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Setor de serviços em Minas Gerais recua 3,0% em março 

 

O setor de serviços em Minas Gerais apresentou, em março, um recuo de 3,0% frente a 

fevereiro de 2020, na série com ajuste sazonal, enquanto o Brasil mostrou um recuo de 6,9%. 

Regionalmente, 24 das 27 unidades da federação assinalaram recuo no volume de serviços em 

março de 2020, na comparação com o mês imediatamente anterior. Entre os locais que 

apontaram resultados negativos nesse mês, destaque para São Paulo (-6,2%) e Rio de Janeiro (-

9,2%). Em contrapartida, os impactos positivos em termos regionais vieram do Amazonas (1,9%), 

de Rondônia (3,1%) e do Maranhão (1,1%). 

Na comparação com igual mês do ano anterior, o recuo do volume de serviços no Brasil 

(-2,7%) foi acompanhado por 23 das 27 unidades da federação. As principais influências 

negativas ficaram com São Paulo (-1,3%), Bahia (-12,0%) e Rio Grande do Sul (-7,2%). Por outro 

lado, as únicas contribuições positivas para a formação do índice global vieram do Amazonas 

(3,3%), do Maranhão (4,3%), de Rondônia (8,0%) e do Pará (1,4%). Minas Gerais apresentou um 

recuo de 2,1%. 

No acumulado de janeiro a março de 2020, frente a igual período do ano anterior, o 

recuo do volume de serviços no Brasil (-0,1%) se deu de forma disseminada entre os locais 

investigados, já que 16 das 27 unidades da federação também mostraram recuo na receita real de 

serviços. Os principais impactos negativos em termos regionais ocorreram na Bahia (-6,8%), no 

Rio Grande do Sul (-4,6%) e em Minas Gerais (-1,7%). Por outro lado, São Paulo (0,9%) e Rio de 

Janeiro (1,6%) registraram as contribuições positivas mais relevantes sobre o índice nacional.  

A variação acumulada nos últimos 12 meses, frente a igual período do ano anterior, 

apresentou avanço do volume de serviços no Brasil de 0,7%, sendo que 14 das 27 unidades da 

federação também mostraram expansão na receita real de serviços. O principal impacto positivo 

em termos regionais ocorreu em Amazonas (4,6%), Mato Grosso do Sul (3,2%) e Tocantins 

(2,6%). Por outro lado, Mato Grosso (-7,4%), Alagoas (-5,9%) e Piauí (-5,8%) registraram as 

influências negativas mais relevantes sobre o índice nacional. Minas Gerais também apresentou 

variação negativa no acumulado dos últimos 12 meses (-0,5%). 

Os resultados por atividades em Minas Gerais, na comparação com o mesmo mês do ano 

anterior, apontam variações negativas do volume de serviços em três das cinco atividades 

investigadas: serviços prestados às famílias (-29,1%), transportes, serviços auxiliares aos 

transportes e correios (-6,2%) e serviço de informação e comunicação (-2,4%). Os serviços 

profissionais, administrativos e complementares (12,7%) e outros serviços (11,0%) foram as 

atividades que apresentaram variações positivas do volume de serviços, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Variação da receita nominal e do volume de serviços por atividades de 

serviços, Minas Gerais – Março 2020 

Atividades de 
serviços 

Variável x Tipos de índice 
Índice de receita nominal de serviços (%) Índice de volume de serviços (%) 

Variação 
mensal (base: 
igual mês do 
ano anterior) 

Variação 
acumulada no 

ano (base: 
igual período 

do ano 
anterior) 

Variação 
acumulada 

de 12 meses 

Variação 
mensal 

(base: igual 
mês do ano 

anterior) 

Variação 
acumulada 

no ano (base: 
igual período 

do ano 
anterior) 

Variação 
acumulada 

de 12 meses 

Total -0,1 0,8 3,4 -2,1 -1,7 -0,5 
1. Serviços prestados 
às famílias -24,8 -5,0 3,7 -29,1 -10,8 -1,7 

2. Serviços de 
informação e 
comunicação 

-1,4 -2,1 0,1 -2,4 -3,1 -0,8 

3. Serviços 
profissionais, 
administrativos e 
complementares 

15,6 9,3 8,9 12,7 7,0 6,2 

4. Transportes, 
serviços auxiliares 
aos transportes e 
correio 

-4,5 -2,3 0,8 -6,2 -5,1 -5,7 

5. Outros serviços 14,0 7,7 15,8 11,0 4,9 12,3 
Fonte: IBGE - Pesquisa Mensal de Serviços 

 

 


