
O Produto Interno Bru-

to (PIB) brasileiro acumu-

lou R$ 1 ,71 tri lhão entre 

janeiro e março de 2019 

de acordo com as infor-

mações divulgadas pelo 

Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística 

(IBGE). O resultado repre-

senta uma alta de 0,5% 

em relação ao mesmo pe-

ríodo de 2018, mas uma 

queda de 0,2% em relação 

ao 4º trimestre de 2018. 

O mau desempenho re-

flete a fraqueza da ativi-

dade econômica, puxada, 

principalmente, pelo bai-

xo dinamismo da indústria 

nacional e do setor agro-

pecuário, que amargaram 

uma retração de 0,7% e 

de 0,5% no 1º trimestre 

de 2019 em relação ao 

trimestre imediatamente 

anterior,  respectivamen-

te, e justifica a piora das 

expectativas do mercado. 

Por outra ótica, também 

é possível destacar a con-

tribuição negativa das ex-

portações (-1,9%) e dos in-

vestimentos (-1,7%) para o 

desempenho da economia 

brasileira. Considerando 

esse foco de análise, o con-

sumo das famílias (+0,3%) 

e da administração pública 

(+0,4%) foram responsá-

veis por evitar que a con-

tração da economia brasi-

leira fosse ainda maior. 

O setor de serviços, por 

sua vez, conseguiu obter 

um aumento de 0,2% nos 

primeiros três meses de 

2019 quando compara-

do ao trimestre anterior, 

sendo os segmentos de 

transporte (-0,6%) e de 

comércio (-0,1%) os úni-

cos a apresentarem con-

tração nas mesmas bases 

de comparação. 

O PIB do transporte foi 

calculado em R$ 64,86 

bilhões no acumulado de 

janeiro a março de 2019. 

Esse valor representa um 

aumento de 0,2% em re-

lação ao mesmo perío-

do de 2018, mas, quando 

compara-se o trimestre 

corrente com o imediata-

mente anterior,  é o tercei-

ro resultado negativo do 

setor nos últimos quatro 

trimestres.
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PIB do transporte confirma baixo desempenho e 
registra queda de 0,6%%%

PRINCIPAIS DADOS:

• PIB do Brasil atinge R$1,71 trilhão 
no 1o trimestre de 2019 e registra 
queda de 0,2%;

• Setor de serviços é o único a 
registrar alta no período: +0,2%;

• PIB do transporte alcança R$64,86 
bilhões no acumulado de janeiro 
a março de 2019, valor que 
representa alta de 0,2% em relação 
ao mesmo período de 2018 e 
queda de 0,6% em comparação ao 
trimestre anterior.



Setores e subsetores
Taxa trimestral (em relação ao mesmo período do ano 

anterior)

Taxa trimestre contra trimestre imediatamente 

anterior

Agropecuária - total -0,1 -0,5

Indústria - total -1,1 -0,7

Indústrias extrativas -3,0 -6,3

Indústrias de transformação -1,7 -0,5

Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos 4,7 1,4

Construção -2,2 -2,0

Serviços - total 1,2 0,2

Comércio 0,5 -0,1

Transporte, armazenagem e correio 0,2 -0,6

Informação e comunicação 3,8 0,3

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 0,3 0,4

Atividades imobiliárias 3,0 0,2

Outras atividades de serviços 1,4 0,4

PIB a preços de mercado 0,5 -0,2

Despesa de consumo das famílias 1,3 0,3

Despesa de consumo da administração pública 0,1 0,4

Formação bruta de capital fixo 0,9 -1,7

Exportação de bens e serviços 1,0 -1,9

Importação de bens e serviços (-) -2,5 0,5

Fonte: Elaboração CNT com dados do IBGE.
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