
PIB QUARTO TRIMESTRE DE 2021



PIB QUARTO TRIMESTRE DE 2021

A economia brasileira fechou 2021 com 

um crescimento econômico de 4,6%,  

após a forte recessão provocada pelos 

primeiros impactos da pandemia de 

covid-19 no País em 2020.

O PIB totalizou R$ 8,7 trilhões em 

2021. O PIB per capita alcançou R$ 

40.688,1 em 2021, um avanço real de 

3,9% ante o ano anterior.

O setor que mais cresceu foi o de 

Serviços (4,7%), seguido da Indústria 

(4,5%) e variação negativa foi na 

Agropecuária (-0,2%).
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o Frente ao 3º trimestre, na série com ajuste 

sazonal, o PIB cresceu 0,5%.

o A Agropecuária e os Serviços cresceram 

5,8% e 0,5%, respectivamente, enquanto a 

Indústria recuou 1,2%.

o Em relação ao 4º trimestre de 2020, o PIB 

avançou 1,6% no último trimestre de 2021, 

quarto resultado positivo consecutivo, 

após quatro taxas negativas nesta 

comparação. Foram registradas quedas 

na Agropecuária (-0,8%) e Indústria

o (-1,3%), enquanto os Serviços cresceram 

(3,3%).

Fonte: IBGE
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SETOR DE SERVIÇOS

o O setor que apresentou maior crescimento em todas as 

bases de comparação foi o de serviços, responsável 

por 70% do PIB, cresceu 4,7% em 2021. O setor 

engloba uma grande variedade de empresas: de 

pequenos comércios a instituições financeiras e de 

ensino. Também é o principal empregador no país. 

o A flexibilização das medidas sociais possibilitou este 

crescimento, pois é uma atividade que necessita de 

movimento presencial, e a retomada das pessoas 

circulando levou a um aumento da demanda e 

consequentemente do consumo, o que impactou 

positivamente no resultado o setor.

o A recuperação de serviços, encontra desafios em 2022. 

Entre eles estão a inflação persistente que corrói a renda, 

o que dificulta o consumo.
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Fonte: IBGE

A taxa de investimento 

em 2021 foi de 19,2% 

do PIB, acima do 

observado no ano 

anterior (16,6%). Já a 

taxa de poupança foi 

de 17,4% (ante 14,7% 

em 2020).
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o O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 4,6% em 2021 e o país saiu da recessão técnica no 4º trimestre. Esse

avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido à pandemia

o O ano de 2021 foi marcado por altos e baixos da atividade econômica, a segunda onda de covid-19 nos primeiros meses

do ano prejudicou muito o setor de serviços, mas o agronegócio permitiu bons resultados, beneficiado pela alta das

commodities e do dólar.

o No entanto, com o avanço da vacinação, fim das medidas restritivas o setor de serviços, iniciou sua retomada, mesmo

em um cenário de desemprego ainda elevado, escalada da inflação e taxa de juros em patamares elevados.

o Fechamos o ano com resultado positivo, sustentado em muito pelo desempenho positivo do setor de serviços que foi

também o grande gerador de empregos formais.

o Ainda continuamos em um cenário econômico adverso neste início de ano, com guerra, inflação elevada e taxa de juros

em um patamar de dois dígitos, o que dificulta a economia a encontrar pilares de sustentação para o crescimento.
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o No entanto, o governo já iniciou o ano com algumas políticas de retomada como: o saque do FGTS e redução do

IPI.

o Medidas que vão trazer um fôlego para economia, pois pode trazer um impacto positivo no emprego e aumentar a

renda em circulação.

o Precisamos cada vez mais de politicas públicas inovadoras de longo prazo para criar dinamismo à economia e levar

a um aumento da confiança de empresários e consumidores, para assim entrarmos em um ciclo virtuoso de

crescimento.

o Politicas de curto prazo podem trazer um alivio para o cenário macroeconômico, porém e necessário um ambiente

econômico seguro, com reponsabilidade fiscal, com reformas estruturantes para atração de investimentos que

propicie a economia a crescer de forma sustentável. Pois, a falta de responsabilidade fiscal impacta em câmbio

depreciado, que eleva a inflação e gera a necessidade de juros elevados, estes fatores geram uma combinação letal

para o crescimento econômico.
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