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 No Distrito Federal, o setor de serviços 
cresceu 7,4% no mês de janeiro na série 
ajustada sazonalmente. O Brasil registrou 
um crescimento de 0,6% no período. 

 

 O setor de serviços expandiu 5,0% no 
mês de janeiro em relação ao mesmo 
mês do ano anterior após uma queda 
de -6,0% no mês de dezembro. 

 No acumulado em 12 meses, o setor de 
serviços no DF encolheu -2,1%. 

 

 Os segmentos Transportes, serviços 
auxiliares aos transportes e correio e 
Outros serviços apresentaram ótimos 
resultados. Cresceram respectivamente 
20,2% e 14,2%. 

 

 

Variação no mês 

No mês de janeiro, o Distrito Federal apresentou 
um crescimento de 7,4% no volume de vendas do setor de 
serviços quando comparado a dezembro, descontados os 
efeitos sazonais. Na comparação com o mesmo mês do 
ano anterior, o crescimento ficou em 5,0%. Mostrou uma 
recuperação dos serviços locais após resultado negativo 
em dezembro. 

Desempenho em 12 meses 

A variação acumulada em 12 meses em janeiro 
diminuiu quando comparada a dezembro.  O indicador 
apresentou uma retração de -2,1% no período e negativo 
desde agosto de 2019. A retração observada no Distrito 
Federal aparece em vetor oposto ao resultado nacional, 
que acumulou alta de 1,0% no período. 
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Fonte: PMS/IBGE - elaboração: Codeplan 

Segmentos de Serviços 

Na comparação com o mesmo mês do ano 
anterior, os setores Transportes, serviços auxiliares aos 
transportes e correio e Outros serviços foram os únicos que 
apresentarem variação positiva. O primeiro cresceu 20,2%, 
enquanto o segundo, 14,2%, números melhores do que os 
registrados no mês anterior. Do lado negativo, o setor 
Serviços de informação e comunicação recuou -1,4% e foi a 
maior retração entre as atividades pesquisadas. 

Já em relação à variação acumulada em 12 meses, 
o único setor a apresentar variação acumulada positiva foi 
Outros serviços, com crescimento de 8,3% nos últimos 12 
meses. O setor apresentou bons resultados durante o ano 
de 2019 e mantém essa trajetória no primeiro mês do ano. 

 

 


