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Setor de Serviços goiano cresceu 1,0% na comparação com ajuste sazonal 

 

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), na análise com ajuste sazonal, o volume do setor de serviços em Goiás 

apresentou uma taxa de 1,0%. Na mesma comparação, o volume de serviços no Brasil recuou 0,2% e foi 

acompanhado, com a mesma tendência negativa, por 8 das 27 Unidades da Federação. As três maiores taxas 

positivas ficaram com Rondônia (17,7%), Amapá (8,5%) e Alagoas (6,4%), conforme ilustra o Gráfico 1. 

Em contraste com dezembro de 2019, o volume do setor de serviços em Goiás apresentou aumento 

de 3,6% e no Brasil houve um recuo de 3,3%. Rondônia e Mato Grosso apresentaram as maiores altas com 

taxas de 9,4% e 9,1%, respectivamente. As três maiores quedas vieram do Distrito Federal (-14,2%), Rio 

Grande do Norte (-13,2%) e Sergipe (-10,3%), de acordo com o Gráfico 2. 

Na Tabela 1 são apresentados os resultados da pesquisa para Goiás e Brasil, em volume das 

atividades, na comparação interanual. No setor de serviços goiano, tiveram crescimento as atividades de 

Serviços profissionais, administrativos e complementares (24,5%) e Outros serviços (2,9%). A maior queda 

registrada foi no segmento de Serviços prestados às famílias (-5,4%). No acumulado do ano e nos últimos 

doze meses Goiás apresentou recuou 7,2%.  

A comparação sem ajuste sazonal da Receita Nominal de Serviços mostra aumento nas atividades 

de Serviços profissionais, administrativos e complementares (28,1%) e Outros Serviços (5,6%). A atividade de 

Serviços prestados às famílias recuou 2,7%. A Receita Nominal de Serviços acumulou no ano uma taxa de -

5,2%, conforme Tabela 2. 

 
Atividades Turísticas 

 

Na comparação de dezembro de 2020 com o mês anterior, o índice de volume de atividade turística 

goiana cresceu 4,6%, enquanto o Brasil apresentou estabilidade. Seis Unidades da Federação em que o 

indicador é investigado assinalaram crescimento, com destaque para Distrito Federal (16,6%) e Bahia (7,6%), 

conforme mostra o Gráfico 3.  

A atividade turística goiana, na comparação sem ajuste sazonal, apresentou recuo de 8,5%. O Brasil 

assinalou queda de 29,9% e ocorreram quedas nas doze Unidades da Federação onde o indicador é 

investigado. As principais taxas negativas ficaram com São Paulo (-37,4%) e Rio Grande do Sul (-37,3%), 

conforme aponta o gráfico 4. No acumulado do ano, o volume de atividades turísticas em Goiás assimilou 

retração de -31,7%.  
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Tabela 1: Volume de serviços – Brasil e Goiás – Variação percentual (%) – dezembro/2020 

Atividades Interanual* Acumulado no ano* 

Total – Brasil -3,3 -7,8 
Serviços prestados às famílias -25,4 -35,6 
Serviços de informação e comunicação 1,5 -1,6 
Serviços profissionais, administrativos e complementares -7,4 -11,4 
Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio -2,1 -7,7 
Outros serviços 8,6 6,7 
Turismo -29,9 -36,7 

   

Total – Goiás 3,6 -7,2 

Serviços prestados às famílias -5,4 -34,7 

Serviços de informação e comunicação -3,3 -7,1 

Serviços profissionais, administrativos e complementares 24,5 8,1 

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio -0,9 -5,0 

Outros serviços 2,9 -5,0 

Turismo -8,5 -31,7 

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
*Base igual período do ano anterior 

 
 

Tabela 2: Receita de serviços – Brasil e Goiás – Variação percentual (%) – dezembro/2020 

Atividades Interanual* Acumulado no ano* 

Total – Brasil -2,3 -7,1 

Serviços prestados às famílias -23,0 -32,5 

Serviços de informação e comunicação 3,9 -0,1 

Serviços profissionais, administrativos e complementares -5,2 -9,2 

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio -3,6 -8,9 

Outros serviços 10,8 9,2 

Turismo -31,1 -38,1 

   

Total – Goiás 5,5 -5,2 

Serviços prestados às famílias -2,7 -31,2 

Serviços de informação e comunicação -1,3 -5,8 

Serviços profissionais, administrativos e complementares 28,1 11,6 

Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio -2,0 -6,4 

Outros serviços 5,6 -2,2 

Turismo -9,2 -33,4 

Fonte: IBGE -Pesquisa Mensal de Serviços 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
*Base igual período do ano anterior 
**Base igual período anterior 
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Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
 
 

 
 

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/ Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
 
 
 
 
 

 
 



Pesquisa Mensal de Serviços– PMS 

 

 
 

  

   

Referência: dezembro/2020 

ANÁLISES CONJUNTURAIS 
 
 
 
 
Nº 08/2018 

 

4 

IMB – Ano XV – Número 06 – fevereiro de 2021 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
 

 
 

Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
 

Responsável Técnico: 
Rafael dos Reis Costa (Pesquisador em Economia) 

 

 


