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Apresentação

O Boletim Regional do Banco Central do Brasil 
é uma publicação trimestral do Banco Central do Brasil 
que apresenta as condições da economia por regiões e por 
alguns estados do país. Sob o enfoque regional, enfatiza-se 
a evolução de indicadores que repercutem as decisões de 
política monetária – produção, vendas, emprego, preços, 
comércio exterior, entre outros. Nesse contexto, a publicação 
contribui para a avaliação do impacto das políticas da 
Autoridade Monetária sobre os diferentes entes da Federação, 
à luz das características econômicas locais e das gestões 
políticas regionais.

As análises e informações do Boletim Regional 
buscam oferecer à sociedade – em particular, a gestores de 
política econômica nas esferas subnacionais, pesquisadores 
e integrantes do meio acadêmico, empresários, investidores, 
e profi ssionais de imprensa – elementos que contribuam 
para identifi car a forma e, especialmente, a magnitude de 
repercussão, no âmbito regional, das políticas implementadas. 
Ao mesmo tempo, a publicação contribui para dar à sociedade 
conhecimento dos critérios analíticos da Instituição. 

O Boletim Regional analisa as economias das 
regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul e 
dos estados da Bahia, Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 
A disponibilidade de estatísticas econômicas, bem como 
a distribuição geográfi ca das representações do Banco 
Central, infl uenciou a escolha dos estados. Assim, para 
as regiões que possuem apenas uma representação 
institucional – Norte e Centro-Oeste –, optou-se pela análise 
agregada regionalmente. Para as regiões em que existe mais 
de uma representação, são apresentadas, além da análise 
regional, as análises para os estados nos quais se encontram 
as representações.

Homogeneidade, abrangência e regularidade foram 
os principais critérios de escolha das estatísticas e das fontes. 
Dessa forma, em sua maior parte, os dados têm como origem 
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os órgãos e os institutos de âmbito nacional, destacadamente 
o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística (IBGE) 
e os entes da administração direta. Em alguns casos, 
foram utilizadas, complementarmente, informações de 
entidades regionais. Dados sem tratamento das fontes foram 
dessazonalizados pelo Departamento Econômico do Banco 
Central do Brasil (Depec).




