
 

 

Ano II - Boletim no 67 - junho de 2018 

Índice de Desempenho Econômico do Distrito Federal - IDECON/DF 

1° Trimestre/2018 

 
 

 O Idecon/DF registrou avanço de 
1,1% no 1º trimestre de 2018 frente ao 
mesmo trimestre de 2017. 
 

 Na mesma base de comparação, o 
PIB trimestral do Brasil avançou 1,2%. 
 

 O responsável pelo resultado é o setor 
de Serviços, com alta de 1,3%. 

 Os destaques positivos foram os 
serviços de Administração, saúde e 
educação públicas e os Outros 
serviços, com avanços de 1,9% e 
1,7%, respectivamente. 
 

 Indústria e Agropecuária registraram 
queda. 
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O Índice de Desempenho Econômico do Distrito 
Federal (Idecon/DF)1 registrou avanço de 1,1% no 
primeiro trimestre de 2018 quando comparado ao 
mesmo trimestre do ano anterior (Gráfico 1). A variação 
foi igual àquela registrada no último trimestre de 2017 e, 
juntamente com a desaceleração observada no Produto 
Interno Bruto (PIB) a nível nacional, pode indicar certa 
acomodação do processo de recuperação iniciado há 
quatro trimestres. O PIB trimestral do Brasil subiu 1,2%, 
na mesma base de comparação. 

Na análise setorial, é possível verificar que o setor de 
Serviços foi responsável pelo desempenho positivo da 
economia do Distrito Federal no primeiro trimestre de 
2018. Com participação de 94% na atividade do DF, o 
crescimento de 1,3% em relação ao mesmo trimestre do 
ano anterior compensou as retrações observadas na 
Indústria e na Agropecuária – 1,8% e 2,3%, 
respectivamente. Os destaques positivos foram os 
serviços de Administração, saúde e educação públicas e 
os Outros serviços, com avanços de 1,9% e 1,7%, 
respectivamente. Comércio e Serviços de informação 
registraram quedas: -0,2% e -0,9%, respectivamente. 

. 

TABELA - Idecon-DF e PIB-Brasil: Variação trimestral dos setores e das atividades econômicas em relação ao 
mesmo trimestre do ano anterior - 1º trimestre 2017 e 2018 

Setores e Atividades Econômicas 
PIB - Brasil Idecon - DF 

2017 
1T2018/1T

2017 
2017 

1T2018/1T
2017 

Peso (%) 

Agropecuária  13,0 -2,6 15,7 -2,3 0,3 

Indústria  0,0 1,6 -2,8 -1,8 5,4 

Extrativa mineral 4,3 -1,9 - - - 

Indústria de transformação 1,7 4,0 -1,1 -0,1 1,4 

Construção  -5,0 -2,2 -3,1 -1,3 2,9 
Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza 
urbana 

0,9 0,6 - - - 

Outros da indústria - - -4,4 -5,3 1,0 

Serviços   1,5 1,5 -0,2 1,3 94,3 

Comércio  4,5 4,5 -2,1 -0,2 6,8 

Serviços de informação -3,3 -3,3 -1,5 -0,9 3,4 

Intermediação financeira, seguros e 
previdência complementar 

0,1 0,1 -1,9 0,1 14,3 

Administração, saúde e educação 
públicas 

0,6 0,6 0,0 1,9 44,7 

Transporte, armazenagem e correio 2,8 2,8 - - - 

Atividades imobiliárias 2,8 2,8 - - - 

Outros serviços 0,9 0,9 0,9 1,7 25,2 

Idecon-DF / PIB-Brasil  1,2 1,2 -0,3 1,1 100,0 
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. 

1  O Índice de Desempenho da Economia do Distrito Federal -  Idecon-DF é uma estimativa da atividade econômica da região, 

mensurada pela Codeplan de maneira trimestral. 


