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APRESENTAÇÃO 
 
 

A cada trimestre, a Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) estima e 

divulga o Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal (Idecon-DF).  Esse indicador é uma 

medida do desempenho da atividade econômica do Distrito Federal no curto prazo. Seu objetivo é 

oferecer um indicador que seja tempestivo, capaz de informar e orientar a tomada de decisão dos 

diversos atores da sociedade do Distrito Federal.  

           O índice é calculado pela Codeplan desde 2012, por meio de metodologia própria, adaptada 

a partir de parâmetros de cálculo do Produto Interno Bruto do DF, que são estimados pela Codeplan 

em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  Com o intuito de oferecer 

um panorama mais adequado às especificidades do Distrito Federal, o Idecon-DF é desagregado 

em três grandes setores da economia: Agropecuária, Indústria e Serviços. Estes, por sua vez, são 

desagregados em índices que avaliam o desempenho das principais atividades econômicas locais.  

Ao estimar um índice com periodicidade trimestral e de curta defasagem, a Codeplan cumpre 

sua missão de produzir e disseminar informações, estudos e análises econômicas, contribuindo 

para o desenvolvimento do Distrito Federal. 

 
 
 

Jeansley Lima 
Presidente da Codeplan 
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DESEMPENHO ECONÔMICO GERAL 
 
 

A atividade econômica no Distrito Federal, no terceiro trimestre de 2020, medida pelo 

Idecon-DF, registrou variação negativa de 0,6% na comparação com igual trimestre de 2019. 

Foi o segundo índice negativo consecutivo em toda a série histórica do indicador, iniciada em 

2012. No segundo trimestre de 2020, a retração foi de 3,9%. Em relação aos setores, a 

Agropecuária (2,0%) e a Indústria (1,3%) obtiveram resultado positivo. Os Serviços 

apresentaram variação negativa de -0,7%.  Na mesma base de comparação, a economia 

nacional, calculada pelo IBGE, retrocedeu 3,9%. Os Serviços (-4,8%) e a Indústria (-0,9%) 

caíram e a Agropecuária (0,4%) subiu.  

No acumulado do ano, até setembro de 2020, a economia do Distrito Federal 

retrocedeu 1,1% ante aos primeiros nove meses de 2019. No acumulado dos quatro trimestres 

terminados no terceiro trimestre de 2020, o Idecon-DF caiu levemente (-0,2%) em relação aos 

quatro trimestres imediatamente anteriores. Para a economia brasileira, o IBGE registrou 

queda nos acumulados do ano (-5,0%) e dos quatro trimestres (-3,4%). 

Os resultados evidenciam os efeitos da flexibilização do isolamento e da retomada das 

atividades comerciais e de serviços na economia do Distrito Federal. Embora o cenário local 

se mostre mais favorável que o nacional, a recuperação é gradual. A estrutura produtiva do 

DF é pautada essencialmente pela dinâmica do setor de Serviços (95,3%), que vem em 

recuperação mais lenta. Os setores industrial (4,2%) e agropecuário (0,5%) possuem pouca 

representatividade. 

           Os níveis do emprego e da renda continuam desfavoráveis. De acordo com a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (PNADCT/IBGE), a taxa de 

desocupação, no Distrito Federal, subiu de 13,2%, no terceiro trimestre de 2019, para 15,6% 

em igual trimestre de 2020. No mesmo período, a massa de rendimento real1 reduziu em 

3,6%. Ações desenvolvidas pelo Governo, como o pagamento do auxílio emergencial, 

atenuaram os efeitos da crise econômica. 

            Vale ressaltar que além da revisão trimestral sistemática adotada pela Codeplan no 

cálculo do Idecon-DF para substituição de informações disponibilizadas por algumas fontes, 

                                                           
1 Massa de rendimentos reais habitualmente recebidos em todos os trabalhos pelos ocupados – É a soma dos rendimentos 

brutos habitualmente recebidos de todas as pessoas ocupadas em todos os trabalhos que tinham na semana de referência, a 
preços médios do trimestre mais recente que está sendo divulgado, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.  
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cujos dados até então figuravam como preliminares, no terceiro trimestre de cada ano há uma 

atualização dos resultados referentes aos últimos seis trimestres já divulgados. Foi 

incorporada aos cálculos a nova estrutura produtiva divulgada pelas Contas Regionais no mês 

de novembro, relativa a dois anos antes. Assim, com a publicação do Produto Interno Bruto 

do Distrito Federal, referente ao ano de 2018, os índices relativos aos quatro trimestres de 

2019 e aos dois primeiros trimestres de 2020 foram revistos, introduzindo-se a nova 

ponderação gerada para o ano de 2018. Foram realizadas, também, algumas mudanças 

metodológicas. 

Os índices do Distrito Federal, para 2019, passaram a ser de 1,3%, 1,6%, 1,7% e 2,5% 

do primeiro ao quarto trimestre, respectivamente, fechando o ano com taxa positiva de 1,8%. 

No primeiro trimestre de 2020, a economia brasiliense cresceu 1,2% e no segundo, registrou 

variação negativa de -3,9%. O IBGE também revisou os dados nacionais trimestrais em 

função dos resultados anuais definitivos para o Brasil.  

Os gráficos, a seguir, apresentam a evolução trimestral dos indicadores geral e 

setoriais do PIB Trimestral do Brasil e do Idecon-DF.  
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1. SERVIÇOS 

O setor de Serviços é o maior responsável pelo comportamento da atividade 

econômica do Distrito Federal, representando 95,3% da economia local. No terceiro trimestre 

de 2020, o setor retraiu 0,7%, em relação a igual trimestre de 2019. Ao longo do ano, até 

setembro, o recuo foi de 1,0%, e, em quatro trimestres, ficou praticamente estável (-0,1%), 

frente ao mesmo período do ano anterior. No país, os dados do IBGE indicaram que os 

serviços retrocederam 4,8% na base de comparação trimestral, 5,3% na semestral e -3,5% 

nos quatro trimestres.  

As Atividades financeiras apresentaram incremento nos negócios, crescendo 7,0% na 

comparação dos terceiros trimestres de 2020 e 2019. O índice nacional evoluiu 6,0%. No ano 

de 2020, até o mês de setembro, a atividade acumulou alta de 4,0% no Distrito Federal e de 

4,3% no Brasil, em relação ao mesmo período de 2019. A atividade foi estimulada, entre 

outros fatores, pela abertura de várias linhas de crédito direcionadas para empresas afetadas 

pelos impactos econômicos da pandemia do novo coronavírus. Segundo o Banco Central do 

Brasil, entre setembro de 2019 e setembro de 2020, o saldo nominal das operações de crédito 

do Sistema Financeiro Nacional, no Distrito Federal, cresceu 17,3% para pessoas jurídicas e 

8,1% para pessoas físicas. A atividade representa 16,0% da economia do DF, a segunda 
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maior. A redução da taxa anual do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) 

colaborou para a melhoria da atividade2.  

A atividade Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 

contabilizou decréscimo de 0,3% de julho a setembro de 2020. O indicador nacional apontou 

queda de 5,4%.  Comparando os primeiros nove meses de 2020 e 2019, a atividade ficou 

estável no Distrito Federal, com varação nula (0,0%). No Brasil, registrou queda de 5,0%. A 

atividade pública responde por 45,0% da estrutura econômica brasiliense e por 47,2% do setor 

de Serviços. A parcela de ocupados na Administração pública, defesa, seguridade social, 

educação, saúde humana e serviços sociais reduziu em 3,1% no confronto dos terceiros 

trimestres de 2020 e de 2019, no Distrito Federal, conforme informações da PNADC/IBGE. 

Segundo o Idecon-DF, a atividade comercial apontou queda de -1,9% de julho a 

setembro de 2020, na comparação com os mesmos meses do ano anterior. No ano, até 

setembro, decresceu 6,9%. O índice nacional registrou contração trimestral de 1,3% e de 

5,0%, nos nove primeiros meses do ano, segundo o IBGE.   

No Distrito Federal, a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC/IBGE) indicou, no 

acumulado de julho a setembro de 20203, variações negativas no volume de vendas do 

comércio varejista (-0,5%) e do varejo ampliado4 (-0,3%). Os destaques negativos foram para 

os segmentos Livros, jornais, revistas e papelaria (-32,2%); Tecidos, vestuário e calçados  

(-24,4%); Combustíveis e lubrificantes (-20,1%); Equipamentos e materiais para escritório, 

informática e comunicação (-14,0%); e Veículos, motocicletas, partes e peças (-12,7%). As 

variações positivas foram registradas nos segmentos de Móveis e eletrodomésticos (91,0%); 

Material de construção (23,2%); e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria 

e cosméticos (5,1%).  

O grupo Outros Serviços5 caiu 5,5% no terceiro trimestre e 4,3% de janeiro a setembro 

de 2020, reflexo, principalmente, das quedas em Serviços domésticos, Transporte, 

armazenagem e correio e Alojamento e Alimentação.  

Os gráficos, a seguir, apresentam os índices trimestrais Geral e do setor de Serviços 

do Idecon-DF e a comparação das atividades do setor de Serviços.  

                                                           
2 A Selic iniciou o terceiro trimestre fixada em 2,25% a.a. Em 05/08/2019 foi reduzida para os atuais 2,0% a.a. 
3 Dados trimestrais elaborados pela Codeplan, com base nas informações mensais da Pesquisa Mensal do Comércio 
(PMC/IBGE). 
4 O Comércio varejista ampliado é formado pelos grupos de atividades que compõem o Comércio varejista e mais os segmentos 
Veículos, motocicletas, partes e peças e Material de construção. 
5 O grupo Outros serviços engloba as atividades: Informação e comunicação; Alojamento e alimentação; Transporte, 
armazenagem e correio; Atividades imobiliárias; Educação e saúde privadas; Serviços domésticos. Atividades profissionais, 
científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares; e Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de 
serviços. 
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2. INDÚSTRIA 

A Indústria, com peso de 4,2% na estrutura produtiva do DF, registrou elevação de 

1,3% no terceiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. No 

desempenho nacional, o IBGE computou decréscimo de 0,9% para o setor. No acumulado de 

janeiro a setembro, o índice do Distrito Federal retrocedeu 2,6% e o do Brasil contraiu 5,1%. 

Comparando o acumulado nos quatro trimestres com os quatro imediatamente anteriores o 

Distrito Federal apresentou variação negativa de -1,3% e o país de -3,5%. 

A Construção, responsável por 2,2% da atividade econômica local e 51,1% do setor 

industrial, foi a principal responsável pela alta do setor, pois cresceu 2,5% no terceiro trimestre 

de 2020, após registrar variação negativa de -12,5% no segundo trimestre do ano. No país, a 

atividade encolheu 7,9% quando comparados os terceiros trimestres de 2020 e 2019. Nos 

nove primeiros meses do ano, o índice local contraiu 3,1% e o nacional 7,8%. O ritmo de obras 

no DF, principalmente de infraestrutura, aumentou o nível de ocupados na atividade. 

             As Indústrias de transformação, que representam 1,3% na estrutura produtiva do DF, 

cresceram 0,6% de julho a setembro de 2020.  O indicador nacional registrou variação negativa 

de 0,2%. De janeiro a setembro, o subsetor retrocedeu 1,6% no DF e 7,4% no Brasil. Segundo 

PNADCT/IBGE, a quantidade de ocupados no grupo Indústria geral, no Distrito Federal, subiu 

12,5% no terceiro trimestre de 2020 em relação ao período equivalente de 2019.  
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O grupo Outros da Indústria caiu 0,6% no terceiro trimestre e 2,6% nos nove primeiros 

meses do ano de 2020. O desempenho foi influenciado, em parte, pelos consumos de água 

e energia elétrica, que ficaram abaixo do registrado em iguais períodos de 2019.  O grupo 

agrega as atividades das Indústrias Extrativas e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades 

de gestão de resíduos e descontaminação.   

Os gráficos, a seguir, apresentam os índices trimestrais e a comparação das atividades 

do setor Industrial.  
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3. AGROPECUÁRIA 

A Agropecuária no Distrito Federal exerce pequeno impacto no desempenho global, 

pois responde por 0,5% da estrutura produtiva. No terceiro trimestre de 2020, o setor cresceu 

2,0% ante igual trimestre do ano anterior. O IBGE registrou índice de 0,4% no contexto 

nacional na mesma base de comparação. De janeiro a setembro de 2020, o índice do Distrito 

Federal avançou 2,8% e o do Brasil, 2,4%.  

O resultado do Distrito Federal pode ser explicado, principalmente, pelo desempenho 

da safra de alguns produtos no terceiro trimestre do ano. De acordo com informações do 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA/IBGE), em outubro de 2020, a 

previsão de produção anual para o feijão é de alta de 38,7%, ao passo que para o milho é de 

queda de 2,7%. A soja não tem produção significativa no período. 

É importante ressaltar que a agricultura local é desenvolvida em pequenas áreas, dada 

a dimensão territorial do Distrito Federal, e qualquer fator que atinja as áreas de cultivo, como 

efeito climático, infestação de pragas ou aplicação de novas tecnologias interferirá fortemente 

na produção das lavouras, com grande impacto no índice do setor Agropecuário. 

O gráfico, a seguir, apresenta os índices trimestrais do setor Agropecuário. 
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4. TABELAS 

 
 

Idecon - 

DF

PIB - 

Brasil

Idecon - 

DF

PIB - 

Brasil

Idecon - 

DF

PIB - 

Brasil

Idecon - 

DF

PIB - 

Brasil

Idecon - 

DF

PIB - 

Brasil

Idecon - 

DF

PIB - 

Brasil

Idecon - 

DF

PIB - 

Brasil

Agropecuária 2,1 0,9 3,3 1,2 1,4 1,1 0,4 -1,4 3,9 4,0 2,4 2,5 2,0 0,4

Indústria -0,8 -0,7 0,8 0,6 1,4 0,5 2,5 1,0 0,5 -0,3 -9,5 -14,1 1,3 -0,9

Indústrias extrativas - -3,2 - -9,1 - 4,2 - 4,1 - 5,5 - 7,1 1,0

Indústrias de transformação -1,0 -1,1 0,7 1,7 0,4 -1,5 2,9 0,8 0,7 -1,1 -6,2 -20,9 0,6 -0,2

Construção -2,1 -1,3 -0,3 2,8 0,9 4,3 1,7 0,0 0,7 -1,6 -12,5 -13,6 2,5 -7,9

Eletricidade e gás, água, esgoto, 

atividades de gestão de resíduos e 

descontaminação

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

Outros da indústria 
1 3,3 - 4,1 - 4,2 - 4,3 - -0,5 - -6,6 - -0,6 -

Serviços 1,4 1,9 1,6 1,6 1,7 1,3 2,5 1,8 1,3 -0,7 -3,6 -10,2 -0,7 -4,8

Comércio -0,3 0,8 0,7 2,0 3,2 2,4 4,2 2,1 0,9 0,7 -19,8 -14,4 -1,9 -1,3

Informação e comunicação - 5,5 - 4,7 - 5,5 - 5,3 - 1,3 - -3,4 -1,3

Atividades financeiras, de seguros e 

serviços relacionados
0,9 1,3 1,6 -0,8 2,2 1,5 3,5 3,2 1,5 1,1 3,7 5,7 7,0 6,0

Administração, defesa, saúde e 

educação públicas e seguridade 

social

1,3 -0,1 1,3 -0,3 1,3 -0,7 1,9 0,2 1,4 -1,1 -1,2 -8,4 -0,3 -5,4

Transporte, armazenagem e correio - 1,5 - 1,2 - -0,1 - 0,8 - -1,5 - -20,7 -10,4

Atividades imobiliárias - 3,0 - 2,8 - 2,0 - 1,3 - 2,0 - 1,8 2,7

Outros serviços 
2 2,2 3,8 2,3 3,1 1,8 1,6 2,7 2,2 0,9 -3,6 -8,4 -20,8 -5,5 -14,4

Idecon-DF / PIB-Brasil 1,3 1,2 1,6 1,5 1,7 1,3 2,5 1,6 1,2 -0,3 -3,9 -10,9 -0,6 -3,9

Fontes: Codeplan e IBGE - Elaboração: Núcleo de Contas Regionais

Tabela 1 -  Idecon-DF e PIB-Brasil: Variações trimestrais dos setores e das principais atividades econômicas em relação ao 

mesmo trimestre do ano anterior - 1º Trimestre de 2019 ao 3º Trimestre de 2020

3º Tri/2020

1 Para o Idecon-DF: Indústrias extrativas e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação.

Setores  e  Atividades Econômicas

1º Tri/2019 2º Tri/2019 2º Tri/20201º Tri/20204º Tri/20193º Tri/2019

2 Informação e comunicação; Alojamento e alimentação;  Atividades profissionais, científ icas e técnicas, administrativas e serviços complementares; Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços;  Educação e saúde 

mercantis; e Serviços domésticos. O Idecon-DF inclui também Transporte, armazenagem e correio e Atividades imobiliárias.
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1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri

Agropecuária 2,1 3,3 1,4 0,4 3,9 2,4 2,0

Indústria -0,8 0,8 1,4 2,5 0,5 -9,5 1,3

Indústrias de transformação -1,0 0,7 0,4 2,9 0,7 -6,2 0,6

Construção -2,1 -0,3 0,9 1,7 0,7 -12,5 2,5

Outras da indústria 
1 3,3 4,1 4,2 4,3 -0,5 -6,6 -0,6

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

Comércio -0,3 0,7 3,2 4,2 0,9 -19,8 -1,9

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 0,9 1,6 2,2 3,5 1,5 3,7 7,0

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 1,3 1,3 1,3 1,9 1,4 -1,2 -0,3

Outros serviços 
2 2,2 2,3 1,8 2,7 0,9 -8,4 -5,5

Idecon-DF 1,3 1,6 1,7 2,5 1,2 -3,9 -0,6
Fonte: Codeplan - Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas - Gerência de Contas e Estudos 

Setoriais -  Núcleo de Contas Regionais.

1 Para o Idecon-DF: Indústrias extrativas e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação.

2020

Tabela 2 - Idecon-DF: Série de variações trimestrais dos setores e das atividades econômicas em relação ao 

mesmo trimestre do ano anterior - 1º Trimestre de 2019 ao 3º Trimestre de 2020

Setores e Atividades Econômicas

2019

2  Informação e comunicação; Transporte, armazenagem e correio; Atividades imobiliárias; Alojamento e alimentação; Atividades profissionais, científ icas e técnicas, administrativas e serviços 

complementares; Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços; Educação e saúde mercantis; e Serviços domésticos.

1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri

Agropecuária 2,1 2,7 2,3 1,8 3,9 3,1 2,8

Indústria -0,8 0,0 0,5 1,0 0,5 -4,5 -2,6

Indústrias de transformação -1,0 -0,2 0,0 0,7 0,7 -2,8 -1,6

Construção -2,1 -1,2 -0,5 0,0 0,7 -5,9 -3,1

Outros da indústria 
1 3,3 3,7 3,9 4,0 -0,5 -3,6 -2,6

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

Comércio -0,3 0,2 1,2 1,9 0,9 -9,4 -6,9

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 0,9 1,3 1,6 2,1 1,5 2,6 4,0

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 0,1 0,0

Outros serviços 
2 2,2 2,2 2,1 2,2 0,9 -3,7 -4,3

Idecon-DF 1,3 1,5 1,5 1,8 1,2 -1,3 -1,1
Fonte: Codeplan - Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas - Gerência de Contas e Estudos 

Setoriais -  Núcleo de Contas Regionais.

Tabela 3 - Idecon-DF: Variações acumuladas ao longo do ano dos setores e das atividades econômicas em 

relação ao mesmo período do ano anterior - 1º Trimestre de  2019 ao 3º Trimestre de 2020

1 Para o Idecon-DF: Indústrias extrativas e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação.

2020

Idecon-DF - Variação  acumulada  ao  longo  do  ano  (%)

Setores e Atividades Econômicas 2019

2  Informação e comunicação; Transporte, armazenagem e correio;Atividades imobiliárias;  Alojamento e alimentação, Atividades profissionais, científ icas e técnicas, administrativas e serviços complementares; 

Artes, cultura, esporte, recreação e outras atividades de serviços; Educação e saúde mercantis; e Serviços domésticos.
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1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri

Agropecuária 0,8 1,7 2,8 1,8 2,3 2,0 2,2

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

Indústrias de transformação -0,2 -0,1 -0,2 0,7 1,2 -0,6 -0,5

Construção -1,3 -1,3 -0,8 0,0 0,7 -2,3 -1,9

Outros da indústria 
1 -0,1 1,9 3,2 4,0 3,0 0,3 -0,9

Serviços 1,4 1,4 1,5 1,8 1,8 0,5 -0,1

Comércio 0,0 -0,3 0,7 1,9 2,3 -2,9 -4,1

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1,3 1,3 1,5 2,1 2,2 2,7 3,9

Administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social 0,9 1,2 1,3 1,5 1,5 0,9 0,5

Outros serviços 
2 2,3 2,4 2,1 2,2 1,9 -0,7 -2,6

Idecon-DF 1,3 1,4 1,5 1,8 1,8 0,4 -0,2
Fonte: Codeplan - Diretoria de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas - Gerência de Contas e Estudos 

Setoriais -  Núcleo de Contas Regionais.

Tabela 4 - Idecon-DF: Variações acumuladas em quatro trimestres dos setores e das atividades econômicas 

em relação ao mesmo período do ano anterior - 1º Trimestre de  2019 ao 3º Trimestre de 2020

2020

Idecon-DF - Variação  acumulada  em quatro trimestres  (%)

1 Indústrias ectrativas e Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação.

Setores e Atividades Econômicas 2019

2  Informação e comunicação; Transporte, armazenagem e correio;Atividades imobiliárias;  Alojamento e alimentação, Atividades profissionais, científ icas e técnicas, administrativas e serviços 

complementares; Artes, cultura, esporte, recreação e outras atividades de serviços; Educação e saúde mercantis; e Serviços domésticos.
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1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri

Agropecuária 0,9 1,1 1,1 0,6 4,0 3,3 2,4

Indústria -0,7 -0,1 0,1 0,4 -0,3 -7,4 -5,1

Indústrias extrativas -3,2 -6,2 -2,6 -0,9 5,5 6,3 4,3

Indústrias de transformação -1,1 0,4 -0,3 0,0 -1,1 -11,3 -7,4

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

Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação
4,3 3,1 2,6 1,7 -1,1 -3,3 -1,0

Serviços 1,9 1,8 1,6 1,7 -0,7 -5,5 -5,3

Comércio 0,8 1,4 1,8 1,9 0,7 -6,9 -5,0

Informação e comunicação 5,5 5,1 5,2 5,2 1,3 -1,1 -1,2

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1,3 0,2 0,7 1,3 1,1 3,4 4,3

Administração, defesa, saúde e educação públicas e 

seguridade social
-0,1 -0,2 -0,4 -0,2 -1,1 -4,7 -5,0

Transporte, armazenagem e correio 1,5 1,3 0,8 0,8 -1,5 -11,2 -10,9

Atividades imobiliárias 3,0 2,9 2,6 2,2 2,0 1,9 2,2

Outros serviços 
1 3,8 3,4 2,8 2,6 -3,6 -12,3 -13,0

PIB-Brasil 1,2 1,3 1,3 1,4 -0,3 -5,6 -5,0

Fonte: IBGE

2020

PIB-Brasil - Variação  acumulada  ao  longo  do  ano  (%)

Tabela 5 - PIB-Brasil: Variações acumuladas ao longo do ano dos setores e das atividades 

econômicas em relação ao mesmo período do ano anterior - 1º Trimestre de  2019 ao 3º Trimestre de 

2020

Setores e Atividades Econômicas 2019

1  Alojamento e alimentação, Atividades profissionais, científ icas e técnicas, administrativas e serviços complementares; Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços; 

Educação e saúde mercantis; e Serviços domésticos.
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1º Tri 2º Tri 3º Tri 4º Tri 1º Tri 2º Tri 3º Tri

Agropecuária 2,5 2,6 1,7 0,6 1,6 1,9 1,8

Indústria 0,2 0,1 0,0 0,4 0,5 -3,2 -3,5

Indústrias extrativas 0,2 -2,0 -0,9 -0,9 1,1 5,1 4,3

Indústrias de transformação 0,2 0,2 -0,6 0,0 0,0 -5,7 -5,4

Construção -1,9 -0,5 0,8 1,5 1,4 -2,7 -5,8

Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de 

resíduos e descontaminação
4,2 3,6 3,4 1,7 0,3 -1,5 -1,0

Serviços 1,9 1,8 1,6 1,7 1,0 -1,9 -3,5

Comércio 1,4 1,3 1,5 1,9 1,8 -2,2 -3,2

Informação e comunicação 3,3 3,9 4,7 5,2 4,2 2,2 0,5

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1,1 0,6 0,5 1,3 1,3 2,9 4,0

Administração, defesa, saúde e educação públicas e 

seguridade social
-0,1 -0,2 -0,4 -0,2 -0,5 -2,5 -3,7

Transporte, armazenagem e correio 1,8 1,8 1,1 0,8 0,1 -5,3 -7,9

Atividades imobiliárias 3,3 3,2 2,8 2,2 2,0 1,8 2,0

Outros serviços 
1 3,6 3,6 3,1 2,6 0,8 -5,2 -9,2

PIB-Brasil 1,6 1,6 1,4 1,4 1,0 -2,1 -3,4

Fonte: IBGE

2020

PIB-Brasil - Variação  acumulada  em quatro trimestres  (%)

Tabela 6 - PIB-Brasil: Variações acumuladas  em quatro trimestres dos setores e das atividades 

econômicas em relação ao mesmo período do ano anterior - 1º Trimestre de  2019 ao 3º Trimestre 

de 2020

Setores e Atividades Econômicas 2019

1  Alojamento e alimentação, Atividades profissionais, científ icas e técnicas, administrativas e serviços complementares; Artes, cultura, esporte e recreação e outras atividades de serviços; 

Educação e saúde mercantis; e Serviços domésticos.
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