
Segundo dados da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE, em 13 de julho de 2022, o Brasil 
registrou variação posi� va de 0,9%, em maio de 2022, frente ao mês imediatamente anterior. Já o estado de 
Goiás, apresentou uma retração de 0,5%, no Índice Geral de Serviços, no mês de maio, em relação ao mês ante-
rior (abril de 2022), na série com ajuste sazonal. Vale ressaltar que durante o ano de 2022, Goiás cresceu 8,6% 
(Gráfi co 01).

PESQUISA MENSAL DE SERVIÇOS – PMS

Gráfi co 1 – Variação percentual de Volume dos Serviços por unidades da Federação, com ajuste sazonal 
para o Brasil e unidades da Federação inves� gadas – maio de 2022/ abril de 2022.
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Gráfi co 02: Variação percentual do Volume de A� vidades Turís� cas para o Brasil e Goiás.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

  Variação acumulada em 12 meses (em relação 
ao período do ano anterior de 12 meses)

Variação por mês do ano 
anterior (M/M-12)

Variação mês/mês imediatamente 
anterior, com ajuste sazonal (M/M-1)

   Brasil 47 45,6 2,6
   Goiás 40,8 21,8 -9,6
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AGREGADO ESPECIAL DE ATIVIDADE TURÍSTICAS

 A� vidades turís� cas goianas acumulam alta de 40,8% nos úl� mos doze meses.

Conforme dados do IBGE, as a� vidades turís� cas goianas acumularam alta de 40,8%, nos úl� mos doze 
meses. Quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, o setor de turismo a� ngiu, em maio, sua 14ª 
alta consecu� va (21,8%), após ter caído 13 vezes consecu� vas. Todavia quando comparado com mês anterior, 
o setor apresentou uma retração 9,6%, após ter apresentado uma expansão de 8,3%, em abril de 2022, em 
relação a março de 2022, ocupando lugar de destaque no cenário nacional. (Gráfi co 02)



No que se refere à Receita Nominal, proveniente das A� vidades Turís� cas Goianas, o setor acumula alta 
de 53,9% nos úl� mos doze meses. Quando comparado com o mesmo mês do ano anterior, o setor acumula 
uma alta de 42,3%. Todavia quando comparado com mês anterior o setor apresentou uma retração 1%, após 
ter apresentado uma expansão de 5,5%, em abril de 2022, em relação a março de 2022. (Gráfi co 04). 
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Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

A média Brasil apresentou um crescimento acumulado de 47% nos úl� mos doze meses. Quando 
comparado com o mesmo mês do ano anterior, o setor a� nge, em maio, a sua 14ª alta consecu� va (45,6%), 
sendo impulsionado, principalmente, pelo aumento na receita de empresas que atuam nos ramos de 
transporte aéreo; restaurantes; hotéis; locação de automóveis; rodoviário cole� vo de passageiros; serviços 
de bufê; e agências de viagens. Quando comparado com mês anterior o setor apresentou uma expansão 
de 2,6% regionalmente, apenas quatro dos 12 locais pesquisados acompanharam este movimento de 
crescimento verifi cado na a� vidade turís� ca nacional. (Gráfi co 03)
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Gráfi co 03: Pesquisa Mensal de Serviços - Resultados Regionais (Volume de A� vidades Turís� cas) Variação 
mensal – maio de 2022 (Base: igual período do ano anterior)
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Gráfi co 03: Pesquisa Mensal de Serviços - Resultados Regionais (Volume de A� vidades Turís� cas) Variação 
mensal – maio de 2022 (Base: igual período do ano anterior)



Gráfi co 03: Variação percentual do Volume de Receitas Turís� cas para o Brasil e Goiás.

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria

  Variação acumulada em 12 meses (em relação 
ao período do ano anterior de 12 meses)

Variação por mês do ano 
anterior (M/M-12)

Variação mês/mês imediatamente 
anterior, com ajuste sazonal (M/M-1)

   Brasil 60,7 75,7 4,7
   Goiás 53,9 42,3 -1
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