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Em agosto de 2020, o volume de serviços no 
Brasil cresceu 2,9%, terceira taxa positiva 
consecutiva, com o turismo crescendo 19,3%, 
de forma disseminada entre as regiões 
analisadas pela PMS.  

 

Comentário Arazul Capital: O volume de 
serviços no Brasil seguiu variando 
positivamente em agosto, na comparação com o 
mês imediatamente anterior, gerando um ganho 
acumulado de 11,2% nos três últimos meses. 
Apesar disso, entre os grandes setores é o que 
se encontra mais distante dos níveis observados 
no pré-pandemia, necessitando crescer em 
torno de 12%, a partir de setembro, para voltar 
ao patamar de janeiro. Embora esperemos um 
retorno mais lento para os serviços, em função 
das características desta crise, o aumento da 
mobilidade, bem como a adoção de protocolos 
de saúde pelos prestadores de serviços, deve 
manter o movimento positivo nos próximos 
meses. 

 

Em agosto de 2020, registrou-se no Brasil um aumento 

de 2,9% no volume de serviços em relação a julho de 

2020, na série dessazonalizada, segundo dados da 

Pesquisa Mensal de Serviços divulgada hoje pelo IBGE. 

Esse crescimento consolida o terceiro resultado 

positivo seguido após quatro meses de quedas.  

 

Em comparação com agosto de 2019, o volume de 

serviços recuou 10%, a quinta taxa negativa 

consecutiva, uma queda 1,9 p.p. menor que a 

observada em julho (11,9%). No acumulado do ano, o 

volume de serviços apresentou uma queda de 9%. E, no 

acumulado nos últimos doze meses recuou 5,3%, 

resultado negativo mais intenso da série histórica 

iniciada em 2012. 

O crescimento no volume de serviços em agosto, em 

comparação com o mês imediatamente anterior, foi 

disseminado em quatro das cinco atividades analisadas. 

Destaca-se os serviços prestados às famílias, que 

cresceram 33,3%, e os transportes, serviços auxiliares 

aos transportes e correio, que cresceram 3,9%. Os 

demais avanços vieram de serviços profissionais, 

administrativos e complementares (1,0%) e de outros 

serviços (0,8%). O único resultado negativo desse mês 

ficou com os serviços de informação e comunicação (-

1,4%), após avançar 6,3% em julho. 

Na comparação com agosto de 2019, o volume do setor 

de serviços recuou 10%, com resultados negativos em 

quatro das cinco atividades analisadas. O recuo mais 

significativo nesta base de comparação foi observado 

nos serviços prestados às famílias (-43,8%), influenciado, 

principalmente, pela queda nas receitas das empresas que 

atuam nos ramos de restaurantes; hotéis; catering e 

serviços de bufê; e atividades de condicionamento físico. 

Seguido pelos serviços profissionais, administrativos e 

complementares (-14,0%), por conta da queda nos 

serviços de gestão de ativos intangíveis; limpeza geral; 

soluções de pagamentos eletrônicos; administração de 

programas de fidelidade; agências de viagens; e locação 

de automóveis. 

 

O grupo outros serviços, por sua vez, ao variar 7,2%, 

segue registrando o único resultado positivo nessa base 
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de comparação, influenciado, principalmente, pelo 

aumento de receita das empresas pertencentes aos 

ramos de corretoras de títulos e valores mobiliários; 

administração de bolsas e mercados de balcão 

organizados; e atividades de administração de fundos 

por contrato ou comissão. 

 

  

Agosto 
Var (%) 

m/m  

Agosto 
Var (%) 

a/a 

Var (%) 
Acum. 
2020  

Var (%)  
Acum. 12 

meses 

Total 2.9 -10 -9 -5.3 

  ago/20 ago/20 ago/20 ago/20 

1. Serviços prestados às 
famílias 

33,3 -43,8 -38,9 -25,5 

2. Serviços de informação e 
comunicação 

-1,4 -4 -2,7 -0,6 

3. Serviços profissionais, 
administrativos e 
complementares 

1 -14 -11,6 -6,6 

4. Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio 

3,9 -8,5 -8,9 -6,2 

5. Outros serviços 0,8 7,2 5,2 6,3 

Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

O setor de turismo no Brasil registrou expansão no mês 

de agosto, apesar de continuar distante do patamar 

pré-pandemia. O índice de atividades turísticas apontou 

crescimento de 19,3% frente ao mês imediatamente 

anterior, quarta taxa positiva consecutiva, acumulando 

ganho de 63,4% nos quatro últimos meses. Todas as 

doze unidades da federação analisadas pela PMS 

acompanharam este movimento, com destaque para 

São Paulo (15,8%), seguido por Rio de Janeiro (15,0%), 

Ceará (85,4%), Minas Gerais (22,9%), Bahia (48,4%), 

Paraná (28,8%) e Goiás (47,1%). 

 

  
Julho Var 
(%) m/m  

Julho Var 
(%) a/a  

Agosto Var (%) 
mês / mês  

Agosto Var 
(%) a/a  

Brasil 6,7 -56,2 19,3 -44,5 
 Atividades Turísticas 

Ceará -29,2 -65,3 85,4 -49,1 

Pernambuco 22,2 -62,1 12,7 -54,5 

Bahia -2,7 -72,7 48,4 -59,6 

Minas Gerais -0,2 -53,5 22,9 -41,5 

Espírito Santo 9,5 -53,3 15,9 -41,5 

Rio de Janeiro 13,4 -46,1 15 -33,5 

São Paulo 5,1 -57 15,8 -47 

Paraná -2,8 -54,7 28,8 -39,1 

Santa Catarina -5,9 -49,5 16,3 -40,4 

Rio G, do Sul 3,8 -63,6 20,5 -55,1 

Goiás -4,3 -59,7 47,1 -40,3 

Distrito Federal 16,7 -63,5 25,6 -52,4 

 Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

Na comparação com julho de 2019, o índice recuou 

44,5%, sexta taxa negativa seguida, pressionado, 

principalmente, pela queda na receita de empresas que 

atuam nos ramos de restaurantes, hotéis, transporte 

aéreo, rodoviário coletivo de passageiros e serviços de 

bufê. Regionalmente, todas as doze unidades da 

federação analisadas seguiram o mesmo movimento 

negativo observado no Brasil, nessa base de 

comparação. 

 

O resultado positivo no setor de serviços pelo terceiro 

mês seguido reflete o movimento de retorno pacial das 

atividades, aumento da mobilidade e adoção de 

protocolos de saúde pelos prestadores de serviços, 

embora o setor continue distante dos níveis registrados 

no período anterior a crise. Essa retomada mais lenta 

em relação aos demais setores é esperada, por conta 

das características dessa crise, fazendo com que muitas 

atividades ainda não pudessem retornar. O movimento 

positivo, contudo, deve seguir nos próximos meses. De 

fato, segundo a IHS Markit, o PMI de serviços no Brasil 

subiu a 50,4 pontos em setembro, após registrar 49,5 

em agosto, primeira vez acima da marca de 50, que 

separa crescimento de contração, desde fevereiro.  

É importante mencionar ainda que o resultado de 

agosto surpreendeu positivamente as expectativas do 

mercado, que projetava um crescimento de 2,3% no 

comparativo mês a mês e um recuo de 10,7% no 

comparativo em relação ao mesmo mês do ano 

anterior. Estimamos que o setor de serviços no Brasil 

precisa crescer em torno de 12% a partir de setembro 

para retornar aos níveis observados em janeiro de 2020.  


