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TEMA: PIB Trimestral – 4º trimestre e acumulado de 2012 

A economia goiana manteve, em 2012, o ritmo de crescimento acima da média brasileira. Goiás 

fechou o ano de 2012 com um PIB de 3,8%, enquanto o Brasil cresceu apenas 0,9%, ou seja, Goiás 

apresentou um crescimento de sua economia quatro vezes superior ao crescimento nacional.   No 

recorte setorial, a agropecuária goiana cresceu 5,5%, os setores da indústria e de serviços 

apresentaram a mesma taxa de crescimento, 3,5%. Vale ressaltar que todas as taxas setoriais 

também foram superiores à média nacional.   

 

Elaboração: IBGE/ Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013. 

 

PIB Trimestral - Comparativo do acumulado dos anos de 2011 e 2012 

Atividade 

2011 2012 

Goiás Brasil Goiás Brasil 

Agropecuária 11,4 3,9 5,5 -2,3 

Indústria 4,3 1,6 3,5 -0,8 

Serviços 4,4 2,2 3,5 1,7 

PIB 5,4 2,7 3,8 0,9 

               Elaboração: IBGE/ Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013. 

 

A agropecuária foi o setor mais pujante da economia goiana em 2012: 

• A safra de grãos goiana cresceu 21% (18,3 milhões de t). O milho liderou o crescimento, com 

43,3%. 

• Houve aumento de produtividade nas principais culturas: milho (12,8%), sorgo (9,6%) e soja 

(4,5%). 

• As exportações de produtos da agropecuária têm incentivado uma maior produção de grãos em 

Goiás.  

• As exportações de milho em 2012 deram um salto em valor de 178%, estimuladas pelo aumento 

de preços no mercado externo. 

 

No setor da indústria houve crescimento na geração e no consumo de energia elétrica (Siup) de 

10,1%, na construção civil (2,6%) e na indústria de transformação (2,5%). 

PIB Trimestral – Todos os trimestres e Acumulado de 2012 

Períodos 
Agropecuária Indústria Serviços PIB 

Goiás Brasil Goiás Brasil Goiás Brasil Goiás Brasil 

1º Trim. 17,5 -8,5 9,3 0,1 6,0 1,6 8,4 0,8 

2º Trim. -2,6 1,7 4,4 -2,4 3,0 1,5 2,6 0,5 

3º Trim. 1,7 3,6 -0,7 -1,0 2,1 1,4 1,1 0,9 

4º Trim. 1,8 -7,5 2,2 0,1 3,1 2,2 3,5 1,4 

PIB 2012 5,5 -2,3 3,5 -0,8 3,5 1,7 3,8 0,9 
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• O setor da construção civil em Goiás foi favorecido pelo aumento da renda e do crédito fornecido 

pelas instituições bancárias, além de projetos públicos, pautados em habitação popular e 

investimentos em infraestrutura. 

• A indústria goiana registrou a segunda maior taxa de crescimento do País em 2012, crescendo 

3,8% em um ano em que houve desaceleração na indústria nacional de -2,7%. O bom 

desempenho foi decorrente, principalmente, de aumento na fabricação de medicamentos, 

produção de cimento, e beneficiamento de produtos do setor mineral.  

O setor de Serviços foi decisivo para o resultado do PIB goiano de 2012 devido ao peso na estrutura 

estadual de 59,3%. Os destaques foram: transporte (14,5%), serviços prestados às empresas (3,7%), 

alojamento e alimentação (3,6%), Administração, saúde e educação pública (3,1%) e comércio (1,7%). 

• As vendas do comércio goiano (PMC/IBGE) cresceram em 2012, 8,8%. Destaques: segmento 

livro/jornais/revistas (68,9%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (16,8%) e móveis e 

eletrodomésticos, (15,0%). 

 

Conjuntura Goiana ano de 2012  

• Goiás foi o sexto estado em geração de emprego, acrescentando 66.230 novas vagas no 

mercado de trabalho em 2012. 

• As exportações aumentaram 27,30% atingindo o montante recorde de US$ 7,135 bilhões 

• As importações recuaram 10,54%. 

• A corrente de comércio cresceu 8,18% atingindo  US$ 12,260 bilhões 

 

PIB trimestral – outros estados da Federação: 

No Brasil, o cálculo da estimativa do PIB trimestral é realizado e divulgado somente pelos estados de: 

MG, PE, CE, SP, BA, ES,RS e GO. Os resultados apurados junto aos estados para o  4º trimestre e 

acumulado de 2012 estão na tabela abaixo, mostrando que neste grupo, Goiás apresentou o melhor 

desempenho no acumulado de 2012 . 

 

Resultados dos estados que realizam o cálculo do PIB Trimestral no Brasil 

Estados 4º Trimestre/2012 Ano de 2012 

Bahia  4,9 3,1 

Ceará 4,5 3,7 

Espírito Santo 1,7 1,3 

Goiás 3,5 3,8 

Minas Gerais 0,6 2,3 

Pernambuco 1,3 2,3 

Rio Grande do Sul -0,7 -1,8 

São Paulo 2,6 1,3 

Brasil 1,4 0,9 
           Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2013. 
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