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4Região Sudeste

A atividade econômica no Sudeste, impulsionada 
pela aceleração das vendas varejistas, registrou relativa 
recuperação no trimestre encerrado em fevereiro, quando o 
IBCR-SE aumentou 0,7% em relação ao trimestre finalizado 
em novembro, período em que recuara 0,4%, no mesmo 
tipo de comparação, considerados dados dessazonalizados. 
A análise em doze meses, evidenciando menor dinamismo 
da economia da região, revela que o indicador cresceu 3,3% 
em fevereiro, ante 4,2% em novembro de 2011.

As vendas varejistas da região aumentaram 2,9% no 
trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado em 
novembro, quando haviam expandido 1,4%, no mesmo tipo 
de análise, de acordo com dados dessazonalizados da PMC 
do IBGE. Esse desempenho, favorecido pela continuidade 
da expansão da massa salarial e das operações de crédito às 
famílias, decorreu, em parte, do dinamismo dos segmentos 
hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, 3,5%, e móveis e eletrodomésticos, 2,6%. 
O comércio ampliado, incluídas as variações nas vendas de 
veículos, 3,9%, e de material de construção, 7,0%, cresceu 
3,0% no período, ante 0,1% no trimestre encerrado em 
novembro.

Considerados períodos de doze meses, as vendas 
varejistas aumentaram 6,7% em fevereiro, em relação a igual 
período de 2011, ante 7,3% em novembro. Incorporadas 
as elevações respectivas de 2,8% e 8,3% nas vendas de 
veículos e de material de construção, o comércio ampliado 
cresceu 5,6%.

A produção industrial da região recuou 0,8% no 
trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado 
em novembro, quando declinara 3,6%, no mesmo tipo 
de comparação, considerados dados dessazonalizados da 
Pesquisa Industrial Mensal (PIM) do IBGE. A indústria 
extrativa cresceu 0,1% e a de transformação recuou 
0,2%, ressaltando-se que treze das vinte e três atividades 
pesquisadas registraram resultados positivos no período, com 
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Gráfico 4.2 – Comércio varejista – Sudeste
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Tabela 4.1 – Comércio varejista – Sudeste
Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores 2011 2012

Ano Nov1/ Fev1/ 12 meses

Comércio varejista 6,8 1,4 2,9 6,7

   Combustíveis e lubrificantes 0,5 -0,7 0,7 -0,9

   Hiper e supermercados 4,1 1,0 3,5 5,0

   Tecidos, vestuário e calçados 4,8 -2,1 2,0 2,6

   Móveis e eletrodomésticos 17,0 3,2 2,6 15,7

Comércio ampliado 6,8 0,1 3,0 5,6

   Automóveis e motocicletas 6,1 -2,5 3,9 2,8

   Material de construção 8,9 1,2 7,0 8,3

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa aos trimestres encerrados nos períodos t e t-3. Dados

    dessazonalizados.
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ênfase nos observados nas indústrias farmacêutica, 9,5%; 
de produtos de metal, 7,9%; e de outros produtos químicos, 
5,4%. Em oposição, ocorreram retrações nas atividades 
vestuários e acessórios, 16,2%; material eletrônico, 12%; e 
veículos automotores, 11,6%.

Considerados períodos de doze meses, a indústria 
do Sudeste registrou retração de 1,2% em fevereiro, ante 
expansão de 0,8% em novembro. Ocorreram recuos de 
12,8% no setor têxtil e de 12% nos segmentos vestuário e 
acessórios, e máquinas para escritório e equipamentos de 
informática, contrastando com as elevações respectivas de 
13,0% e 6,7% nas indústrias de alimentos e bebidas, e de 
fumo.

A carteira de operações de crédito superiores a R$1 
mil contratadas na região atingiu R$1.060,1 bilhões em 
fevereiro, aumentando 3,6% no trimestre e 19,0% em doze 
meses. Os empréstimos a pessoas físicas totalizaram R$411,9 
bilhões, elevando-se 7,4% e 26,4%, respectivamente, nas 
mesmas bases de comparação, com ênfase no dinamismo 
das modalidades crédito pessoal e financiamento de veículos. 
O saldo das operações no segmento de pessoas jurídicas, 
com destaque para a modalidade capital de giro, somou 
R$648,3 bilhões, elevando-se 1,4% no trimestre e 14,7% 
em doze meses.

A inadimplência das operações de crédito contratadas 
na região atingiu 3,1% em fevereiro, aumentando 0,2 p.p. no 
trimestre. As taxas relativas aos segmentos de pessoas físicas 
e de pessoas jurídicas registraram aumentos de 0,1 p.p. no 
trimestre, situando-se, na ordem, em 4,9% e 2%.

Os desembolsos do BNDES para a região Sudeste 
registraram redução de 29% no período de doze meses 
finalizado em fevereiro, representando 50% das operações 
realizadas no país.

Os governos dos estados, das capitais e dos principais 
municípios do Sudeste apuraram superávit primário de 
R$22,7 bilhões em 2011. O aumento anual de 23,3% refletiu 
os crescimentos observados nos superávits dos governos 
estaduais, 37,7%, com destaque para o aumento de 156% 
no Rio de Janeiro, e dos principais municípios, 161,7%, e a 
retração de 31,2% registrada no âmbito das capitais.

Os juros nominais, apropriados por competência, 
totalizaram R$41,6 bilhões no ano, ante R$53,3 bilhões 
em 2010, contribuindo para que o déficit nominal recuasse 
46,0% no ano, para R$18,9 bilhões.
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Gráfico 4.3 – Evolução do saldo das operações de 
crédito1/ – Sudeste 
Variação em 12 meses – %

1/ Operações com saldo superior a R$1 mil.

Discriminação

2009 2010 2011 20121/ R$ milhões Part.( %)

Sudeste 40,5 36,7 -30,0 -29,0 68 243 50

Brasil 50,0 23,5 -18,0 -19,0 136 888 100

Fonte: BNDES

1/ Valores acumulados em doze meses até fevereiro.

20121/Var. % acum. 12 meses

Tabela 4.3 – Desembolsos do BNDES – Sudeste

Tabela 4.2 – Produção industrial – Sudeste

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2011 2012

Nov2/ Fev2/  12 meses

Indústria geral 100,0 -3,6 -0,8 -1,2

  Indústria extrativa 7,8 1,8 0,1 3,4

  Indústria da transformação 92,2 -4,1 -0,2 -1,4

    Veículos automotores 13,3 -7,8 -11,6 -6,5

    Metalurgia básica 8,0 -2,8 -6,0 -4,7

    Alimentos 8,0 -3,0 1,0 -0,3

    Outros produtos químicos 7,8 0,2 5,4 1,2

    Refino de petróleo e álcool 7,2 7,6 0,9 1,1

Fonte: IBGE

1/ Ponderação das atividades na indústria conforme a PIM-PF/IBGE.

2/ Variação relativa aos trimestres encerrados nos períodos t e t-3. Dados 

    dessazonalizados.

Tabela 4.4 – Dívida líquida – Região Sudeste1/

Composição
R$ milhões

Região Sudeste 2009 2010 2011

Dez Dez Dez

Dívida bancária 6 647 7 994 9 484

Renegociação2/ 283 864 315 998 334 203

Dívida externa 7 179 12 752 15 654

Outras dívidas junto à União 17 593 17 677 16 903

Dívida reestruturada 931 810 825

Disponibilidades líquidas -12 315 -14 726 -19 157

Total (A) 303 900 340 504 357 911

Brasil (B) 419 081 471 548 490 959

(A/B) (%) 72,5 72,2 72,9

1/ Inclui informações dos estados e de seus principais municípios. Dados

    preliminares.

2/ Lei nº 8.727/1993, Lei nº 9.496/1997 e MP n° 2185/2000.
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A dívida líquida dos estados, das capitais e dos 
principais municípios da região somou R$357,9 bilhões em 
2011, elevando-se 5,1% no ano e passando a corresponder 
a 72,9% da dívida de todos os estados, capitais e principais 
municípios do país.

A safra de grãos do Sudeste deverá totalizar 18,4 
milhões de toneladas em 2012, de acordo com o LSPA de 
março do IBGE, aumentando 7,1% no ano e correspondendo 
a 11,6% da produção nacional. Estão projetados aumento 
de 13% para a safra de milho, favorecida por elevações na 
área plantada, 7,3%, e na produtividade, 4,7%, e retrações 
para as relativas a arroz, 13,7%; feijão, 4,5%; e soja, 1,4%. 
Em relação às demais lavouras, ressaltem-se as estimativas 
de crescimento para as produções de café, 14,4%, em ciclo 
bianual de alta produtividade, e de cana-de-açúcar, 3,3%, 
resultado da melhora no rendimento, e de recuos para as 
relacionadas a laranja, 0,8%, e banana, 1,0%.

Os abates de bovinos, aves e suínos efetuados 
na região, em estabelecimentos inspecionados pelo SIF, 
registraram variações respectivas de -22,4%, 3,8% e 8,7% 
nos dois primeiros meses de 2012, em relação a igual período 
de 2011, de acordo com estatísticas do Mapa. A redução 
dos abates de bovinos refletiu, em parte, as incertezas em 
relação a restrições de ordem sanitária no mercado externo, 
com desdobramentos sobre as exportações regionais, que 
recuaram 13,5% no período. Os embarques de carne de 
frango recuaram 14,2% e os relativos a carne de suínos, 
refletindo a fraca base de comparação do primeiro bimestre 
de 2011, expandiram 57%.

O superávit comercial da região atingiu US$2,5 
bilhões no primeiro trimestre de 2012, ante US$2,3 bilhões 
em igual período do ano anterior, resultado de acréscimos 
de 4,5% nas exportações e de 4,2% nas importações, que 
somaram, na ordem, US$31,1 bilhões e US$28,6 bilhões.

O desempenho das exportações, resultante de 
variações de -2% no quantum e de 6,7% nos preços, decorreu 
de aumentos nas vendas em todas as classes de produtos, 
em especial de manufaturados, 7,4%. Os principais destinos 
dos embarques da região foram EUA, China, Argentina, 
Holanda e Índia, que adquiriram, em conjunto, 48,3% das 
vendas externas no período.

O crescimento das importações, decorrente da 
redução de 1,2% no quantum e aumento de 5,5% nos 
preços, refletiu, fundamentalmente, a elevação de 16,6% 
nas compras de bens de consumo não duráveis. As 
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Tabela 4.5 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento – Região Sudeste1/

R$ milhões

UF Dívida Dívida2/

2010 Nominal Outros4/ 2011

Dez Primário Juros Total3/ Dez

Total 340 504 -22 741 41 607 18 866 -1 459 357 911

 Gov.estaduais 280 281 -16 007 31 815 15 809 -3 661 292 428

 Capitais 59 926 -3 957 9 005 5 048 2 168 67 142

 Demais mun. 298 -2 777 786 -1 991 34 -1 659

1/ Inclui inform. dos estados e de seus principais municípios. Dados preliminares.

2/ A dívida líquida no momento t+1 é a dívida no momento t, mais o resultado 

    nominal e o resultado de outros fluxos.

3/ O resultado nominal é a soma dos juros com o resultado primário. 

4/ Inclui ajustes decorrentes de variação cambial, reconhec. de dívidas e privatiz.

Fluxos acumulados no ano

Tabela 4.6 – Necessidades de financiamento –

Região Sudeste1/

R$ milhões

UF

2010 2011 2010 2011

Jan-dez Jan-dez Jan-dez Jan-dez

Total -18 440 -22 741 53 349 41 607

 Governos estaduais -11 628 -16 007 42 859 31 815

 Capitais -5 751 -3 957 9 704 9 005

 Demais municípios -1 061 -2 777 787 786

1/ Inclui informações dos estados e de seus principais municípios. 

    Dados preliminares.

Resultado primário Juros nominais

Tabela 4.7 – Produção agrícola – Sudeste

Itens selecionados
Em mil toneladas

Discriminação Peso1/ Produção2/ Var. %

2011 2012 2012/2011

Grãos 17 201 18 431 7,1

   Arroz (em casca) 0,3 174 150 -13,7

   Feijão 2,8 878 838 -4,5

   Milho 7,1 10 637 12 022 13,0

   Soja 5,2 4 446 4 385 -1,4

Outras lavouras

   Café 19,9 2 260 2 585 14,4

   Banana 3,0 2 253 2 232 -1,0

   Cana-de-açúcar 36,8 484 030 499 841 3,3

   Laranja 9,8 16 237 16 112 -0,8

   Tomate 3,0 1 330 1 442 8,4

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2010.

2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2012
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aquisições de bens de capital aumentaram 6,6% e as de bens 
intermediários, 5,5%, contrastando com a redução de 13,2% 
nas relativas a combustíveis e lubrificantes. As importações 
provenientes dos EUA, China, Alemanha, Argentina e Japão 
representaram 50,3% das aquisições externas do Sudeste, 
no trimestre.

O mercado de trabalho da região registrou, de acordo 
com estatísticas do Caged/MTE, a eliminação de 73,5 mil 
empregos formais no trimestre encerrado em fevereiro, 
ante criação de 118,2 mil naquele finalizado em novembro 
e de 8,5 mil em igual período de 2011. Ocorreram 43 mil 
demissões líquidas na agropecuária, 36,1 mil na indústria, e 
32 mil no comércio, contrastando com a criação de 28,3 mil 
empregos formais no setor de serviços. Considerados dados 
dessazonalizados, o nível de emprego formal cresceu 1% no 
trimestre terminado em fevereiro, em relação ao encerrado 
em novembro, quando havia aumentado 0,9%, no mesmo 
tipo de análise.

A taxa média de desemprego do Sudeste, considerada 
a PME realizada pelo IBGE nas Regiões Metropolitanas de 
São Paulo (RMSP), Rio de Janeiro (RMRJ) e Belo Horizonte 
(RMBH), atingiu 5,3% no trimestre encerrado em fevereiro. 
A retração de 0,2 p.p. em relação a igual período de 2011 
decorreu de elevações de 1,7% no pessoal ocupado e de 
1,4% na PEA. O rendimento real médio habitual e a massa 
salarial real cresceram, respectivamente, 2,6% e 4,4%, no 
período. Considerados dados dessazonalizados, a taxa média 
de desemprego atingiu 5,5% no trimestre encerrado em 
fevereiro, ante 5,7% naquele finalizado em novembro.

A inflação na região Sudeste, considerada a média 
ponderada das variações do IPCA nas RMSP, RMRJ e 
RMBH, atingiu 1,32% no trimestre encerrado em março, 
ante 1,36% naquele finalizado em dezembro. O resultado 
refletiu a desaceleração, de 1,55% para 1,42%, nos preços 
livres, e a aceleração, de 0,93% para 1,07%, nos preços 
monitorados.

A evolução dos preços livres decorreu, em grande 
parte, da variação negativa de 0,33% registrada nos preços 
dos produtos comercializáveis, que haviam aumentado 
1,28% no trimestre encerrado em dezembro de 2011, 
destacando-se as retrações nos preços dos itens carnes, 
5,73%, e vestuário, 0,61%. A variação trimestral dos preços 
dos produtos não comercializáveis aumentou 1,08 p.p., para 
2,85%, com ênfase na pressão exercida pelo reajuste das 
mensalidades escolares.
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%

Fonte: IBGE

Tabela 4.10 – Evolução do emprego formal – Sudeste

Novos postos de trabalho

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2011 2012

Fev Mai Ago Nov Fev

Total 8,5 440,1 268,4 118,2 -73,5

  Indústria de transformação -22,1 95,6 22,1 -34,8 -36,1

  Comércio -1,9 30,8 63,0 107,8 -32,0

  Serviços 79,6 149,6 113,9 126,0 28,3

  Construção civil 1,9 33,5 35,6 -3,1 9,4

  Agropecuária -48,5 119,6 30,4 -82,0 -43,0

  Serviços ind. de utilidade pública 3,1 2,1 -1,3 -0,0 -0,0

  Outros2/ -3,6 8,9 4,7 4,4 0,0

Fonte: MTE

1/ Refere-se ao trimestre encerrado no mês assinalado.

2/ Inclui extrativa mineral, administração pública e outras.

Tabela 4.8 – Exportação por fator agregado – FOB
Janeiro-março

US$ milhões

Discriminação Sudeste Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 29 761 31 106 4,5 7,5

  Básicos 12 593 12 751 1,3 7,6

  Industrializados 17 169 18 354 6,9 6,6

    Semimanufaturados 3 860 4 062 5,2 4,0

    Manufaturados1/ 13 308 14 292 7,4 7,6

Fonte: MDIC/Secex

1/ Inclui operações especiais.

Tabela 4.9 – Importação por categoria de uso – FOB

Janeiro-março
US$ milhões

Discriminação Sudeste Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 27 443 28 582 4,2 9,5

  Bens de consumo 4 669 5 237 12,2 13,6

    Duráveis 2 293 2 466 7,6 7,5

    Não duráveis 2 377 2 771 16,6 22,1

  Bens intermediários 11 856 12 505 5,5 6,0

  Bens de capital 6 883 7 336 6,6 7,6

  Combustíveis e lubrificantes 4 035 3 504 -13,2 18,7

Fonte: MDIC/Secex
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A aceleração dos preços monitorados traduziu, em 
especial, as elevações sazonais dos preços das passagens 
dos ônibus intermunicipais, 6,14%, e dos ônibus urbanos, 
3,89%. O índice de difusão médio, evidenciando menor 
disseminação dos reajustes de preços na região recuou 2,6 
p.p. no trimestre encerrado em março, atingindo 55,9%.

Considerados períodos de doze meses, o IPCA da 
região variou 5,23% em março, ante 6,57% em dezembro 
de 2011, refletindo os efeitos das desacelerações nos preços 
livres, de 6,64% para 5,46%, e nos preços monitorados, de 
6,38% para 4,65%.

A recuperação da atividade econômica no Sudeste 
refletiu, fundamentalmente, o dinamismo das vendas do 
comércio varejista, impulsionadas pela continuidade do 
crescimento da massa salarial e do crédito às famílias. O 
cenário de redução consistente da inflação e das taxas de 
juros, aliado ao impacto esperado de medidas de incentivo 
à indústria, implementadas recentemente pelo governo, 
sinalizam perspectivas favoráveis para a economia regional 
nos próximos meses.

Tabela 4.11 – IPCA – Sudeste
Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2011 2012

Ano IV Tri I Tri 12 meses

IPCA 100,0 6,57 1,36 1,32 5,23

  Livres 74,4 6,64 1,55 1,42 5,46

    Comercializáveis 33,2 4,55 1,28 -0,33 3,60

    Não comercializáveis 41,2 8,38 1,77 2,85 7,00

  Monitorados 25,6 6,38 0,93 1,07 4,65

  Principais itens

    Alimentação 21,8 7,24 2,86 1,30 6,30

    Habitação 14,9 6,74 1,72 1,35 6,86

    Artigos de residência 4,4 -0,59 -1,48 0,09 -1,70

    Vestuário 5,9 8,38 2,01 -0,60 7,47

    Transportes 21,1 6,47 0,25 0,93 3,27

    Saúde 11,3 6,76 1,41 1,59 7,11

    Despesas pessoais 10,6 8,16 1,75 2,13 7,10

    Educação 4,8 8,25 0,13 6,81 7,51

    Comunicação 5,2 1,50 0,52 -0,42 -0,01

Fonte: IBGE

1/ Referentes a março de 2012.
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Minas Gerais

A economia de Minas Gerais, evidenciando a 
recuperação das indústrias de transformação e construção 
civil, bem como o desempenho favorável do comércio, 
registrou maior dinamismo no trimestre encerrado em 
fevereiro de 2012, quando o IBCR-MG cresceu 1,5%, em 
relação ao trimestre finalizado em novembro de 2011, período 
em que expandira 0,5%, no mesmo tipo de comparação. 
Considerados períodos de doze meses, o IBCR-MG cresceu 
3,8% em fevereiro de 2012, em relação a igual intervalo de 
2011, ante 4,9% em novembro de 2011.

As vendas varejistas aumentaram 2,9% no trimestre 
encerrado em fevereiro, em relação ao terminado em novembro 
de 2011, quando haviam crescido 2,4%, no mesmo tipo de 
comparação, conforme dados dessazonalizados da PMC do 
IBGE, destacando-se as elevações nos segmentos móveis e 
eletrodomésticos, 8,2%; combustíveis e lubrificantes, 7,8%; 
e hiper e supermercados, 2,8%. O comércio ampliado, 
refletindo variações respectivas de 2,3% e -1,1% nas vendas 
de veículos motos, partes e peças, e de material de construção, 
cresceu 2,9%, ante estabilidade no trimestre finalizado em 
novembro de 2011. Ressalte-se que os indicadores nacionais 
de vendas varejistas e de comércio ampliado registraram, 
ambos, variação de 3,4% no trimestre.

Considerados períodos de doze meses, as vendas 
varejistas cresceram 8,9% em fevereiro, em relação a igual 
intervalo do ano anterior, com ênfase no dinamismo das 
vendas de móveis e eletrodomésticos, 28,5%. O comércio 
ampliado registrou expansão de 6,7% no período, ocorrendo 
elevações de 6,2% nas vendas de material de construção 
e de 2,9% nas relativas a veículos, motos, partes e peças. 
Os indicadores nacionais de vendas varejistas e comércio 
ampliado experimentaram variações respectivas de 6,7% e 
5,5%, no período.

O Índice de Confiança do Consumidor de Belo 
Horizonte (ICCBH), divulgado pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de 
Minas Gerais (Ipead) e pela Federação do Comércio do 
Estado de Minas Gerais (Fecomércio Minas), atingiu 52,6 
pontos em março, recuando 0,7 p.p. em relação a dezembro. 
O componente que avalia a expectativa financeira, refletindo 
piora nos itens pretensão de compra, disponibilidade de 
recursos e situação financeira da família em relação ao 
passado, decresceu 2 p.p., e o relacionado à expectativa 
econômica, impactado pela melhora no item avaliação sobre 
emprego, aumentou 1,3 p.p.

Tabela 4.12 – Índice de vendas no varejo – Minas Gerais

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores 2011 2012

Ano Nov1/ Fev1/ 12 meses

Comércio varejista 10,0 2,4 2,9 8,9

   Combustíveis e lubrificantes 0,0 0,7 7,8 -1,3

   Hiper e supermercados 5,6 1,6 2,8 5,7

   Tecidos, vestuário e calçados 5,8 -0,7 2,7 4,3

   Móveis e eletrodomésticos 31,1 7,5 8,2 28,5

Comércio ampliado 9,0 0,0 2,9 6,7

   Veículos e motos, partes e peças 7,3 -4,0 2,3 2,9

   Material de construção 8,8 -0,2 -1,1 6,2

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.
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A produção industrial de Minas Gerais cresceu 0,6% 
no trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado 
em novembro, quando havia recuado 1,3%, no mesmo 
tipo de comparação, conforme dados dessazonalizados da 
PIM-PF do IBGE. O desempenho trimestral decorreu de 
expansão de 2,1% na indústria de transformação, estimulada 
pelos crescimentos nas atividades outros produtos químicos, 
19,2%, e veículos automotores, 4,1%, e de retração de 5,3% 
na indústria extrativa mineral.

Considerados intervalos de doze meses, a indústria 
mineira decresceu 0,9% em fevereiro, em relação a igual 
período de 2011, ante expansão de 1% em novembro, 
resultado de recuos respectivos de 1,5% e 0,8% nas 
indústrias extrativa e de transformação, esta evidenciando 
a moderação nas atividades metalurgia básica, veículos 
automotores e alimentos.

O Icei/MG, divulgado pela Federação das Indústrias 
do Estado de Minas Gerais (Fiemg), atingiu 57,4 pontos em 
março, ante 53,3 pontos em dezembro e 58,2 pontos em março 
do ano anterior. O aumento trimestral decorreu de elevações 
respectivas de 3,2 e 4,3 pontos no Índice de Condições Atuais 
e no Índice de Expectativas para os próximos seis meses.

As operações de crédito superiores a R$1 mil 

realizadas em Minas Gerais totalizaram R$175,5 bilhões 
em fevereiro, aumentando 4,3% no trimestre e 21,6% em 
doze meses. Os empréstimos contratados no segmento de 
pessoas físicas, evidenciando o dinamismo das modalidades 
crédito consignado e financiamento de veículos, atingiram 
R$80,4 bilhões, elevando-se 8,1% e 28,6%, respectivamente, 
nas mesmas bases de comparação. O crédito concedido 
ao segmento de pessoas jurídicas somou R$95 bilhões, 
elevando-se 1,3% no trimestre, com ênfase nas contratações 
do comércio varejista, indústria de açúcar em bruto e 
metalurgia, e 16,2% em doze meses. A taxa de inadimplência 
situou-se em 3,16% em fevereiro, aumentando 0,26 p.p. no 
trimestre e 0,97 p.p. em doze meses.

O superávit primário dos governos do estado, da 
capital e dos principais municípios de Minas Gerais atingiu 
R$3,1 bilhões em 2011. A elevação anual de 94,9% decorreu 
de expansão de 45% no superávit do governo estadual e 
de reversões, de déficit de R$360 milhões para superávit 
de R$397 milhões, no âmbito dos demais municípios, e de 
superávit de R$67 milhões para déficit de R$26 milhões, no 
resultado da capital.
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Gráfico 4.9 – Evolução do saldo das operações de 
crédito – Minas Gerais1/

Variação em 12 meses – %

1/ Operações com saldo superior a R$1 mil.

Tabela 4.13 – Produção industrial – Minas Gerais
Geral e setores selecionados

Variação % trimestral

Setores Pesos1/ 2011 2012

Nov2/ Fev2/ Ac. 12 meses

Indústria geral 100,0 -1,3 0,6 -0,9

 Indústria extrativa 15,3 4,4 -5,3 -1,5

 Indústria de transformação 84,7 -2,4 2,1 -0,8

    Metalurgia básica 18,3 0,5 -7,1 -1,5

    Veículos automotores 14,9 -7,8 4,1 -1,6

    Alimentos 14,5 1,0 2,4 -0,8

    Outros produtos químicos 7,1 -0,5 19,2 8,8

     Minerais não metálicos 6,8 -1,1 2,1 3,0

Fonte: IBGE 
1/ Ponderação da atividade na indústria geral, conforme a PIM-PF/IBGE 
    referente ao último mês disponível.
2/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.

Tabela 4.14 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento do Estado de Minas Gerais e seus 

principais municípios1/

R$ milhões

UF Dívida Fluxos acumulados no ano Dívida2/

2010 Nominal Outros4/ 2011

Dez Primário Juros Total3/ Dez

Est. Minas Gerais 59 750 -3 111 7 809 4 698 782 65 230

 Governo Estadual 58 315 -2 739 7 554 4 815 418 63 548

 Capital 896 26 120 145 357 1 398

 Demais Municípios 539 -397 135 -262 7 284

1/ Inclui inform. do Estado e de seus principais municípios. Dados preliminares.

2/ A dívida líquida no momento t+1 é a dívida no momento t, mais o resultado 

    nominal e o resultado de outros fluxos.

3/ O resultado nominal é a soma dos juros com o resultado primário. 

4/ Inclui ajustes decorrentes de variação cambial, reconhec. de dívidas e privatiz.
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Os juros nominais, apropriados por competência, 
somaram R$7,8 bilhões em 2011. A retração anual de 19,8% 
refletiu o recuo de 6,3 p.p. na variação do IGP-DI, principal 
indexador dos passivos regionais renegociados com a União, 
e contribuiu para que o déficit nominal totalizasse R$4,7 
bilhões.

A dívida líquida do estado somou R$65,2 bilhões 
em dezembro de 2011, elevando-se 9,2% no ano. O aumento 
da dívida líquida no governo estadual respondeu por 95% 
do crescimento mencionado.

A safra de grãos do estado deverá somar 11,8 
milhões de toneladas em 2012, aumentando 10,4% no ano, 
de acordo com o LSPA de março, do IBGE. Esse desempenho 
reflete, particularmente, a projeção de crescimento de 15,1% 
para a safra de milho, principal cultura do estado, decorrente 
de elevações de 8,2% na área plantada e de 6,4% na 
produtividade. As culturas de feijão e soja deverão registrar 
acréscimos anuais respectivos de 4% e 3,1%, enquanto, em 
relação às demais culturas, ressaltam-se as perspectivas de 
crescimento de 15,7% para a safra de café, em ciclo bienal 
de alta produtividade, e de 1,4% para a relativa à cana-de-
açúcar.

Os abates de bovinos em estabelecimentos 
fiscalizados pelo SIF, cerca de 70% dos realizados no 
estado, decresceram 33% no primeiro bimestre do ano, 
em relação a igual período de 2011, enquanto os relativos 
a aves e a suínos cresceram, na ordem, 13,9% e 17,5%. A 
média das cotações do boi gordo recuou 2,2% no trimestre 
encerrado em fevereiro, em relação ao trimestre encerrado 
em novembro.

A balança comercial de Minas Gerais apresentou 
superávit de US$5 bilhões no trimestre encerrado em março, 
resultado 15,5% inferior ao registrado em igual período do 
ano anterior, conforme dados do MDIC. As exportações 
totalizaram US$7,8 bilhões e as importações, US$2,8 
bilhões, registrando variações respectivas de -8,4% e 7,6%, 
no período.

O desempenho das exportações decorreu de recuos 
de 0,7% nos preços e de 7,8% no quantum embarcado, 
com ênfase nas retrações respectivas de 13,8% e 3,9% nos 
embarques de produtos básicos, em especial de minérios 
de ferro e em café, e de semimanufaturados. As vendas de 
manufaturados, estimuladas pelas relativas a aviões e tubos 
de ferro ou aço fundidos, aumentaram 6,7% no período. 
China, EUA, Argentina, Japão, Holanda e Alemanha 
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Tabela 4.15 – Necessidades de financiamento do Estado 

de Minas Gerais e seus principais municípios1/

R$ milhões

UF

2010 2011 2010 2011

Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez

Estado de Minas Gerais -1 596 -3 111 9 734 7 809

 Governo Estadual -1 888 -2 739 9 478 7 554

 Capital -67 26 101 120

 Demais Municípios 360 -397 156 135

1/ Inclui informações do Estados e de seus principais municípios. 

    Dados preliminares.

Resultado primário Juros nominais

Tabela 4.16 – Produção agrícola – Minas Gerais
Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/ Variação %

2011 2012 2012/2011

Grãos 28,3 10 697 11 812 10,4

   Feijão 5,5  583  606 4,0

   Milho 11,8 6 535 7 519 15,1

   Soja 9,4 2 941 3 032 3,1

Outras lavouras

   Cana-de-açúcar 13,1 67 725 68 651 1,4

   Café 38,4 1 336 1 545 15,7

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2010.

2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2012.

Tabela 4.17 – Exportação por fator agregado – FOB
Janeiro-março 

US$ milhões

Discriminação Minas Gerais Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 8 515 7 801 -8,4 7,5

  Básicos 5 303 4 571 -13,8 7,6

  Industrializados 3 212 3 230 0,6 6,6

    Semimanufaturados 1 860 1 787 -3,9 4,0

    Manufaturados1/ 1 352 1 443 6,7 7,6

Fonte: MDIC/Secex
1/ Inclui operações especiais.
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adquiriram, em conjunto, 61% das exportações do estado 
no trimestre.

A evolução das importações resultou de aumentos 
de 5% nos preços e de 2,4% no quantum. Destacaram-
se, no trimestre, as elevações nas compras de bens de 
consumo duráveis, 54,5%, impulsionadas pelas relativas 
a veículos; e de bens de capital, 23,1%, com destaque 
para maquinaria industrial, contrastando com o recuo de 
73,2% nas importações de combustíveis e lubrificantes. As 
aquisições de produtos originários da China, México, EUA, 
Argentina, Alemanha e Itália corresponderam, em conjunto, 
a 68% das importações do estado no período.

O mercado de trabalho do estado registrou a 
eliminação de 13,9 mil empregos formais no trimestre 
encerrado em fevereiro, ante 0,9 mil no mesmo período 
em 2011, dos quais 10 mil na indústria de transformação, 
6,9 mil na agropecuária, 5,1 mil na construção e 3,6 mil 
no comércio. Em oposição, o setor de serviços criou 10,5 
mil vagas no trimestre.

A taxa de desemprego média na RMBH atingiu 
4,3% no trimestre finalizado em fevereiro, recuando 1 p.p. 
em relação a igual trimestre de 2011, enquanto a massa 
salarial real registrou crescimento de 9,1%, conforme a 
PME do IBGE. Na margem, a massa de rendimento real 
habitual aumentou 1,1% em relação ao trimestre encerrado 
em novembro de 2011, resultado de variações de 1,5% no 
rendimento médio real habitual e de -0,4% na população 
ocupada remunerada.

O IPCA da RMBH aumentou 1,65% no trimestre 
finalizado em março, ante 1,26% naquele encerrado em 
dezembro de 2011. Verificaram-se aumentos nas variações 
dos preços dos itens monitorados, de 0,80% para 0,95%, 
com ênfase nos acréscimos nos itens ônibus urbano, 8,17%, 
ônibus intermunicipal, 7,36%, e plano de saúde, 1,80%; e 
dos preços livres, de 1,47% para 1,87%. Nesse segmento, 
os preços dos itens não comercializáveis aceleraram de 
1,91% para 3,37%, ressaltando-se os aumentos nos itens 
cursos regulares, 9,54%, empregado doméstico, 5,86%, e 
aluguel residencial, 3,94%, e os dos itens comercializáveis 
desaceleraram de 0,95% para 0,23%, destacando-se as 
menores variações nos itens calçados e acessórios, de 
1,35% para -1,21%, e carnes, de 2,13% para 0,04%. O 
índice de difusão atingiu 57,1% em março, ante 47,7% em 
dezembro.

Considerados períodos de doze meses, a inflação na 
RMBH atingiu 5,63% em março, ante 6,79% em dezembro 
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Tabela 4.18 – Importação por categoria de uso – FOB
Janeiro-março 

US$ milhões

Discriminação Minas Gerais Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 2 630 2 828 7,6 9,5

  Bens de consumo  453  684 50,9 13,6

    Duráveis  382  590 54,5 7,5

    Não duráveis  72  94 31,3 22,1

  Bens intermediários 1 171 1 221 4,2 6,0

  Bens de capital  680  837 23,1 7,6

  Combustíveis e lubrificantes  325  87 -73,2 18,7

Fonte: MDIC/Secex

Tabela 4.19 – Evolução do emprego formal – Minas Gerais
Novos postos de trabalho

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2011 2012

Fev Mai Ago Nov Fev

Total -0,9 104,9 52,2 16,6 -13,9

  Indústria de transformação -6,9 18,6 6,6 2,0 -10,0

  Comércio -0,1 5,1 8,3 27,4 -3,6

  Serviços 15,6 25,2 21,4 29,6 10,5

  Construção civil -5,7 8,9 9,3 -3,4 -5,1

  Agropecuária -5,1 44,5 4,9 -40,3 -6,9

   Indústria extrativa mineral 0,9 1,6 1,4 1,1 0,8

  Outros2/ 0,4 1,1 0,2 0,1 0,4

Fonte: MTE
1/ Refere-se ao trimestre encerrado no mês assinalado.
2/ Inclui serviços industriais de utilidade pública, administração pública e outras.
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de 2011, trajetória resultante de desacelerações nos preços 
livres, de 6,58% para 5,70%, e nos preços monitorados, 
de 7,27% para 5,30%, destacando-se, nesse segmento, as 
elevações nos itens água e esgoto, 10,43%, planos de saúde, 
7,67%, e gasolina, 6,45%. No âmbito dos preços livres, a 
variação em doze meses dos itens comercializáveis atingiu 
3,42% em março, ante 4% em dezembro, ressaltando-se o 
aumento de 30,83% no item café moído; e a relativa aos 
itens não comercializáveis recuou de 8,89% para 7,77%, 
destacando-se a elevação de 15,49% no item aluguel 
residencial. Vale ressaltar que a desaceleração observada 
no âmbito dos preços livres foi influenciada pelo recuo 
nos preços dos itens tomate e açúcar cristal, e pela menor 
elevação nos itens passagem aérea e refeição, enquanto a 
registrada nos preços monitorados evidenciou a moderação 
no aumento do item gasolina.

A evolução recente da economia mineira esteve 
ancorada no crescimento da massa salarial e do crédito, que 
contribuiu para o aumento das vendas do comércio e para 
a recuperação da indústria de transformação. Em oposição, 
a desaceleração na demanda externa por minério de ferro 
impactou o quantum exportado da commoditie, reduzindo 
a dinâmica de uma das principais atividades econômicas do 
estado, responsável, em grande parte, pelo dinamismo da 
economia local nos últimos dois anos.

Tabela 4.20 – IPCA – Belo Horizonte
Variação % trimestral

Discriminação Pesos1/
2011 2012

II Tri III Tri IV Tri I Tri

IPCA 100,0 1,45 1,16 1,26 1,65

Livres 75,8 0,94 1,30 1,47 1,87

  Comercializáveis 35,7 1,05 1,14 0,95 0,23

  Não comercializáveis 40,1 0,85 1,44 1,91 3,37

Monitorados 24,2 2,59 0,86 0,80 0,95

Principais itens

  Alimentos e bebidas 20,9 -0,26 1,15 2,67 1,73

  Habitação 15,3 4,98 1,53 0,89 1,37

  Artigos de residência 5,3 -0,26 0,46 -1,85 -0,10

  Vestuário 6,8 2,62 1,42 2,33 -0,58

  Transportes 20,6 0,67 1,30 0,58 1,36

  Saúde 10,8 2,64 1,51 1,34 1,13

  Despesas pessoais 11,0 2,33 1,29 1,43 3,86

  Educação 4,5 0,14 0,66 -0,01 7,44

  Comunicação 4,9 0,75 -0,20 0,53 -0,22

Fonte: IBGE

1/ Referentes a março de 2012.
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Rio de Janeiro

A atividade econômica do estado registrou 
acomodação, na margem, no trimestre finalizado em 
fevereiro, quando a indústria de transformação, evidenciando 
o desempenho negativo da atividade veículos automotores, 
experimentou recuo significativo, enquanto o comércio 
varejista, mesmo em cenário de expansão do crédito às 
pessoas físicas e da massa de rendimentos, apresentou 
menor dinamismo. Nesse contexto, o IBCR-RJ registrou 
estabilidade em relação ao trimestre encerrado em novembro, 
quando havia crescido 1%, no mesmo tipo de comparação, de 
acordo com dados dessazonalizados. Considerados períodos 
de doze meses, o indicador cresceu 2,8% em fevereiro, em 
relação ao período equivalente do ano anterior, ante 3,8% 
em novembro. A inflação acelerou no trimestre, refletindo, 
em grande parte, a evolução dos preços dos itens não 
comercializáveis.

As vendas do comércio varejista cresceram 0,3% no 
trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado 
em novembro, quando aumentaram 1,3%, nesse tipo de 
análise, de acordo com dados dessazonalizados da PMC do 
IBGE. Destacaram-se, no período, os aumentos nas vendas 
de equipamentos e materiais para escritório, informática e 
comunicação, 13,1%; móveis e eletrodomésticos, 5,0%; e 
combustíveis e lubrificantes, 4,3%. Incluídas as variações 
nas vendas de veículos, motos, partes e peças, 1,2%, e de 
material de construção, 0,8%, o comércio ampliado cresceu 
0,6% no trimestre.

Considerados períodos de doze meses, o comércio 
varejista do estado cresceu 5,5% em fevereiro, em relação 
a igual período de 2011, e o comércio ampliado, 4,2%, ante 
elevações respectivas de 7,8% e 7,9% em novembro. O 
Índice de Expectativas do Consumidor do estado, divulgado 
pela Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro 
(Fecomércio-RJ), retraiu 2,0% em fevereiro, em relação 
a igual mês do ano anterior, após decréscimo de 3,3% em 
janeiro.

O setor industrial do estado recuou 5,0% no 
trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado 
em novembro, período em que crescera 0,6%, no mesmo 
tipo de comparação, segundo dados dessazonalizados da 
PIM-PF do IBGE. A produção da indústria de transformação 
retraiu 6,7% no período, com ênfase nos decréscimos nos 
segmentos veículos automotores, 32,9%; refino de petróleo 
e produção de álcool, 9,7%; e metalurgia básica, 8,2%, 
enquanto a indústria extrativa, favorecida por um aumento na 

Tabela 4.21 – Índice de vendas no varejo – Rio de Janeiro

Geral e setores selecionados
Variação % no período

Setores 2011 2012

Nov1/ Fev1/ 12 meses

Comércio varejista 6,8 1,3 0,3 5,5

   Combustíveis e lubrificantes -0,1 0,7 4,3 0,0

   Hiper e supermercados 2,7 1,0 -1,1 2,2

   Tecidos, vestuário e calçados 6,4 3,3 0,5 3,9

   Móveis e eletrodomésticos 19,3 0,9 5,0 17,4

Comércio ampliado 6,6 -0,3 0,6 4,2

   Veículos e motos, partes e peças 4,2 -3,5 1,2 -1,0

   Material de construção 17,2 -0,2 0,8 11,7

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.
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extração petrolífera, cresceu 4,8% no período. Considerados 
intervalos de doze meses, a indústria do estado recuou 
1,8% em fevereiro, primeira taxa negativa desde janeiro de 
2010, ante aumento de 0,6% em novembro, registrando-se 
retrações respectivas de 6,9% e 0,6% nas indústrias extrativa 
e de transformação.

Os indicadores da Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), excetuado o recuo de 
1,4% nas vendas reais, registraram desempenho favorável no 
trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado 
em novembro. Considerados dados dessazonalizados, as 
horas trabalhadas aumentaram 4,2% no período, seguindo-se 
as elevações na massa salarial, 2,1%, e no pessoal ocupado, 
0,3%. O Nuci médio atingiu 83,5%, mesmo patamar do 
trimestre terminado em novembro, mas 3,3 p.p. superior à 
média da série histórica.

O Icei, divulgado pela Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro (Firjan), interrompendo sequência 
de seis recuos trimestrais consecutivos, atingiu 58,2 pontos 
em janeiro, ante 56,7 pontos em outubro, e 62,3 pontos em 
igual período de 2011. A evolução trimestral decorreu de 
variações respectivas de 1,9 e de 1,1 ponto registradas nos 
componentes condições atuais e expectativas.

O saldo das operações de crédito superiores a R$1 
mil totalizou R$228,2 bilhões em fevereiro, dos quais R$73 
bilhões no segmento de pessoas físicas e R$155,2 bilhões no 
de pessoas jurídicas, variando -1,6% no trimestre e 13,5% 
em doze meses. O recuo trimestral decorreu de variações de 
7,1% no segmento de pessoas físicas e -5,3% no relativo a 
pessoas jurídicas, e a expansão em doze meses, de aumentos 
respectivos de 24,3% e 9,1%. A inadimplência relativa a 
essas operações de crédito atingiu 2,62% em fevereiro, ante 
2,35% em novembro, registrando-se retração de 0,19 p.p. 
no segmento de pessoas físicas e expansão de 0,07 p.p. no 
segmento de pessoas jurídicas.

Os governos do estado, da capital e dos principais 
municípios do Rio de Janeiro registraram superávit primário 
de R$3,9 bilhões em 2011. O aumento anual de 73,8% 
refletiu os acréscimos nos resultados do estado, 156%, e 
dos demais municípios, 576,1%, e a retração de 30,3% no 
superávit da capital.

Os juros nominais, apropriados por competência, 
totalizaram R$6,9 bilhões, total 14,8% inferior ao registrado 
em 2010, dos quais 88% sob a responsabilidade do Governo 
do Estado. O resultado nominal registrou déficit de R$2,9 
bilhões, ante déficit de R$5,8 bilhões em 2011.
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Gráfico 4.15 – Evolução do saldo das operações de 
crédito – Rio de Janeiro1/

Variação em 12 meses – %

1/ Operações com saldo superior a R$1 mil.

Tabela 4.22 – Produção industrial – Rio de Janeiro
Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2011 2012

Nov2/ Fev2/ Ac. 12 meses

Indústria geral 100,0 0,6 -5,0 -1,8

 Indústria extrativa 18,8 0,1 4,8 -6,9

 Indústria de transformação 81,2 0,5 -6,7 -0,6

   Refino de petróleo e álcool 14,3 20,6 -9,7 -1,6

   Metalurgia básica 11,4 -2,3 -8,2 2,9

   Veículos automotores 9,3 3,4 -32,9 3,4

   Bebidas 8,1 -1,1 -4,3 -5,1

Fonte: IBGE
1/ Ponderação da atividade na indústria geral, conforme a PIM-PF/IBGE.
2/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.

Tabela 4.23 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento – Rio de Janeiro1/ 

R$ milhões

UF Dívida Dívida2/

2010 Nominal Outros4/ 2011

Dez Primário Juros Total3/ Dez

Estado do RJ 58 836 -3 974 6 900 2 926 1 786 63 548

 Governo estadual 56 581 -2 847 6 048 3 201 54 59 835

 Capital 2 541 -857 804 -54 1 728 4 216

 Demais municípios -285 -269 48 -221 3 -503

1/ Inclui inform. do Estado e de seus principais municípios. Dados preliminares.

2/ A dívida líquida no momento t+1 é a dívida no momento t, mais o resultado 

    nominal e o resultado de outros fluxos.

3/ O resultado nominal é a soma dos juros com o resultado primário. 

4/ Inclui ajustes decorrentes de variação cambial, reconhec. de dívidas e privatiz.

Fluxos acumulados no ano
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A dívida líquida do estado atingiu R$63,5 bilhões 
em dezembro de 2011, elevando-se 8% no ano e passando a 
representar 12,9% da dívida total dos estados e municípios 
brasileiros. Registraram-se, no período, crescimento de 5,8% 
na dívida do governo do estado e de 65,9% na da capital.

A produção de cana-de-açúcar, cultura mais 
importante do estado, deverá crescer 11,2% em 2012, 
de acordo com o LSPA divulgado pelo IBGE em março, 
estimativa decorrente de crescimentos de 10,5% na área 
colhida e de 0,6% na produtividade. Dentre as demais 
culturas, estão projetadas elevação de 1,8% para a produção 
de banana e retrações respectivas de 4,3% e 0,7% para as 
culturas de mandioca e tomate.

A balança comercial do estado acumulou superávit 
de US$3,6 bilhões nos três primeiros meses de 2012, ante 
US$1,5 bilhão em igual período de 2011, de acordo com 
o MDIC. As exportações somaram US$7,5 bilhões e as 
importações, US$3,9 bilhões, registrando variações de 
33,2% e -4,3%, respectivamente, no período. As vendas 
externas de óleos brutos de petróleo, representando 67,3% 
do total dos embarques do estado no trimestre, cresceram 
39,1% no período, enquanto suas importações, equivalentes 
a 10,2% do fluxo total, recuaram 48,7%, proporcionando 
superávit de US$4,7 bilhões.

A elevação das exportações decorreu de aumentos 
respectivos de 16,7% e 14,1% nos preços e no quantum 
exportado, ressaltando-se o aumento de 39,8% nas vendas 
de produtos básicos. As vendas direcionadas aos EUA, China 
e Índia representaram, em conjunto, 60,2% das exportações 
do estado no trimestre.

O recuo das importações evidenciou o aumento 
de 6,2% nos preços e a redução de 9,8% no quantum, com 
ênfase na retração de 27,2% na categoria combustíveis e 
lubrificantes. As importações provenientes dos EUA, China 
e França representaram, em conjunto, 42,6% das compras 
do estado no período.

A economia do estado gerou, de acordo com o Caged/
MTE, 2,8 mil postos de trabalho no trimestre encerrado em 
fevereiro, ante 62,0 mil naquele finalizado em novembro e 
10,9 mil em igual período de 2011, dos quais 10,4 mil na 
construção civil e 7,0 mil no setor de serviços. O comércio, 
refletindo o impacto sazonal que sucede as festas do final de 
ano, registrou perda líquida de 11,9 mil postos no trimestre. 
Considerados dados dessazonalizados, o nível de emprego 
formal do estado cresceu 1,0% no trimestre encerrado em 
fevereiro, em relação ao finalizado em novembro.

Tabela 4.27 – Importação por categoria de uso – FOB
Janeiro-março

US$ milhões
Discriminação Rio de Janeiro Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 4 113 3 938 -4,3 9,5

  Bens de consumo  757  726 -4,1 13,6

    Duráveis  356  335 -5,9 7,5

    Não duráveis  401  391 -2,5 22,1

  Bens intermediários 1 364 1 392 2,1 6,0

  Bens de capital  667  856 28,3 7,6

  Combustíveis e lubrificantes 1 325  964 -27,2 18,7

Fonte: MDIC/Secex 

Tabela 4.24 – Necessidades de financiamento –

Rio de Janeiro1/

R$ milhões

UF

2010 2011 2010 2011

Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez Jan-Dez

Estado do R. de Janeiro -2 286 -3 974 8 101 6 900

 Governo estadual -1 112 -2 847 8 216 6 048

 Capital -1 230 -857 -139 804

 Demais municípios 57 -269 24 48

1/ Inclui informações do Estados e de seus principais municípios. 

    Dados preliminares.

Resultado primário Juros nominais

Tabela 4.25 – Produção agrícola – Rio de Janeiro

Itens selecionados
Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção Variação %

2011 20122/ 2011/2010

Grãos

   Feijão 1,0 3,8 3,7 -3,0

   Milho 1,1 18,3 16,0 -12,4

Outras lavouras

   Cana-de-açúcar 27,2 5 138 5 711 11,2

   Tomate 21,5 196 194 -0,7

   Banana 9,5 152 155 1,8

   Mandioca 8,9 229 219 -4,3

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2010.

2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2012.

Tabela 4.26 – Exportação por fator agregado – FOB
Janeiro-março

US$ milhões

Discriminação Rio de Janeiro Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 5 630 7 501 33,2 7,5

  Básicos 3 630 5 073 39,8 7,6

  Industrializados 2 000 2 429 21,5 6,6

    Semimanufaturados  415  607 46,3 4,0

    Manufaturados1/ 1 585 1 822 15,0 7,6

Fonte: MDIC/Secex 

1/ Inclui operações especiais.
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A taxa média de desemprego na RMRJ atingiu, de 
acordo com a PME do IBGE, 5,4% no trimestre encerrado 
em fevereiro, ante 5,0% em igual período de 2011, evolução 
decorrente de crescimentos de 1,8% na população ocupada 
e de 2,3% na PEA. O rendimento médio habitualmente 
recebido pelas pessoas ocupadas recuou 0,1%, enquanto a 
massa de rendimento elevou-se 1,1% no período. A análise 
na margem, a partir de dados dessazonalizados, revela que a 
taxa de desemprego recuou 0,1 p.p. em relação ao trimestre 
finalizado em novembro.

O IPCA da RMRJ aumentou 2,02% no trimestre 
encerrado em março, ante 1,56% naquele finalizado em 
dezembro de 2011, resultado de acelerações nos preços 
monitorados, de 1,24% para 2,59%, com ênfase no impacto 
do reajuste de 10% nas tarifas de ônibus urbano, e nos preços 
livres, de 1,72% para 1,8%. Nesse segmento, ocorreram 
recuo, de 1,45% para -0,14%, na variação dos preços dos 
itens comercializáveis, e elevação, de 1,94% para 3,06%, 
na relativa aos não comercializáveis, esta impactada, em 
especial, pelos aumentos nos itens empregado doméstico, 
5,18%; aluguel, 4,13%; e alimentação fora do domicílio, 
3,15%. O índice de difusão atingiu 57,5%, elevando-se 1,8 
p.p. em relação ao trimestre finalizado em dezembro.

Considerados períodos de doze meses, o IPCA da 
RMRJ variou 6,27% em março, ante 6,58% em dezembro. 
Os preços monitorados aumentaram 6,59% e os livres, 
6,16%, ante 6,1% e 6,8%, respectivamente, no intervalo de 
doze meses encerrado em dezembro, ocorrendo, no último 
grupo, desacelerações nos preços dos bens comercializáveis, 
de 5,2% para 4,64%, e dos não comercializáveis, de 8,19% 
para 7,04%.

A moderação no ritmo da atividade econômica do 
estado no período refletiu, sobretudo, o movimento de ajuste 
de estoques no comércio e na indústria. A conclusão desse 
processo de ajuste e a implementação de um conjunto de 
medidas de política econômica – redução das taxas de juros, 
desoneração tributária de setores industriais selecionados, 
redução da tributação sobre linhas de bens de consumo, 
entre outros –, com o intuito de estimular a atividade devem 
favorecer a recuperação da economia do estado nos próximos 
meses.
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Gráfico 4.16 – Taxa de desemprego aberto –
Rio de Janeiro

Fonte: IBGE

Tabela 4.29 – IPCA – Rio de Janeiro
Variação % trimestral

Discriminação Pesos1/ 2011 2012

II Tri III Tri IV Tri I Tri

IPCA 100,0 1,55 1,00 1,56 2,02

  Livres 71,4 1,39 1,11 1,72 1,80

    Comercializáveis 27,6 1,65 1,61 1,45 -0,14

    Não comercializáveis 43,8 1,17 0,70 1,94 3,06

  Monitorados 28,6 1,87 0,74 1,24 2,59

  Principais itens

    Alimentação 22,2 1,30 1,55 2,59 1,64

    Habitação 16,3 1,65 1,13 2,52 2,11

    Artigos de residência 4,0 -0,88 2,41 -0,73 0,13

    Vestuário 5,1 4,27 1,58 2,57 -0,20

    Transportes 19,0 2,78 0,44 0,77 3,40

    Saúde 11,6 1,99 0,94 1,17 1,61

    Despesas pessoais 10,9 0,48 0,63 1,94 1,87

    Educação 5,0 0,14 0,56 0,08 6,54

    Comunicação 6,0 -0,06 -0,02 0,26 -0,35

Fonte: IBGE

1/ Referentes a março de 2012.

Tabela 4.28 – Evolução do emprego formal – 
Rio de Janeiro
Novos postos

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2011 2012

Fev Mai Ago Nov Fev

Total 10,9 47,2 50,6 62,0 2,8

  Indústria de transformação 0,4 4,6 4,7 5,7 0,0

  Comércio -4,8 5,0 7,9 24,5 -11,9

  Serviços 18,3 24,0 21,1 27,6 7,0

  Construção civil -1,3 10,5 12,4 4,1 10,4

  Agropecuária -3,5 1,4 3,7 -1,0 -3,4

  Serviços ind. utilidade pública 1,7 0,7 -0,3 0,6 0,3

  Outros2/ 0,1 0,9 1,1 0,5 0,5

Fonte: MTE

1/ Refere-se ao trimestre encerrado no mês assinalado.

2/ Inclui extrativa mineral, administração pública e outras.
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São Paulo

A atividade econômica em São Paulo, refletindo o 
crescimento das vendas varejistas e a reversão do processo 
de retração da produção industrial, iniciado em maio de 
2011, registrou maior dinamismo no trimestre encerrado 
em fevereiro. Nesse cenário, o IBCR-SP aumentou 1,4% no 
período, em relação ao trimestre finalizado em novembro, 
quando decrescera 0,9%, na mesma base de comparação, 
dados dessazonalizados. Considerados intervalos de doze 
meses, o indicador apresentou desaceleração no período, 
com crescimento de 3,2% em fevereiro, ante 4% em 
novembro de 2011.

As vendas varejistas aumentaram 3,8% no trimestre 
encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado em 
novembro, quando cresceram 1,2%, no mesmo tipo de 
comparação, segundo dados dessazonalizados da PMC 
do IBGE, com ênfase na expansão de 5,1% no segmento 
hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo. O comércio ampliado, evidenciando 
variações de 11,2% nas vendas de materiais de construção 
e de 4,2% nas relativas a veículos, motos, partes e peças, 
cresceu 3,3%, ante 0,7% no trimestre encerrado em 
novembro.

Considerados períodos de doze meses, as vendas 
varejistas do estado aumentaram 6,4% em fevereiro, em relação 
a igual período de 2011, ante 6,3% em novembro, ressaltando-
se as elevações nos setores móveis e eletrodomésticos, 12,8%, 
e hipermercados e supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, 5,6%. O comércio ampliado, refletindo os 
aumentos respectivos de 7,7% e 3,4% nas vendas de materiais 
de construção e de veículos, motos, partes e peças, expandiu-
se 5,5% nesta base de comparação.

A produção da indústria paulista cresceu 0,5% no 
trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao finalizado 
em novembro, quando decrescera 5,1%, nesse tipo de 
comparação, de acordo com dados dessazonalizados da 
PIM-PF do IBGE. Ocorreram aumentos em onze dos 
vinte setores considerados na pesquisa, ressaltando-se os 
registrados nas indústrias de produtos de metal, 8,2%, e de 
refino de petróleo e de álcool, 5,5%. Em oposição, ocorreram 
recuos respectivos de 16,2%, 12,5%, e 12% nas indústrias de 
vestuário e acessórios, de veículos automotores, e de material 
eletrônico, aparelhos e equipamentos de comunicações.

A análise em doze meses revela que a indústria do 
estado decresceu 1,5% em fevereiro, em relação ao período 

Tabela 4.30 – Comércio varejista – São Paulo

Geral e setores selecionados
Variação % no período

Setores 2011 2012

Ano Nov1/ Fev1/ 12 meses

Comércio varejista 5,9 1,2 3,8 6,4

   Combustíveis e lubrificantes 0,6 -1,0 -1,4 -1,3

   Hiper e supermercados 4,2 1,1 5,1 5,6

   Tecidos, vestuário e calçados 3,5 -4,1 1,8 1,4

   Móveis e eletrodomésticos 13,8 3,6 1,2 12,8

Comércio ampliado 5,8 0,7 3,3 5,5

   Automóveis e motocicletas 5,5 -1,0 4,2 3,4

   Material de construção 6,3 2,4 11,2 7,7

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.
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correspondente de 2011, contrapondo-se ao crescimento de 
0,5% verificado em novembro. Ressaltem-se, no período, a 
retração de 10,6% na produção de veículos automotores e 
as expansões respectivas de 7,2% e 6,7% nas indústrias de 
refino de petróleo e álcool, e farmacêutica.

As vendas reais da indústria do estado decresceram 
0,5% no trimestre finalizado em fevereiro, em relação 
ao encerrado em novembro, quando haviam aumentado 
1,6%, nesse tipo de análise, de acordo com estatísticas da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), 
dessazonalizadas pelo Banco Central. As horas trabalhadas 
na produção assinalaram variações respectivas de -0,7% e 
-0,9%, enquanto o Nuci passou de 81,6%, em novembro, 
para 81,9%, em fevereiro.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 
medido pela Federação do Comércio do Estado de São Paulo 
(Fecomercio SP), aumentou 5,9% no trimestre encerrado em 
março, em relação ao finalizado em dezembro, reflexo de 
elevações de 4,9% no componente associado às expectativas 
e de 7,3% naquele que avalia as condições econômicas 
atuais. O ICC cresceu 1,6% em relação a igual trimestre de 
2011, resultado de variações respectivas de 1,6% e 1,3% nos 
componentes considerados.

O saldo das operações de crédito superiores a R$1 
mil realizadas em São Paulo somou R$622,3 bilhões em 
fevereiro, ampliando-se 5,1% no trimestre e 20,1% em 
doze meses. O volume relativo ao segmento de pessoas 
físicas totalizou R$243,3 bilhões, elevando-se, na ordem, 
7,1% e 26,4% nos períodos mencionados, destacando-se o 
dinamismo das modalidades crédito pessoal e financiamento 
de veículos. O estoque das operações contratadas por 
pessoas jurídicas atingiu R$379,0 bilhões, elevando-se 
3,8% no trimestre e 16,3% em doze meses, com ênfase no 
desempenho da modalidade capital de giro.

A inadimplência dessas operações de crédito situou-se 
em 3,3% em fevereiro. O aumento trimestral de 0,2 p.p. decorreu 
de elevação de 0,2 p.p. no indicador do segmento de pessoas 
físicas e de estabilidade no relativo ao segmento de pessoas 
jurídicas, que atingiram 4,8% e 2,3%, respectivamente.

O superávit primário dos governos do estado, da 
capital e dos principais municípios de São Paulo atingiu 
R$15,5 bilhões em 2011. O aumento anual de 3,7% resultou 
de crescimentos respectivos de 45,0% e 14,3% nos superávits 
dos demais municípios e do governo do estado, e de retração 
de 30,5% no relativo à capital.
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Gráfico 4.20 – Evolução do saldo das operações de 
crédito – São Paulo1/
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1/ Operações com saldo superior a R$1 mil.
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Tabela 4.31 – Produção industrial – São Paulo

Geral e setores selecionados
Variação % no período

Setores Pesos1/ 2011 2012

Nov2/ Fev2/  12 meses

Indústria geral 100,0 -5,1 0,5 -1,5

   Veículos automotores 14,8 -9,5 -12,5 -10,6

   Máquinas e equipamentos 9,4 -8,0 0,9 -0,3

   Outros produtos químicos 8,7 -1,1 0,7 -2,2

   Alimentos 7,1 -5,3 3,4 -0,2

   Farmacêutica 6,3 -2,1 3,9 6,7

   Refino de petróleo e álcool 6,2 6,4 5,5 7,2

Fonte: IBGE

1/ Ponderação da atividade na indústria geral, conforme a PIM-PF/IBGE.

2/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.

Tabela 4.32 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento – São Paulo1/

R$ milhões

UF Dívida Dívida2/

2010 Nominal Outros4/ 2011

Dez Primário Juros Total3/ Dez

Est. de S. Paulo221 228 -15 488 26 714 11 226 -3 986 228 468

 Gov. estadual 164 487 -10 283 18 053 7 770 -4 085 168 173

 Capital 56 505 -3 121 8 075 4 954 75 61 535

 Demais mun. 234 -2 084 585 -1 499 24 -1 240

1/ Inclui informações do estado e de seus princip. municípios. Dados preliminares.

2/ A dívida líquida no momento t+1 é a dívida no momento t, mais o resultado 
    nominal e o resultado de outros fluxos.

3/ O resultado nominal é a soma dos juros com o resultado primário. 

4/ Inclui ajustes decorrentes de var. cambial, reconhec. de dívidas e privatizações.

Fluxos acumulados no ano
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Os juros nominais, apropriados por competência, 
totalizaram R$26,7 bilhões em 2011, ante R$35,3 bilhões em 
2010. Esta redução evidenciou, em especial, o decréscimo, 
de R$25 bilhões em 2010 para R$18,1 bilhões, registrado nos 
juros apropriados pelo governo do estado. O déficit nominal 
somou R$11,2 bilhões, ante R$20,4 bilhões em 2010.

A dívida líquida do estado, da capital e dos principais 
municípios totalizou R$228,5 bilhões ao final de 2011, 
elevando-se 3,3% no ano e passando a representar 63,8% 
do estoque da dívida da região Sudeste.

A produção de grãos do estado deverá totalizar 6,5 
milhões de toneladas em 2012, de acordo com o LSPA de 
março, do IBGE. A perspectiva de expansão de 2,4% em 
relação à safra de 2011 reflete, em especial, a projeção de 
crescimento de 10% para a colheita do milho, favorecida 
por aumentos respectivos de 6,9% e 2,9% na área plantada 
e no rendimento médio. Adicionalmente, estão projetadas 
reduções anuais respectivas de 7,9%, 10,1% e 22,9% para 
as culturas de arroz, soja e feijão, enquanto em relação às 
demais lavouras selecionadas, ressaltem-se as estimativas de 
aumentos de 38,8% na produção de café, em ciclo bianual de 
alta produtividade, e de 3,5% na relativa a cana-de-açúcar. 

Os abates de bovinos, suínos e aves, realizados 
em estabelecimentos fiscalizados pelo SIF, apresentaram 
variações respectivas de -15,5%, -8,8% e 0,2% nos dois 
primeiros meses de 2012, em relação a igual período de 2011, 
segundo o Mapa. A evolução do abate de bovinos refletiu a 
menor oferta de boi gordo, em cenário de recuo no consumo 
externo e interno. 

A balança comercial de São Paulo registrou 
déficit de US$6,9 bilhões nos três primeiros meses de 
2012, elevando-se 10,5% em relação a igual intervalo de 
2011. As exportações aumentaram 4,3% e as importações, 
6,4%, atingindo US$12,7 bilhões e US$19,6 bilhões, 
respectivamente.

A evolução das exportações, refletindo variações 
de -3,5% no quantum e de 8% nos preços, decorreu, em 
especial, da elevação de 6,0% nas vendas de produtos 
manufaturados. Argentina, EUA, México, Holanda e China 
adquiriram, em conjunto, 40,0% das vendas externas do 
estado no período.

A trajetória das importações, decorrente de 
elevações de 0,9% no quantum e de 5,5% nos preços, foi 
impactada, em especial, pelos aumentos nas aquisições de 
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Fonte: Mapa

Tabela 4.35 – Exportação por fator agregado – FOB
Janeiro-março

US$ milhões

Discriminação São Paulo Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 12 159 12 683 4,3 7,5

  Básicos 1 087  976 -10,2 7,6

  Industrializados 11 072 11 707 5,7 6,6

    Semimanufaturados 1 098 1 131 3,0 4,0

    Manufaturados1/ 9 974 10 575 6,0 7,6

Fonte: MDIC/Secex
1/ Inclui operações especiais.

Tabela 4.33 – Necessidades de financiamento –

São Paulo1/

R$ milhões

UF

2010 2011 2010 2011

Jan-dez Jan-dez Jan-dez Jan-dez

Estado de São Paulo -14 928 -15 488 35 287 26 714

 Governo estadual -9 000 -10 283 24 957 18 053

 Capital -4 492 -3 121 9 736 8 075

 Demais municípios -1 437 -2 084 593 585

1/ Inclui informações do estado e de seus principais municípios. 

    Dados preliminares.

Resultado primário Juros nominais

Tabela 4.34 – Produção agrícola – São Paulo
Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/ Var. %

2011 2012 2012/2011

Produção de grãos 6 351 6 501 2,4

   Arroz (em casca) 0,2  81  74 -7,9

   Feijão 1,3  278  214 -22,9

   Milho 4,9 4 001 4 400 10,0

   Soja 3,3 1 505 1 353 -10,1

Outras lavouras selecionadas

   Café 3,9  199  276 38,8

   Cana-de-açúcar 55,6 406 484 420 628 3,5

   Laranja 16,6 15 330 15 330 0,0

Fonte: IBGE
1/ Por valor da produção – PAM 2010.
2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2012.
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bens de consumo não duráveis, 18,8%, e de combustíveis e 
lubrificantes, 13,1%. As compras externas provenientes dos 
EUA, China, Alemanha, Japão e Argentina representaram, 
em conjunto, 50,9% do total adquirido no estado. 

A economia de São Paulo eliminou, de acordo com o 
Caged/MTE, 60 mil empregos formais no trimestre encerrado 
em fevereiro, ante a criação de 30,1 mil naquele finalizado 
em novembro e 0,6 mil em igual período de 2011. Foram 
registradas 31,8 mil demissões líquidas na agropecuária, 
23,6 mil na indústria, e 15,3 mil no comércio, contrastando 
com a criação de 8,7 mil vagas no setor de serviços e de 4,1 
mil na construção civil. O emprego formal cresceu 1% no 
trimestre terminado em fevereiro, em relação ao finalizado 
em novembro, quando havia registrado aumento trimestral 
de 0,8%, considerados dados dessazonalizados.

A taxa de desemprego da RMSP, divulgada pela PME 
do IBGE, atingiu 5,4% no trimestre encerrado em fevereiro, 
ante 6% em igual período de 2011, refletindo aumentos de 
1,3% no pessoal ocupado e de 0,7% na PEA. O rendimento 
real médio habitual e a massa salarial real aumentaram 3,3% 
e 4,7%, respectivamente, no período analisado. A análise na 
margem, a partir de dados dessazonalizados, revelou que a 
taxa de desemprego atingiu 5,7% no trimestre finalizado em 
fevereiro, ante 5,9% naquele encerrado em novembro.

O IPCA da RMSP cresceu 0,93% no trimestre 
encerrado em março, ante 1,31% naquele finalizado em 
dezembro, resultado de desacelerações nos preços livres, 
de 1,50% para 1,10%, e nos preços monitorados, de 0,80% 
para 0,43%. 

O desempenho dos preços livres repercutiu a 
redução, de 1,32% para -0,58%, na variação dos preços 
dos produtos comercializáveis, favorecida por recuos 
respectivos de 7,43% e 0,75% nos itens carnes e vestuário, e 
a aceleração, de 1,65% para 2,55%, nos preços dos produtos 
não comercializáveis, com ênfase no aumento de 6,42% nas 
mensalidades escolares. No âmbito dos preços monitorados, 
ressaltem-se as retrações nas tarifas de telefone fixo, 1,64%, 
e de energia elétrica residencial, 0,74%, e a estabilidade 
na relativa a ônibus urbanos. O índice de difusão médio, 
evidenciando menor disseminação dos reajustes de preços 
na RMSP, recuou 5,1 p.p. no trimestre, atingindo 53,8%. 

O IPCA da RMSP variou 4,68% no intervalo de 
doze meses encerrado em março, ante 6,49% em dezembro 
de 2011, evolução decorrente de desacelerações nos preços 
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Tabela 4.36 – Importação por categoria de uso – FOB
Janeiro-março

US$ milhões

Discriminação São Paulo Brasil

2011 2012 Var. % Var. %

Total 18 376 19 554 6,4 9,5

  Bens de consumo 2 752 3 091 12,3 13,6

    Duráveis 1 029 1 044 1,5 7,5

    Não duráveis 1 723 2 046 18,8 22,1

  Bens intermediários 8 619 9 104 5,6 6,0

  Bens de capital 4 936 5 018 1,7 7,6

  Combustíveis e lubrificantes 2 070 2 340 13,1 18,7

Fonte: MDIC/Secex

Tabela 4.37 – Evolução do emprego formal – São Paulo
Novos postos de trabalho

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2011 2012

Fev Mai Ago Nov Fev

Total 0,6 266,9 163,5 30,1 -60,0

  Indústria de transformação -13,6 69,9 8,4 -43,1 -23,6

  Comércio 3,5 20,3 44,9 49,8 -15,3

  Serviços 42,6 96,0 67,8 63,5 8,7

  Construção civil 10,0 12,0 11,8 -3,2 4,1

  Agropecuária -38,4 62,1 30,0 -38,6 -31,8

  Serviços ind. de utilidade pública 1,2 1,3 -0,9 -0,6 -0,6

  Outros2/ -4,7 5,3 1,6 2,4 -1,5

Fonte: MTE

1/ Refere-se ao trimestre encerrado no mês assinalado.

2/ Inclui extrativa mineral, administração pública e outras.
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livres, de 6,58% para 5,09%, e nos preços monitorados, de 
6,21% para 3,56%.

A atividade econômica em São Paulo apresentou 
sinais mais expressivos de recuperação, na margem, 
no trimestre encerrado em fevereiro, estimulada pelo 
crescimento robusto do comércio e pela retomada do setor 
industrial. Esse movimento, favorecido pelo ambiente 
macroeconômico positivo e pelas recentes medidas de 
incentivo à indústria nacional, deverá persistir nos próximos 
meses.

Tabela 4.38 – IPCA – São Paulo
Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2011 2012

Ano IV Tri I Tri 12 meses

IPCA 100,0 6,49 1,31 0,93 4,68

  Livres 75,1 6,58 1,50 1,10 5,09

    Comercializáveis 34,2 4,46 1,32 -0,58 3,23

    Não comercializáveis 40,9 8,29 1,65 2,55 6,68

  Monitorados 24,9 6,21 0,80 0,43 3,56

  Principais itens

    Alimentação 21,9 6,98 3,04 1,01 6,2

    Habitação 14,2 5,85 1,66 1,04 5,86

    Artigos residência 4,2 -1,23 -1,67 0,14 -2,75

    Vestuário 5,9 9,13 1,67 -0,77 7,58

    Transportes 22,2 6,13 -0,08 -0,19 1,34

    Saúde 11,4 6,89 1,53 1,74 7,76

    Despesas pessoais 10,4 8,98 1,78 1,61 7,21

    Educação 4,9 8,96 0,19 6,68 7,28

    Comunicação 5,0 1,37 0,63 -0,52 -0,23

Fonte: IBGE

1/ Referentes a março de 2012.
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