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O volume de serviços no Brasil registrou alta de 0,6% no 

primeiro mês do ano,  em relação a dezembro de 2020

O setor de serviços registrou variação positiva em janeiro, mas ainda se
encontra 3,0% abaixo do patamar pré-pandemia.

Na comparação com janeiro do ano passado, no entanto, o total do volume
de serviços recuou 4,7%.

Regionalmente, menos da metade das unidades da federação mostrou
expansão no volume de serviços, na comparação mês a mês.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, o recuo do volume de serviços
no Brasil (-4,7%) foi acompanhado por 18 dos 27 estados.



Em relação ao mesmo mês do ano passado, o volume de serviços 

ainda permanece em terreno negativo



Regionalmente, o destaque positivo ficou a cargo do Distrito Federal, que 

registrou expansão muito acima da média nacional, na base mensal 



Os destaques positivos em janeiro de 2021
vieram dos transportes, serviços auxiliares aos
transportes e correio (3,1%) e os serviços
profissionais, administrativos e complementares
(3,4%).

Os serviços prestados às famílias, um dos
setores mais afetados pela crise sanitária,
voltaram a recuar (-1.5%), refletindo as novas
medidas de distanciamento que tem sido
adotadas.

Os outros serviços se destacaram pela queda de
9,2%, influenciada pelo recuo em atividades
auxiliares dos seguros, da previdência
complementar e dos planos de saúde.

Apenas duas das cinco atividades de divulgação investigadas 

acompanharam a expansão observada em janeiro



O índice de atividades turísticas apresentou alta de 0,7% frente ao 

mês imediatamente anterior

Em janeiro de 2021, o índice de atividades turísticas apontou expansão de 0,7%
frente a dezembro de 2020. Apesar disso, o segmento ainda necessita avançar
42,1% para retornar ao patamar pré-crise.

Regionalmente, a maior parte dos locais pesquisados acompanharam o
movimento de expansão, com destaque para Rio de Janeiro (4,4%), Rio Grande
do Sul (11,4%) e Distrito Federal (10,4%). Do lado negativo, destacam-se São
Paulo (-1,7%) Goiás (-7,4%) e Minas Gerias (-3,1%).



Em relação a janeiro de 2020, contudo, o indicador de serviços turísticos 

apresentou retração de 29,1%, décima primeira taxa negativa seguida



O indicador de confiança dos serviços (ICS) voltou a cair em fevereiro, 

indicando a dificuldade de recuperação do setor 
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