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INFORME SETORIAL 

 

Confira quatro curiosidades sobre a economia dos Estados brasileiros 

Valor Econômico  

Muito se fala sobre a economia brasileira, mas nem sempre se lembra que 

ela é formada pelo que acontece nas diferentes regiões do país. Todo mundo sabe 

que São Paulo é a maior economia, mas quem é a menor? Quais são os maiores Es-

tados? O quanto da riqueza brasileira está concentrada entre os grandes? Houve 

muita mudança nos últimos anos no quanto cada região brasileira representa da 

economia nacional como um todo? E quem tem o maior Produto Bruto Interno (PIB) 

per capita? Qual é a distância da desigualdade entre o maior e o menor PIB per capi-

ta do país? 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) acaba de divulgar 

as chamadas Contas Regionais 2019, que é a pesquisa que mostra o desempenho da 

economia em cada uma das 27 unidades da federação naquele ano, ainda em um 

contexto de pré-pandemia. Naquele momento, o PIB vinha crescendo em 22 das 27 

unidades da federação. 

Confira algumas curiosidades sobre a atividade econômica nos Estados 

brasileiros. 

 

Roraima é menor economia entre os Estados, com 0,2% do PIB brasileiro 

 

PIB DOS ESTADOS 
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São Paulo é a maior economia entre os Estados brasileiros e responde, so-

zinha, por 31,8% do PIB nacional, com R$ 1,48 trilhões. Na outra ponta, se encontra 

Roraima, com uma parcela de apenas 0,2% da nossa riqueza, com R$ 14,29 bilhões. 

Nove Estados brasileiros têm economia inferior a 1% do PIB, além de Roraima: Para-

íba (0,9%), Alagoas (0,8%), Piauí (0,7%), Rondônia (0,6%), Sergipe (0,6%), Tocantins 

(0,5%), Amapá (0,2%) e Acre (0,2%). O Rio de Janeiro, que é o segundo maior entre 

os Estados, tem apenas cerca de um terço do tamanho do líder São Paulo. 
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Cinco Estados concentram quase dois terços da economia 

 

Apenas cinco Estados brasileiros respondem por quase dois terços (64%) 

da economia brasileira: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e 

Paraná. O tamanho da economia paulista, sozinha, corresponde à soma das demais 

22 unidades da federação. Na passagem entre 2002 e 2019, houve perda de partici-

pação dessas cinco maiores economias, mas ainda assim os demais 22 Estados res-

pondiam, em 2019, por apenas 36% de toda a riqueza nacional. 

 

 

Centro-Oeste foi região que mais ganhou espaço nos últimos anos 

 

O Sudeste perdeu espaço na economia brasileira entre 2002 e 2019, mas 

ainda responde por mais da metade do que é gerado em todo o país (53%). Três re-

giões ganharam mais espaço no Produto Interno (PIB) nacional no período – Centro-
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Oeste, Norte e Sul -, mas foi a primeira que teve a maior expansão, favorecida pela 

agropecuária. 

 

 

PIB per capita do Distrito Federal é mais de seis vezes maior que o do Maranhão 

 

O maior Produto Interno Bruto (PIB) per capita entre as unidades da Fede-

ração é o do Distrito Federal, de R$ 90.742,75. O valor corresponde a mais de seis 

vezes o do Maranhão, que é o menor de todo o país, em R$ 13.757,94. O montante 

registrado no Distrito Federal também é o dobro do valor de Estados como Rio de 

Janeiro e Santa Catarina e 2,6 vezes o da média brasileira (R$ 35.161,70). 

O PIB per capita é o valor total do PIB dividido pelo número de habitantes 

daquele local. O indicador funciona como uma espécie de termômetro do padrão de 

vida da população, apesar de suas limitações por causa das desigualdades do país. 
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Os textos do conteúdo exposto neste informativo não são de autoria 
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