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O volume de serviços no Brasil registrou alta de 1,7% em junho, na 
comparação com o mês imediatamente anterior

O setor de serviços registrou alta de 1,7% no mês de junho, operando
levemente acima dos níveis pré-pandemia.

Na comparação com junho do ano passado, variação do volume de serviços
foi positiva (21,1%).

Regionalmente, 23 unidades das federação apresentaram alta no volume de
serviços, na comparação mês a mês. Uma apresentou variação nula e três
unidades apresentaram variação negativa. O destaque negativo vai para o
Mato Grosso, que apresentou queda de -5,0% e destaque positivo foi para o
Acre, com alta de 12,2%.



Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume de serviços 
registrou alta de 23,0%



Regionalmente, a maior queda na comparação mensal foi registrada no Mato
Grosso



Os serviços prestados às famílias registrou
a maior alta (+8,1%). A menor alta
ocorreu nos serviços profissionais,
administrativos e complementares
(+1,4%).

No acumulado de 2021, os serviços
apresentam alta de 9,5%. Serviços
prestados às famílias ainda apresentam
variação negativa no acumulado em 12
meses.

Var. (%) Var. (%) Var. (%) Var. (%)
m/m a/a Acum. 

2021
Acum. 12 

meses
Total 1,7 21,1 9,5 0,4

Jun/21 Jun/21 Jun/21 Jun/21
1. Serviços prestados às 
famílias

8,1 72,6 2,9 -21

2. Serviços de informação e 
comunicação

2,5 13,6 8,4 3,7

3. Serviços profissionais, 
administrativos e 
complementares

1,4 16,6 5,5 -4,2

4. Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio

1,7 28 14,8 3,1

5. Outros serviços 2,3 15,6 9,5 9

Fonte: IBGE | Arazul Research

Alta no volume de serviços foi generalizada entre as 
atividades pesquisadas



O índice de atividades turísticas apresentou alta de 11,9% frente ao 
mês imediatamente anterior 

Em junho de 2021, o índice de atividades turísticas apontou alta de 11,9% em
relação a maio de 2021.

Na comparação com junho do ano passado, o índice registrou um aumento de
92,7%.

Regionalmente, o movimento de alta teve como destaque positivo Mina Gerais
(+19,7%), Ceará (+16,7%) e Distrito Federal (+14,4%). São Paulo apresentou um
crescimento de 5,3% e Rio de Janeiro, 12,4%.



Na comparação com maio de 2020, as atividades turísticas 
apresentaram alta de 102,2%



Na comparação mensal, Minas Gerais teve a maior variação em
junho, 19,7%



O índice de confiança do setor de serviços apresentou alta em 
junho, repetindo movimento positivo de maio
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