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ECONOMIA EM FOCO 

PIB Goiás – 2018 
(divulgação dos resultados do 4º trimestre) 

 

 4º trimestre/2018 com 4º trimestre/2017: crescimento de ↑3,1% 

o 2º resultado positivo consecutivo 

o Indústria ↓-1,5% 

 A indústria de transformação recuou ↓-8,6% 

 Por outro lado: 

 Ind. Extrativa ↑+5,1% 

 Construção Civil ↑+1,3% 

 Eletricidade e água ↑+11,6% 

o Agropecuária ↑+21,6% 

 Resultado da sazonalidade das lavouras no Estado 

o Serviços ↑+1,8% 

 Desde o 3º trimestre de 2017 vem apresentando resultado 

positivo 

 

 

 No acumulado do ano, o PIB cresceu ↑ +0,6% 

o Indústria: ↓-0,4% 

 Reflexo das quedas: 

 Ind. Transformação ↓-4,8% 

 Ind. Extrativa ↓-1,5% 

o Agropecuária: ↓-2,1% 

 Dados preliminares de levantamentos de produção agrícola 

mostram que as culturas de soja e milho, as principais de Goiás, 

recuaram em volume na comparação com o ano anterior, o que 

pode ser explicado pelos ciclos de chuvas que impactaram o 

potencial produtivo das lavouras 

o Serviços: ↑ +1,5% 

 Reflexo de uma melhora no Comércio que representa 22,9% do 

total dos serviços 

 

 

 Em valores correntes, PIB Goiano de 2018 foi de R$ 197,938 bilhões 

o Em 2017 havia sido de R$ 190,002 bilhões 

 

 
 As variações divulgadas pelo IMB – Instituto Mauro Borges são projetados e podem sofrer 

alterações quando de sua consolidação com o PIB anual realizado em parceria com o IBGE. 
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ECONOMIA EM FOCO 

 

Acompanhando a tendência nacional, a economia goiana deixou bastante a desejar 

no ano passado. Após sinalizar para uma retomada da atividade, com crescimento de 

1,80% no PIB de 2017, o resultado de 2018 mostrou uma clara estagnação. Com 

queda acumulada em torno de 7% no biênio 2015-2016, o resultado positivo de 0,6% 

em 2018 foi bastante fraco e confirma a tese de que a retomada do crescimento 

econômico ainda é lenta e descontinuada. 

A indústria está em queda desde 2015. Ainda que a redução de 2018 seja a menor 

dos últimos 4 anos, veio contribuir para retração do setor. De 2015 a 2018 as 

variações do valor adicionado da indústria foram -4,8%, -3,7%, -1,4% e -0,4%, 

respectivamente. No último ano, a indústria de transformação e a indústria extrativa 

foram as que mais contribuíram para a queda do setor. 

Traçando um paralelo com a Pesquisa Mensal de Produção Física do IBGE, em 2018 

os resultados mostraram que o setor industrial sofreu queda de -4,4%, na 

comparação com o ano anterior. Dentre os subsetores, fabricação de produtos de 

minerais não-metálicos apresentou crescimento, os demais 9 apresentaram queda, 

com destaque para veículos automotores, produtos de metal e biocombustíveis, -

29,2%, -10,9% e -8,9%, respectivamente. 

Tais resultados evidenciam uma economia fragilizada. Não só fatores pontuais de 

2018, a exemplo da paralisação dos caminhoneiros, momento eleitoral, crise da 

Argentina, impactam os resultados, mas principalmente, a existência de entraves 

sistêmicos que ampliam as incertezas e desmotivam os investimentos, como os 

elevados níveis de desemprego, o congelamento dos gastos públicos e a baixa 

competitividade da produção. O efetivo crescimento industrial requer mudanças 

estruturais em prol da produtividade e da competitividade. 


