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IBGE divulga dados do PIB - Produto Interno Bruto. 

O PIB (Produto Interno Bruto) é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado país. 

Divulgado nesta quarta-feira (01/09) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o PIB brasileiro apresentou 

uma variação negativa de -0,1% no segundo trimestre deste ano em comparação com o primeiro trimestre; No entanto, 

quando comparado com o segundo trimestre de 2020 o PIB aumentou em 12,4%, o resultado também é positivo no 

acumulado do ano de 2021 comparado com o acumulado dos dois primeiros trimestres de 2020, um crescimento de 6,4%. 

Nos últimos quatro trimestres, acumula alta de 1,8%. 

 O desempenho da economia no segundo trimestre apresentou resultado negativo para a agropecuária (-2,8%) e 

indústria (-0,2%). Por outro lado, o setor de serviços avançou 0,7% no período. “Uma coisa acabou compensando a outra. 

A agropecuária ficou negativa porque a safra do café entrou no cálculo. Isso teve um peso importante no segundo 

trimestre. A safra do café está na bienalidade negativa, que resulta numa retração expressiva da produção”, explica a 

coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis. 

O recuo observado ocorreu principalmente pelas quedas observadas na indústria de transformação (-2,2%) e na 

atividade de eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (-0,9%). Por outro lado as atividades 

indústriais que mais cresceram foram Indústrias Extrativistas (5,3%) e Construção (2,7%). Ja no setor de serviços, os 

resultados positivos vieram de quase todas as atividades: informação e comunicação (5,6%), outras atividades de serviços 

(2,1%), comércio (0,5%), atividades imobiliárias (0,4%), atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (0,3%) 

e transporte, armazenagem e correio (0,1%). O gráfico1 mostra as variações percentuais ocorridas nos setores da Indústria, 

Serviços e Agropecuária. 

 

 
GRÁFICO1 – PIB POR SETOR (VARIAÇÃO CONTRA TRIMESTRE ANTERIOR) 
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