Projeção para o PIB dos Próximos 4 Trimestres

Tabela 1 – Produto Interno Bruto
Acumulado em 4 trimestres
Discriminação

Variação %
2012
2013
IV Tri

IV Tri

1/

Agropecuária

-2,3

6,0

Indústria

-0,8

2,3

Extrativa mineral

-1,1

3,0

Transformação

-2,5

2,0

Construção civil

1,4

1,8

Produção e distribuiçao de eletricidade, gás e água

3,6

3,2

1,7

3,1

Comércio

1,0

3,8

Transporte, armazenagem e correio

0,5

3,8

Serviços de informação

2,9

4,0

Intermediação financeira e serviços relacionados

0,5

3,0

Outros serviços

1,8

3,0

Atividades imobiliárias e aluguel

1,3

1,5

Administração, saúde e educação públicas

2,8

3,0

Valor adicionado a preços básicos

0,8

3,0

Impostos sobre produtos

1,6

3,7

PIB a preços de mercado

0,9

3,1

Consumo das famílias

3,1

3,5

Consumo do governo

3,2

2,8

-4,0

4,0

Exportação

0,5

4,5

Importação

0,2

7,0

Serviços

Formação Bruta de Capital Fixo

Fonte: IBGE
1/ Estimativa.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nos quatro
trimestres de 2013 está projetado em 3,1%, patamar
2,2 p.p. superior ao observado em 2012 (Tabela 1),
evolução consistente com indicadores coincidentes e
antecedentes da atividade doméstica.
Estima-se expansão de 6% da produção agropecuária,
ante recuo de 2,3% em 2012, destacando-se o impacto
dos aumentos projetados, pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), para as safras de soja,
26,8%; feijão, 18,6%; cana-de-açúcar, 9,4%; fumo,
6,5%; e arroz, 4,9%.
A projeção de crescimento para a indústria em 2013
atinge 2,3%, ante retração de 0,8% em 2012, destacandose as reversões nos desempenhos da indústria de
transformação, de -2,5% para 2%, e da extrativa mineral,
de -1,1% para 3%. Para as atividades construção e
produção e distribuição de eletricidade, gás e água,
estimam-se crescimentos, na ordem, 1,8% e 3,2%, no
período.
Estima-se expansão de 3,1% para o setor terciário em
2013, resultado 1,4 p.p. superior ao de 2012. Nesse
cenário, destacam-se os aumentos nas atividades
serviços de informação, 4%, e comércio e transportes,
ambos com variação de 3,8%.
No âmbito dos componentes domésticos da demanda
agregada, projeta-se crescimento de 3,5% para o
consumo das famílias, ante 3,1% em 2012, evolução
consistente com a expansão moderada da oferta de
crédito e a estreita margem de ociosidade no mercado
de trabalho. O consumo do governo deverá aumentar
2,8%, ante 3,2% em 2012, enquanto a expansão da
Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), associada
mais fortemente à absorção de bens de capital do que à
construção civil, deverá atingir 4%.
As exportações e as importações de bens e serviços
devem crescer 4,5% e 7%, respectivamente, no período,
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ante, na ordem, elevações de 0,5% e 0,2% em 2012. As
vendas de produtos brasileiros no exterior devem se
beneficiar da intensificação do ritmo de atividade em
relevantes parceiros comerciais, enquanto o aumento
das importações brasileiras se alinha às perspectivas de
maior crescimento da demanda doméstica, em particular,
de investimentos. Nesse cenário, as contribuições da
demanda interna e do setor externo para o aumento do
PIB em 2013 estão estimadas em 3,5 p.p. e -0,4 p.p.,
respectivamente.
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