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O volume de Serviços do DF registrou, em agosto de 
2017, queda de 13,30% quando comparado ao 
mesmo mês do ano anterior. Mais uma vez, essa 
retração é bem maior do que a apresentada para o 
Brasil de -2,40%. Contudo, quando retirada a 
sazonalidade do mês, o setor mostra contração 
menor, de 1,80%, no DF na comparação com julho. 

Na análise mensal, o segmento de Outros serviços 
mostrou, mais uma vez, o pior resultado, com -
31,60%. Neste segmento estão incluídas atividades 
como imobiliárias, de manutenção e reparação de 
veículos, motocicletas, equipamentos de informática 
e comunicação, de apoio à agropecuária e atividades 
de esgoto e coleta de resíduos sólidos. A segunda 
maior queda foi no segmento de Serviços prestados 
à família, que mostra redução 
de 24,70%. 

Porém, ao longo de 12 
meses, a retração é relativa-
mente menor, com as maiores 
quedas sendo registradas nos 
segmentos Outros serviços, 
com -18,60%, Serviços presta-
dos às famílias, com -14,60%, 
e Serviços profissionais, 
administrativos e complemen-
tares, com -12,50%. 

Um pouco diferente de julho, quando não houve um 
único registro positivo para o DF, o segmento 
Serviços de informação registrou alta de 1,30%, em 
agosto, na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior. Isso sinaliza uma pequena reação do setor 
no mês em questão. 

De toda forma, parte da explicação para esses 
resultados seguidamente negativos no setor Serviços 
está no seu comportamento em 2016, que teve 
desempenho acima da média dos outros anos, 
conforme mostra o gráfico. Assim, na comparação 
com o ano anterior, o setor aparentemente registra 
uma retração muito maior do que quando comparado 
a outros anos. 

Tabela - Índice de volume de serviços por segmentos de atividade econômica - Variação (%) - Brasil e Distrito Federal - Agosto de 2017 

Variação (%) índice de volume de serviços 

Atividades 

BRASIL DISTRITO FEDERAL 

agosto 2017/ 
agosto 2016 

acumulada 
no ano 

acumulada 
em 12 meses 

agosto 2017/ 
agosto 2016 

acumulada 
no ano 

acumulada 
em 12 meses 

Índice de volume de serviços  -2,40  -3,80  -4,50  -13,30  -13,90  -11,30  
Serviços prestados às famílias -4,40  -1,90  -2,90  -24,70  -19,10  -14,60  
Serviços de informação e comunicação -3,40  -2,20  -2,80  1,30  -2,00  -2,80  
Serviços profissionais, administrativos e 
complementares 

-5,90  -8,10  -6,80  -12,00  -9,80  -12,50  

Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio 

5,30  0,50  -3,00  -10,80  -11,20  -10,80  

Outros serviços -9,00  -10,10  -7,40  -31,60  -31,40  -18,60  
Fonte: PMS/IBGE elaboração Codeplan 

______________________________________ 

1  A PMS investiga o volume e a receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal 

atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de Saúde e Educação. Para o indicador do DF é desagregado em cinco grupos de atividades.  Fonte: IBGE. 


