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Pesquisa Mensal de Serviços - PMS/DF
Outubro 2017

O volume de Serviços do DF registrou, em outubro 
de 2017, queda de 3% quando comparado ao mes-
mo mês do ano anterior. Trata-se da décima primeira 
queda consecutiva do indicador na leitura mensal. 
Ademais, a exemplo do verificado nos últimos me-
ses, a retração do setor no DF tem se mostrado bem 
mais severa que a observada a nível nacional em to-
das as bases de comparação.

Assim como no mês anterior, a atividade com o pior 
desempenho em outubro foi Serviços prestados às 
famílias, com redução de 14,7%. A variação negativa 
no DF contrasta com o indicador nacional, que apre-
sentou crescimento de 0,5% na mesma base de com-
paração. Pelo lado positivo, o destaque foi o subsetor 
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de Serviços profissionais, administrativos e comple-
mentares, que cresceu pelo segundo mês consecu-
tivo e encerrou outubro com avanço de 1,6% no DF, 
contra recuo de 6,4% no Brasil. 

Por fim, apesar da forte retração experimentada pelo 
setor em 2017, sobretudo no segundo semestre, 
existem sinais de estabilidade. No acumulado em 12 
meses, o recuo de 11% verificado em outubro é me-
nor que o registrado nos últimos dois meses: 11,2% e 
11,3%, respectivamente. É importante ressaltar que 
a atividade de serviços representa cerca de 94% do 
produto do DF, de modo que sua recuperação é fun-
damental para a retomada do crescimento na região.

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

Variação (%) do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

Atividades
Brasil Brasília

out 2017/ 
out 2016

acumulada 
no ano 

acumulada 
em 12 meses

out 2017/ 
out 2016

acumulada 
no ano 

acumulada 
em 12 meses

Índice de volume de serviços -0,30 -3,40 -3,70 -3,00 -12,30 -11,00
Serviços prestados às famílias 0,50 -1,00 -1,50 -14,70 -18,40 -16,10
Serviços de informação e 
comunicação -2,10 -2,50 -3,00 -0,60 -1,60 -2,20

Serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares -6,40 -7,80 -7,20 1,60 -7,80 -9,70

Transportes, serviços auxilia-
res aos transportes e correio 8,40 1,60 0,00 -0,50 -10,60 -9,90

Outros serviços -5,00 -9,20 -7,50 -1,50 -26,60 -19,60
Fonte: PMS/IBGE elaboração Codeplan


