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Em junho de 2020, o volume de serviços no 
Brasil cresce 5%, após quatro meses 
consecutivos de queda. 

 

Comentário Arazul Capital: A flexibilização 
das medidas de distanciamento social 
possibilitou um aumento no volume de serviços 
em junho na comparação com o mês anterior. É 
importante ressaltar, porém, que o setor ainda 
acumula uma forte queda no ano de 2020. 
Apesar do crescimento em junho representar um 
ensaio de uma recuperação, estimamos que o 
setor ainda necessita crescer cerca de 17% a 
partir de julho para retornar ao nível de fevereiro 
último. É esperado, no entanto, que o volume de 
serviços demore mais tempo para retornar ao 
patamar pré-pandemia em relação aos demais 
setores.  

 

Em junho de 2020, registrou-se no Brasil um aumento 

de 5% no volume de serviços em relação a maio de 

2020, na série dessazonalizada, segundo dados da 

Pesquisa Mensal de Serviços divulgada hoje pelo 

IBGE. Esse crescimento vem após quatro meses 

consecutivos de queda, período em que acumulou 

uma perda de 19,5%.  Em comparação com junho de 

2019, o volume de serviços recuou 12,1% , a quarta 

taxa negativa seguida. 

  

No acumulado do ano, o volume de serviços 

apresentou uma queda de -8,3%. Ao passo que no 

acumulado nos últimos doze meses, recuou 3,3%, 

resultado negativo mais intenso desde novembro de 

2017 (-3,4%). 

O crescimento no volume de serviços em junho, em 

comparação com o mês imediatamente anterior, foi 

disseminado em todas as cinco atividades analisadas. 

O setor de transportes, serviços auxiliares aos 

transportes e correio registrou um aumento de 6,9% 

relação ao mês anterior, totalizando um crescimento 

de 11,9% em maio-junho, depois de uma retração de 

25,2% em março-abril. O setor de serviços de 

informação e comunicação variou positivamente em 

3,3%, após acumular uma queda de 5% nos cinco 

primeiros meses do ano.  

Os demais avanços vieram de serviços profissionais, 

administrativos e complementares (2,7%), serviços 

prestados às famílias (14,2%) e outros serviços 

(6,4%), sendo que o primeiro havia acumulado uma 

perda de 20,4% nos últimos 8 meses; o segundo 

registrando um crescimento de 29,9% entre maio e 

junho, após uma retração de 62,7% no período 

fevereiro-abril; e o último resistrou sua primeira taxa 

positiva após uma queda acumulada de 12,0% entre 

março e maio. 

  

A alta de junho foi disseminada regionalmente, com 

21 das 27 unidades da federação registrando um 
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aumento no volume de serviços em relação ao mês 

de maio. Destaque para São Paulo que registrou um 

crescimento de 5,1%, após uma retração 19,5% entre 

fevereiro e maio. Entre os principais resultados 

positivos ficaram o Rio de Janeiro (3,6%), Minas 

Gerais (4,7%), Rio Grande do Sul (6,6%) e Distrito 

Federal (6,6%). Entre as unidades que registraram 

queda no volume de serviços destacam-se o Mato 

Grosso (-3,2%), Paraná (-1,0%) e Espírito Santo (-

3,2%). 

  

Junho 
Var (%) 

m/m  

Junho 
Var (%) 

a/a 

Var (%) 
Acum. 
2020  

Var (%)  
Acum. 12 

meses 

Total 5,0 -12,1 -8,3 -3,3 

  jun/20 jun/20 jun/20 jun/20 

1. Serviços prestados às 
famílias 

14,2 -57,5 -35,2 -16,9 

2. Serviços de informação e 
comunicação 

3,3 -2,9 -2,6 0,7 

3. Serviços profissionais, 
administrativos e 
complementares 

2,7 -15,5 -10,5 -4,3 

4. Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e 
correio 

6,9 -11,3 -8,5 -5,3 

5. Outros serviços 6,4 4,4 5,1 6,6 
Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

O setor de turismo no Brasil registrou uma expansão 

no mês de junho, apesar de ainda continuar bastante 

distante do patamar pré-pandemia, pressionado, 

principalmente, pela queda de receita de 

restaurantes, transporte aéreo, rodoviário coletivo 

de passageiros, hotéis e serviços de bufê. O índice de 

atividades turísticas apontou crescimento de 19,8% 

frente ao mês imediatamente anterior. Na 

comparação com junho de 2019, o indicador 

apresentou retração de 58,6%.  

  
Junho Var 
(%) m/m  

Junho Var 
(%) a/a  

Junho Var (%) 
mês / mês  

Junho Var 
(%) a/a  

Brasil 5 -12.1 19.8 -58.6 
 Serviços  Atividades Turísticas  

Ceará 6.4 -21.3 13.2 -69.3 

Pernambuco 5.6 -22.9 4.2 -69.4 

Bahia 3.7 -23.1 4.7 -70.9 

Minas Gerais 4.7 -11.5 17.2 -54 

Espírito Santo -3.2 -12.3 12.7 -55.9 

Rio de Janeiro 3.6 -10.6 23.7 -50.8 

São Paulo 5.1 -10.8 19.6 -59.5 

Paraná -1 -15.2 17.9 -55.5 

Santa Catarina 3.6 -8.5 26.1 -47.7 

R. G. do Sul 6.6 -17.2 21.5 -64.8 

Goiás 1.6 -13 15.2 -61.6 

D. Federal 6.6 -14.3 11.1 -68.6 

 Fonte: IBGE|Elaboração: Arazul Research 

Regionalmente, todas as doze unidades da federação 

analisadas seguiram o mesmo movimento observado 

no Brasil, variação positiva em relação ao mês 

passado e negativa em relação ao mesmo mês do ano 

anterior. 

As flexibilização das medidas de distanciamento 

social possibilitou uma melhora no setor de serviços. 

No entanto, o setor continua ainda distante dos níveis 

registrados no período pré-pandemia. É esperado 

que a recuperação dos serviços se dê de forma mais 

lenta do que os demais, principalmente pelo fato de 

que muitos segmentos são absolutamente 

dependentes do atendimento presencial, o qual 

ainda não se sabe quando voltará à normalidade e 

nem em quais condições.  

 

É importante dizer que, apesar das informações 

darem conta de que existe a possibilidade de uma 

vacina estar disponível a partir de dezembro deste 

ano, ainda existem muitas incertezas sobre como 

será a evolução dos casos de Covid-19 no Brasil nos 

próximos meses.  E, pelo fato de o setor de serviços 

ser determinante para a atividade econômica 

agregada, essa incerteza tem contaminado as 

expectativas de crescimento do PIB para esse ano e 

para o ano seguinte. 

 


