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Pesquisa Mensal de Serviços - PMS/DF
Novembro 2017

O volume de serviços do DF registrou, em 
novembro de 2017, queda de 6,5% quando comparado 
ao mesmo mês do ano anterior, completando 12 meses 
seguidos de resultados negativos neste indicador. Além 
disso, essa retração do setor no DF tem se mostrado bem 
mais severa que a observada a nível nacional em todas as 
bases de comparação.

O segmento com o pior desempenho foi o de 
Transportes e serviços relacionados, com redução de 
18,3%. A variação negativa no 
DF contrasta com o indicador 
nacional, que apresentou 
crescimento de 6,5% na mesma 
base de comparação. Pelo 
lado positivo, o destaque foi o 
segmento Outros serviços, que 
variou em novembro 6,7% no 
DF, contra recuo de 7,70% no 
Brasil.
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O resultado do acumulado no ano mostra recuo 
de 11,8% em dezembro, e de 11,5% no acumulado em 12 
meses. Desde julho, o acumulado em 12 meses mostra 
resultado em patamar negativo, por volta de 11%. Isso 
indica que o setor vai fechar o ano amargando uma queda 
próxima a 10%, de um lado e, de outro, que ele parou sua 
trajetória de queda. Isso pode ser visto no gráfico, em que 
o índice de volume de vendas mostra uma mudança de 
inclinação nos últimos três meses.

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

Variação (%) índice de volume de serviços

Atividades
Brasil Distrito Federal 

nov 2017/ 
nov 2016

acumulada 
no ano 

acumulada 
em 12 meses

nov 2017 /
nov 2016

acumulada 
no ano 

acumulada 
em 12 meses

Índice de volume de serviços -0,70 -3,20 -3,40 -6,50 -11,80 -11,50 
Serviços prestados às famílias 1,40 -0,80 -0,90 -16,10 -18,10 -16,60 
Serviços de informação e 
comunicação -0,70 -2,40 -2,80 -4,20 -2,00 -2,70 

Serviços profissionais, admi-
nistrativos e complementares -6,50 -7,70 -7,40 -2,90 -7,30 -8,80 

Transportes, serviços auxilia-
res aos transportes e correio 6,50 2,00 1,20 -18,30 -11,30 -11,50 

Outros serviços -7,70 -9,00 -8,20 6,70 -23,50 -20,20 
Fonte: PMS/IBGE elaboração Codeplan


