
Desempenho indica possível 
retração da economia nos 
primeiros três meses do ano. 

Os resultados de março da 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), 

divulgados nesta terça-feira (14) 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), mostram que o 

desempenho do setor de transportes, 

serviços auxiliares aos transportes 

e correio foi negativo no primeiro 

trimestre deste ano.

Março 2019 x Março 2018

Em março de 2019, o volume 

de serviços prestados pelo setor 

de transporte retraiu-se 7,1% em 

relação a março de 2018, sendo a 

perda mais importante no transporte 

rodoviário de cargas. A análise por 

segmento revela queda de 6,5% no 

volume de serviços prestados pelo 

transporte terrestre e de 8,9% no 

transporte aéreo, ao tempo em que 

o transporte aquaviário registrou 

avanço de apenas 0,7%.

1o Trimestre de 2019 x 1o 
Trimestre de 2018

No acumulado do primeiro trimes-

tre de 2019, frente a igual período do 

ano anterior, o setor de transporte 

registrou queda de 1,6% no volume 

de serviços  (Gráfico 1). Esse resulta-

do é explicado, principalmente, pela 

retração de 0,8% do transporte ter-

restre e de 4,7% das atividades de 

armazenagem, serviços auxiliares e 

correios, uma vez que, nessa base de 

comparação, o transporte aquaviário 

avançou 2,5% e o aéreo 1,9%. 

17 de maio de 2019

Setor de transporte cai no primeiro trimestre de 2019.
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Gráfico 1 - Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio. Variação do volume de serviços no 
trimestre, comparada com igual trimestre do ano anterior – Brasil (%).

Fonte: Elaboração CNT com dados do IBGE.



1o Trimestre de 2019 x 4o 
Trimestre de 2018

Na comparação com o último tri-

mestre de 2018, a queda no volu-

me de serviços prestados pelo se-

tor foi ainda maior: -2,6% (Gráfico 

2). Todos os segmentos do setor de 

transporte retraíram-se nessa base 

de comparação: transporte terres-

tre (-1,4%), transporte aquaviário 

(-0,5%), transporte aéreo (-4,6%). 

Por fim, destaca-se que o setor de 

transporte teve a queda mais inten-

sa de todos os segmentos do setor 

de serviços.

Os resultados indicam que:

• Há um possível esgotamento 

do processo de recuperação da eco-

nomia nacional e, consequentemen-

te, do setor de transporte; 

• Em março de 2019 o setor 

apresentou alta de apenas 0,5% no 

acumulado de 12 meses. Em abril de 

2018, o setor apresentava alta de 

3,8% no acumulado de 12 meses;

• Comparando com o ponto 

mais alto da série da PMS (novem-

bro de 2014), o volume de serviços 

de transporte está 14,1% abaixo;

• A queda de 7,1% em março de 

2019 na comparação com igual mês 

do ano anterior foi significativamen-

te negativa, pois, na série histórica, 

só é superada, nessa mesma base de 

comparação, pela retração 7,6% de 

maio de 2018, mês da paralisação 

dos caminhoneiros autônomos; e

• Pode ter ocorrido uma retra-

ção do PIB nos três primeiros meses 

do ano nessa base de comparação, 

uma vez que a atividade transporta-

dora acompanha o desempenho da 

economia em geral. O PIB do 1º tri-

mestre de 2019 deverá ser divulgado 

em 30 de maio.

Fonte: Elaboração CNT com dados do IBGE.

Gráfico 2 - Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio. Variação do volume de serviços no 
trimestre, comparada com trimestre anterior, com ajuste sazonal – Brasil 
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1 A PMS divulga, a partir da variável investigada, índices de receita nominal e de volume, este último como resultado 
da deflação dos valores nominais correntes por índices de preços específicos para cada grupo de atividade. O índice 
de volume reflete a quantidade de serviços de transporte de carga e passageiros realizada no setor de transporte bem 
como os serviços prestados pelas atividades de armazenamento, auxiliares aos transportes e correios.


