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6Inferências nacionais a partir dos  
indicadores regionais

A evolução dos principais indicadores evidenciou 
continuidade do crescimento da atividade no trimestre 
encerrado em maio. Vale ressaltar, entretanto, heterogeneidade 
nos desempenhos regionais, em parte determinada, de um 
lado, pelo crescimento significativo da agropecuária e de 
setores específicos da indústria, e de outro, pela moderação 
nas atividades na indústria extrativa e em determinados 
segmentos do comércio.

O IBC-Br elevou-se 1,4% no trimestre encerrado 
em maio, comparativamente ao finalizado em fevereiro, 
quando expandira 0,7% na mesma base de comparação, 
segundo dados dessazonalizados, conforme Tabela 6.1. Esse 
crescimento foi influenciado em particular pela economia 
do Sul, haja vista que IBCR-S aumentou 6,5% devido ao 
desempenho da agropecuária e da indústria. Os IBCR para o 
Centro-Oeste e o Nordeste cresceram 0,5% no trimestre, ao 
passo que houve recuo no Sudeste e Norte, de 0,3% e 0,6%, 
na ordem. Essas duas últimas regiões foram impactadas pela 
redução na produção da indústria extrativa, especialmente 
petróleo e derivados e minério de ferro.

As vendas do comércio varejista cresceram 0,2% 
em três meses até maio, após aumentar 0,1% até fevereiro, 
conforme Tabela 6.2. Apesar desse crescimento moderado 
em nível nacional, destacaram-se as expansões de 2,0%, 
1,6% e 1% nas regiões Norte, Centro-Oeste e Nordeste, 
respectivamente.

O crescimento do comércio ampliado, que incorpora 
vendas de veículos, motocicletas partes e peças e de material 
de construção civil atingiu 0,8% nos três meses finalizados 
em maio (1,7% até fevereiro). O Norte e Centro-Oeste 
apresentaram maior crescimento de vendas nesse conceito, 
3,2% e 2,7%, respectivamente.

O saldo de operações de crédito superiores a R$1 
mil, no país, aumentou 4,1% no trimestre encerrado em maio 
e 15,7% em doze meses. Operações do segmento de pessoas 

Tabela 6.1 – Índice de Atividade Banco Central – IBC

Brasil e regiões1/

%

Discriminação 2012 2013

Mai Ago Nov Fev Mai

Brasil -0,6 1,3 0,3 0,7 1,4

    Norte 0,3 0,6 -0,3 0,0 -0,6

    Nordeste 0,1 0,9 0,7 2,0 0,5

    Sudeste -0,2 0,9 -0,4 1,4 -0,3

    Sul -2,7 4,3 -0,8 1,4 6,5

    Centro-Oeste 1,0 1,0 -0,4 1,3 0,5

1/ Variação do trimestre em relação ao anterior; séries com ajuste sazonal. 

    O resultado nacional não representa necessariamente a média dos resultados

    regionais.

Tabela 6.2 – Índice de volume de vendas

Brasil e regiões1/

Variação percentual

Discriminação 2012 2013

Mai Ago Nov Fev Mai

Comércio varejista

Brasil 1,5 2,0 1,1 0,1 0,2

    Norte 2,9 1,3 0,1 0,4 2,0

    Nordeste 2,0 2,7 1,1 -0,4 1,0

    Sudeste 2,0 2,0 0,8 -0,1 0,1

    Sul 0,3 0,9 2,3 0,3 -0,1

    Centro-Oeste 2,2 2,8 1,1 -0,9 1,6

Comércio ampliado

Brasil 1,3 6,1 -3,1 1,7 0,8

    Norte 2,7 3,9 -0,7 0,8 3,2

    Nordeste 1,5 9,5 -4,3 -0,2 1,2

    Sudeste 1,9 5,2 -3,0 1,5 0,9

    Sul 0,5 6,0 -2,6 1,9 1,0

    Centro-Oeste 1,6 8,8 -3,3 0,7 2,7

Fonte: IBGE e BCB

1/ Variação do trimestre em relação ao anterior; séries com ajuste sazonal.
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físicas cresceram respectivamente 4,6% e 17,1% nos períodos 
mencionados, superando expansões correspondentes de 
empréstimos a pessoas jurídicas, 3,7% e 14,5%. Destacaram-
se os desempenhos trimestrais no Nordeste e Centro-Oeste, 
5,3% e 4,5%, na ordem (Tabela 6.3).

Em todas as regiões, o crédito concedido a pessoas 
físicas expandiu-se principalmente nas modalidades 
financiamento imobiliário e crédito consignado. Por sua vez, 
o crescimento do crédito a pessoas jurídicas foi maior em 
operações contratadas pelo serviço público – exceto saúde e 
educação – no Norte, Nordeste e Sudeste; e em empréstimos 
vinculados à geração, transmissão e distribuição de 
eletricidade e gás, agricultura e indústrias de papel e papelão, 
no Centro-Oeste. No Sul, o crescimento do crédito mostrou-
se relativamente homogêneo.

Os desembolsos do sistema BNDES nos cinco 
primeiros meses deste ano somaram R$73,05 bilhões, 
incremento de 66,75% relativamente ao mesmo período de 
2012. No Sul, com R$19,11 bilhões, houve maior incremento 
na mesma base de comparação: 120,2%.

As taxas de inadimplência recuaram 0,3 p.p. 
nos últimos doze meses até maio, para 3,2% – 4,4% no 
segmento de pessoas físicas e 2,2% no de pessoas jurídicas. 
No trimestre encerrado em maio, apenas no Nordeste a 
inadimplência aumentou, 0,1 p.p., especificamente, de 
0,3 p.p. no segmento de pessoas jurídicas. No Norte a 
inadimplência ficou estável em 4,3% e nas demais regiões 
diminuiu (Tabela 6.4.)

A produção industrial cresceu 0,7%, no trimestre 
findo em maio, comparativamente ao trimestre anterior, 
quando expandira 0,2%, após ajuste sazonal dos dados. 
Houve aumento da produção no Sul, 5,6%, e Sudeste, 0,4%; 
e recuo no Centro-Oeste, 2,0%, Norte, 1,9% e Nordeste, 
0,3%. O desempenho da produção da indústria no Sul se 
deveu, em grande parte, aos resultados de segmentos como 
fumo; refino de petróleo e álcool; de edição, impressão e 
reprodução; e de veículos automotores. No Sudeste, além 
dos segmentos de fumo e veículos automotores, destacou-se 
a produção de máquinas e equipamentos. No Centro-Oeste 
a produção da indústria extrativa mineral aumentou 11,9% 
no trimestre, com destaque para a produção de amianto. 
No Norte, o desempenho negativo da produção industrial 
deveu-se, basicamente ao recuo de 14,3% na produção 
extrativa mineral, que se concentra em minério de ferro e 
bauxita.

Tabela 6.3 – Operações de crédito do SFN1/

Maio de 2013

R$ bilhões

Discriminação Saldo Variação percentual (%)

PJ PF Total Trimestre 12 meses

PJ PF Total PJ PF Total

Brasil  1 282  1 105  2 387 3,7 4,6 4,1 14,5 17,1 15,7

    Norte   41   52   93 2,6 4,7 3,7 18,2 17,0 17,6

    Nordeste   152   167   319 5,3 5,2 5,3 16,0 18,8 17,5

    Sudeste   769   538  1 307 3,4 4,3 3,8 13,5 15,8 14,4

    Sul   222   219   440 3,5 4,8 4,2 14,0 18,4 16,2

    Centro-Oeste   97   130   227 4,9 4,3 4,5 20,4 18,5 19,3

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

Tabela 6.4 – Inadimplência do crédito do SFN1/

Maio de 2013

Discriminação Inadimplência Variação em p.p.

PJ PF Total Trimestre 12 meses

PJ PF Total PJ PF Total

Brasil 2,2 4,4 3,2 0,0 -0,1 0,0 0,0 -0,6 -0,3

    Norte 2,9 5,4 4,3 -0,2 0,2 0,0 -0,5 -0,4 -0,4

    Nordeste 2,8 5,4 4,2 0,3 -0,1 0,1 0,3 -0,5 -0,1

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

    Sul 2,3 3,3 2,8 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 -0,8 -0,4

    Centro-Oeste 2,2 3,7 3,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,3 -1,0 -0,7

1/ Operações com saldo superior a R$1 mil com pelo menos uma parcela em

     atraso superior a 90 dias.

Tabela 6.5 – Produção física da indústria

Brasil e regiões1/

%

Discriminação Peso2/ 2012 2013

Mai Ago Nov Fev Mai

Brasil 100,0 -1,2 0,6 0,6 0,2 0,7

    Norte 5,9 -2,5 -0,3 1,3 -0,5 -1,9

    Nordeste 9,5 0,8 0,6 -1,2 3,2 -0,3

    Sudeste 62,7 -0,6 0,7 1,9 -0,2 0,4

    Sul 18,5 -3,5 -2,6 -0,8 1,1 5,6

    Centro-Oeste 3,5 -0,6 -4,5 4,9 3,7 -2,0

Fontes: IBGE e BCB

1/ Variação do trimestre em relação ao anterior; séries com ajuste sazonal.

2/ Participação no Valor da Transformação Industrial (VTI) em 2007.
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Estimativa para a produção agrícola nacional aponta 
crescimento de 14,7%, relativamente à safra de 2012, 
devendo alcançar 185,7 milhões de toneladas, segundo o 
LSPA de junho, do IBGE. A maior expansão deverá ocorrer 
no Sul, 33%, com destaque para aumentos previstos nas 
colheitas de soja, 68,7%, trigo, 29,8% e milho, 18,5%, que 
se recuperam da quebra de safra em 2012 decorrente de 
condições climáticas desfavoráveis. O Centro-Oeste, com 
estimativa de crescimento anual de 7,2% na safra, deve 
permanecer como maior produtor nacional de grãos, 40,9% 
do total. Em relação às demais lavouras acompanhadas pela 
LSPA, destaquem-se aumentos previstos na produção de 
cana-de-açúcar no Sudeste, 12,2%, e no Norte, 35,7%.

A média da taxa de desemprego do país atingiu 
5,8% no trimestre encerrado em maio (6,0% em 2012), de 
acordo com a PME do IBGE (Tabela 6.6). Esse resultado 
decorreu de recuos no Sul, 0,7 p.p. e Sudeste, 0,1 p.p. A taxa 
de desemprego no Nordeste permaneceu estável e continuou 
sendo a mais elevada entre as regiões.

No que se refere ao mercado de trabalho formal, a 
criação de empregos foi menor no período de março a maio, 
em relação ao observado em 2012. De acordo com o Caged/
MTE, no trimestre considerado foram contratados 381,4 mil 
trabalhadores no país (468,4 mil em 2012), dos quais 265,1 
mil no Sudeste e 102,8 mil no Sul. No Nordeste, houve 
eliminação de 35,2 mil postos. Em termos de distribuição 
setorial, destaque-se a geração de vagas nos segmentos de 
serviços, indústria de transformação e comércio.

O resultado primário de governos estaduais, capitais 
e principais municípios foi superavitário em R$21,2 bilhões 
no primeiro trimestre do ano, 23,2% inferior ao registrado 
em igual período de 2012. Esse desempenho refletiu a 
estabilidade do superavit no Centro-Oeste e a redução dos 
superavits nas demais regiões, em especial, no Norte, 57,6% 
e Sudeste, 22,3%. Por sua vez, o endividamento líquido 
do conjunto dessas entidades subnacionais diminuiu 1,6% 
na mesma base de comparação, situando-se em R$533,1 
bilhões, com a contribuição de todas as regiões.

A balança comercial brasileira no primeiro semestre 
do ano foi deficitária em US$3,1 bilhões, com declínio de 
0,8% nas exportações e aumento de 8,4% nas importações, 
consideradas as médias diárias dos fluxos (Tabela 6.9). 
O comércio exterior foi superavitário no Centro-Oeste, 
US$6,3 bilhões, e no Norte, US$1,1 bilhão, favorecidos 
pelas exportações de produtos básicos. Por outro lado, 
déficits comerciais no Sudeste e Nordeste refletiram em parte 

Tabela 6.6 – Taxa de desemprego
%

Discriminação1/ 2012 2013

Mai Ago Nov Fev Mai

Brasil 6,0 5,5 5,2 5,2 5,8

    Nordeste 7,1 6,8 6,3 6,1 7,1

    Sudeste 5,8 5,5 5,2 5,2 5,7

    Sul 4,7 3,8 3,5 3,8 3,9

Fonte: IBGE

1/ Média do trimestre encerrado no mês. 

Tabela 6.7 – Geração de postos de trabalho1/

Mil

Discriminação 2012 2013

Mai Ago Nov Fev Mai

Brasil 468,4 363,9 263,4 -344,6 381,4

    Norte 9,7 30,8 3,1 -32,1 2,6

    Nordeste -28,7 73,2 102,1 -95,8 -35,2

    Sudeste 330,6 186,0 87,0 -202,7 265,1

    Sul 94,4 38,9 81,1 -5,6 102,8

    Centro-Oeste 62,4 34,9 -9,9 -8,3 46,0

Fonte: MTE 

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

Tabela 6.8 – Necessidades de financiamento 

de estados e municípios1/

R$ milhões

UF
2012 2013

Jan-mar Jan-mar

Região Norte -2 573 -1 092

Região Nordeste -4 296 -3 582

Região Centro-Oeste -1 676 -1 692

Região Sudeste -14 936 -11 600

Região Sul -4 175 -3 264

Total -27 655 -21 230

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

(-) superávit

(+) déficit

Resultado primário
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redução nas vendas de óleos brutos de petróleo, minério 
de ferro e óleos combustíveis, bem como aumento das 
importações em todas as categorias de uso, especialmente 
combustíveis e lubrificantes, e bens de capital. No Sul, 
houve certa estabilidade no resultado da balança comercial, 
com crescimento nos embarques de soja, frango e milho e 
registro de venda de plataforma de perfuração/exploração 
de petróleo, em contraposição a aumentos nas compras, 
sobretudo, de veículos de carga, parte e peças; e adubos e 
fertilizantes.

A inflação, medida pelo IPCA, atingiu 1,18% no 
segundo trimestre de 2013 (1,94% no primeiro trimestre). 
A variação trimestral do índice recuou em todas as regiões, 
particularmente no Norte, 2,04 p.p., Nordeste, 0,86 p.p., 
e Centro-Oeste, 0,71 p.p., onde se situou em 0,41%, 
1,33% e 1,03%, na ordem. Observou-se desaceleração 
dos preços livres, com destaque para os preços dos grupos 
Alimentação e Bebidas; Educação; e Transportes. A variação 
dos preços administrados e monitorados, após recuo no 
trimestre anterior em grande parte devido à redução das 
tarifas de energia elétrica, foi maior no segundo trimestre, 
especialmente no Sudeste, 1,59% e Norte, 1,1%, refletindo, 
sobretudo, aumentos nos preços de produtos farmacêuticos 
e de transporte urbano. 

Em síntese, o crescimento econômico regional, 
consistente com a importância relativa das principais 
atividades de cada região, tem ocorrido de forma desigual. 
Por exemplo, a agropecuária tem contribuído para o bom 
desempenho do Sul e do Centro-Oeste, o contrário se verifica 
no Norte. O mercado de trabalho, não obstante o ritmo mais 
moderado, segue em expansão e representa um suporte para 
o consumo. A produção industrial tem se expandido, em 
particular, no segmento de bens de capital.

Tabela 6.10 – IPCA

Variação trimestral1/

 %

Discriminação Peso 2012 2013

Jun Set Dez Mar Jun

IPCA

  Brasil 100,0 1,08 1,42 1,99 1,94 1,18

    Norte 4,2 1,44 1,66 3,36 2,45 0,41

    Nordeste 14,8 1,18 1,55 2,36 2,19 1,33

    Sudeste 57,6 1,01 1,33 1,79 1,96 1,29

    Sul 16,3 1,26 1,46 1,93 1,60 0,95

    Centro-Oeste 7,1 0,75 1,48 2,19 1,74 1,03

Livres

  Brasil 1,12 1,68 2,28 2,89 1,20

    Norte 1,39 1,32 3,90 3,91 0,24

    Nordeste 1,08 1,93 2,66 3,02 1,57

    Sudeste 1,08 1,63 2,07 2,93 1,20

    Sul 1,39 1,73 2,12 2,52 1,20

    Centro-Oeste 0,81 1,61 2,37 2,50 1,11

Monitorados

  Brasil 0,94 0,62 1,12 -1,07 1,10

    Norte 1,59 2,92 1,36 -3,03 1,10

    Nordeste 1,50 0,25 1,28 -0,78 0,42

    Sudeste 0,83 0,50 0,97 -0,98 1,59

    Sul 0,87 0,58 1,32 -1,38 0,09

    Centro-Oeste 0,54 1,06 1,63 -0,63 0,73

Fonte: IBGE e BCB

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

Tabela 6.9 – Balança comercial regional – FOB

Média diária – Janeiro-junho
US$ milhões

Região

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Total  937,7 930,3 881,2 955,4 56,5 -25,1

Norte 64,8 71,1 61,0 62,5 3,8 8,6

Nordeste 73,0 62,6 101,7 115,8 -28,7 -53,2

Sudeste 513,0 467,2 478,7 521,6 34,3 -54,4

Sul 175,4 196,1 188,9 196,3 -13,5 -0,2

Centro-Oeste 100,5 120,2 50,4 58,5 50,0 61,7

Outros1/ 11,1 12,9 0,5 0,7 10,6 12,3

Fonte: MDIC/Secex

1/ Referem-se a operações não classificadas regionalmente.

Exportações Importações Saldo


	impressão.pdf
	br201307inp
	Página em branco

	sumário
	Cap 1 - Norte
	Cap 2 - Nordeste
	Cap 3 - Centro-Oeste
	Cap 4 - Sudeste
	Cap 5 - Sul
	Cap 6 - Inferencias
	Boxes
	br201307app
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco
	Página em branco


