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3Região Centro-Oeste

A atividade econômica na região Centro-Oeste se 
expandiu no trimestre encerrado em fevereiro de 2013, 
refl etindo especialmente o desempenho da indústria de 
transformação. Nesse contexto, o IBCR-CO, após ajuste 
sazonal dos dados, aumentou 1,4% no período, em relação 
ao trimestre encerrado em novembro, quando havia recuado 
0,3% no mesmo tipo de comparação. Em doze meses até 
fevereiro, o indicador aumentou 2,1%, comparativamente a 
elevação de 2,4% no período terminado em novembro.

O volume de vendas do comércio varejista na região 
recuou 0,9% no trimestre fi ndo em fevereiro, segundo dados 
da PMC do IBGE ajustados sazonalmente, após expansão 
de 1,2% no trimestre encerrado em novembro. Nesse tipo 
de comparação, observou-se crescimento de 0,5% no Mato 
Grosso do Sul, enquanto em Goiás, Mato Grosso e Distrito 
Federal houve retrações respectivas de 1,5%, 1,4% e 1,1%. 
Considerando o conceito ampliado, que agrega as vendas de 
automóveis, motos, peças e partes, bem como de material de 
construção, o volume de vendas aumentou 0,6% no período, 
recuperando-se da queda de 3,4% registrada no trimestre 
encerrado em novembro.

Considerando o comércio agregado do Distrito 
Federal e Goiás, únicas unidades da federação da região 
para as quais o IBGE divulga dados estratifi cados por ramo 
de comércio, destacam-se as reduções de 21,1% nos ramos 
de equipamentos e materiais para escritório, informática e 
comunicação, de 3,3% no segmento de tecidos, vestuário 
e calçados, e de 2,5% em hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, concomitante aos 
aumentos de 4,2% no comércio de artigos farmacêuticos, 
médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, e 3,2% 
em outros artigos de uso pessoal e doméstico. As vendas de 
veículos e de material de construção registraram variações 
respectivas de 9,1% e -2% no trimestre.

Em períodos de doze meses, as vendas do comércio 
varejista na região cresceram 8,4%, em fevereiro, ante 9,3% 
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Gráfico 3.1 – Índice de Atividade Econômica do Banco 
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Gráfico 3.2 – Comércio varejista – Centro-Oeste
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Tabela 3.1 – Índice de vendas no varejo – Agregação

para GO e DF
1/

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores 2012 2013

Ano Nov2/ Fev2/ 12 meses

Comércio varejista 7,2 0,3 -1,2 6,7

   Combustíveis e lubrificantes 7,8 1,8 -0,7 7,4

   Hiper e supermercados 6,1 0,0 -2,5 5,0

   Tecidos, vestuário e calçados 1,2 4,0 -3,3 2,3

   Móveis e eletrodomésticos 13,5 -0,1 0,7 11,9

   Outros art. de uso pessoal/dom. 9,9 -2,7 3,2 11,1

Comércio varejista ampliado 8,1 -3,9 1,5 8,3

   Veículos e motos, partes e peças 10,9 -13,3 9,1 12,0

   Material de construção 5,9 2,1 -2,0 6,1

Fonte: IBGE

1/ GO e DF são os únicos entes federados da região estratificados pelo IBGE.

2/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.
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em novembro. Essa dinâmica resultou das expansões de 
16,3% no Mato Grosso do Sul; 8,3% em Goiás; 6,8% no 
Mato Grosso e 4,1% no Distrito Federal. No agregado de 
Goiás e Distrito Federal, a expansão alcançou 17,4% nas 
vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, 
de perfumaria e cosméticos; 11,9% nas de móveis e 
eletrodomésticos; 11,1% nas de outros artigos de uso pessoal 
e doméstico; e 5% nas de hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo. No comércio 
ampliado, observou-se expansão de 10%, percentual 
ligeiramente superior ao registrado em novembro, 9,7%. As 
vendas de veículos, no agregado Goiás e Distrito Federal, 
cresceram 12%, e as de material de construção, 6,1%. Por 
unidade da federação, registraram-se expansões de 13,7% 
no Mato Grosso; 10,5% no Mato Grosso do Sul; 8,9% em 
Goiás e 6,4% no Distrito Federal.

A produção industrial em Goiás, único estado da 
região incluído na PIM-PF do IBGE, cresceu 4,6% no 
trimestre encerrado em fevereiro, em relação ao fi nalizado 
em novembro, quando havia aumentado 5,5% nesse tipo de 
comparação, segundo dados dessazonalizados. A produção 
da indústria extrativa mineral diminuiu 13,3%, enquanto a 
da transformação expandiu 9,3%, ressaltando-se a elevação 
de 16,2% no segmento de produtos químicos, assim como os 
acréscimos de 6,5% nas indústrias de alimentos e de 2,3% 
em metalurgia básica. A produção do segmento de minerais 
não metálicos recuou 1,1%.

A produção da indústria goiana, acumulada em 
doze meses, aumentou 2% em fevereiro, em relação a igual 
período de 2012, ante 4,3% em novembro. A atividade da 
indústria extrativa recuou 2,8%, infl uenciada pela retração 
na exploração de amianto, enquanto a produção fabril 
aumentou 2,3%, destacando-se a expansão no segmento 
de produtos químicos, 3,9%, impulsionado pela produção 
de medicamentos. A produção da indústria de alimentos 
aumentou 0,8% no período e a dos segmentos de metalurgia 
básica e minerais não metálicos 6,8% e 4,4%, na ordem.

O Índice de Confi ança do Empresário Industrial 
(Icei/GO), divulgado pela Federação das Indústrias do 
Estado de Goiás (Fieg), atingiu 61,1 pontos em março, 
ante 61,9 pontos em dezembro e 59,9 pontos em março do 
ano anterior. A evolução trimestral refl etiu a retração de 
4,5 pontos no Indicador de Condições Atuais, que avalia a 
situação no momento da pesquisa, enquanto o Indicador de 
Expectativas, que avalia o sentimento dos empresários em 
relação aos próximos seis meses, aumentou 1,1 ponto.
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Gráfico 3.3 – Produção industrial – Goiás
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Tabela 3.2 – Produção industrial – Goiás

Geral e setores selecionados

Variação % trimestral

Setores Pesos1/ 2012 2013

Nov2/ Fev2/ Ac. 12 meses

Indústria geral 100,0 5,5 4,6 2,0

 Indústria extrativa 7,3 3,5 -13,3 -2,8

 Indústria de transformação 92,7 3,8 9,3 2,3

    Alimentos e bebidas 42,8 -1,0 6,5 0,8

    Produtos químicos 40,0 18,8 16,2 3,9

    Minerais não metálicos 5,5 7,6 -1,1 4,4

    Metalurgia básica 4,4 -2,2 2,3 6,8

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.
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As operações de crédito superiores a R$1 mil na 
região totalizaram R$217,5 bilhões em fevereiro, aumentando 
4,4% no trimestre e 21,3% em doze meses. Os empréstimos 
contratados por pessoas físicas atingiram R$124,9 bilhões, 
registrando elevações de 4% no trimestre, com destaque 
para a expansão dos fi nanciamentos imobiliários e rurais, e 
17,4% em doze meses. O estoque de crédito no segmento 
de pessoas jurídicas totalizou R$92,6 bilhões, elevando-se 
4,8% no trimestre, com ênfase nas contratações dos setores 
de energia, da administração pública, e de construção; e 
27,0% em doze meses.

A taxa de inadimplência das operações de crédito 
atingiu 3,19% em fevereiro, 0,20 p.p. inferior à registrada 
em novembro, com ênfase nas reduções trimestrais de 0,31 
p.p. em Goiás, 0,25 p.p. no Distrito Federal e de 0,13 p.p. 
em Mato Grosso, em contrapartida ao aumento de 0,04 p.p. 
no Mato Grosso do Sul, na mesma base de comparação.

Os desembolsos do BNDES para a região Centro-
Oeste totalizaram R$3,59 bilhões no bimestre encerrado 
em fevereiro de 2013, implicando elevação de 132,5% em 
relação a igual período de 2012.

Dados fi scais da região evidenciaram superavit 
primário de R$2,7 bilhões relativo aos governos estaduais, 
das capitais e dos principais municípios em 2012. O 
aumento anual de 23% refl etiu elevações 19% e de 145% 
nas esferas dos governos estaduais e demais municípios, 
respectivamente, e a redução anual do superavit das capitais, 
de R$154 milhões para R$68 milhões. Ressalte-se que a 
arrecadação do ICMS aumentou, em termos reais, 5,5% em 
2012, ante 8,4% em 2011.

Os juros nominais, apropriados por competência, 
totalizaram R$3,2 bilhões em 2012, implicando aumento 
anual de 21% que refl etiu, sobretudo, o incremento de 
3,1 p.p. na variação anual do IGP-DI, indexador da maior 
parte dos passivos regionais renegociados com a União. O 
resultado nominal registrou defi cit de R$464 milhões, valor 
próximo ao observado em 2011, R$418 milhões.

A participação da dívida líquida da região Centro-
Oeste na dívida total das regiões recuou para 4,8% em 
2012, ante 5,1%, em 2011, situando-se em R$25,9 bilhões. 
As dívidas renegociadas/reestruturadas pela União 
representaram 82,9% do endividamento líquido ao fi nal 
do ano e as dívidas bancária e externa, 22,2% e 9,5% 
respectivamente. A posição credora em disponibilidades 
líquidas correspondia, no período, a 14,6% da dívida líquida 
da região.

Tabela 3.4 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento – Região Centro-Oeste
1/

R$ milhões

UF Dívida Dívida2/

2011 Nominal Outros4/ 2012

Dez Primário Juros Total3/ Dez

Total 24 868 -2 713 3177  464 532 25 865

 Governos estaduais 25 310 -2 243 3 115  872  546 26 728

 Capitais - 41 - 68  50 - 18 - 14 - 73

 Demais municípios - 401 - 403  13 - 390 0 - 791

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 3.3 – Necessidades de financiamento –

Região Centro-Oeste
1/

R$ milhões

UF

2011 2012 2011 2012

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

Total -2 203 -2 713 2 622 3 177

 Governos estaduais -1 885 -2 243 2 570 3 115

 Capitais -154 -68 40 50

 Demais municípios -164 -403 12 13

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

    Dados preliminares.

Resultado primário Juros nominais
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A safra de grãos no Centro-Oeste deverá aumentar 
1,1% em 2013, totalizando 71,6 milhões de toneladas, de 
acordo com o LSPA de março, do IBGE. Esse desempenho 
refl ete estimativa de crescimento de 10,6% na produção de 
soja, resultado da expansão de 11,5% na área plantada. Para 
a cultura de milho, espera-se queda de 6,5% no volume, 
apesar do aumento de 10,3% na área plantada, concentrado 
principalmente no 2º plantio, após a colheita da soja. 
No âmbito das demais culturas, ressalte-se a estimativa 
de elevação anual de 4,7% para a produção de cana-de-
açúcar.

Os abates de bovinos em estabelecimentos 
fi scalizados pelo SIF, equivalentes a cerca de 95% dos 
abates na região, expandiram 17,4% no primeiro bimestre 
de 2013, em relação a igual período de 2012, ocorrendo 
aumentos respectivos de 24,4%, 20,6% e de 10,9% no Mato 
Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso. A partir de meados 
de agosto de 2012, as cotações do boi gordo passaram a 
mostrar recuperação, registrando, em fevereiro, valorização 
de 11% em relação àquele mês. Os abates de aves e de suínos 
variaram, na ordem, 5,1% e 4,7%, no primeiro bimestre deste 
ano relativamente a igual período de 2012.

O superavit da balança comercial do Centro-Oeste 
alcançou US$2,5 bilhões no primeiro trimestre de 2013, 
aumentando 17,3% sobre o mesmo período do ano anterior, 
de acordo com o MDIC. As exportações somaram US$6 
bilhões e as importações US$3,5 bilhões, implicando altas 
de 18,7% e 19,7%, na mesma base de comparação.

O desempenho das exportações no período refl etiu 
elevações de 9,6% no quantum e de 8,3% nos preços. 
As vendas de produtos básicos aumentaram 21,2%, 
infl uenciadas pelos incrementos nas exportações de milho 
em grãos, 569%; carne bovina, 25,6%; e carne de frango, 
23,1%. Em oposição, registraram-se quedas nas vendas de 
soja, minério de cobre e amianto, de 29,2%, 43,1% e 30,1%, 
respectivamente. No período, as exportações de produtos 
semimanufaturados aumentaram 2,9%, infl uenciadas pelos 
aumentos nos embarques de pastas químicas de madeira, 
73,1%; ouro não monetário, 34,3%; e couros e peles, 
13,8%. Por outro lado, as vendas de óleo de soja em bruto 
e ferroligas decresceram, respectivamente, 56,6% e 25,4%. 
As exportações de produtos manufaturados elevaram-se 
27,9%, com ênfase nos aumentos de 122,7% nas vendas de 
açúcar refi nado e de 83,8% em carne de peru em preparações 
e conservas. Destacaram-se nas aquisições de produtos da 
região os mercados da China, Holanda, Coreia do Sul, Japão, 
EUA e Rússia, que absorveram, conjuntamente, 53% das 
exportações do período.

Tabela 3.6 – Produção agrícola – Centro-Oeste

Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/ Variação %

2012 2013 2013/2012

Grãos 81,2 70 811 71 601 1,1

   Algodão (caroço) 10,9 2 061 1 331 -35,4

   Arroz (em casca) 1,1  745  753 1,1

   Feijão 2,1  659  576 -12,6

   Milho 15,0 30 748 28 759 -6,5

   Soja 51,1 34 976 38 693 10,6

Outras lavouras

   Cana-de-açúcar 13,3 113 614 118 904 4,7

   Mandioca 1,1 1 311 1 298 -1,0

   Tomate 1,0 1 183 1 058 -10,6

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2011.

2/ Estimativa segundo o LSPA de março de 2013.
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Tabela 3.5 – Dívida líquida – Região Centro-Oeste
1/

Composição

R$ milhões

Região Centro-Oeste 2010 2011 2012

Dez Dez Dez

Dívida bancária 1 562 3 530 5 742

Renegociação2/ 22 589 22 216 20 856

Dívida externa 761 1 136 2 444

Outras dívidas junto à União 5 2 2

Dívida reestruturada 569 585 598

Disponibilidades líquidas -1 420 -2 601 -3 777

Total (A) 24 066 24 868 25 865

Brasil
3/

 (B) 471 992 491 433 541 717

(A/B) (%) 5,1 5,1 4,8

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° 2.185/2000.

3/ Refere-se à soma de todas as regiões.
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O desempenho das importações nos primeiros três 
meses do ano repercutiu o acréscimo  de 19,1% no quantum, 
frente à alta de 0,5% nos preços. As compras de bens de 
capital aumentaram 33,5%, em função das aquisições de 
maquinaria industrial, 67,5%, e de acessórios de maquinaria 
industrial, 420%; enquanto as importações de combustíveis 
e lubrifi cantes cresceram 37,2%, impactadas pelo aumento 
de 40,4% nas compras de gás natural. Os desembarques de 
matérias-primas intensifi caram-se em 18%, sensibilizados 
pelos aumentos de 38,4% de insumos agrícolas, 38,9% 
em acessórios de equipamentos de transporte e 31,1% em 
produtos agropecuários não alimentícios. Os ingressos de 
bens de consumo cresceram 1,4%, resultado de declínio de 
34,2% nos bens duráveis, condicionado pela queda de 38,5% 
em automóveis, e acréscimo de 32,7% nos não duráveis, 
refl etindo aumento de 35,3% em produtos farmacêuticos 
e expansão de 30,4% em produtos alimentícios. Bolívia, 
EUA, China, Coreia do Sul, Alemanha e Japão, responsáveis, 
em conjunto, por 65% das compras no período, foram os 
principais mercados de origem das importações da região.

O Centro-Oeste registrou o recuo de 8,3 mil postos 
de trabalho formais no trimestre fi nalizado em fevereiro, 
conforme o Caged/MTE, ante a diminuição de 6,3 mil 
empregos no mesmo trimestre de 2012. Nessa comparação, 
somente no setor de serviços houve criação de vagas, 5,3 
mil, superando as registradas no ano anterior, 3,1 mil. A 
agropecuária reduziu mil postos de trabalho, o comércio, 
4,2 mil; a construção civil, 5,3 mil; e a indústria de 
transformação, três mil.

Considerando-se as unidades da federação, somente 
no Mato Grosso houve criação de novos empregos no 
trimestre, 1,4 mil, embora inferior aos três mil postos gerados 
em igual período do ano anterior. No Mato Grosso do Sul 
eliminaram-se 5,2 mil postos de trabalho; em Goiás, 3,7 mil; 
e no Distrito Federal, 0,8 mil vagas de trabalho.

A variação do IPCA da região Centro-Oeste, que 
agrega Brasília e Goiânia, atingiu 1,73% no trimestre 
encerrado em março, ante 2,19% no fi nalizado em dezembro, 
evidenciando, sobretudo, a diminuição nos preços da 
energia elétrica, parcialmente neutralizada pelo incremento 
nos preços da alimentação. A redução da infl ação refl etiu 
a queda nos preços monitorados, -0,73% contra a alta de 
1,62% no trimestre anterior, e o incremento moderado na 
variação dos preços livres, 2,55% ante 2,37%, na mesma 
base de comparação.
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Tabela 3.9 – Evolução do emprego formal – Centro-Oeste

Novos postos de trabalho

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2012 2013

Fev Mai Ago Nov Fev

Total -6,3 62,4 34,9 -9,9 -8,3

  Indústria de transformação -3,0 22,2 8,8 -8,1 -3,0

  Comércio -2,6 1,5 2,9 9,7 -4,2

  Serviços 3,1 20,3 10,9 5,9 5,3

  Construção civil -6,5 16,0 2,1 -8,9 -5,3

  Agropecuária 2,4 0,4 7,0 -7,9 -1,0

   Indústria extrativa mineral 0,2 0,9 0,4 -0,3 -0,1

   Outros2/ 0,1 1,2 2,9 -0,2 -0,0

Fonte: MTE

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

2/ Inclui serviços industriais de utilidade pública, administração pública e outras.

Tabela 3.7 – Exportação por fator agregado

Janeiro-março 

US$ milhões

Discriminação Centro-Oeste Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 5 081 6 031 18,7 -7,7

  Básicos 4 194 5 082 21,2 -8,4

  Industrializados  887  949 7,0 -7,1

    Semimanufaturados  743  765 2,9 -3,4

    Manufaturados1/  144  184 28,0 -8,4

Fonte: MDIC/Secex

1/ Inclui operações especiais.

Tabela 3.8 – Importação por categoria de uso

Janeiro-março 
US$ milhões

Discriminação Centro-Oeste Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 2 918 3 494 19,7 6,3

  Bens de capital  320  428 33,5 -5,1

  Matérias-primas 1 074 1 267 18,0 -14,0

  Bens de consumo  814  826 1,4 5,9

    Duráveis  381  251 -34,2 3,9

    Não duráveis  433  575 32,7 5,3

  Combustíveis e lubrificantes  710  974 37,2 29,2

Fonte: MDIC/Secex
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O comportamento dos preços livres no trimestre 
esteve associado à desaceleração dos preços comercializáveis, 
de 2,75% para 1,48%, e à maior variação dos preços de não 
comercializáveis, que passou de 2,06% para 3,42%. No grupo 
de comercializáveis, assinalem-se as altas nos preços de pão 
francês, 5,36%; leite longa vida, 3,17%; e itens de higiene 
pessoal, 2,75%. Por outro lado, houve reduções nos preços 
de açúcar cristal, -3,39%, arroz, -2,33% e roupa masculina, 
-1,39%. No segmento de não comercializáveis, as elevações 
mais signifi cativas ocorreram nos preços de tomate, 83,37%; 
empregado doméstico, 4,10%; e refeição fora do domicílio, 
2,66%. A variação dos preços monitorados refletiu, 
principalmente, as quedas em energia elétrica residencial, 
17,65%; e ônibus interestadual, 5,98%. Em sentido oposto, 
houve incremento nos preços de gasolina, 5,66%; taxa de 
água e esgoto, 3,99%; e planos de saúde, 1,98%. O índice de 
difusão alcançou 63,8% no trimestre encerrado em março, 
ante 61,4% no encerrado em dezembro.

Considerados períodos de doze meses, o IPCA da 
região Centro-Oeste variou 6,27% em março, ante 5,41% 
em dezembro de 2012, resultado de aceleração nos preços 
livres, de 6,00% para 7,53%, contrabalançada pela redução 
nos preços dos monitorados, de 3,56% para 2,51%, na 
mesma base de comparação. No âmbito dos preços livres, 
houve acelerações nos preços de itens comercializáveis, 
de 4,57% para 6,56%, destacando-se cigarros, 39,23%; 
arroz, 25,61%; e roupa feminina, 11,18%. No grupo de não 
comercializáveis, cuja infl ação passou de 7,17% para 8,31%, 
destacaram-se as altas nos preços de tomate, 109,55%; 
empregado doméstico, 11,78%; aluguel residencial, 9,98%; 
e a refeição fora do domicílio, 7,92%. Entre os monitorados, 
as elevações mais relevantes ocorreram em taxa de água e 
esgoto, 8,57%; plano de saúde, 8,02%; e gasolina, 3,02%; 
em sentido oposto, houve redução de 6,01% na tarifa de 
energia elétrica residencial.

A atividade econômica no Centro-Oeste foi 
beneficiada pela elevação dos preços das commodities 
agrícolas ao longo de 2012, o que conferiu maior dinamismo 
à agricultura da região neste ano, refl etido nas estimativas 
favoráveis para a safra. Destaque-se o aumento de 
investimentos, evidenciado pelas maiores importações de 
bens de capital e pela expansão dos desembolsos do BNDES 
para a região, ações que contribuem para dar suporte ao 
crescimento sustentável da economia local.

Tabela 3.10 – IPCA – Centro-Oeste

Variação % trimestral

Discriminação Pesos1/ 2012 2013

II Tri III Tri IV Tri I Tri

IPCA 100,00 0,74 1,47 2,19 1,73

Livres 76,82 0,81 1,61 2,37 2,55

  Comercializáveis 34,06 0,57 1,61 2,75 1,48

  Não comercializáveis 42,76 0,99 1,61 2,06 3,42

Monitorados 23,18 0,54 1,06 1,62 -0,73

Principais itens

  Alimentos e bebidas 22,70 1,13 2,66 2,36 5,09

  Habitação 15,05 1,86 2,76 2,13 -1,58

  Artigos de residência 4,62 0,40 0,12 2,82 1,34

  Vestuário 6,24 2,05 1,94 2,64 0,03

  Transportes 21,00 -2,32 0,18 2,67 0,72

  Saúde 10,05 1,70 0,89 1,12 1,54

  Despesas pessoais 10,71 3,31 1,63 2,76 1,84

  Educação 4,66 0,13 0,71 0,59 5,83

  Comunicação 4,97 1,14 0,26 0,93 0,32

Fonte: IBGE

1/ Referentes a março de 2013.


