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O Produto Interno Bruto goiano, para o quarto trimestre de 2020, resultou em uma taxa de variação 

de 0,3%, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O PIB trimestral brasileiro recuou 1,1% e 

manteve uma trajetória negativa, na mesma base de comparação. O Gráfico 1 apresenta a série histórica dos 

resultados. A taxa obtida por Goiás se deve ao setor de Serviços que, tem a maior representatividade na 

estrutura produtiva e obteve uma taxa positiva no trimestre analisado. 

 

Gráfico 1: PIB Trimestral de 2019 a 2020 – Brasil e Goiás (comparado ao mesmo período do ano anterior - %) 

 

Fonte: IBGE, IMB. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 

 

O Gráfico 2 apresenta os valores estimados do PIB de 2020 para o Brasil e Goiás. Apesar da pandemia 

da Covid-19 que se refletiu ao longo do ano em toda a economia, Goiás apresentou um resultado positivo de 

1,0%. O resultado se deve ao peso do setor de Serviços, que tem uma participação de mais de 65,0% na 

estrutura produtiva de Goiás e obteve uma taxa de -0,9% no ano. Agropecuária e Indústria cresceram no 

acumulado do ano com taxas de 9,4% e 2,5%, respectivamente.  

Gráfico 2: Estimativa do PIB 2020 – Goiás e Brasil (comparado ao mesmo período do ano anterior em %) 

Fonte: IBGE, IMB. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
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Agropecuária 

No último trimestre de 2020, a Agropecuária goiana e brasileira recuou 0,6% e 0,4%, respectivamente, 

na comparação com o mesmo período de 2019. O Gráfico 3 mostra a série histórica dos resultados da 

Agropecuária para o Brasil e Goiás entre 2019 e 2020. O resultado no último trimestre está associado ao 

aumento dos custos intermediários de produção. Dada a sazonalidade das principais culturas do estado, há 

um aumento dos custos no período plantio da safra. 

Gráfico 3: PIB Trimestral da Agropecuária – Brasil e Goiás (comparado ao mesmo período do ano anterior - %) 

 
Fonte: IBGE, IMB. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 

 

O crescimento estimado de 9,4%, em 2020, está relacionado ao bom momento vivido pelo setor. 

Um dos motivos foi o aumento da área plantada e da produtividade da soja e do milho. Além disso, houve 

um aumento na produção de sorgo, sendo Goiás o maior produtor do país.  

Por fim, a taxa acumulada no ano para a pecuária foi de -0,6%, reflexo do aumento dos custos 

intermediários no segmento de bovinocultura. 

  
  

Indústria 

Na indústria, o resultado do quarto trimestre de 2020, na comparação com o mesmo trimestre do ano 

anterior, ficou estável em Goiás e cresceu 1,2% no país. O Gráfico 4 apresenta a série com os resultados de 

Goiás e Brasil desde o primeiro trimestre de 2019.  

Os Serviços Industriais de Utilidade Pública (SIUP) e a Construção apresentaram taxas positivas no 4º 

trimestre, com 1,5% e 14,3%, respectivamente. Já a indústria de transformação recuou 6,7% no trimestre. 

De acordo com a Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF/ IBGE), a Indústria de Transformação 

acumulou no ano uma taxa de 0,2%, e a Fabricação de Produtos Alimentícios, que tem grande peso na 

Indústria de Transformação, acumulou 3,2% em 2020.  
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Gráfico 4: PIB Trimestral da Indústria – Brasil e Goiás (comparado ao mesmo período do ano anterior - %) 

 
Fonte: IBGE, IMB. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 

 

Serviços 

O setor de serviços apresentou uma taxa de 0,5% no quarto trimestre de 2020, na comparação com 

o mesmo período de 2019, sendo o setor de maior peso na economia goiana. Seu resultado foi influenciado, 

principalmente, pelos segmentos Financeiro (9,4%) e Comércio (3,2%). O Gráfico 5 apresenta uma série do 

setor de Serviços para Goiás e Brasil.  

 

Gráfico 5: PIB Trimestral dos Serviços – Brasil e Goiás (comparado ao mesmo período do ano anterior - %) 

 
Fonte: IBGE, IMB. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 

 

O resultado positivo no trimestre não foi suficiente para evitar a queda no acumulado anual (-0,9%) do 

setor de Serviços. A taxa apresentada no trimestre sinalizou uma pequena recuperação do setor que recuou 

dois trimestres anteriores. As restrições impostas, na tentativa de controlar a pandemia da covid-19, 

impactaram as atividades do setor ao longo do ano.   
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Anexo: 

Tabela 1. PIB trimestral das unidades da Federação que realizam o cálculo no Brasil 
(em relação ao mesmo período do ano anterior - %) 

Estados 4º trimestre de 2020 2020 

Goiás 0,4 1,0 
Brasil -1,1 -4,1 
Bahia -0,9 -3,4 

Ceará N.D. N.D. 

Espírito Santo 0,2 -5,1 

Mato Grosso N.D. N.D. 

Minas Gerais -0,2 -3,9 

Pernambuco 1,8 -1,4 

São Paulo 4,9 0,4 
Fonte: SEI-BA/IPECE-CE/IMB-GO/FJP-MG/CONDEPE-PE / SEADE-SP/SEPLAG-MT/IJSN-ES. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Secretaria-Geral da Governadoria – 2021. 
N.D.=Dado não disponível. 

 

 


