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A economia goiana em 2012, conforme dados consolidados divulgados em novembro pelo IMB, gerou 

um Produto Interno Bruto que chegou 

é feita através da distribuição desse valor apurado, entre os 246 municípios goianos. 

Assim, o cálculo do PIB dos municípios goianos para o ano de 2012, que ora o IMB está divulgando, 

trouxe como sempre, importantes informações que ajudam a compreender, sobretudo a dinâmica 

espacial da economia goiana. A primeira revelação é que os dez municípios de maior destaque 

responderam por 60,5% do total da 

resultados de 2011 (61,8%), é possível verificar ligeira desconcentração econômica no Estado. A 

relação dos dez maiores municípios em PIB não se alterou: 

Tabela 1- Os dez maiores municípios em relação ao Produto Interno Bruto 

Ranking Município 

1 Goiânia 

2 Anápolis 

3 Aparecida de Goiânia

4 Rio Verde 

5 Catalão 

6 Senador Canedo 

7 Itumbiara 

8 Jataí 

9 Luziânia 

10 São Simão 

  Total 
 

  Participação no Estado 

  Estado de Goiás 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Elaboração: Instituto Mauro Borges / 

 

Destes municípios, Aparecida de Goiânia e Itumbiara foram os que apresentaram maior ganho de 

participação (0,3 p.p e 0,2 p.p, respectivamente). No caso de 

pode ser inferido a sua consolidação como um dos polos industriais mais dinâmicos do Estado, fato 

bastante relevante, pois durante muitos anos o município foi considerado cidade dormitório. Os 

setores econômicos de maior destaque foram os de serviço e ind

Rio Verde tem sua sustentação econômica na agropecuária e na indústria que apresentam forte 

interligação no município, ou seja, na ocorrência de ganho de participação em um setor o outro segue 

a mesma tendência, e, em consequência, impulsiona o se

Catalão tem-se beneficiado pela boa infraestrutura econômica que dispõe como suprimento de 

energia elétrica, malha rodoviária e ferrovia que garantem o aceso aos grandes mercados 

consumidores. Em termos de estrutura produtiva, Catalão apre

setores da economia, o que permitiu manter o município na quinta maior participação no PIB goiano 

pelo sétimo ano consecutivo.  

PIB dos Municípios Goianos 2012 

A economia goiana em 2012, conforme dados consolidados divulgados em novembro pelo IMB, gerou 

um Produto Interno Bruto que chegou à casa dos R$ 123,9 bilhões. A estimação do PIB dos municípios 

é feita através da distribuição desse valor apurado, entre os 246 municípios goianos. 

Assim, o cálculo do PIB dos municípios goianos para o ano de 2012, que ora o IMB está divulgando, 

mo sempre, importantes informações que ajudam a compreender, sobretudo a dinâmica 

espacial da economia goiana. A primeira revelação é que os dez municípios de maior destaque 

responderam por 60,5% do total da riqueza gerada em Goiás (Tabela 1). Confrontando

resultados de 2011 (61,8%), é possível verificar ligeira desconcentração econômica no Estado. A 

relação dos dez maiores municípios em PIB não se alterou:  

Os dez maiores municípios em relação ao Produto Interno Bruto 
2011/2012 

2011 2012

Valor (R$ Mil) Part.(%) Valor (R$ Mil)

27.674.005 24,9% 30.131.330

12.119.688 10,9% 11.690.888

Aparecida de Goiânia 6.292.452 5,7% 7.437.833

5.525.442 5,0% 6.264.991

4.850.826 4,4% 5.482.621

3.720.369 3,3% 3.952.232

2.575.611 2,3% 3.074.992

2.416.171 2,2% 2.820.879

2.113.998 1,9% 2.423.079

1.455.555 1,3% 1.710.879

68.744.115 61,8% 74.989.723

61,8% - 60,5%

111.268.553 
 

123.926.301

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

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

Destes municípios, Aparecida de Goiânia e Itumbiara foram os que apresentaram maior ganho de 

participação (0,3 p.p e 0,2 p.p, respectivamente). No caso de Aparecida de Goiânia

pode ser inferido a sua consolidação como um dos polos industriais mais dinâmicos do Estado, fato 

bastante relevante, pois durante muitos anos o município foi considerado cidade dormitório. Os 

setores econômicos de maior destaque foram os de serviço e industrial. 

tem sua sustentação econômica na agropecuária e na indústria que apresentam forte 

interligação no município, ou seja, na ocorrência de ganho de participação em um setor o outro segue 

a mesma tendência, e, em consequência, impulsiona o setor de serviços. 

se beneficiado pela boa infraestrutura econômica que dispõe como suprimento de 

energia elétrica, malha rodoviária e ferrovia que garantem o aceso aos grandes mercados 

consumidores. Em termos de estrutura produtiva, Catalão apresentou bom desempenho em todos os 

setores da economia, o que permitiu manter o município na quinta maior participação no PIB goiano 
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A economia goiana em 2012, conforme dados consolidados divulgados em novembro pelo IMB, gerou 

casa dos R$ 123,9 bilhões. A estimação do PIB dos municípios 

é feita através da distribuição desse valor apurado, entre os 246 municípios goianos.  

Assim, o cálculo do PIB dos municípios goianos para o ano de 2012, que ora o IMB está divulgando, 

mo sempre, importantes informações que ajudam a compreender, sobretudo a dinâmica 

espacial da economia goiana. A primeira revelação é que os dez municípios de maior destaque 

. Confrontando com os 

resultados de 2011 (61,8%), é possível verificar ligeira desconcentração econômica no Estado. A 

Os dez maiores municípios em relação ao Produto Interno Bruto – Goiás – 

2012 

Valor (R$ Mil) Part.(%) 

30.131.330 24,3% 

11.690.888 9,4% 

7.437.833 6,0% 

6.264.991 5,1% 

5.482.621 4,4% 

3.952.232 3,2% 

3.074.992 2,5% 

2.820.879 2,3% 

2.423.079 2,0% 

1.710.879 1,4% 

74.989.723 60,5% 

60,5% - 

123.926.301 
 

GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2014. 

Destes municípios, Aparecida de Goiânia e Itumbiara foram os que apresentaram maior ganho de 

Aparecida de Goiânia, o maior ganho 

pode ser inferido a sua consolidação como um dos polos industriais mais dinâmicos do Estado, fato 

bastante relevante, pois durante muitos anos o município foi considerado cidade dormitório. Os 

tem sua sustentação econômica na agropecuária e na indústria que apresentam forte 

interligação no município, ou seja, na ocorrência de ganho de participação em um setor o outro segue 

se beneficiado pela boa infraestrutura econômica que dispõe como suprimento de 

energia elétrica, malha rodoviária e ferrovia que garantem o aceso aos grandes mercados 

sentou bom desempenho em todos os 

setores da economia, o que permitiu manter o município na quinta maior participação no PIB goiano 
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Os municípios de Goiânia (-0,6 p.p), 

participação no PIB do Estado. No caso do município da capital, foi devido à perda de participação nos 

setores da indústria e de serviços dado ao movimento paulatino de desconcentração da economia da 

capital para o interior. Quanto a A

de logística do Centro-Oeste brasileiro, a queda de participação no PIB estadual foi devido a uma 

desaceleração pontual em seu setor industrial, principalmente nas atividades de indústria 

transformação e construção civil.

PIB per capita 

No ano de 2012 o PIB per capita goiano ficou em R$ 20.134,26, ou seja

média nacional de R$ 22.645,86. O cálculo dessa variável para os municípios revelou que mais uma vez 

o município de Alto Horizonte

impulsionado pela indústria extrativa

destinada ao mercado externo, agregando alto valor à economia do município que, combinado com 

uma população baixa, resultou em um PIB 

nível nacional, 25ª posição no ranking do indicador (Tabela 2).

A posição no ranking estadual de

foi reflexo da maior geração e crescimento no consumo de energia elétrica pela indústria, além da 

hidrovia localizada no município que tem contribuído para o desenvolvimento das atividades 

produtivas, facilitando o escoamento de seus produtos.

Tabela 2 - Os dez maiores municípios em relação ao PIB per capita 

Ranking 
Município

1 Alto Horizonte

2 Chapadão do Céu

3 São Simão 

4 Porteirão 

5 Perolândia 

6 Turvelândia 

7 Catalão 

8 Cachoeira Dourada

9 Senador Canedo

10 Montividiu 

Estado de Goiás   
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan

 

 Na terceira colocação encontra

economia o setor agropecuário. O município de 

no setor agropecuário e aumento na produção de álcool e açúcar. 

oitava para a quinta colocação em 2012, dado o bom desempenho na geração de energia elétrica.

Através do estudo é possível verificar também que, no conjunto dos 246 municípios goianos, 75,6% 

possuem PIB per capita abaixo da média es

PIB dos Municípios Goianos 2012 

0,6 p.p), Anápolis (-1,5 p.p) e Senador Canedo

participação no PIB do Estado. No caso do município da capital, foi devido à perda de participação nos 

setores da indústria e de serviços dado ao movimento paulatino de desconcentração da economia da 

capital para o interior. Quanto a Anápolis que, apesar de ser considerado importante polo industrial e 

Oeste brasileiro, a queda de participação no PIB estadual foi devido a uma 

desaceleração pontual em seu setor industrial, principalmente nas atividades de indústria 

transformação e construção civil. 

No ano de 2012 o PIB per capita goiano ficou em R$ 20.134,26, ou seja, um pouco abaixo do que a 

média nacional de R$ 22.645,86. O cálculo dessa variável para os municípios revelou que mais uma vez 

Alto Horizonte manteve-se na primeira posição já pelo sexto ano consecutivo, 

impulsionado pela indústria extrativa e de beneficiamento do minério de cobre. Toda produção é 

destinada ao mercado externo, agregando alto valor à economia do município que, combinado com 

uma população baixa, resultou em um PIB per capita elevado de R$ 106.237,57

posição no ranking do indicador (Tabela 2). 

A posição no ranking estadual de São Simão, que saiu da terceira para a segunda colocação em 2012, 

foi reflexo da maior geração e crescimento no consumo de energia elétrica pela indústria, além da 

ovia localizada no município que tem contribuído para o desenvolvimento das atividades 

produtivas, facilitando o escoamento de seus produtos. 

Os dez maiores municípios em relação ao PIB per capita – Goiás 
2011/2012 

2011 2012 

Município Valor (R$) Município Valor (R$)

Alto Horizonte 99.724,26 Alto Horizonte 

Chapadão do Céu 85.856,46 São Simão 

83.845,33 Chapadão do Céu 

57.645,90 Porteirão 

 57.261,00 Cachoeira Dourada 

 56.686,47 Catalão 

54.902,16 Turvelândia 

Cachoeira Dourada 49.819,61 Perolândia 

Senador Canedo 42.837,21 Corumbaíba 

 41.177,92 Campo Alegre de Go 

18.298,59   

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

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

Na terceira colocação encontra-se o município de Chapadão do Céu tendo como destaque em sua 

economia o setor agropecuário. O município de Porteirão, na quarta, apresentou grande dinamismo 

no setor agropecuário e aumento na produção de álcool e açúcar. Cachoeira Dourada

oitava para a quinta colocação em 2012, dado o bom desempenho na geração de energia elétrica.

Através do estudo é possível verificar também que, no conjunto dos 246 municípios goianos, 75,6% 

abaixo da média estadual, demonstrando alta concentração em poucos 
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Senador Canedo (-0,2 p.p) perderam 

participação no PIB do Estado. No caso do município da capital, foi devido à perda de participação nos 

setores da indústria e de serviços dado ao movimento paulatino de desconcentração da economia da 

nápolis que, apesar de ser considerado importante polo industrial e 

Oeste brasileiro, a queda de participação no PIB estadual foi devido a uma 

desaceleração pontual em seu setor industrial, principalmente nas atividades de indústria de 

um pouco abaixo do que a 

média nacional de R$ 22.645,86. O cálculo dessa variável para os municípios revelou que mais uma vez 

se na primeira posição já pelo sexto ano consecutivo, 

e de beneficiamento do minério de cobre. Toda produção é 

destinada ao mercado externo, agregando alto valor à economia do município que, combinado com 

106.237,57, maior destaque no 

que saiu da terceira para a segunda colocação em 2012, 

foi reflexo da maior geração e crescimento no consumo de energia elétrica pela indústria, além da 

ovia localizada no município que tem contribuído para o desenvolvimento das atividades 

Goiás – 

Valor (R$) 

106.237,57 

97.087,67 

95.022,42 

66.848,52 

64.778,88 

60.915,30 

60.291,86 

52.627,53 

52.412,68 

49.494,21 

20.134,26 

GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2014. 

tendo como destaque em sua 

na quarta, apresentou grande dinamismo 

oeira Dourada passou da 

oitava para a quinta colocação em 2012, dado o bom desempenho na geração de energia elétrica. 

Através do estudo é possível verificar também que, no conjunto dos 246 municípios goianos, 75,6% 

tadual, demonstrando alta concentração em poucos 
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municípios. Em geral, estes municípios exibem características semelhantes tais como combinação de 

baixa atividade econômica com baixa população e de alta população e atividade econômica mediana, 

como os casos de Águas Lindas de Goiás

capita do Estado. Já Buritinópolis

econômica e baixa aglomeração populacional.

Observando os municípios em 

localizados na região do Entorno do Distrito Federal, 40,0% no Nordeste de Goiás e o restante na 

região Oeste Goiano e dentre os dez maiores, 40,0% estão localizados no Sudoeste Goiano, 30,0% na 

região Sudeste Goiano, 20,0% no Sul Goiano e o restante no Norte Goiano.

Agropecuária 

No ano de 2012 os dez municípios com maior participação na agropecuária representavam 31,8% do 

valor adicionado da agropecuária estadual, ante 30,5% em 2011. Esses municípios

por 45,0% do incremento gerado na agropecuária estadual, conforme Tabela 3.

Tabela 3 - Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado (VA) da Agropecuária 

Ranking 
Município 

1 Rio Verde 

2 Jataí 

3 Cristalina 

4 Chapadão do Céu

5 Mineiros 

6 Ipameri 

7 Quirinópolis 

8 Morrinhos 

9 Montividiu 

10 Catalão 

Total   

Participação 
 

Estado de Goiás 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Elaboração: Instituto Mauro Borges / 

 

Rio Verde liderou pelo segundo ano consecutivo, por conta do aumento no valor da produção 

das culturas de sorgo, milho, soja e silvicultura, sendo que na pecuária, destacaram

aves, suínos e bovinos. Em segundo veio 

desse município é beneficiada pela utilização de sistema de irrigação, em 2012 foram estimados 627 

pivôs, totalizando uma área irrigada de 50.772 hectares. Na agricultura, os maiores destaques foram a 

produção de trigo e café (maio

maior produtor estadual); feijão

produtor estadual e nacional). 

PIB dos Municípios Goianos 2012 

municípios. Em geral, estes municípios exibem características semelhantes tais como combinação de 

baixa atividade econômica com baixa população e de alta população e atividade econômica mediana, 

Águas Lindas de Goiás (246ª) e Novo Gama (245ª) que possuem os menores PIB 

Buritinópolis (243ª) e Mambaí (242ª) são caracterizados pela fraca atividade 

econômica e baixa aglomeração populacional. 

Observando os municípios em regiões de planejamento, entre os dez menores, 50,0% estão 

localizados na região do Entorno do Distrito Federal, 40,0% no Nordeste de Goiás e o restante na 

região Oeste Goiano e dentre os dez maiores, 40,0% estão localizados no Sudoeste Goiano, 30,0% na 

ão Sudeste Goiano, 20,0% no Sul Goiano e o restante no Norte Goiano. 

No ano de 2012 os dez municípios com maior participação na agropecuária representavam 31,8% do 

valor adicionado da agropecuária estadual, ante 30,5% em 2011. Esses municípios

gerado na agropecuária estadual, conforme Tabela 3.

Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado (VA) da Agropecuária 
Goiás – 2011/2012 

2011 2012

Valor (R$ Mil) Part.(%) Município Valor (R$ Mil)

723.351 6,0% Rio Verde 

592.393 4,9% Cristalina 

521.630 4,3% Jataí 

Chapadão do Céu 360.002 3,0% Chapadão do Céu 

266.245 2,2% Ipameri 

258.575 2,1% Catalão 

250.032 2,1% Luziânia 

245.165 2,0% Quirinópolis 

240.450 2,0% Goiatuba 

218.144 1,8% Mineiros 

3.675.987 30,5% 
 

30,5% - 
 

12.048.097     

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

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

liderou pelo segundo ano consecutivo, por conta do aumento no valor da produção 

das culturas de sorgo, milho, soja e silvicultura, sendo que na pecuária, destacaram

aves, suínos e bovinos. Em segundo veio Cristalina que ganhou uma posição em 2012. A agropecuária 

desse município é beneficiada pela utilização de sistema de irrigação, em 2012 foram estimados 627 

pivôs, totalizando uma área irrigada de 50.772 hectares. Na agricultura, os maiores destaques foram a 

produção de trigo e café (maior produtor estadual); de sorgo (2° maior produtor);  de soja  e mil

feijão (1º produtor estadual e 2º nacional); alho e  batata inglesa (1º 
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municípios. Em geral, estes municípios exibem características semelhantes tais como combinação de 

baixa atividade econômica com baixa população e de alta população e atividade econômica mediana, 

(245ª) que possuem os menores PIB per 

(242ª) são caracterizados pela fraca atividade 

, entre os dez menores, 50,0% estão 

localizados na região do Entorno do Distrito Federal, 40,0% no Nordeste de Goiás e o restante na 

região Oeste Goiano e dentre os dez maiores, 40,0% estão localizados no Sudoeste Goiano, 30,0% na 

No ano de 2012 os dez municípios com maior participação na agropecuária representavam 31,8% do 

valor adicionado da agropecuária estadual, ante 30,5% em 2011. Esses municípios foram responsáveis 

gerado na agropecuária estadual, conforme Tabela 3. 

Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado (VA) da Agropecuária – 

2012 

Valor (R$ Mil) Part.(%) 

951.809 6,7% 

775.057 5,5% 

698.941 4,9% 

393.673 2,8% 

302.416 2,1% 

287.862 2,0% 

281.513 2,0% 

279.501 2,0% 

278.244 2,0% 

276.116 1,9% 

4.525.131 31,8% 

31,8% - 

14.217.104   

GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2014. 

liderou pelo segundo ano consecutivo, por conta do aumento no valor da produção 

das culturas de sorgo, milho, soja e silvicultura, sendo que na pecuária, destacaram-se a produção de 

em 2012. A agropecuária 

desse município é beneficiada pela utilização de sistema de irrigação, em 2012 foram estimados 627 

pivôs, totalizando uma área irrigada de 50.772 hectares. Na agricultura, os maiores destaques foram a 

r produtor estadual); de sorgo (2° maior produtor);  de soja  e milho (3° 

alho e  batata inglesa (1º 
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Jataí, na 3ª posição, teve como principais destaques

segundo maior produtor nacional), de sorgo e de soja (2º maior produtor estadual). Em relação à 

pecuária, destacam-se a criação de bovinos (8º maior efetivo estadual) e de suínos (2º maior efetivo 

estadual).  

Indústria 

O setor da indústria representou 26,3% da economia estadual, apresentando em 2012

p.p em comparação a 2011. Esta redução ocorreu na indústria extrativa mineral e na construção civil. 

Por outro lado, a indústria de transformação obteve g

Tabela 4 - Os dez maiores municípios em rela

Ranking 
Município 

1 Goiânia 

2 Anápolis 

3 Catalão 

4 Rio Verde 

5 Aparecida de Goiânia

6 São Simão 

7 Itumbiara 

8 Luziânia 

9 Minaçu 

10 Jataí 

Total 
 

Participação 

Estado de Goiás 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan

 

Neste setor da economia, Goiânia

considerada a área de maior desenvolvimento econômico e maior mercado consumidor do Estado. Na 

indústria de transformação se destacaram os segmentos de alimentos, com destaque para fabri

de molhos e conservas e de bebidas, com predominância para a fabricação de cervejas. 

construção e medicamentos também foram 

O município de Anápolis representou 13,3% da indústria goiana. Poré

na comparação com 2011, sendo o único município que recuou na 

destaque. Este recuo tem relação com a indústria de transformação, com destaque para a produção de 

veículos automotores, que segund

também com a construção civil e o SIUP que recuaram devido ao seu crescimento abaixo da média 

estadual.  

PIB dos Municípios Goianos 2012 

, na 3ª posição, teve como principais destaques a produção de milho (maior produtor estadual e 

segundo maior produtor nacional), de sorgo e de soja (2º maior produtor estadual). Em relação à 

se a criação de bovinos (8º maior efetivo estadual) e de suínos (2º maior efetivo 

representou 26,3% da economia estadual, apresentando em 2012

p.p em comparação a 2011. Esta redução ocorreu na indústria extrativa mineral e na construção civil. 

Por outro lado, a indústria de transformação obteve ganho de participação de 0,4 p.p (Tabela 4).

Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado (VA) da Indústria 
2011/2012 

2011 2012

Valor (R$ 
Mil) 

Part.(%) Município 

4.134.734 16,0% Goiânia 

3.970.212 15,4% Anápolis 

2.082.053 8,1% Catalão 

1.833.503 7,1% Rio Verde 

Aparecida de Goiânia 1.309.587 5,1% São Simão 

1.240.160 4,8% Aparecida de Goiânia 

640.801 2,5% Itumbiara 

627.295 2,4% Minaçu 

621.150 2,4% Luziânia 

546.451 2,1% Jataí 

17.005.948 65,9% 
 

65,9% 
  

25.818.975 
  

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

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

Goiânia ocupou a primeira posição principalmente pelo fato de ser a capital, 

considerada a área de maior desenvolvimento econômico e maior mercado consumidor do Estado. Na 

indústria de transformação se destacaram os segmentos de alimentos, com destaque para fabri

de molhos e conservas e de bebidas, com predominância para a fabricação de cervejas. 

construção e medicamentos também foram produtos de destaque no município da capital.

representou 13,3% da indústria goiana. Porém, com 2,1 p. p de decréscimo 

na comparação com 2011, sendo o único município que recuou na indústria, entre os dez de maior 

destaque. Este recuo tem relação com a indústria de transformação, com destaque para a produção de 

veículos automotores, que segundo a ANFAVEA teve queda de 33,8% na produção de veículos e 

também com a construção civil e o SIUP que recuaram devido ao seu crescimento abaixo da média 
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a produção de milho (maior produtor estadual e 

segundo maior produtor nacional), de sorgo e de soja (2º maior produtor estadual). Em relação à 

se a criação de bovinos (8º maior efetivo estadual) e de suínos (2º maior efetivo 

representou 26,3% da economia estadual, apresentando em 2012, perda de 0,5 

p.p em comparação a 2011. Esta redução ocorreu na indústria extrativa mineral e na construção civil. 

anho de participação de 0,4 p.p (Tabela 4). 

ção ao Valor Adicionado (VA) da Indústria – Goiás – 

2012 

Valor (R$ 
Mil) 

Part.(%) 

4.255.668 15,0% 

3.772.666 13,3% 

2.490.704 8,8% 

1.948.575 6,9% 

1.461.492 5,2% 

1.456.754 5,1% 

911.098 3,2% 

810.642 2,9% 

711.830 2,5% 

637.488 2,2% 

18.456.917 65,1% 

65,1% 

28.371.786 
 

GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2014. 

ocupou a primeira posição principalmente pelo fato de ser a capital, 

considerada a área de maior desenvolvimento econômico e maior mercado consumidor do Estado. Na 

indústria de transformação se destacaram os segmentos de alimentos, com destaque para fabricação 

de molhos e conservas e de bebidas, com predominância para a fabricação de cervejas. Insumos para 

de destaque no município da capital. 

m, com 2,1 p. p de decréscimo 

, entre os dez de maior 

destaque. Este recuo tem relação com a indústria de transformação, com destaque para a produção de 

o a ANFAVEA teve queda de 33,8% na produção de veículos e 

também com a construção civil e o SIUP que recuaram devido ao seu crescimento abaixo da média 
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Em terceiro lugar ficou o município de 

incremento estadual). A indústria participou com 52,0% na economia do município. O ganho de 

participação foi verificado na indústria de transformação e na extrativa mineral. Na primeira, devido à 

maior produção de automóveis, de colheitadeiras e da blindagem 

desempenho das indústrias do ramo de adubos, fertilizantes e de beneficiamento mineral.

Serviços 

No PIB estadual o setor de serviços tem uma a maior representatividade. Em 2012 foi de 60,5%.  

Também neste setor da economia o município de 

participação de 32,4% do VA estadual, ante 32,8% em 2011, redução de 0,4 p

de participação o município da capital foi o que teve maior incremento absoluto, de R$ 2,00 bilhões e, 

sozinho, foi responsável por 28,9% do acréscimo gerado no Estado, devido à grande 

representatividade desse setor no VA do município

 

Tabela 5 - Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado (VA) de Serviços 

Ranking 
Município 

1 Goiânia 

2 Anápolis 

3 Aparecida de Goiânia 

4 Senador Canedo 

5 Rio Verde 

6 Catalão 

7 Itumbiara 

8 Luziânia 

9 Jataí 

10 Valparaíso de Goiás 

Total   

Participação 

Estado de Goiás 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan

 

Aparecida de Goiânia teve a segunda maior participação, de 7,5%, no VA estadual conseguindo um 

incremento de 0,5 p.p, em relação a 2011. O setor de serviços representa 76,9% na economia do 

município. Em 2012 teve incremento em valor absoluto de R$ 807,930 milhões, na comparaç

ano anterior, sendo o segundo maior do Estado. Este ganho de participação está relacionado ao 

comércio, tanto do ramo varejista quanto do atacadista, às atividades de transportes, intermediação 

financeira, administração, saúde e educação públicas 

PIB dos Municípios Goianos 2012 

Em terceiro lugar ficou o município de Catalão com incremento de 0,7 p.p (o segundo maior 

indústria participou com 52,0% na economia do município. O ganho de 

participação foi verificado na indústria de transformação e na extrativa mineral. Na primeira, devido à 

maior produção de automóveis, de colheitadeiras e da blindagem de veículos e na segunda, ao bom 

desempenho das indústrias do ramo de adubos, fertilizantes e de beneficiamento mineral.

No PIB estadual o setor de serviços tem uma a maior representatividade. Em 2012 foi de 60,5%.  

Também neste setor da economia o município de Goiânia ocupou a primeira colocação, com 

participação de 32,4% do VA estadual, ante 32,8% em 2011, redução de 0,4 p

de participação o município da capital foi o que teve maior incremento absoluto, de R$ 2,00 bilhões e, 

sozinho, foi responsável por 28,9% do acréscimo gerado no Estado, devido à grande 

representatividade desse setor no VA do município (83,2%), descrito na Tabela 5.

Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado (VA) de Serviços 
2011/2012 

2011 2012

Valor (R$ Mil) Part.(%) Município Valor (R$ Mil)

19.170.464 32,8% Goiânia 

4.245.493 7,3% Aparecida de Goiânia 

 4.069.435 7,0% Anápolis 

2.670.631 4,6% Senador Canedo 

2.397.593 4,1% Rio Verde 

1.814.959 3,1% Catalão 

1.393.228 2,4% Itumbiara 

1.104.733 1,9% Jataí 

1.055.098 1,8% Luziânia 

882.377 1,5% Valparaíso de Goiás 

38.804.011 66,4% 
 

66,4% - 
 

58.417.963 100% 
 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

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

teve a segunda maior participação, de 7,5%, no VA estadual conseguindo um 

incremento de 0,5 p.p, em relação a 2011. O setor de serviços representa 76,9% na economia do 

município. Em 2012 teve incremento em valor absoluto de R$ 807,930 milhões, na comparaç

ano anterior, sendo o segundo maior do Estado. Este ganho de participação está relacionado ao 

comércio, tanto do ramo varejista quanto do atacadista, às atividades de transportes, intermediação 

financeira, administração, saúde e educação públicas e de serviços prestados às empresas. Os 
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com incremento de 0,7 p.p (o segundo maior 

indústria participou com 52,0% na economia do município. O ganho de 

participação foi verificado na indústria de transformação e na extrativa mineral. Na primeira, devido à 

de veículos e na segunda, ao bom 

desempenho das indústrias do ramo de adubos, fertilizantes e de beneficiamento mineral. 

No PIB estadual o setor de serviços tem uma a maior representatividade. Em 2012 foi de 60,5%.  

ocupou a primeira colocação, com 

participação de 32,4% do VA estadual, ante 32,8% em 2011, redução de 0,4 p.p. Mesmo com a perda 

de participação o município da capital foi o que teve maior incremento absoluto, de R$ 2,00 bilhões e, 

sozinho, foi responsável por 28,9% do acréscimo gerado no Estado, devido à grande 

(83,2%), descrito na Tabela 5. 

Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado (VA) de Serviços – Goiás – 

2012 

Valor (R$ Mil) Part.(%) 

21.177.363 32,4% 

4.877.364 7,5% 

4.640.295 7,1% 

2.825.779 4,3% 

2.691.531 4,1% 

2.010.543 3,1% 

1.511.568 2,3% 

1.215.638 1,9% 

1.207.870 1,8% 

957.143 1,5% 

43.115.095 66,0% 

66,0% - 

65.351.046 100% 

GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2014. 

teve a segunda maior participação, de 7,5%, no VA estadual conseguindo um 

incremento de 0,5 p.p, em relação a 2011. O setor de serviços representa 76,9% na economia do 

município. Em 2012 teve incremento em valor absoluto de R$ 807,930 milhões, na comparação com o 

ano anterior, sendo o segundo maior do Estado. Este ganho de participação está relacionado ao 

comércio, tanto do ramo varejista quanto do atacadista, às atividades de transportes, intermediação 

e de serviços prestados às empresas. Os 



 

 

 

 

 

TEMA: Produto Interno Bruto – PIB dos Municípios Goianos 2012

6 

números revelados para Aparecida de Goiânia apontam para um dinamismo cada vez mais crescente 

do município. 

Anápolis ficou na terceira colocação, com 7,1% do VA estadual, ante 7,3%, em 2011. Os serviços 

representam 54,7% da economia municipal. Apesar da perda de participação em nível estadual, 

Anápolis teve incremento, em valor absoluto, de R$ 394,801 milhões no VA de s

 

Municípios que se destacaram no ranking estadual do PIB.

• Abadia de Goiás: Esse município é um exemplo de como uma atividade econômica

economia local. Em razão de investimentos privados no município para a implantação de um centro 

distribuidor atacadista de móveis e eletrodomésticos

posição.  

• Barro Alto: Nesse município os dados revelaram uma dinâmica diferenciada por parte de pequenas 

empresas que gravitam em torno do grande empreendimento de m

beneficiamento de níquel. Foi percebida também uma dinâmica no setor de serviços nas atividades de 

comércio e transporte. A economia de Barro Alto passou da 81ª posição no ranking para 53ª.

 

Destaques dos municípios goianos no cenário

• Goiânia em 2012 tornou-se o 18º no ranking nacional do PIB. Com relação ao ano de 2011 a capital 

ganhou duas posições. 

• Entre as capitais brasileiras Goiânia ganhou uma posição, saiu da 12ª para 11ª, ultrapassando a capital 

de Vitória do Espírito Santo. 

• Entre os 5.565 municípios brasileiros, Abadia de Goiás se destacou como o terceiro maior em 

crescimento nominal do PIB no período de 2011 e 2012. O crescimento foi de 197,3% e foi resultado 

da implantação em Abadia de Goiás de grande centro distribu

que impactou grandemente a economia do município refletindo na geração de empregos na 

arrecadação de ICMS, entre outras variáveis.

• Conforme descrito na Tabela 6, n

colocação), Cristalina (7º) e Jataí (9º) ficaram entre os dez maiores do setor. Vale ressaltar que em 

2011, Cristalina ocupava a 12ª posição.
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números revelados para Aparecida de Goiânia apontam para um dinamismo cada vez mais crescente 

ficou na terceira colocação, com 7,1% do VA estadual, ante 7,3%, em 2011. Os serviços 

representam 54,7% da economia municipal. Apesar da perda de participação em nível estadual, 

Anápolis teve incremento, em valor absoluto, de R$ 394,801 milhões no VA de s

Municípios que se destacaram no ranking estadual do PIB. 

Esse município é um exemplo de como uma atividade econômica

economia local. Em razão de investimentos privados no município para a implantação de um centro 

ibuidor atacadista de móveis e eletrodomésticos. Abadia de Goiás passou da 156ª para a 90ª 

Nesse município os dados revelaram uma dinâmica diferenciada por parte de pequenas 

empresas que gravitam em torno do grande empreendimento de mineração

beneficiamento de níquel. Foi percebida também uma dinâmica no setor de serviços nas atividades de 

comércio e transporte. A economia de Barro Alto passou da 81ª posição no ranking para 53ª.

Destaques dos municípios goianos no cenário nacional 

se o 18º no ranking nacional do PIB. Com relação ao ano de 2011 a capital 

Entre as capitais brasileiras Goiânia ganhou uma posição, saiu da 12ª para 11ª, ultrapassando a capital 

municípios brasileiros, Abadia de Goiás se destacou como o terceiro maior em 

crescimento nominal do PIB no período de 2011 e 2012. O crescimento foi de 197,3% e foi resultado 

da implantação em Abadia de Goiás de grande centro distribuidor de móveis e eletrodomésticos

grandemente a economia do município refletindo na geração de empregos na 

arrecadação de ICMS, entre outras variáveis. 

Conforme descrito na Tabela 6, no setor da agropecuária os municípios goianos de Rio 

colocação), Cristalina (7º) e Jataí (9º) ficaram entre os dez maiores do setor. Vale ressaltar que em 

Cristalina ocupava a 12ª posição. 
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números revelados para Aparecida de Goiânia apontam para um dinamismo cada vez mais crescente 

ficou na terceira colocação, com 7,1% do VA estadual, ante 7,3%, em 2011. Os serviços 

representam 54,7% da economia municipal. Apesar da perda de participação em nível estadual, 

Anápolis teve incremento, em valor absoluto, de R$ 394,801 milhões no VA de serviços.  

Esse município é um exemplo de como uma atividade econômica impacta a 

economia local. Em razão de investimentos privados no município para a implantação de um centro 

Abadia de Goiás passou da 156ª para a 90ª 

Nesse município os dados revelaram uma dinâmica diferenciada por parte de pequenas 

ineração - extração e 

beneficiamento de níquel. Foi percebida também uma dinâmica no setor de serviços nas atividades de 

comércio e transporte. A economia de Barro Alto passou da 81ª posição no ranking para 53ª. 

se o 18º no ranking nacional do PIB. Com relação ao ano de 2011 a capital 

Entre as capitais brasileiras Goiânia ganhou uma posição, saiu da 12ª para 11ª, ultrapassando a capital 

municípios brasileiros, Abadia de Goiás se destacou como o terceiro maior em 

crescimento nominal do PIB no período de 2011 e 2012. O crescimento foi de 197,3% e foi resultado 

idor de móveis e eletrodomésticos, fato 

grandemente a economia do município refletindo na geração de empregos na 

o setor da agropecuária os municípios goianos de Rio Verde (3ª 

colocação), Cristalina (7º) e Jataí (9º) ficaram entre os dez maiores do setor. Vale ressaltar que em 



 

 

 

 

 

TEMA: Produto Interno Bruto – PIB dos Municípios Goianos 2012

7 

 

Tabela 6 - Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado 

Ranking 

1º São Desidério/BA

2º Sorriso/MT 

3º Rio Verde/GO

4º Sapezal/MT 

5º Campo Verde/MT

6º Primavera do 

7º Cristalina/GO

8º Campo Novo do Parecis/MT

9º Jataí/GO 

10º Uberaba/MG 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais.

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan

 

PIB dos Municípios Goianos 2012 

Os dez maiores municípios em relação ao Valor Adicionado da
brasileira – 2012 

Município/UF 
VA Agropecuária    

(R$ mil) 

São Desidério/BA 1.143.505 

982.880 

Rio Verde/GO 951.809 

906.100 

Campo Verde/MT 791.205 

Primavera do Leste/MT 789.670 

Cristalina/GO 775.057 

Campo Novo do Parecis/MT 726.444 

698.941 

 685.221 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores 
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da Agropecuária 

Part. Nacional 
(%) 

0,58% 

0,50% 

0,48% 

0,46% 

0,40% 

0,40% 

0,39% 

0,37% 

0,35% 

0,35% 

GO / Gerência de Contas Regionais e Indicadores - 2014. 


