
 

 

 

Cenários Socioeconômicos de Goiás                             Nº 08/11 

TEMA: Projeção do Produto Interno Bruto - PIB goiano 
 

A Segplan apura o PIB do Estado de Goiás anualmente conforme metodologia do IBGE. É 
um trabalho realizado em parceria com os órgãos de estatística dos estados sob a 
coordenação do IBGE.  A consolidação dos dados é realizada sempre com dois anos de 
defasagem. Portanto, atualmente a última estatística consolidada para os estados da 
Federação é a do ano de 2009.  
Fazer previsões do comportamento da economia para períodos futuros, quando ainda 
não se tem em mãos as pesquisas conjunturais fechadas para nortear uma estimativa, 
acaba sendo um exercício de futurologia, pois Goiás está inserido numa economia 
globalizada, obviamente, onde acontecimentos não previstos geram efeitos que podem 
afetar o desempenho futuro, positiva ou negativamente. 
A projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto Goiano para 2010, 2011 e 2012 
foi revisada, em função, sobretudo, da incorporação de dados definitivos para o PIB de 
2009, publicados recentemente na página da Segplan/Sepin. Dessa forma, no esforço de 
projeção foram utilizadas variáveis tais como: A mesma participação de Goiás no PIB 
brasileiro (2,6%), conforme projeções realizadas pelo Banco Central, série histórica e 
também o conhecimento da equipe da Segplan sobre a economia goiana. Os números 
projetados para dimensionar a economia goiana para os referidos anos são bastante 
promissores. 
 

Estado de Goiás – Produto Interno Bruto 2008 - 2012 

Ano 
PIB (R$ milhões) Tx. Crescimento (%) Partic. de 

Goiás no PIB 
Brasil (%) 

Obs. 
Goiás Brasil Goiás Brasil 

2008  75.271 3.032.203 8,0 5,2 2,5  

2009  85.615 3.239.404 0,9 -0,3 2,6 
Último ano com valor 
consolidado. Ano da crise 
financeira internacional 

2010  91.863 3.533.200 7,0 7,5 2,6 
Projeção 
Economia pós-crise. 

2011 102.848 3.955.700** 3,5 3,2 2,6 Projeção 

2012 112.328 4.320.300** 4,0 3,5 2,6 Projeção 

Elaboração: Segplan-GO/Sepin/Gerência de Contas Regionais e Indicadores – 2011 

** As projeções para o Brasil são do Banco Central. Acesso em 21/11/2011 

Obs.: A Segplan, a partir do 1º trimestre de 2012, iniciará o cálculo e divulgação do PIB 

trimestral de Goiás, importante indicador que possibilitará medir o desempenho da 

economia no curto prazo, assim como é feito em nível nacional. 
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