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Dados divulgados entre os dias 12 de fevereiro e 16 de fevereiro
Serviços (PMS)
Em dezembro, conforme a Pesquisa Mensal de
Serviços (PMS), do IBGE, no Brasil, a atividade de
serviços registrou variação de 1,3% em relação ao
mês anterior, na série com ajuste sazonal. Para o
Rio Grande do Sul (RS), foi apurada alta de 2,4%
no período. Frente a dezembro de 2016, houve alta
tanto no Brasil quanto no Rio Grande do Sul, de
0,5% e de 3,3%, respectivamente. Apesar dos
resultados positivos no mês, o volume de serviços
prestados apurou recuo em 2017 tanto no país
quanto no estado gaúcho, de -2,8% e -3,3%,
respectivamente. Em termos desagregados, no
RS, as quedas mais intensas em 2017 ocorreram
em Serviços de informação e comunicação
(-9,0%).
No
país,
Serviços
profissionais,

administrativos e complementares (-7,3%) e Outros
serviços (-8,9%) foram destaques no resultado da
PMS. A última vez em que os Serviços registraram
aumento no acumulado em 12 meses foi em 2014,
quando cresceu 2,6% no Brasil e 1,7% no Rio
Grande do Sul. No período de 2015 a 2017, o setor
apresentou redução de 11,06% no País e 11,92%
no Estado. A expectativa é que em 2018, na
esteira da recuperação do restante da economia, o
setor registre expansão, ainda que pequena. A
situação financeira frágil das finanças públicas
brasileiras acaba por ter efeito restritivo à retomada
no setor que tem no poder publico um grande
demandante.
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Última
Semana

Atual
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Semana
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IPCA

3,84%

3,81%

4,25%

4,25%

PIB (Crescimento)

2,70%

2,80%

3,00%

3,00%

Taxa de Câmbio – fim de
período

R$/US$ 3,30

R$/US$ 3,30

R$/US$ 3,39

R$/US$ 3,39

Meta Taxa Selic – fim de
período (% a.a.)

6,75%

6,75%

8,00%

8,00%

4,04%

IPCA nos próximos 12 meses
Fonte: Banco Central (Boletim Focus de 16 de fevereiro de 2018)

Dados que serão divulgados entre os dias 26 de fevereiro e 02 de março
Indicador
PNAD Contínua Trimestral
Sondagem do Consumidor

Referência
4º trimestre 2017
Fevereiro

Fonte
IBGE
FGV

Caso queira receber o Monitor Econômico Semanal, em versão eletrônica, entre em contato através do
e-mail: assec@fecomercio-rs.org.br

É permitida a reprodução total ou parcial deste conteúdo, elaborado pela FECOMÉRCIO-RS, desde que citada a
fonte/elaboração. A FECOMÉRCIO-RS não se responsabiliza por atos/interpretações/decisões tomadas com base nas
informações disponibilizadas por suas publicações.
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