Agropecuária cresce o dobro da Economia Brasileira no 3°trimestre de 2018
Brasília, 30 de Novembro de 2018.

A agropecuária brasileira cresceu 2,5% no 3° trimestre de 2018,
comparativamente ao mesmo período do ano anterior. Esse ritmo de crescimento da
agropecuária foi praticamente o dobro que a expansão de 1,3% da economia brasileira
no mesmo período. Os dados do Produto Interno Bruto (PIB) foram divulgados hoje, 30
de novembro de 2018, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Tabela 1- Taxa de Crescimento do PIB no 3°trimestre de 2018
Comparativamente Comparativamente
PIB
ao 3°tri/2017
ao 2°tri/2018
Índice Global
1,3%
0,8%
(todos os setores)
Agropecuária
2,5%
0,7%
Indústria
0,8%
0,4%
Serviços
1,2%
0,5%
Fonte: IBGE. Elaboração CNA.

Conforme revela a tabela 1, a Agropecuária foi o setor que mais cresceu no
Brasil no 3°trimestre de 2018. Dada a sazonalidade típica das atividades econômicas e
particularmente “dentro da porteira”, o desempenho do PIB é melhor avaliado quando
comparado ao mesmo período do ano anterior (3°trimestre de 2017). Nesse caso, o
crescimento da agropecuária foi de 2,5% enquanto o setor de serviços não cresceu
nem a metade disso (1,2%), e a atividade na indústria avançou apenas 0,8%. Na
comparação com o trimestre anterior, a agropecuária também foi a atividade que mais
cresceu (0,7%), enquanto os serviços cresceram 0,5% e a indústria apenas 0,4%.
Este resultado de destaque do setor agropecuário pode ser explicado,
principalmente, pelo desempenho de produtos como café e algodão herbáceo cujos
crescimentos de produtividade corroboram projeções de incremento anual da
produção de 26,6% e 28,4%, respectivamente1. Similarmente, as estimativas para
Pecuária e Produção Florestal também apontam crescimento significativo
compensando o fraco desempenho de culturas como cana de açúcar (-2,2%),
mandioca (-3,2%), laranja (-8,4%) e milho (17,9%).
Depois de crescer 12,5% em 2017 - quando o setor agropecuário foi
responsável por 60% do crescimento de 1,1% do PIB Brasileiro – para 2018 a
expectativa é de que o PIB da Agropecuária cresça entre 1% e 2%. Isso demonstra que
a produção de alimentos em 2018 no Brasil cresceu mesmo quando comparada à safra
recorde do ano anterior.
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Conforme Levantamento Sistemático de Produção Agrícola (LSPA/IBGE) de novembro de 2018.

