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PMS: Em janeiro, volume de serviços recua em Sergipe

Em janeiro de 2021, o setor de serviços em Sergipe apresentou um recuo de 0,6% frente a dezembro de 2020
(quando registrou um crescimento de 3%), na série com ajuste sazonal. Na série sem ajuste sazonal, frente a janeiro
de 2020 o recuo foi de 10,6%, superior ao do país (-4,7%). Já o acumulado nos últimos 12 meses apresentou um
resultado negativo de -15,8%. Vale ressaltar que Sergipe fechou 2020 com queda de 14,3% no setor dos serviços. É
importante ressaltar que em 2020, o setor de serviços passou por diversas instabilidades. Por exemplo, em abril, seu
recuo foi de -14,7% (o maior registrado no ano e o pior índice da série histórica). Somente a partir de julho de 2020, o
setor de Serviços começou a se recuperar (3,1%), sendo que o resultado atingido em dezembro foi 6º consecutivo com
dados positivos, mesmo não sendo um crescimento constante (por conta de oscilações). Em janeiro, esta variação
voltou a cair (-0,6%) após seis meses com dados relativamente positivos. A variação trimestral móvel em janeiro de
2021 também indicou uma queda de -11,8%.

Período Volume (%) Receita nominal
(%)

Janeiro  21 / Dezembro 20 -0,6 -2,2

Janeiro 21 /Janeiro 20 -10,6 -9,6

Acumulado Janeiro -
Janeiro

-10,6 -9,6

Acumulado nos Últimos 12
Meses

-15,8 -15,1

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de

Indústria *série com ajuste sazonal



No Brasil, a alta foi de 0,6% de dezembro de 2020 para janeiro de 2021. O avanço foi acompanhado por apenas duas

das cinco atividades investigadas: transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (3,1%) e serviços

profissionais, administrativos e complementares (3,4%). O primeiro setor acumula ganho de 29,6% entre maio de 2020 e

janeiro de 2021, mas ainda se encontra 2,7% abaixo do patamar de fevereiro de 2020. No segundo ramo, houve

recuperação de 13,9% entre junho de 2020 e janeiro de 2021, mas ainda sem eliminar a perda verificada entre

novembro de 2019 e maio de 2020 (-20,0%).

Serviços cresceram em 12 das 27 unidades da federação

Regionalmente, 12 das 27 unidades da federação tiveram expansão no volume de serviços em janeiro de 2021, na

comparação com dezembro de 2020, acompanhando o avanço (0,6%) observado no Brasil na série com ajuste

sazonal.As expansões mais relevantes vieram do Distrito Federal (10,9%), São Paulo (0,5%) e Minas Gerais (2,6%). A

Bahia (-6,3%) teve a principal retração em termos regionais. Vale ressaltar que Sergipe não está entre as 12 unidades

da federação que apresentaram crescimento no volume de serviços. Frente a janeiro de 2020, 18 das 27 unidades da

federação acompanharam o recuo do volume de serviços no Brasil (-4,7%). A principal influência negativa veio de São

Paulo (-4,7%), seguido por Rio de Janeiro (-5,2%), Paraná (-9,2%) e Rio Grande do Sul (-9,1%). Os resultados positivos

mais relevantes foram de Amazonas (13,7%), Santa Catarina (3,7%) e Minas Gerais (1,7%).
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