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Em outubro de 2020, o volume de serviços no 
Brasil cresceu 1,7%, quinta taxa positiva 
consecutiva, com o turismo crescendo 7,1% 
de forma disseminada entre os Estados. 

 

Comentário Arazul Capital: O volume de 
serviços no Brasil seguiu variando 
positivamente em outubro, na comparação com 
o mês imediatamente anterior, gerando um 
ganho acumulado de 15,8% nos últimos cinco 
meses, embora ainda necessite crescer em 
torno de 6,5% para voltar ao patamar de 
fevereiro último. A iminência de uma segunda 
onda de contágio, no entanto, limita esse 
movimento nos próximos meses, e a demora 
para definir um plano de imunização em massa 
aumenta a incerteza sobre a recuperação do 
setor de serviços no médio prazo.   

 
Em outubro de 2020, registrou-se no Brasil um 
aumento de 1,7% no volume de serviços em relação a 
setembro, na série dessazonalizada, segundo dados da 
Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada pelo IBGE. 
Esse crescimento consolida o quinto resultado positivo 
seguido após quatro meses de quedas, mas ainda não 
elimina as perdas decorrentes da pandemia. 

 

 
 

Em comparação com outubro de 2019, o volume de 
serviços recuou 7,4%, a oitava taxa negativa 
consecutiva, demonstrando o quão severos tem sido os 
efeitos dessa crise sobre o setor. No acumulado do ano, 
o volume de serviços apresentou uma queda de 8,7%. 
E, no acumulado nos últimos doze meses recuou 6,8%, 

resultado negativo mais intenso da série histórica 
iniciada em 2012. 

O crescimento no volume de serviços em outubro, em 
comparação com o mês imediatamente anterior, foi 
disseminado em quatro das cinco atividades analisadas.  
O destaque são os serviços de informação e 
comunicação, que avançaram 2,6% neste mês, 
acumulando ganho de 10,0% nos últimos cinco meses. 
Seguido dos serviços de transportes, serviços auxiliares 
aos transportes e correio (1,5%) e dos serviços 
prestados às famílias, que avançaram (4,6). Apesar do 
avanço, essa última categoria ainda necessita crescer 
em torno de 47,6% para voltar ao nível pré-pandemia, 
por ter sido uma das mais afetadas pelo isolamento 
social. A categoria outros serviços registrarou perda na 
comparação com setembro, mas é o único grupo a 
mostrar taxas positivas no acumulado do ano. 

 

 
 

Na comparação com outubro de 2019, o volume do 
setor de serviços recuou 7,4%, com resultados 
negativos em três das cinco atividades analisadas. As 
quedas mais significativas, de acordo com o peso que 
exercem no índice, foram observados na categoria de 
serviços profissionais, administrativos e 
complementares (-13,5%), transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio (-8,2%) e serviços 
prestados às famílias (-30,2%).  

Do lado positivo, destaca-se o grupo outros serviços, 
que cresceu 8,7%. Os serviços de informação e 
comunicação mostraram estabilidade (0,0%) frente a 
outubro de 2019. Vale destacar que, entre as categorias 
analisadas pelo IBGE, essas duas foram as únicas que 
voltaram a performar acima do nível pré-pandemia. 
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 Var (%) 

m/m  
Var (%) 

a/a 

Var (%) 
Acum. 
2020  

Var (%)  
Acum. 12 

meses 

Total 1.7 -7.4 -8.7 -6.8 

  Out/20 Out/20 Out/20 Out/20 

1. Serviços prestados às 
famílias 

4.6 -30.2 -37.7 -31.1 

2. Serviços de informação e 
comunicação 

2.6 0 -2.3 -1.3 

3. Serviços profissionais, 
administrativos e 
complementares 

0.8 -13.5 -12 -9.4 

4. Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio 

1.5 -8.2 -8.5 -7.3 

5. Outros serviços -3.5 8.7 6.4 6.9 

Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

 

Em comparação com o mês imediatamente anterior, 16 
das 27 Unidades da Federação apresentaram aumento 
no volume de serviços, com destaque para São Paulo 
(1,3%) seguido do Rio de Janeiro (2,5%), da Bahia 
(10,8%) e do Distrito Federal (3,2%). Por outro lado, em 
comparação ao mesmo mês do ano anterior, 23 dos 27 
Estados apresentaram resultados negativos. Entre os 
que variaram positivamente, nessa base de 
comparação,  destacam-se Santa Catarina (2,5%) e 
Mato Grosso do Sul (7,6%).  

O setor de turismo no Brasil seguiu registrando 
expansão em outubro, apesar de continuar distante do 
patamar pré-pandemia. O índice de atividades turísticas 
registrou crescimento de 7,1% frente ao mês 
imediatamente anterior, sexta taxa positiva 
consecutiva, acumulando ganho de 102,6% nos últimos 
seis meses.  

 

 
 

Todas as doze Unidades da Federação analisadas pela 
PMS acompanharam este movimento, com destaque 
para São Paulo (3,6%), seguido por Bahia (24,4%) e Rio 

de Janeiro (6,1%). Na comparação com outubro de 
2019, no entanto, o índice recuou 33,6%. 
Regionalmente, todas as doze UF’s seguiram o 
movimento negativo observado no Brasil nessa base de 
comparação. 

O resultado positivo do volume de serviços pelo quinto 
mês seguido reflete o movimento de retorno das 
atividades, após os meses de isolamento. E, apesar da 
sua recuperação ocorrer mais lentamente em relação 
aos demais setores, surpreendeu positivamente em 
relação às expectativas para o mês.  

Entendemos, no entanto, que existe a possibilidade 
desse movimento se atenuar em novembro em função 
do temor de uma segunda onda de contágio no país. De 
fato, segundo a IHS Markit, o PMI de serviços no Brasil 
caiu a 50,9 pontos em novembro, após registrar a 52,3 
em outubro. Além disso, o Índice de Confiança de 
Serviços, da Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 2,1 
pontos em novembro e chegou a 85,4, refletindo a 
queda na confiança dos empresários em 9 dos 13 
segmentos do setor pesquisados pela FGV. Vale 
destacar ainda que a medida de inflação de serviços 
desacelerou em novembro sinalizando a tímida 
retomada. 

Estimamos que o volume de serviços necessita crescer 
em torno de 6,5% a partir de novembro para retornar 
ao nível de fevereiro. Regionalmente, apenas 4 dos 27 
Estados retornou ao nível de volume de serviços 
anterior à pandemia, e, dos 23 que ainda não 
retornaram, quatorze necessitam crescer acima da 
média nacional, a exemplo de Alagoas, Acre, Rio Grande 
do Norte e Sergipe. O destaque positivo no mês de 
outubro ficou a cargo do estado da Bahia, que diminuiu 
consideravelmente suas perdas, muito influenciado 
pelo setor de turismo.  

 

 


