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O volume de serviços no Brasil voltou a cair em dezembro,  

interrompendo a sequência de seis taxas positivas anteriores

O volume de serviços registrou leve variação
negativa (-0,2%) em relação a novembro, e se
encontra 3,8% abaixo do patamar pré-
pandemia.

Regionalmente, 8 das 27 unidades da
federação acompanharam a variação negativa
observada no Brasil. Do lado negativo, São
Paulo (-0,4%) exerceu o recuo mais importante,
seguido por Minas Gerais (-1,7%). Do lado
positivo, Rio de Janeiro (1,8%) e Distrito
Federal (4,0%) registraram as principais
expansões.



Em relação ao mesmo mês de 2019, o total do volume de serviços 

recuou  3,3%



No acumulado do ano, o indicador fechou 2020 com a queda mais 

significativa já registrada pela série histórica 



Os setores mais afetados pela crise voltaram
a recuar, em resposta ao aumento do
número de casos da Covid19 no Brasil no
final do ano: os serviços prestados às
famílias (-3,6%) e os transportes, serviços
auxiliares aos transportes e correio (-0,7%).

Em contrapartida, a expansão mais relevante
veio de outros serviços (3,0%),
impulsionados, sobretudo, pelo aumento de
receita das empresas pertencentes aos
ramos de corretoras de títulos e valores
mobiliários; administração de bolsas e
mercados de balcão organizados; e
consultoria em investimentos financeiros.

O recuo de 0,2% em dezembro foi acompanhado por duas das 

cinco atividades investigadas



O índice de atividades turísticas apresentou estabilidade frente ao 

mês imediatamente anterior

Em dezembro de 2020, o índice de atividades turísticas apontou estabilidade
(0,0%) em relação a novembro, após registrar sete taxas positivas seguidas. O
segmento de turismo ainda necessita avançar 42,9% para retornar ao patamar
de fevereiro de 2020.

Regionalmente, houve equilíbrio entre os locais que apresentaram taxas
positivas e negativas. Entre os primeiros, destaque para Distrito Federal (16,6%)
e Bahia (7,6%). Do lado negativo, destacam-se São Paulo (-4,3%) e Rio de Janeiro
(-2,8%).



Em relação a dezembro de 2019, o indicador apresentou retração de 29,9%, 

a décima taxa negativa seguida
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