
 Nota Econômica 
 

PIB cresce 1,3% comparado ao mesmo trimestre de 2017, setor de serviços 
teve expansão de 1,2%. 

 

Na comparação interanual, o PIB apresentou pequena aceleração no terceiro trimestre, passando 
de 0,9% para 1,3%. Já a demanda interna voltou a registrar crescimento acima do PIB, com alta 
de 2,6% contra o terceiro trimestre de 2017. O destaque ficou por conta da FBCF, com avanço de 
7,8%.. 
 
No comparativo com o trimestre anterior, o produto interno bruto (PIB) avançou 0,8% no terceiro 
trimestre de 2018, na comparação com o trimestre anterior livre de efeitos sazonais – de acordo 
com os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais (SCNT) divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado sucedeu um crescimento de 0,2% 
verificado no segundo trimestre.  
 

 
 
Serviços 
• O PIB de serviços registrou avanço de 0,5% na comparação dessazonalizada, a sétima variação 
positiva seguida. 
•  Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, o PIB de serviços avançou 1,2%. 
• O crescimento na margem foi generalizado, com destaque para os segmentos transporte, 
armazenagem e correio (2,6%) e comércio (1,1%). 



 Nota Econômica 
 

• Na comparação acumulada em quatro trimestres, o segmento comércio registra alta de 3,3%, 
refletindo o bom desempenho das vendas no varejo. 
• É importante destacar também os subsetores Atividades Imobiliária 2,8% e Transporte, 
armazenagem e correio 2,7 no acumulado de 4 trimestres.   
 

 
 
Embora a trajetória de recuperação do mercado de trabalho permaneça modesta, o desempenho 
do consumo vem sendo positivamente afetado por outros fatores, como a melhora no mercado de 
crédito e o bom comportamento das taxas de inflação. O resultado corrobora o cenário de 
aceleração do comércio ao longo de todo o terceiro trimestre, conforme já apontavam os 
indicadores mensais de vendas no varejo. A formação bruta de capital fixo (FBCF), por sua vez, 
avançou expressivos 6,6% na margem. 
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