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Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal - IDECON-DF
3º trimestre 2017

A atividade econômica no Distrito Federal, medida pelo 
Idecon-DF, registrou recuo de 0,5% no terceiro trimestre 
em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Entre os 
setores, apenas a agropecuária registrou avanço nesta 
base de comparação, com aumento de 7,1%. Todavia, 
por representar somente 0,3% das atividades no DF, este 
resultado pouco contribuiu para melhorar o desempenho 
no período. 

Com peso moderado sobre o produto do DF, a indústria 
apresentou retração de 2,4%. Este resultado reflete em 
grande medida o comportamento da Construção, ainda 
em terreno negativo. A indústria de transformação, 
por sua vez, apresentou alguma melhora (0,4%), mas 
insuficiente para alavancar o setor.

Por fim, o fraco desempenho dos Serviços foi decisivo 
para o resultado no período. Com peso superior a 94% na 
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atividade do DF, o recuo de -0,4% do setor foi responsável 
por cerca de ¾ da retração observada no Idecon. Mais 
especificamente, a redução observada na Administração, 
saúde e educação públicas exerceu forte impacto sobre o 
setor. Pelo lado positivo, o destaque foi o Comércio, com 
avanço de 1,0% sobre o terceiro trimestre de 2016.

De maneira geral, o processo de recuperação a nível 
nacional mostra-se consistente, com variações positivas 
em todos os setores. Em particular, contribuíram para 
este cenário o crescimento do setor de Serviços (1,0%) 
e o forte crescimento da Agropecuária (9,1%), que 
representa cerca de 5% do PIB brasileiro. Por outro lado, 
o forte desempenho da Agricultura e a recuperação de 
segmentos que possuem reduzido papel na economia 
do Distrito Federal resultam em uma leitura na qual o 
desempenho econômico do DF mostra-se bem inferior ao 
registrado para o Brasil.

Tabela - Idecon-DF e PIB-Brasil: Variação trimestral dos setores e das atividades econômicas em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior - 3º trimestre 2016 e 2017

Setores e Atividades Econômicas
PIB - Brasil Idecon - DF

3º trimestre 
2016

3º trimestre 
2017

3º trimestre 
2016

3º trimestre 
2017

Peso (%) das 
atividades

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

Extrativa mineral -1,1 2,4 - - -
Indústria de transformação -3,7 2,4 -1,7 0,4 1,4
Construção -5,0 -4,7 -3,9 -2,5 2,9
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana 6,5 0,2 - - -
Outros da indústria 1 - - 1,7 -6,0 1,0

Serviços -2,1 1,0 -1,3 -0,4 94,3
Comércio -4,5 3,8 -7,3 1,0 6,8
Serviços de informação -1,3 -3,0 -2,5 -1,0 3,4
Intermediação financeira, seguros e previdência 
complementar -4,0 0,0 -3,1 -1,5 14,3

Administração, saúde e educação públicas 0,8 -0,8 -0,7 -0,8 44,7
Transporte, armazenagem e correio -7,4 1,9 - - -
Atividades imobiliárias 0,0 2,1 - - -
Outros serviços 2 -2,1 1,2 0,3 0,5 25,2

Idecon-DF / PIB-Brasil -2,7 1,4 -1,4 -0,5 100,0
Fontes: Codeplan e IBGE - Elaboração: Núcleo de Contas Regionais 
¹ Extrativa mineral e Eletricidade, gás, água, esgoto e limpeza urbana. 
² Alojamento e alimentação; Educação e saúde mercantis; Atividades profissionais, científicas e técnicas, administrativas e serviços complementares; Artes, cultura, 
esporte e recreação e outras atividades de serviços; e Serviços domésticos. O Idecon-DF inclui também Transporte, armazenagem e correio e Atividades imobiliárias


