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Setor de serviços em Sergipe cresce 1,5% em janeiro

Em janeiro de 2020, o setor de serviços em Sergipe mostrou expansão de 1,5% frente a
dezembro de 2019, na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, em relação a
janeiro de 2019, o volume de serviços recuou 2,2%, o primeiro resultado negativo em quatro
meses.  No  acumulado  nos  últimos  12  meses,  ao  registrar  alta  de  1,4%,  manteve-se  a
trajetória positiva iniciada em outubro de 2019 (0,5%). 

Indicadores da Pesquisa Mensal de Serviços

Sergipe - Janeiro de 2020

Período

Variação (%)

Volume
Receita

Nominal

Janeiro 20 / Dezembro 19* 1,5  0,1

Janeiro 20 / Janeiro 19 -2,2 -0,2

Acumulado Janeiro-Janeiro -2,2 -0,2

Acumulado nos Últimos 12
Meses

1,4 3,3

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Indústria
*série com ajuste sazonal

Na série com ajuste sazonal, a média móvel trimestral para o volume de serviços apontou
avanço de 0,7% no trimestre encerrado em janeiro frente ao nível do mês anterior, chegando
ao décimo segundo mês consecutivo com valores positivos para esse indicador. 

Setor de serviços avança em 16 das 27 Unidades da Federação

Regionalmente,  16  das  27  unidades  da  federação  assinalaram  expansão  no  volume  de
serviços  em  janeiro,  em relação  ao  mês  imediatamente  anterior,  acompanhando  o
avanço (0,6%) observado no Brasil na série ajustada sazonalmente. Os destaques positivos
foram Mato Grosso (14,1%), Distrito Federal (7,4%) e Pernambuco (6,7%). Já os resultados
negativos mais  expressivos vieram de Roraima (-11,4%), Acre (-2,1%) e Piauí  (-2,0%).
Sergipe (1,5%) ocupou a posição intermediária entre os estados da região Nordeste, atrás de
Pernambuco (6,7%), Alagoas (2,9%), Bahia (2,0%) e Ceará (1,6%).

Na comparação com janeiro de 2019, o avanço do volume de serviços no Brasil (1,8%) foi
acompanhado por apenas 11 das 27 unidades da federação. As maiores altas vieram do
Amazonas (10,5%), Tocantins (10,3%) e Distrito Federal (5,0%). Por outro lado, as quedas
mais  intensas  vieram  de  Roraima  (-7,5%),  Mato  Grosso  (-5,8%)  e  Rondônia  (-5,2%).
Sergipe (-2,2%) ocupou mais uma vez a posição intermediária entre os estados da região
Nordeste, dessa vez juntamente ao Maranhão, e com um recuo menos intenso do que o
registrado no Piauí (-4,0%), na Bahia (-3,6%) e em Alagoas (-3,2%).
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