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O volume de serviços no Brasil cresceu 2,6% 
em novembro de 2020, surpreendendo 
positivamente em relação às expectativas do 
mercado. 

 

Comentário Arazul Capital: O volume de 
serviços no Brasil seguiu variando 
positivamente em novembro, na comparação 
com o mês imediatamente anterior, gerando um 
ganho acumulado de 19,2% nos últimos seis 
meses. Apesar disso, ainda não foi suficiente 
para recuperar as perdas dos meses iniciais da 
pandemia. As notícias sobre a vacina e o 
aumento das chances de imunização em massa 
contribuíram para a elevação do otimismo, mas 
a incerteza sobre quando isso ocorrerá, e 
aumento no número de casos da Covid-19 no 
último mês, limitam a perspectiva de uma 
recuperação rápida e consistente do setor. 

 
Em novembro de 2020, registrou-se no Brasil um 

aumento de 2,6% no volume de serviços em relação a 

outubro, na série dessazonalizada, segundo dados da 

Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada hoje pelo 

IBGE. Esse crescimento consolida o sexto resultado 

positivo seguido após quatro meses de quedas, mas 

ainda não elimina as perdas decorrentes da pandemia. 

 

 

Em comparação com novembro de 2019, o volume de 

serviços recuou 4,8%, a nona taxa negativa consecutiva, 

porém, menos intensa que a registrada no mês 

imediatamente anterior (7,4%). No acumulado do ano, 

o volume de serviços apresentou uma queda de 8,3%. 

E, no acumulado nos últimos doze meses recuou 7,4%, 

resultado negativo mais intenso da série histórica 

iniciada em 2012. 

Em comparação com o mês imediatamente anterior, o 

crescimento do volume de serviços no Brasil foi 

observado em todas as atividades analisadas.  Os 

destaques deste mês foram os setores mais afetados 

pela crise: transportes (2,4%), serviços prestados às 

famílias (8,2%) e profissionais, administrativos e 

complementares (2,5%). Apesar do avanço, os serviços 

de transportes ainda necessitam crescer 5,4% para 

atingir o nível de fevereiro último. Os serviços prestados 

às famílias, por sua vez, precisam avançar 34,2% para 

retornar ao patamar pré-pandemia. Os demais avanços 

vieram dos serviços de informação e comunicação 

(0,5%) e de outros serviços (0,5%), únicos setores que 

já superaram o nível de fevereiro, influenciados pelos 

segmentos de tecnologia da informação; e dos serviços 

financeiros auxiliares, respectivamente. 

 

Na comparação com novembro de 2019, o volume de 

serviços recuou 4,8%, com resultados negativos em três 

das cinco atividades analisadas. As quedas mais 

significativas, de acordo com o peso que exercem no 

índice, foram observados nos serviços profissionais, 

administrativos e complementares (-10,7%) e nos 

serviços prestados às famílias (-26,2%). Do lado 

positivo, destacam-se os outros serviços (7,3%) e os 

serviços de informação e comunicação (1,0%). 
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 Var (%) 

m/m  
Var (%) 

a/a 

Var (%) 
Acum. 
2020  

Var (%)  
Acum. 12 

meses 

Total 2,6 -4,8 -8,3 -7,4 

  Nov/20 Nov/20 Nov/20 Nov/20 

1. Serviços prestados às 
famílias 

8,2 -26,2 -36,6 -33,4 

2. Serviços de informação e 
comunicação 

0,5 1 -2 -1,5 

3. Serviços profissionais, 
administrativos e 
complementares 

2,5 -10,7 -11,8 -10,6 

4. Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio 

2,4 -3,7 -8,1 -7,5 

5. Outros serviços 0,5 7,3 6,5 6,9 

Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

Em comparação com o mês imediatamente anterior, 19 

das 27 unidades da federação registraram expansão no 

volume de serviços em novembro, com destaque para 

São Paulo (3,2%), seguido de Minas Gerais, (2,8%), Rio 

de Janeiro (1,3%), Rio Grande do Sul (3,2%), 

Pernambuco (5,2%) e do Paraná (2,1%). Quando 

comparamos com novembro de 2019, no entanto, 22 

das 27 unidades da federação apresentaram variação 

negativa. As principais quedas nessa base de 

comparação foram observadas em São Paulo (-3,8%) e 

no Rio de Janeiro (-7,9%). 

O setor de turismo seguiu registrando expansão em 

novembro, apesar de ainda continuar distante do 

patamar pré-pandemia. O índice de atividades turísticas 

registrou crescimento de 7,6% frente ao mês 

imediatamente anterior, sétima taxa positiva 

consecutiva, acumulando ganho de 120,8% nos últimos 

sete meses.  

 

 

O resultado positivo do volume de serviços pelo sexto 

mês seguido reflete o movimento de retorno parcial das 

atividades. E, apesar da sua recuperação ocorrer mais 

lentamente em comparação aos demais setores, 

surpreendeu positivamente em relação às expectativas 

do mercado, que esperava uma alta de 1,2% na base 

mensal e uma queda de 6,2 na base anual. 

Indicadores referentes a dezembro de 2020 

corroboram com a continuidade do movimento de 

recuperação do setor: O PMI de serviços no Brasil subiu 

a 51,1, de 50,9 em novembro, permanecendo acima da 

marca de 50, que separa crescimento de contração; O 

Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação 

Getulio Vargas, aumentou 0,8 ponto percentual, 

alcançando 86,2 pontos, influenciado tanto pela 

melhora dos indicadores que medem a situação atual 

quanto dos que medem as expectativas para o futuro; E 

a inflação de serviços voltou a acelerar, registrando 

0,83%, uma sinalização de que a demanda está se 

recolocando 

As perspectivas positivas para o setor em dezembro 

refletem o aumento do otimismo diante das notícias 

sobre uma vacina para a Covid-19, o que tem 

estimulado a mobilidade e a demanda. No entanto, para 

que o movimento de recuperação do setor ocorra de 

forma rápida e consistente, é necessária uma definição 

mais sólida sobre a imunização em massa, permitindo o 

amplo retorno das atividades.  

 

 


