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Pesquisa Mensal de Serviços - PMS/DF
Maio/2017

Responsável por 92,9% do PIB do DF, o volume de serviços 
da região registrou, em maio de 2017, queda de 13,0% 
quando comparado ao mesmo mês do ano anterior. Essa 
retração é maior do que a apresentada para o Brasil de 
-1,9%, de maneira que o DF teve o pior resultado entre as 
regiões pesquisadas.

Na análise mensal, o segmento de outros serviços mos-
trou o pior resultado, com -36,8%. Neste segmento estão 
incluídas atividades como as imobiliárias, as atividades 
de manutenção e reparação de veículos, motocicletas, 
equipamentos de informática e comunicação, atividades 
de apoio à agropecuária e atividades de esgoto e coleta 
de resíduos sólidos. Além desses, os serviços prestados às 
famílias - que incluem alojamento e alimentação e outros 
serviços - mostram redução de 18,8% e os serviços profis-
sionais, administrativos e complementares - que incluem 
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serviços jurídicos, contábeis, de engenharia e arquitetura, 
de publicidade, e serviços de seleção de mão de obra, de 
agências de viagem, vigilância e segurança, entre outros - 
tiveram contração de -12,0%.

Porém, ao longo de 12 meses, a retração das atividades 
se serviços é menor, com as maiores quedas sendo re-
gistradas no segmento de serviços prestados às famílias 
(-11,9%) e serviços profissionais, administrativos e com-
plementares, com -11,7%.

O único registro positivo para o DF foi dos serviços de in-
formação e comunicação, com variação de 1,7% na com-
paração de maio de 2017 e maio de 2016. Entretanto, 
no acumulado do ano e em 12 meses, o segmento ainda 
mostra retração do nível de volume.

Índice de volume de serviços por segmentos de atividade econômica - Variação (%) - Brasil e Distrito Federal - maio/2017
Variação (%) índice de volume de serviços

Atividades
Brasil Distrito Federal

Maio 2017 / 
Maio 2016

Acumulada 
no ano 

Acumulada 
em 12 meses

Maio 2017 / 
Maio 2016

Acumulada 
no ano 

Acumulada 
em 12 meses

Índice de volume de serviços -1,9 -4,4 -4,7 -13,0 -13,4 -7,5
Serviços prestados às famílias 1,0 -3,3 -4,1 -18,8 -20,5 -11,9
Serviços de informação e comunicação -2,9 -1,5 -2,2 1,7 -2,9 -2,4
Serviços profissionais, administrativos e 
complementares -5,7 -9,0 -6,4 -12,0 -11,4 -11,7

Transportes, serviços auxiliares aos trans-
portes e correio 4,9 -1,2 -5,6 -7,9 -7,4 -7,8

Outros serviços -6,2 -10,3 -5,2 -36,8 -27,8 -4,6
Fonte: PMS/IBGE elaboração Codeplan


