 / Maio 2016 -11,1% -4,1% 

Acumulado em 2017 -12,5% -5,9% 

Acumulado em 12 meses -10,1% -6,5% 

Fonte: PMS - Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE, Maio/2017. Elaboração: Fecomércio-SE 

 
O gráfico 2 abaixo, mostra a evolução da taxa do volume de serviços nos cinco primeiro meses 
de 2017.  

 
 

-0,3
-0,5

0,7

3,0

0,4

3,0

0,4

0,9

-0,4
-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

V
ar

ia
çã

o
 (

%
)

Nordeste: Variação do Volume de Serviços/Negócios Prestados 
(Maio/2017) 



Série 
Análises 

 
 

Gráfico 2. Sergipe: Variação do Volume de Serviços Prestados (Jan-Maio/2017) 

 
Fonte: PMS - Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE, abril/2017. Elaboração: Fecomércio-SE 

 
 

A tabela 3 logo abaixo, mostra que o setor de Serviços em Sergipe teve uma recuperação no 
volume de serviços prestados na ordem de 0,9% no mês de maio/2017, um resultado superior 
ao do setor no Brasil. Por outro lado, na comparação com o mesmo mês do ano anterior, 
Sergipe apresenta uma situação muito difícil. 
 

Tab.3 Comparativo da Variação do Volume de Serviços Prestados no Brasil e em Sergipe 
(Maio/2017) 

Brasil Brasil Sergipe Sergipe 

Maio 2017 / Abril 
2017 

Maio 2017 / Maio 
2016 

Maio 2017 / Abril 
2017 

Maio 2017 / Maio 
2016 

0,1% -1,9% 0,9% -11,1% 
Fonte: PMS - Pesquisa Mensal de Serviços/IBGE. Maio/2017. Elaboração: Fecomércio-SE 

 
 

Considerações 
 

 
O setor de serviços no estado de Sergipe iniciou o ano com retração no volume de serviços 
prestados/negócios e continua sofrendo as consequências da recessão econômica, em especial 
da restrição da renda e do endividamento das famílias e das empresas.  
 
Em maio, seis estados do Nordeste apresentaram recuperação de vendas, aparentemente, o 
dia das Mães pode ter contribuído para essa situação. Assim como o comércio, o setor de 
serviços em Sergipe ainda está sem uma perspectiva de recuperação sustentada. 

-4,3

-1,9

0,3

-1,9

0,9

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio

V
ar

ia
çã

o
 (

%
)

Sergipe: Variação do Volume de Serviços Prestados 
(Jan-Mai/2017)


