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4Região Sudeste

Indicadores publicados desde a divulgação do 
último Boletim, a exemplo da produção industrial, apontam 
moderação da atividade econômica do Sudeste. Nesse 
cenário, apesar do vigor do comércio varejista, o IBCR-SE 
mostrou estabilidade no trimestre encerrado em agosto, 
em relação ao finalizado em maio, quando recuara 0,2%, 
no mesmo tipo de comparação, de acordo com dados 
dessazonalizados. Considerados intervalos de doze meses, 
o indicador aumentou 1,2% em agosto, em relação a igual 
período de 2012 (1,4% em maio).

As vendas varejistas da região, estimadas com base 
em dados dessazonalizados da PMC, do IBGE, aumentaram 
2,8% no trimestre terminado em agosto, em relação ao 
encerrado em maio, quando haviam crescido 0,2%, no 
mesmo tipo de análise. Esse resultado refletiu, em especial, 
os aumentos nos segmentos móveis e eletrodomésticos, 
3,3%; e hipermercados e supermercados, 3,1%. As vendas 
do comércio ampliado, incorporados os recuos nas relativas 
a veículos, 2,9%, e material de construção, 1,6%, cresceram 
0,3% no período (0,4% no trimestre encerrado em maio).

Considerados períodos de doze meses, as vendas 
varejistas aumentaram 4,6% em agosto, em relação a igual 
período de 2012 (5,8% em maio), e as do comércio ampliado, 
evidenciando elevações respectivas de 0,9% e 5,8% nas 
vendas de veículos e de material de construção, cresceram 
3,7% (6,8% em maio).

O setor de serviços da região Sudeste cresceu 7,5% 
no trimestre encerrado em agosto, em relação ao mesmo 
período do ano anterior (7,8% em maio), de acordo com 
a PMS, do IBGE. Destacaram-se as elevações de 8,7% 
nos segmentos serviços profissionais, administrativos e 
complementares, e transportes e correio. Considerados 
períodos de doze meses, o setor de serviços expandiu 8,2% 
em agosto, em relação a igual período de 2012 (8,6% em 
maio).
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Tabela 4.1 – Comércio varejista – Sudeste

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/ 12 meses

Comércio varejista 8,0 0,2 2,8 4,6

   Combustíveis e lubrificantes 6,2 3,8 1,9 9,2

   Hiper e supermercados 9,3 -1,2 3,1 4,2

   Tecidos, vestuário e calçados 1,4 3,7 -1,0 2,2

   Móveis e eletrodomésticos 11,5 -1,6 3,3 5,2

Comércio ampliado 7,6 0,4 0,3 3,7

   Automóveis e motocicletas 6,7 0,1 -2,9 0,9

   Material de construção 7,9 -0,9 -1,6 5,8

Fonte: IBGE

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

    dessazonalizados.
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A produção industrial da região decresceu 2,1% no 
trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado em 
maio, quando recuara 0,2%, no mesmo tipo de comparação, 
de acordo com dados dessazonalizados da PIM-PF, do IBGE. 
A indústria extrativa expandiu 1,9% e a de transformação, 
evidenciando reduções em quatorze das 23 atividades 
pesquisadas, declinou 2,5%. Destacaram-se os recuos nas 
indústrias farmacêutica, 20,2%; de veículos automotores, 
5,8%; e de alimentos, 3,4%; e as expansões nos segmentos 
produtos de metal, 5,0%; e máquinas e equipamentos,  
1,8%.

Considerados períodos de doze meses, a produção 
industrial do Sudeste cresceu 0,7% em agosto (recuo de 
0,4% em maio), destacando-se as elevações respectivas de 
6,7% e 3,9% nos segmentos refino de petróleo e álcool, e 
veículos automotores, e as retrações nas atividades edição, 
impressão e reprodução de gravações, 8,2%, e metalurgia 
básica, 5,0%.

De acordo com a CNI, o Icei da região atingiu 
52,2 pontos em setembro (52,1 em junho e 55,6 pontos 
em setembro de 2012). A evolução trimestral decorreu 
de variações respectivas de -0,3 ponto e 0,2 ponto nos 
componentes condições atuais e expectativas.

A Sondagem Industrial da CNI revelou que o 
indicador de expectativas em relação à produção atingiu 51,4 
pontos em agosto (50,5 pontos em julho e 53,5 pontos em 
agosto de 2012). O indicador de estoques, aproximando-se 
do nível desejado, atingiu 51,7 pontos (52,5 pontos em julho 
e 52,6 pontos em agosto de 2012).

O estoque das operações de crédito superiores a 
R$1 mil contratadas na região totalizou R$1.347,7 bilhões 
em agosto, aumentando 3,2% no trimestre e 14,2% em doze 
meses. A carteira de pessoas físicas somou R$558,7 bilhões, 
com variações respectivas de 3,9% e 15,3% nos períodos 
considerados, destacando-se o dinamismo da modalidade 
financiamento imobiliário. O estoque contratado no 
segmento de pessoas jurídicas somou R$789,1 bilhões, com 
elevações de 2,7% no trimestre e de 13,4% em doze meses, 
com destaque para as operações de financiamento rural.

A inadimplência dessas operações de crédito atingiu 
2,9% em agosto, variando -0,3 p.p. no trimestre e -0,5 p.p. 
em doze meses. O recuo trimestral decorreu de reduções 
respectivas de -0,5 p.p. e -0,2 p.p. nos segmentos de pessoas 
físicas e de pessoas jurídicas, nos quais a inadimplência 
totalizou, na ordem, 4,6% e 1,8%.

Tabela 4.3 – Produção industrial – Sudeste

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2013

Mai2/ Ago2/  12 meses

Indústria geral 100,0 -0,2 -2,1 0,7

  Indústria extrativa 5,3 -4,6 1,9 -3,7

  Indústria de transformação 94,7 0,2 -2,5 0,9

    Alimentos 10,9 -3,4 -3,4 2,4

    Veículos automotores 9,3 2,7 -5,8 3,9

    Refino de petróleo e álcool 9,1 1,8 -0,9 6,7

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

    Metalurgia básica 7,6 1,0 -0,7 -5,0

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.
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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

2010 2011 2012 20131/ R$ milhões Part.( %)

Sudeste 36,7 -30,0 6,2 23,2 84 090 44

Brasil 23,5 -18,0 12,3 38,3 190 228 100

Fonte: BNDES

1/ Valores acumulados em doze meses até julho.

20131/Var. % acum. 12 meses

Tabela 4.4 – Desembolsos do BNDES – Sudeste

Tabela 4.2 – Receita nominal de serviços – Sudeste

Serv. empresariais não financeiros, exceto saúde e educação

Variação % no período

Segmentos 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/ 12 meses

Total 9,7 7,8 7,5 8,2

   Serviços prestados às famílias 10,7 11,5 11,3 10,1

   Serviços de informação e comunicação 6,7 7,1 5,9 6,3

   Serviços profissionais e administrativos 12,5 8,5 8,7 9,6

   Transportes e correio 11,4 8,7 8,7 10,1

   Outros serviços 8,4 2,5 3,5 4,7

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa aos trimestre encerrado no mês assinalado e o mesmo período

    do ano anterior.
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Os desembolsos do BNDES para a região Sudeste 
somaram R$84,1 bilhões no período de doze meses encerrado 
em julho (44% do total no país), com crescimento de 23,2% 
em relação a igual período de 2012.

O superavit primário dos governos dos estados, 
capitais e principais municípios do Sudeste totalizou R$12,7 
bilhões no primeiro semestre do ano. O recuo de 25% 
em relação a igual período de 2012 decorreu de reduções 
respectivas de 41,4% e 41,8% nos resultados dos governos 
estaduais e dos principais municípios e de aumento de 80,4% 
no superavit das capitais.

Os juros nominais, apropriados por competência, 
somaram R$20,5 bilhões (R$22,6 bilhões no primeiro 
semestre de 2012), com destaque para a redução de 11,4% na 
esfera dos governos estaduais. O deficit nominal aumentou 
de R$5,6 bilhões, no primeiro semestre de 2012, para R$7,8 
bilhões.

A dívida líquida dos estados, capitais e principais 
municípios da região atingiu R$404,8 bilhões em junho 
(74,1% da dívida de todos os estados, capitais e principais 
municípios do país), elevando-se 2% em relação a dezembro 
de 2012.

A produção de grãos da região Sudeste para 2013 
está estimada em 19,6 milhões de toneladas em 2013 (10,5% 
da produção nacional), de acordo com o LSPA de setembro, 
do IBGE. O aumento de 1,9% em relação à safra de 2012 
reflete os prognósticos de aumento de 16,8% para a safra 
de soja, decorrente de expansões de 13,1% da área colhida 
e 3,3% da produtividade, e de reduções respectivas de 
8%, 7% e 2,8% para as colheitas de feijão, arroz e milho, 
decorrentes de recuos no rendimento médio das culturas de 
feijão e milho, e na área colhida de arroz. Adicionalmente, 
estima-se aumento de 5,4% para a safra de cana de açúcar 
e reduções de 8,1% para a de café, em ciclo bienal de baixa 
produtividade, e de 17% para a de laranja, em razão da 
redução do rendimento.

De acordo com prognóstico divulgado pela Conab 
em outubro, a produção de grãos no Sudeste deverá variar 
de -1,5% a 1,6% em 2014, ressaltando-se as estimativas de 
redução, de 2% a 5,3%, para a safra do milho, e de expansão, 
de 4,9% a 7,9%, para a de soja.

Os abates de bovinos, aves e suínos, realizados em 
estabelecimentos inspecionados pelo SIF variaram 16,1%, 
-9% e -0,4%, respectivamente, nos oito primeiros meses de 

Tabela 4.6 – Dívida líquida e necessidades de

financiamento – Sudeste1/

R$ milhões

UF Dívida Dívida2/

2012 Nominal Outros4/ 2013

Dez Primário Juros Total3/ Jun

Total 396 934 -12 709 20 494 7785  65 404 784

 Gov. estaduais 321 925 -7 262 15 669 8 407 618 330 950

 Capitais 75 101 -4 114 4 454  340 -431 75 010

 Demais municípios -92 -1 333 371 -962 -122 -1 176

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 4.5 – Necessidades de financiamento – Sudeste1/

R$ milhões

UF

2012 2013 2012 2013

Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun

Total -16 954 -12 709 22 571 20 494

 Governos estaduais -12 383 -7 262 17 688 15 669

 Capitais -2 281 -4 114 4 464 4 454

 Demais municípios -2 290 -1 333 420 371

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

Resultado primário Juros nominais

Tabela 4.7 – Dívida líquida – Sudeste1/

Composição

R$ milhões

Região Sudeste 2011 2012 2013

Dez Dez Jun

Dívida bancária 9 484 15 679 21 076

Renegociação2/ 334 203 360 005 366 924

Dívida externa 15 654 20 730 25 464

Outras dívidas junto à União 16 903 16 474 15 224

Dívida reestruturada 825 845 869

Disponibilidades líquidas -18 682 -16 799 -24 774

Total (A) 358 386 396 934 404 784

Brasil3/ (B) 491 433 541 717 546 077

(A/B) (%) 72,9 73,3 74,1

1/ Inclui inform. 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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2013, em relação a igual período de 2012, de acordo com o 
MAPA. O aumento do abate de bovinos foi estimulado pelo 
crescimento da demanda externa e pela maior inserção do 
produto brasileiro no mercado internacional, em decorrência 
do ganho de competitividade associado ao aprimoramento 
tecnológico no campo e à melhor logística de embarque. O 
desempenho desfavorável da avicultura refletiu o aumento 
dos custos de produção e a redução do preço no mercado 
interno.

A balança comercial da região foi deficitária em 
US$9,2 bilhões nos nove primeiros meses de 2013, ante 
o superavit de US$10 bilhões em igual período de 2012. 
A reversão decorreu de redução de 10,4% nas exportações 
e aumento de 10% nas importações, que atingiram US$89 
bilhões e US$98,2 bilhões, respectivamente.

O comportamento das exportações, evidenciando 
retrações de 6% nos preços e de 4,7% no quantum, refletiu 
o recuo das vendas em todas as classes de produtos, com 
ênfase em produtos básicos (16,2%), principalmente óleos 
brutos de petróleo (43,6%). Os principais destinos foram 
China, EUA, Argentina, Holanda e Japão (49,7% do total, 
no período).

A evolução das importações, resultante de variações 
de -0,8% nos preços e de 10,9% no quantum, repercutiu 
os aumentos das compras em todas as categoria de uso, 
com destaque para combustíveis e lubrificantes (30,2%). 
As aquisições provenientes dos EUA, China, Alemanha, 
Argentina e Nigéria representaram, em conjunto, 48,5% do 
total importado pelo Sudeste, no período.

O mercado de trabalho da região registrou, de 
acordo com estatísticas do Caged, do MTE, a criação de 
137,4 mil empregos formais no trimestre encerrado em 
agosto (186 mil em igual período de 2012). Destacaram-se 
as contratações líquidas nos segmentos serviços, 51,2 mil; 
agropecuária, 40,8 mil; e comércio, 37 mil. Considerados 
dados dessazonalizados, o nível de emprego formal da região 
cresceu 0,1% no trimestre terminado em agosto, em relação 
ao encerrado em maio, quando havia aumentado 0,3%, nesse 
tipo de análise.

A taxa média de desemprego do Sudeste, consideradas 
as PMEs para as Regiões Metropolitanas de São Paulo 
(RMSP), Rio de Janeiro (RMRJ) e Belo Horizonte (RMBH), 
atingiu 5,3% no trimestre encerrado em agosto. A retração 
de 0,2 p.p. em relação a igual período de 2012 decorreu de 
expansões de 0,5% na população ocupada e de 0,4% na 
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Fonte: Mapa

Tabela 4.8 – Produção agrícola – Sudeste

Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Peso1/ Produção2/ Var. %

2012 2013 2013/2012

Grãos 19 227 19 597 1,9

   Arroz (em casca) 0,2  153  142 -7,0

   Feijão 2,1  887  816 -8,0

   Milho 6,7 12 471 12 122 -2,8

   Soja 4,7 4 545 5 308 16,8

Outras lavouras

   Café 21,9 2 698 2 481 -8,1

   Banana 2,7 2 276 2 351 3,3

   Cana-de-açúcar 40,0 438 612 462 416 5,4

   Laranja 8,3 15 418 12 793 -17,0

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2011.

2/ Estimativa segundo o LSPA de setembro de 2013.

Tabela 4.9 – Exportação por fator agregado – FOB

Janeiro-setembro
US$ milhões

Discriminação Sudeste Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 99 281 88 977 -10,4 -1,6

  Básicos 39 543 33 139 -16,2 -0,7

  Industrializados 59 737 55 838 -6,5 -2,5

    Semimanufaturados 13 759 12 615 -8,3 -6,1

    Manufaturados1/ 45 979 43 222 -6,0 -1,2

Fonte: MDIC/Secex

1/ Inclui operações especiais.

Tabela 4.10 – Importação por categoria de uso – FOB

Janeiro-setembro
US$ milhões

Discriminação Sudeste Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 89 278 98 220 10,0 8,7

  Bens de capital 22 735 23 359 2,7 6,5

  Matérias-primas 39 578 42 931 8,5 7,8

  Bens de consumo 14 714 15 976 8,6 4,6

    Duráveis 7 160 7 607 6,3 -1,3

    Não duráveis 7 554 8 369 10,8 12,5

  Combustíveis e lubrificantes 12 251 15 954 30,2 19,0

Fonte: MDIC/Secex
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PEA. O rendimento real médio habitual e a massa salarial 
real cresceram, respectivamente, 1,4% e 1,9%, no período. 
Considerados dados dessazonalizados, a taxa média de 
desemprego atingiu 5,3% no trimestre encerrado em agosto 
(mesmo patamar do trimestre finalizado em maio).

A inflação na região Sudeste, considerada a média 
ponderada das variações do IPCA nas RMSP, RMRJ e RMBH, 
atingiu 0,56% no trimestre encerrado em setembro (1,29% 
no segundo trimestre do ano), resultado da desaceleração dos 
preços livres, de 1,20% para 0,92%, e recuo da variação dos 
preços monitorados, de 1,59% para -0,57%.

No âmbito dos preços livres, os preços dos bens 
comercializáveis aceleraram de 0,44% para 1,08%, 
destacando-se os aumentos nos itens leites e derivados, 
6,51%; panificados, 3,23%; aparelhos eletroeletrônicos, 
2,76%; bebidas e infusões, 1,81%; e carnes, 1,76%. Os 
preços dos bens não comercializáveis desaceleraram de 
1,81% para 0,82%, reflexo, principalmente, das reduções nos 
itens tubérculos,  32,27%, e hortaliças e verduras, de 4,71%. 
Os preços dos serviços desaceleraram de 1,87% para 1,84%, 
no período, destacando-se a redução no item alimentação 
fora do domicílio, de 2,40% para 1,34%.

A evolução dos preços monitorados no terceiro 
trimestre de 2013 traduziu, em especial, o recuo de 4,72% no 
preço das passagens dos ônibus urbanos. O índice de difusão 
médio recuou 2,4 p.p., atingindo 52,5% no período.

Considerados intervalos de doze meses, o IPCA da 
região variou 5,70% em setembro (6,52% em junho), reflexo 
de desacelerações nos preços livres, de 8,05% para 7,30%, 
e nos monitorados, de 2,08% para 1,00%.

A atividade econômica do Sudeste segue moderada 
na margem, especialmente, no setor industrial. Em 
ambiente de demanda doméstica relativamente robusta e 
desvalorização cambial ocorrida ao longo do ano, entre 
outros aspectos, antecipa-se, para os próximos trimestres, 
trajetória mais benigna para a atividade industrial da região 
do que a recentemente observada.

Tabela 4.11 – Evolução do emprego formal – Sudeste

Novos postos de trabalho

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2012 2013

Ago Nov Fev Mai Ago

Total 186,0 87,0 -202,7 265,1 137,4

  Indústria de transformação 12,7 9,8 -49,9 61,8 0,3

  Comércio 42,5 99,5 -41,1 5,0 37,0

  Serviços 62,3 72,6 -22,0 91,5 51,2

  Construção civil 18,9 -25,0 -11,9 29,2 6,6

  Agropecuária 41,0 -67,4 -68,8 67,4 40,8

  Serviços ind. de utilidade pública 3,0 1,3 2,8 0,3 -1,8

  Outros2/ 5,7 -3,8 -11,9 9,9 3,4

Fonte: MTE

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

2/ Inclui extrativa mineral, administração pública e outros.
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Tabela 4.12 – IPCA – Sudeste
Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2012 2013

Ano II Tri III Tri 12 meses

IPCA 100,0 5,57 1,29 0,56 5,70

  Livres 75,7 6,33 1,20 0,92 7,30

    Comercializáveis 33,1 4,29 0,44 1,08 6,33

    Não comercializáveis 42,6 8,05 1,81 0,82 8,13

  Monitorados 24,3 3,40 1,59 -0,57 1,00

  Principais itens

    Alimentação 22,9 8,97 1,43 0,02 8,82

    Habitação 14,8 6,61 1,97 1,58 3,77

    Artigos de residência 4,2 0,75 0,90 1,97 6,18

    Vestuário 5,9 6,49 2,01 0,02 5,06

    Transportes 19,6 0,32 0,23 -0,80 2,11

    Saúde 11,6 6,28 2,59 1,30 7,28

    Despesas pessoais 11,3 10,17 1,51 1,79 8,55

    Educação 4,9 7,85 0,32 0,71 7,94

    Comunicação 4,8 0,28 -0,14 0,15 0,59
,

Fonte: IBGE

1/ Referentes a setembro de 2013.
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Minas Gerais

O PIB de Minas Gerais, influenciado pela retração 
na atividade agropecuária, contraiu 0,1% no segundo 
trimestre de 2013, em relação ao anterior, quando recuara 
0,2%, na mesma base de comparação, de acordo com 
dados dessazonalizados da Fundação João Pinheiro (FJP). 
Considerados intervalos de doze meses, o crescimento do 
PIB mineiro atingiu 1,5% em junho (2,2% em março).

Dados mais recentes, evidenciando a recuperação 
da indústria extrativa e do comércio, sugerem tendência 
de retomada da economia do estado. Nesse sentido, 
após estabilidade no trimestre encerrado em fevereiro e 
contração no subsequente, o IBCR-MG cresceu 0,6% no 
trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado 
em maio, quando recuara 0,4%, nesse tipo de comparação. 
Considerados períodos de doze meses, o IBCR-MG 
aumentou 0,6% em agosto (2,5% em maio).

As vendas varejistas no estado cresceram 1,4% no 
trimestre encerrado em agosto, relativamente ao finalizado 
em maio, quando haviam recuado pelo terceiro trimestre 
consecutivo, no mesmo tipo de comparação, segundo dados 
dessazonalizados da PMC do IBGE. Destacaram-se os 
crescimentos nos segmentos hipermercados, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo, 3,8%, e móveis 
e eletrodomésticos, 3,2%, e o recuo de 2,9% nas vendas 
de outros artigos de uso pessoal e doméstico. O comércio 
ampliado, incorporadas as variações respectivas de -4,8% 
e 1,3% nas vendas de veículos e de material de construção, 
decresceu 0,8% no trimestre.

Considerados períodos de doze meses, as vendas 
varejistas cresceram 1,4% em agosto, em relação a igual 
período de 2012 (3,6% em maio). Essa desaceleração foi 
determinada, em especial, pelas reduções respectivas de 
2,1 p.p. e 4,4 p.p. nas variações das vendas nos segmentos 
hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, 
bebidas e fumo, e móveis e eletrodomésticos. O comércio 
ampliado cresceu 2,2% no período (4,6% em maio), com 
aumentos de 3,9% nas vendas de veículos e de 2,6% nas de 
material de construção.

O Índice de Confiança do Consumidor de Belo 
Horizonte (ICCBH), divulgado pela Fundação Instituto 
de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis 
de Minas Gerais (Ipead), recuou de 46 pontos, em junho, 
para 45,4 pontos, em setembro, menor nível para o mês 
desde 2005. O componente expectativa econômica recuou 
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Tabela 4.13 – Índice de vendas no varejo – Minas Gerais

Geral e setores selecionados
Variação % no período

Setores 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/ 12 meses

Comércio varejista 6,7 -0,5 1,4 2,1

   Combustíveis e lubrificantes 7,7 -0,4 2,5 7,6

   Hiper e supermercados 2,5 -4,1 3,8 -3,0

   Tecidos, vestuário e calçados 3,5 3,5 -2,4 1,7

   Móveis e eletrodomésticos 21,8 3,1 3,2 11,8

Comércio ampliado 5,7 0,2 -0,8 2,2

   Veículos e motos, partes e peças 4,0 -0,1 -4,8 3,9

   Material de construção 4,9 0,4 1,3 2,6

Fonte: IBGE

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

Jan 2006

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

35

40

45

50

55

60

65

Set
2011

Dez Mar
2012

Jun Set Dez Mar
2013

Jun Set

ICC geral Expectativa econômica
Expectativa financeira

Gráfico 4.7 – Índice de Confiança do Consumidor de 
Belo Horizonte

Fonte: Ipead/UFMG



Outubro 2013  |  Boletim Regional do Banco Central do Brasil  |  47

2,5 p.p. no período, com deterioração mais acentuada 
na percepção sobre a situação econômica do país, e o 
componente expectativa financeira aumentou 1,8 p.p., com 
evolução positiva da expectativa sobre a situação financeira 
da família.

A receita nominal do setor de serviços aumentou 
5,9% em Minas Gerais, no trimestre encerrado em agosto, 
em relação a igual período do ano anterior (5,8% em maio), 
de acordo a PMS do IBGE. Destacaram-se, no período, 
os aumentos nos serviços profissionais, administrativos e 
complementares , 7,3%; serviços às famílias, 6,8%; e outros 
serviços, 6,3%. Considerados períodos de doze meses, o 
setor de serviços expandiu 6,3% em agosto, em relação a 
igual período de 2012 (7,3% em maio).

A produção industrial de Minas Gerais aumentou 
0,3% no trimestre encerrado em agosto, em relação ao 
finalizado em maio, quando havia retraído 1,4%, nesse tipo 
de comparação, segundo dados dessazonalizados da PIM-
PF do IBGE. A indústria extrativa mineral cresceu 5,5% ,e 
a de transformação recuou 0,8%, ressaltando-se as retrações 
nos segmentos veículos automotores, 15,3%, e metalurgia 
básica, 1,5%, e as expansões nas produções de outros 
produtos químicos, 31,1%, e de alimentos, 3%, com ênfase 
no desempenho de carnes e miudezas de aves congeladas, 
iogurte e leite em pó.

Considerados intervalos de doze meses, a indústria 
do estado cresceu 1,2% em agosto, em relação a igual período 
de 2012 (2,1% em maio). A produção da indústria extrativa 
decresceu 2,8%, influenciada pelo recuo na exploração de 
minério de ferro, e a da indústria de transformação expandiu 
1,9%, impulsionada pelos aumentos nos segmentos veículos 
automotores, 7,9%, e alimentos, 2,9%.

De acordo com dados dessazonalizados da Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o 
faturamento real, o emprego e as horas trabalhadas na 
indústria mineira recuaram, na ordem, 2,6%, 0,4% e 0,1% 
no trimestre finalizado em agosto, em relação ao encerrado 
em maio. O Nuci atingiu 84,6%, decréscimo trimestral de 
0,6 p.p.

O Icei/MG, divulgado pela Fiemg, atingiu 51,6 
pontos em setembro (52,6 pontos em junho e 57 pontos em 
setembro de 2012). A redução trimestral decorreu de recuos 
no Índice de Condições Atuais, 1,4 ponto, evidenciando 
a deterioração da utilização da capacidade instalada, e 
no Índice de Expectativas para os próximos seis meses, 

Tabela 4.15 – Produção industrial – Minas Gerais

Geral e setores selecionados

Variação % trimestral

Setores Pesos1/ 2013

Mai2/ Ago2/ Ac. 12 meses

Indústria geral 100,0 -1,4 0,3 1,2

 Indústria extrativa 14,2 -6,3 5,5 -2,8

 Indústria de transformação 85,8 -1,3 -0,8 1,9

    Metalurgia básica 16,9 3,2 -1,5 -5,1

    Veículos automotores 16,4 1,7 -15,3 7,9

    Alimentos 14,0 0,2 3,0 2,9

    Minerais não metálicos 7,4 -3,3 1,5 -2,9

    Outros  produtos químicos 7,0 -24,7 31,1 1,3

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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Tabela 4.14 – Receita nominal de serviços – Minas Gerais

Serv. empresariais não financeiros, exceto saúde e educação

Var. %

Segmentos 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/
12 meses

Total 10,0 5,9 5,9 5,8

   Serviços prestados às famílias 12,3 4,3 6,8 5,5

   Serviços de informação e comunicação 6,0 2,5 5,0 3,5

   Serviços profissionais e administrativos 15,9 12,2 7,3 8,8

   Transportes e correio 10,0 5,4 5,5 5,9

   Outros serviços 1,6 -1,2 6,3 2,6

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa ao trimestre encerrado no mês assinalado e o mesmo período

do ano anterior.
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0,9 ponto, impactado pela redução nas perspectivas de 
contratação.

As operações de crédito superiores a R$1 mil em 
Minas Gerais totalizaram R$228,0 bilhões em agosto, 
aumentando 2,8% no trimestre e 15,2% em doze meses. Os 
empréstimos contratados no segmento de pessoas físicas 
atingiram R$113,8 bilhões, com acréscimos respectivos de 
4,7% e 18,6%, destacando-se as modalidades financiamentos 
imobiliários, crédito rural e consignado. O estoque de crédito 
no segmento de pessoas jurídicas totalizou R$114,2 bilhões, 
aumentando 1,1% no trimestre e 11,9% em doze meses, 
com ênfase nas contratações das indústrias de veículos 
automotores, da administração pública e do comércio 
atacadista, exceto veículos.

A inadimplência destas operações de crédito atingiu 
3,11% em agosto, com reduções de 0,16 p.p. no trimestre e 
0,32 p.p. em doze meses. A evolução trimestral decorreu de 
reduções de 0,34 p.p. no segmento de pessoas físicas e de 
0,03 p.p. no relativo a pessoas jurídicas, nos quais as taxas 
situaram-se, na ordem, em 4,05% e 2,23%.

O superavit primário dos governos do estado, da 
capital e dos principais municípios de Minas Gerais atingiu 
R$670 milhões no primeiro semestre de 2013. A redução de 
73% em relação a igual período do ano anterior decorreu de 
recuos no âmbito dos governos estadual, de R$1,8 bilhão 
para R$461 milhões; da capital, de R$264 milhões para 
R$131 milhões; e dos demais municípios, de R$413 milhões 
para R$9 milhões.

Os juros nominais, apropriados por competência, 
somaram R$4 bilhões no semestre. O decréscimo de 3,5% 
em relação a igual período de 2012 refletiu, em especial, a 
redução de 0,97 p.p., para 1,75%, na variação do IGP-DI, 
principal indexador dos passivos regionais renegociados 
com a União, no período. O deficit nominal totalizou R$3,3 
bilhões, no semestre.

A dívida líquida do estado, da capital e dos 
principais municípios mineiros somou R$76,8 bilhões em 
junho, elevando-se 5,6% em relação a dezembro de 2012, 
com destaque para o aumento de 5,9% na dívida líquida 
do governo estadual. As dívidas da capital e dos principais 
municípios recuaram 4,6% e 5,9%, respectivamente, no 
período.

A safra de grãos do estado de Minas Gerais deverá 
somar 12,1 milhões de toneladas em 2013, de acordo com o 

Tabela 4.16 – Necessidades de financiamento do Estado 

de Minas Gerais e seus principais municípios1/

R$ milhões

UF

2012 2013 2012 2013

Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun

Estado de Minas Gerais -2 481 -670 4 118 3 974

 Governo estadual -1 804 -461 3 981 3 847

 Capital -264 -131 70 68

 Demais municípios -413 -78 67 59

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

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

Tabela 4.17 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento do Estado de Minas Gerais e seus 

principais municípios1/

R$ milhões

UF Dívida Dívida2/

2012 Nominal Outros4/ 2013

Dez Primário Juros Total3/ Jun

Est. Minas Gerais 72 732 -670 3 974 3 304 759 76 794

 Governo estadual 70 914 -461 3 847 3 386 762 75 063

 Capital 1 572 -131 68 -63 -9 1 501

 Demais municípios 245 -78 59 -19 5 230

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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LSPA de setembro, do IBGE. O crescimento anual de 0,6% 
reflete projeções de aumento de 9,8% para a colheita de soja, 
influenciada pela expansão na área plantada, e de reduções 
para as produções de feijão, 10,9%, e de milho, 2,3%. Em 
relação às demais culturas, estão estimadas variações para 
a safra de cana-de-açúcar, 2%, e de café, -3,9%.

A produção de grãos do estado na próxima safra, de 
acordo com prognóstico da Conab, de outubro, deverá oscilar 
entre redução de 1,9% e crescimento de 1,4%. Essa projeção 
considera redução de 2,5% a 6,5% na produção de milho 
primeira safra, com parcela dos produtores direcionando o 
plantio para a soja, cuja produção deverá aumentar de 4,9% 
a 7,3%.

Os abates de bovinos em estabelecimentos 
fiscalizados pelo SIF (cerca de 75% do total) cresceram 
28,8% nos oito primeiros meses do ano, em relação a igual 
intervalo de 2012. A cotação média da arroba do boi gordo 
aumentou 5,6% nesse período e 2,3% no trimestre encerrado 
em agosto, em relação ao finalizado em maio. Os abates 
de aves e suínos aumentaram, na ordem, 5,8% e 1,2%, no 
período.

O superavit da balança comercial de Minas Gerais 
atingiu US$15,5 bilhões nos nove primeiros meses do ano, 
de acordo com o MDIC, recuando 4,3% em relação a igual 
período de 2012. As exportações somaram US$24,7 bilhões 
e as importações, US$9,2 bilhões, variando, na ordem, -1,3% 
e 4,3%, no período.

O desempenho das exportações decorreu de variações 
de 3,3% no quantum e de -4,5% nos preços. As vendas de 
produtos básicos aumentaram 4,2%, condicionadas pelos 
aumentos nas exportações de minério de ferro, 6,6%, e soja, 
85,2%, e as de produtos semimanufaturados recuaram 16,8%, 
influenciadas pelas reduções nos embarques de produtos 
semimanufaturados de ferro ou aço, 57,1%, e de ferro-
ligas, 21,6%. As exportações de produtos manufaturados 
declinaram 0,5%, destacando-se as reduções nas relativas 
a silício, 40,7%, e produtos laminados planos de ferro e 
aço, 28,7%, e os aumentos nas vendas de automóveis de 
passageiros, 107,9%, e de tubos de ferro fundido, ferro ou 
aço, 47,1%. China, Holanda, Argentina, Japão, EUA e Reino 
Unido adquiriram, em conjunto, 63% das exportações do 
estado, no período.

O aumento das importações refletiu a elevação 
de 9,6% no quantum e a redução de 4,9% nos preços. As 
compras de bens de capital aumentaram 2,1%, destacando-se 

Tabela 4.18 – Produção agrícola – Minas Gerais

Itens selecionados
Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/ Variação %

2012 2013 2013/2012

Grãos 26,4 12 000 12 067 0,6

   Feijão 4,0  634  565 -10,9

   Milho 11,9 7 625 7 448 -2,3

   Soja 8,6 3 073 3 375 9,8

Outras lavouras

   Cana-de-açúcar 18,2 70 521 71 912 2,0

   Café 40,0 1 597 1 535 -3,9

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2011.

2/ Estimativa segundo o LSPA de setembro de 2013.
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Tabela 4.19 – Exportação por fator agregado – FOB

Janeiro-setembro
US$ milhões

Discriminação Minas Gerais Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 25 033 24 714 -1,3 -1,6

  Básicos 15 193 15 832 4,2 -0,7

  Industrializados 9 840 8 881 -9,7 -2,5

    Semimanufaturados 5 576 4 640 -16,8 -6,1

    Manufaturados1/ 4 264 4 241 -0,5 -1,2

Fonte: MDIC/Secex

1/ Inclui operações especiais.
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a expansão de 19,1% nas relativas a equipamentos móveis de 
transporte, e as de matérias-primas e produtos intermediários 
cresceram 3,1%, com ênfase no aumento de 23,6% nas 
aquisições de acessórios de equipamentos de transporte. 
As importações de bens de consumo aumentaram 12,1%, 
ressaltando-se os acréscimos em produtos alimentícios, 
65,7%, e automóveis de passageiros, 5,1%, e as de 
combustíveis e lubrificantes elevaram-se 0,3%, impactadas 
pelo aumento nas aquisições de coque. As importações 
provenientes da Argentina, EUA, China, Itália, Alemanha 
e México representaram 68% do total, no período.

O mercado de trabalho de Minas Gerais gerou 38 
mil empregos formais no trimestre finalizado em agosto 
(54,9 mil no mesmo trimestre de 2012), dos quais 17 mil 
na agropecuária, 11,5 mil no setor de serviços, e 5,8 mil 
no comércio. De acordo com dados dessazonalizados, o 
emprego formal cresceu 0,1% no trimestre encerrado em 
agosto, em relação ao finalizado em maio, quando havia 
aumentado 0,2%, na mesma base de comparação.

A taxa média de desemprego na RMBH atingiu 4,2% 
no trimestre encerrado em agosto (4,4% em igual período de 
2012), segundo a PME do IBGE. A massa de rendimentos 
real recuou 4% no período, resultado de reduções de 2,3% 
no rendimento médio real e 1,7% na população ocupada 
remunerada. Considerados dados dessazonalizados, a taxa 
de desemprego média atingiu 4,2% no trimestre (4,1% no 
trimestre finalizado em maio).

O IPCA da RMBH aumentou 0,35% no trimestre 
encerrado em setembro (1,32% naquele encerrado em junho), 
resultado de variações de 0,68% nos preços livres e de -0,74% 
nos monitorados (1,30% e 1,37%, respectivamente, no 
trimestre terminado em junho). Destacaram-se os aumentos 
de preços nos grupos artigos de residência, 2,71%, e despesas 
pessoais, 2,00%, e os recuos nos grupos transportes, 1,17%; 
alimentação e bebidas, 0,92%; e vestuário, 0,17%.

A evolução dos preços livres decorreu de 
arrefecimento no grupo de bens não comercializáveis, de 
1,93% para 0,56%, com destaque para as elevações de 
preços nos itens empregado doméstico, 3,55%; aluguel 
residencial, 2,50%; e alimentação fora do domicílio, 0,89%, 
e de aceleração no segmento de bens comercializáveis, de 
0,59% para 0,81%. Nesse grupo, impactado pela depreciação 
cambial recente e pelos efeitos sazonais de entressafra, 
destacaram-se os aumentos de preços nos itens leites e 
derivados, 4,18%; mobiliário, 2,73%; e carnes, 2,53%.

Tabela 4.21 – Evolução do emprego formal – Minas Gerais

Novos postos de trabalho
Acumulado no trimestre (em mil)

Discriminação 2012 2013

Ago Nov Fev Mai Ago

Total 54,9 -10,7 -39,6 69,0 38,0

  Indústria de transformação 11,0 7,3 -10,2 12,7 1,9

  Comércio 5,6 24,1 -8,7 2,6 5,8

  Serviços 12,5 8,0 -3,4 19,3 11,5

  Construção civil 8,9 -6,3 -7,2 8,7 1,2

  Agropecuária 15,8 -43,8 -9,9 24,7 17,0

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

  Outros1/ 0,2 -0,4 -0,3 1,1 0,3

Fonte: MTE

1/ Inclui serviços industriais de utilidade pública, administração pública e outros.

Tabela 4.20 – Importação por categoria de uso – FOB

Janeiro-setembro
US$ milhões

Discriminação Minas Gerais Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 8 844 9 222 4,3 8,7

  Bens de capital 2 608 2 663 2,1 6,5

  Matérias-primas 3 973 4 098 3,1 7,8

  Bens de consumo 1 624 1 820 12,1 4,6

    Duráveis 1 330 1 424 7,1 -1,3

    Não duráveis  293  395 34,8 12,5

  Combustíveis e lubrificantes  640  641 0,3 19,0

Fonte: MDIC/Secex
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A retração de preços nos itens monitorados refletiu, 
em especial, os recuos nos itens em ônibus urbano, 5,35%; 
gasolina, 2,28%; e energia elétrica residencial, 1,90%. O 
índice de difusão atingiu 53% no trimestre encerrado em 
setembro (56,1% naquele encerrado em junho).

Considerados os últimos doze meses encerrados 
em setembro, IPCA variou 5,54%, em relação a igual 
intervalo de 2012, tendo os preços livres aumentado 
7,22% no período e os monitorados, 0,21% (em junho, 
esse percentuais correspondiam a 6,66%, 8,36% e 1,31%, 
respectivamente). No âmbito dos preços livres, os preços 
dos bens comercializáveis variaram 6% (6,67% em junho), 
com destaque para os aumentos nos itens leites e derivados, 
15,94%; pão francês, 14,45%; e calçados e acessórios, 
8,86%. Os preços dos bens não comercializáveis variaram 
8,32% no mesmo período (9,88% em junho), com ênfase 
nos aumentos nos itens aluguel residencial, 11,68%; 
empregado doméstico, 11,11%; e alimentação fora do 
domicílio, 10,30%. A evolução dos preços monitorados foi 
influenciada, em especial, pelas elevações nos itens plano 
de saúde, 8,46%; e gás de botijão, 7,04%, e pelas reduções 
nos preços dos itens energia elétrica residencial, 15,94%, e 
emplacamento e licença, 2,65%.

A economia do estado tende a mostrar recuperação 
no terceiro trimestre do ano, refletindo, em especial, o maior 
dinamismo da indústria extrativa e das vendas do comércio. 
A atividade varejista, sustentada pelos ganhos de renda, foi 
beneficiada pelo arrefecimento dos preços da alimentação, e 
a atividade extrativa refletiu o cenário externo mais favorável 
para as exportações de minério de ferro, commodity com 
peso relevante na estrutura da economia mineira.

Tabela 4.22 – IPCA – Belo Horizonte
Variação % trimestral

Discriminação Pesos1/ 2012 2013

IV Tri I Tri II Tri II Tri

IPCA 100,0 1,56 2,22 1,32 0,35

Livres 77,2 1,94 3,13 1,30 0,68

  Comercializáveis 36,1 2,48 2,00 0,59 0,81

  Não comercializáveis 41,1 1,46 4,15 1,93 0,56

Monitorados 22,8 0,35 -0,76 1,37 -0,74

Principais itens

  Alimentos e bebidas 21,8 3,06 5,01 1,02 -0,92

  Habitação 15,3 0,89 -1,55 2,99 1,21

  Artigos de residência 5,2 -0,39 1,63 0,43 2,71

  Vestuário 6,9 4,46 0,21 2,18 -0,17

  Transportes 18,9 1,23 1,96 -0,20 -1,17

  Saúde 10,9 1,29 1,35 2,57 1,48

  Despesas pessoais 11,9 0,51 3,72 1,82 2,00

  Educação 4,5 0,25 7,03 0,46 0,97

  Comunicação 4,6 0,80 0,32 0,01 0,71

Fonte: IBGE

1/ Referentes a setembro de 2013.
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Rio de Janeiro

A evolução da economia do estado do Rio de 
Janeiro no trimestre encerrado em agosto refletiu, em 
parte, o impacto de eventos atípicos na capital do estado 
(Copa das Confederações, Jornada Mundial da Juventude 
e manifestações populares), que promoveram o turismo, 
mas implicaram fechamento parcial de estabelecimentos 
comerciais. As vendas do comércio varejista persistiram 
crescentes, mas com arrefecimento na margem, destacando-
se o efeito da preservação de ganhos reais do rendimento 
do trabalho e da moderação dos preços da alimentação. O 
setor industrial do estado, respondendo ao desempenho 
negativo da indústria de transformação, voltou a recuar no 
trimestre.

Nesse cenário, o IBCR-RJ aumentou 0,5% no 
trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado em 
maio, quando se manteve estável, nesse tipo de comparação, 
de acordo com dados dessazonalizados. Considerados 
intervalos de doze meses, o índice cresceu 1,2% em agosto, 
em relação ao mesmo período do ano anterior, mesma 
expansão de maio.

As vendas do comércio varejista cresceram 1,5% 
no trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado 
em maio, quando aumentaram 1,7%, na mesma base de 
comparação, de acordo com dados dessazonalizados da 
PMC do IBGE. Destacaram-se os aumentos nos segmentos 
móveis e eletrodomésticos, 4,9%, e hipermercados, 
supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo, 
2,5%, esse beneficiado pela moderação da inflação de 
alimentos. Incluídos os aumentos nas vendas de veículos, 
motos, partes e peças, 1,5%, e de material de construção, 
3,4%, o comércio ampliado cresceu 2,3% no trimestre. 
Considerados intervalos de doze meses, o comércio varejista 
do estado cresceu 4,6% em agosto, em relação a igual 
período de 2012, e o comércio ampliado, 5,0% (4,7% e 
6,5%, respectivamente, em maio).

As vendas de automóveis e veículos comerciais 
leves totalizaram 66,9 mil unidades no trimestre encerrado 
em agosto, recuando 4,7% em relação ao trimestre finalizado 
em maio, de acordo com dados da Federação Nacional 
da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), 
dessazonalizados pelo Banco Central. Em setembro, as 
vendas atingiram 22,1 mil unidades (aumento mensal de 
3%). Considerados períodos de doze meses, as vendas de 
automóveis e veículos comerciais leves cresceram 0,7% 
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Tabela 4.23 – Índice de vendas no varejo – Rio de Janeiro

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/ 12 meses

Comércio varejista 4,1 1,7 1,5 4,6

   Combustíveis e lubrificantes 15,8 0,6 1,4 11,8

   Hiper e supermercados 1,1 -0,4 2,5 2,1

   Tecidos, vestuário e calçados 3,4 5,1 -1,2 1,3

   Móveis e eletrodomésticos 6,5 4,0 4,9 -1,0

Comércio ampliado 4,1 2,8 2,3 5,0

   Veículos e motos, partes e peças 2,2 3,5 1,5 4,7

   Material de construção 9,9 3,1 3,4 11,5

Fonte: IBGE

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

Tabela 4.24 – Receita nominal de serviços – Rio 

de Janeiro

Serv. empresariais não financeiros, exceto saúde e educação

Var. %

Segmentos 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/ 12 meses

Total 12,2 5,7 6,0 7,7

   Serviços prestados às famílias 11,4 6,3 6,3 7,9

   Serviços de informát. e comunicação 7,9 7,7 7,2 7,4

   Serviços profission. e administrativos 13,7 6,9 6,9 9,4

   Transportes e correio 15,9 6,3 5,9 8,7

   Outros serviços 15,8 -8,3 -1,2 2,1

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa ao trimestre encerrado no mês assinalado e o mesmo período

 do ano anterior.
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em agosto, em relação a igual intervalo de 2012 (12,5% 
em maio).

A receita nominal do setor de serviços do estado do 
Rio de Janeiro cresceu, de acordo com a Pesquisa Mensal de 
Serviços do IBGE, 6,0% no trimestre encerrado em agosto, 
em relação ao mesmo período de 2012 (5,7% no finalizado 
em maio), destacando-se os aumentos nos segmentos 
serviços de informação e comunicação, 7,2%, e transportes 
e correio, 5,9%. Considerados períodos de doze meses, a 
receita do setor de serviços aumentou 7,7% em agosto, em 
relação a igual período de 2012 (9,5% em maio).

A produção industrial do estado recuou 0,6% no 
trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado 
em maio, quando decresceu 0,5%, no mesmo tipo de 
comparação, segundo dados dessazonalizados da PIM-
PF, do IBGE. A indústria de transformação retraiu 0,6% 
no período, com ênfase nos decréscimos dos segmentos 
de refino de petróleo e produção de álcool, 2,8%; e 
metalurgia, 3,2%. A indústria extrativa, favorecida pela 
operação de novas unidades de produção de petróleo, 
cresceu 1,9% no período. Considerados intervalos de doze 
meses, a indústria fluminense recuou 0,2% em agosto  
(-1,7% em maio), resultado de variações respectivas de 
-5,8% e 1,0% nas indústrias extrativa e de transformação.

De acordo com dados dessazonalizados da Federação 
das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o número 
de horas trabalhadas na indústria recuou 1,2% no trimestre 
encerrado em agosto, em relação ao finalizado em maio. 
O faturamento real, o nível de emprego e a massa salarial 
real cresceram, na ordem, 1,1%, 1,0% e 0,6% no período. 
O Nuci atingiu 83,1% (81,4% no trimestre encerrado em 
maio), situando-se em patamar 1,9 p.p. superior à média da 
série histórica.

O Icei, divulgado pela Firjan, atingiu 50,0 pontos 
em julho, menor patamar desde o quarto trimestre de 2008, 
ante 54,8 pontos em abril e 53,2 pontos em igual período de 
2012. A evolução trimestral decorreu de recuos respectivos 
de 6,0 pontos e de 4,0 pontos nos componentes condições 
atuais e expectativas.

O saldo das operações de crédito superiores a 
R$1 mil somou R$313,5 bilhões em agosto (R$99,5 
bilhões no segmento de pessoas físicas e R$214,1 bilhões 
no de pessoas jurídicas), expandindo 5% no trimestre e 
19,5% em doze meses. A evolução trimestral refletiu os 
acréscimos de 3,4% no segmento de pessoas físicas, em 
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Tabela 4.25 – Produção industrial – Rio de Janeiro

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2013

Mai2/ Ago2/ Ac. 12 meses

Indústria geral 100,0 -0,5 -0,6 -0,2

 Indústria extrativa 18,5 -4,2 1,9 -5,8

 Indústria de transformação 81,5 -1,6 -0,6 1,0

   Metalurgia básica 15,7 4,2 -3,2 -13,3

   Refino de petróleo e álcool 13,5 3,4 -2,8 1,8

   Outros produtos químicos 8,2 3,0 0,5 10,0

   Veículos automotores 6,7 -1,6 0,3 8,9

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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especial nos financiamentos imobiliários e no crédito 
consignado, e de 5,7% no de pessoas jurídicas, com ênfase 
nas modalidades financiamentos rurais e agroindustriais, e 
outros financiamentos.

A inadimplência relativa a essas operações de crédito 
atingiu 2,32% em agosto (2,58% em maio), ocorrendo 
decréscimos respectivos de 0,52 p.p. e de 0,11 p.p. nos 
segmentos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, que 
registraram, na ordem, taxas de 5,76% e 0,88%.

O superavit primário dos governos do estado, 
da capital e dos principais municípios do Rio de Janeiro 
totalizou R$2,19 bilhões no primeiro semestre do ano 
(R$3,33 bilhões em igual período de 2012), destacando-se a 
redução, de R$2,94 bilhões para R$734 milhões, no resultado 
do governo estadual. Os juros nominais, apropriados por 
competência, totalizaram R$3,46 bilhões no período, recuo 
de 7,5% em relação a igual período de 2012, e o deficit 
nominal somou R$1,27 bilhão (R$403 milhões no primeiro 
semestre de 2012).

A dívida líquida dos entes considerados atingiu 
R$77,1 bilhões em junho. O acréscimo de 2,1% em relação 
ao encerramento de 2012 refletiu, em especial, o aumento 
de 3,5% na dívida do governo do estado.

A produção de cana-de-açúcar deverá recuar 12,7% 
em 2013, de acordo com o LSPA divulgado pelo IBGE em 
setembro, com decréscimos de 10,4% na área colhida e de 
2,6% na produtividade. Dentre as demais culturas, estão 
projetadas reduções para as produções de mandioca, 27%; 
tomate, 7%; e abacaxi, 2,2%. A safra de grãos do estado 
deverá decrescer 17,1% no ano, reflexo de recuos de 14,6% 
na área colhida e de 3% na produtividade.

A balança comercial do estado acumulou deficit de 
US$1,9 bilhão nos nove primeiros meses do ano (superavit 
de US$6,4 bilhões em igual período de 2012), de acordo 
com o MDIC. As exportações somaram US$14,6 bilhões 
e as importações, US$16,5 bilhões, variando -32,5% e 
8,6%, respectivamente, no período. As vendas e as compras 
externas de óleos brutos de petróleo (53,8% e 15,3% dos 
respectivos totais) recuaram, na ordem, 45,1% e 18,4% no 
período.

O recuo das exportações decorreu de declínios 
de 9,0% nos preços e 26,1% no quantum, ressaltando-se 
a redução de 45,3% nas vendas de produtos básicos. Os 
principais destinos das exportações do estado foram EUA, 

Tabela 4.28 – Produção agrícola – Rio de Janeiro

Itens selecionados

Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção Variação %

2012 20132/ 2013/2012

Grãos

   Café 7,8 15,8 16,9 7,1

   Milho 0,9 15,0 13,3 -11,3

Outras lavouras

   Tomate 28,2 195,7 181,9 -7,0

   Cana-de-açúcar 18,7 5 692,9 4 968,0 -12,7

   Mandioca 10,6 324,4 236,7 -27,0

   Abacaxi 8,9 133,1 130,2 -2,2

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2011.

2/ Estimativa segundo o LSPA de setembro de 2013.

Tabela 4.26 – Necessidades de financiamento –

Rio de Janeiro1/

R$ milhões

UF Resultado primário Juros nominais

2012 2013 2012 2013

Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun

Estado do Rio de Janeiro -3 334 -2 191 3 737 3 458

 Governo estadual -2 937 -734 3 333 3 055

 Capital 56 -999 378 384

 Demais municípios -453 -459 26 20

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

Tabela 4.27 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento – Rio de Janeiro1/ 

R$ milhões

UF Dívida Fluxos acumulados no ano Dívida2/

2012 Nominal Outros4/ 2013

Dez Primário Juros Total3/ Jun

Estado do Rio de Janeiro 75 567 -2 191 3 458 1 267 308 77 142

 Governo estadual 69 338 -734 3 055 2 320 88 71 746

 Capital 6 599 -999 384 -615 221 6 205

 Demais municípios -370 -459 20 -439 -1 -809

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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China e Holanda (56% dos embarques nos nove primeiros 
meses do ano).

O crescimento das importações decorreu de recuo de 
4,8% nos preços e aumento de 14,1% no quantum, destacando-
se as elevações nas aquisições de bens de consumo, 16,8%, 
e matérias-primas, 11,9%. As importações provenientes dos 
EUA, Arábia Saudita e China representaram, em conjunto, 
38,9% das compras do estado no período.

A economia fluminense criou, de acordo com o 
Caged-MTE, 17,2 mil postos de trabalho no trimestre 
encerrado em agosto (30,9 mil em igual período de 
2012), dos quais 8,1 mil no setor de serviços, 3,8 mil na 
construção civil e 2,9 mil no comércio. Considerados 
dados dessazonalizados, o emprego formal cresceu 0,3% 
no trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado 
em maio, quando havia aumentado 0,6%, na mesma base 
de comparação.

De acordo com a PME do IBGE, a população 
ocupada e a PEA da RMRJ cresceram, em média, 1,6% e 
1,5%, respectivamente, no trimestre encerrado em agosto, 
em relação a igual período de 2012, e a taxa média de 
desemprego recuou 0,2 p.p., para 4,8%. O rendimento médio 
real habitualmente recebido pelas pessoas ocupadas e a massa 
salarial real elevaram-se 4,0% e 6,8%, respectivamente, no 
período. Considerados dados dessazonalizados, a taxa média 
de desemprego aumentou 0,2 p.p. no trimestre encerrado em 
agosto, em relação ao finalizado em maio.

O IPCA da RMRJ variou 0,43% no terceiro trimestre 
de 2013 (1,88% no anterior), resultado de recuo de 0,66% 
nos preços dos itens monitorados – em especial, devido ao 
retorno das tarifas de ônibus urbano aos valores anteriores 
aos reajustes – e de aumento de 0,84% nos preços livres 
(variações respectivas de 2,36% e 1,7% no segundo trimestre 
do ano). No âmbito dos preços livres, os comercializáveis 
variaram 1,52% e os não comercializáveis, 0,41% (1,2% e 
2,02% no segundo trimestre), destacando-se o impacto da 
redução de 19,23% nos preços dos alimentos in natura e do 
arrefecimento, de 1,98% para 1,46%, nos serviços. O índice 
de difusão atingiu 52,7% no terceiro trimestre (57,1% no 
trimestre encerrado em junho).

A variação do indicador acumulada nos últimos doze 
meses encerrados em setembro atingiu 5,96%, ante 7,34% 
em junho, recuo decorrente de desacelerações dos preços 
monitorados, de 3,73% para 1,98%, e dos livres, de 8,78% 
para 7,51%, essa evidenciando reduções nas variações nos 

Tabela 4.29 – Exportação por fator agregado – FOB

Janeiro-setembro

US$ milhões

Discriminação Rio de Janeiro Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 21 606 14 582 -32,5 -1,6

  Básicos 14 426 7 886 -45,3 -0,7

  Industrializados 7 180 6 696 -6,7 -2,5

    Semimanufaturados 1 667 1 295 -22,3 -6,1

    Manufaturados1/ 5 513 5 401 -2,0 -1,2

Fonte: MDIC/Secex 

1/ Inclui operações especiais.

Tabela 4.30 – Importação por categoria de uso – FOB

Janeiro-setembro

US$ milhões

Discriminação Rio de Janeiro Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 15 168 16 478 8,6 8,7

Bens de capital 2 828 3 103 9,7 6,5

Matérias-primas 4 744 5 309 11,9 7,8

 Bens de consumo 2 214 2 587 16,8 4,6

    Duráveis 1 097 1 312 19,6 -1,3

    Não duráveis 1 117 1 275 14,1 12,5

 Combustíveis e lubrificantes 5 382 5 479 1,8 19,0

Fonte: MDIC/Secex 

Tabela 4.31 – Evolução do emprego formal – 

Rio de Janeiro

Novos postos

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2012 2013

Ago Nov Fev Mai Ago

Total 30,9 36,0 -35,3 34,9 17,2

  Indústria de transformação 1,8 5,7 -2,8 7,4 2,2

  Comércio 4,6 21,6 -13,8 1,7 2,9

  Serviços 15,5 14,5 -13,0 18,1 8,1

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

  Agropecuária 1,5 -2,2 -2,0 1,5 1,8

  Serviços ind. utilidade pública 1,4 0,1 0,0 -0,6 -2,0

  Outros2/ 0,2 -1,2 -3,8 1,1 0,4

Fonte: MTE

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

2/ Inclui extrativa mineral, administração pública e outras.
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grupos de bens comercializáveis, de 7,79% para 7,59%, e 
não comercializáveis, de 9,41% para 7,46%. No mesmo 
período, os preços aumentaram 2,23% no grupo transportes, 
que inclui os itens monitorados gasolina e ônibus urbano, e 
9,12% no grupo alimentação e bebidas.

A evolução da economia do estado do Rio de 
Janeiro foi favorecida, no trimestre encerrado em agosto, 
pelo impacto dos mercados de trabalho e de crédito sobre 
a atividade varejista, e pelos investimentos em execução. 
Esses fatores tendem a se manter presentes nos próximos 
meses, contribuindo para evolução moderada da atividade 
econômica fluminense.

Tabela 4.32 – IPCA – Rio de Janeiro
Variação % trimestral

Discriminação Pesos1/ 2012 2013

IV Tri I Tri II Tri III Tri

IPCA 100,0 2,27 1,25 1,88 0,43

  Livres 72,7 2,56 2,22 1,70 0,84

    Comercializáveis 28,0 3,05 1,64 1,20 1,52

    Não comercializáveis 44,7 2,26 2,59 2,02 0,41

  Monitorados 27,3 1,52 -1,22 2,36 -0,66

  Principais itens

    Alimentação 23,4 2,49 4,42 2,12 -0,16

    Habitação 16,3 3,06 -1,98 2,30 1,52

    Artigos de residência 3,8 -0,17 2,05 0,26 2,98

    Vestuário 5,1 2,82 -0,56 2,50 0,07

    Transportes 17,8 1,31 0,30 1,65 -1,04

    Saúde 12,0 1,68 1,99 3,06 1,26

    Despesas pessoais 11,2 5,49 -0,46 1,94 0,85

    Educação 4,9 0,43 5,68 0,43 0,81

    Comunicação 5,5 -0,08 0,35 -0,36 0,07

Fonte: IBGE

1/ Referente a setembro de 2013.
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São Paulo

A economia paulista foi sensibilizada, nos meses 
recentes, pela retração da produção industrial. Nesse 
ambiente, embora o comércio varejista mostrasse dinamismo 
acentuado, o IBCR-SP recuou 0,3% no trimestre encerrado em 
agosto, em relação ao finalizado em maio, quando decrescera 
0,1%, no mesmo tipo de comparação, considerados dados 
dessazonalizados. A análise em doze meses revela que 
o indicador cresceu 1,5% em agosto, em relação a igual 
período de 2012 (1,3% em maio).

As vendas do comércio varejista cresceram 3,2% 
no trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado 
em maio, quando haviam recuado 0,1%, no mesmo tipo de 
análise, de acordo com dados dessazonalizados da PMC, 
do IBGE. Destacaram-se os aumentos nos segmentos 
artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria 
e cosméticos, 4,8%; hipermercados e supermercados, 
3,2%; móveis e eletrodomésticos, 2,7%; e combustíveis 
e lubrificantes, 2,4%. O comércio ampliado, refletindo 
variações de 0,1% nas vendas de veículos, motos, partes e 
peças, e de -4,2% nas de material de construção, aumentou 
0,5% no trimestre (-0,2% naquele encerrado em maio).

Considerados períodos de doze meses, as vendas 
varejistas do estado cresceram 5,6% em agosto, em relação 
a igual período de 2012 (6,7% em maio), destacando-se 
os aumentos nos segmentos combustíveis e lubrificantes, 
9,2%; hipermercados e supermercados, 7,4%; e móveis e 
eletrodomésticos, 5,2%. O comércio ampliado, refletindo os 
crescimentos de 0,8% nas vendas de veículos, motos, partes 
e peças, e de 4,2% nas de material de construção, aumentou 
4,1% (7,8% em maio), na mesma base de comparação.

O Índice de Confiança do Consumidor (ICC), 
divulgado pela Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo (Fecomercio-SP), decresceu 9,0% no trimestre 
finalizado em setembro, em relação ao terminado em junho, 
consequência de recuos de 8,2% no componente associado às 
condições econômicas atuais e de 9,5% naquele que estima 
as expectativas. O ICC recuou 14,5% em relação ao trimestre 
correspondente de 2012, resultado de retrações respectivas 
de 13,2% e 15,3% nos componentes mencionados.

De acordo com a PMS, do IBGE, a receita nominal 
do setor de serviços de São Paulo cresceu 8,3% no trimestre 
encerrado em agosto, em relação a igual período de 2012 
(8,8% em maio), destacando-se os aumentos nos serviços 
profissionais, administrativos e complementares, 9,4%; nos 
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Tabela 4.33 – Comércio varejista – São Paulo

Geral e setores selecionados
Variação % no período

Setores 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/ 12 meses

Comércio varejista 9,6 -0,1 3,2 5,6

   Combustíveis e lubrificantes 2,0 8,3 2,4 9,2

   Hiper e supermercados 14,2 -0,3 3,2 7,4

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

   Móveis e eletrodomésticos 10,0 -3,9 2,7 5,2

Comércio ampliado 9,7 -0,2 0,5 4,1

   Automóveis e motocicletas 10,4 2,9 0,1 0,8

   Material de construção 7,1 -2,6 -4,2 4,2

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa aos trimestres encerrados em t e t-3. Dados dessazonalizados.
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Tabela 4.34 – Receita nominal de serviços – São Paulo

Serv. empresariais não financeiros, exceto saúde e educação
Variação % no período

Segmentos 2012 2013

Ano Mai1/ Ago1/ 12 meses

Total 8,9 8,8 8,3 8,8

   Serviços prestados às famílias 9,9 15,0 14,6 11,6

   Serv. de informação e comunicação 6,3 7,6 5,6 6,4

   Serv. profissionais e administrativos 11,5 8,8 9,4 9,4

   Transportes e correio 10,7 10,1 10,4 11,8

   Outros serviços 6,7 6,1 5,0 6,0

Fonte: IBGE

1/ Variação relativa ao trimestre encerrado no mês assinalado e o mesmo período

    do ano anterior.
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serviços auxiliares dos transportes e correio, 10,4%; e nos 
serviços de informação e comunicação, 5,6%. A análise em 
doze meses indica que o setor cresceu 8,8% em agosto, em 
relação a igual período de 2012 (8,7% em maio).

A produção da indústria paulista recuou 2,3% no 
trimestre encerrado em agosto, em relação ao finalizado em 
maio, quando crescera 0,3%, nesse tipo de comparação, de 
acordo com dados dessazonalizados da PIM-PF do IBGE. 
Destacaram-se as reduções nas indústrias farmacêutica, 
23,0%; de material eletrônico, aparelhos e equipamentos de 
comunicações, 12,8%; e de alimentos, 5,7%, e os aumentos 
respectivos de 7,5% e 2,9% nos segmentos produtos de metal 
e máquinas e equipamentos.

Considerados intervalos de doze meses, a produção 
da indústria do estado cresceu 1,1% em agosto, em 
relação a igual período de 2012 (recuo de 0,4% em maio), 
destacando-se as expansões respectivas de 10,6% e 6,9% nas 
indústrias de material eletrônico, aparelhos e equipamentos 
de comunicações, e de refino de petróleo e álcool, e as 
reduções nos segmentos máquinas para escritório, 22,1%, 
e equipamentos de informática e de edição, impressão e 
reprodução de gravações, 9,4%.

De acordo com estatísticas dessazonalizadas da 
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), as 
vendas reais e as horas trabalhadas no setor variaram 0,5% 
e -2,1% no trimestre finalizado em agosto, em relação ao 
encerrado em maio, quando haviam oscilado, na ordem, 
0,9% e -1,8%, nesse tipo de análise. O Nuci recuou 0,6 p.p., 
para 81,0%, no trimestre.

O saldo das operações de crédito superiores a R$1 
mil contratadas em São Paulo atingiu R$763,9 bilhões 
em agosto, crescendo 2,7% no trimestre e 11,8% em doze 
meses. O total contratado no segmento de pessoas físicas, 
impulsionado pela modalidade financiamento imobiliário, 
totalizou R$324,2 bilhões, elevando-se 3,7% e 14,3%, 
respectivamente, nas bases de comparação consideradas. A 
carteira das operações pactuadas no segmento de pessoas 
jurídicas somou R$439,7 bilhões, elevando-se 1,9% no 
trimestre e 10% em doze meses, com destaque para a 
modalidade financiamento rural.

A inadimplência das operações de crédito em 
São Paulo atingiu 3,1% em agosto, variando -0,3 p.p. no 
trimestre e -0,6 p.p. em doze meses. A evolução trimestral 
decorreu de reduções respectivas de 0,5 p.p. e 0,2 p.p. 
nos segmentos de pessoas físicas e de pessoas jurídicas, 
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Tabela 4.35 – Produção industrial – São Paulo

Geral e setores selecionados

Variação % no período

Setores Pesos1/ 2013

Mai2/ Ago2/  12 meses

Indústria geral 100,0 0,3 -2,3 1,1

   Alimentos 11,6 -3,7 -5,7 2,6

   Veículos automotores 10,1 3,6 -4,7 2,4

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

   Outros produtos químicos 8,4 3,4 -1,3 1,0

   Máquinas e equipamentos 7,5 5,7 2,9 -2,5

   Farmacêutica 5,7 -6,9 -23,0 -1,3

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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nos quais a inadimplência situou-se em 4,5% e 2,2%, 
respectivamente.

O superavit primário dos governos do estado, da 
capital e dos principais municípios de São Paulo somou 
R$9,5 bilhões no primeiro semestre do ano. A redução 
de 8,4% em relação a igual período de 2012 decorreu de 
retrações nos resultados do governo do estado, 15,9%, e 
dos demais municípios, 52,3%, e de aumento de 45,7% no 
superavit da capital.

Os juros nominais, apropriados por competência, 
totalizaram R$13 bilhões no primeiro semestre do ano. 
O recuo de 11,3% em relação a igual período de 2012 
evidenciou as retrações respectivas de 15,6%, 0,4% e 11,2% 
nas esferas de governo consideradas. O deficit nominal 
somou R$3,5 bilhões (R$4,3 bilhões no primeiro semestre 
de 2012).

A dívida líquida do estado, da capital e dos demais 
principais municípios somou R$250,6 bilhões em junho 
(61,9% da dívida da região Sudeste), elevando-se 1% em 
relação a dezembro de 2012.

A safra de grãos do estado deverá totalizar 7,4 
milhões de toneladas em 2013, segundo o LSPA de setembro, 
do IBGE. A projeção de aumento anual de 4,5% está 
associada, principalmente, às previsões de crescimentos 
de 31,4% na colheita de soja, decorrente de aumentos de 
15,4% da área colhida e de 13,8% do rendimento médio, 
e de 13,4% na safra de arroz, devido exclusivamente à 
elevação do rendimento médio. Adicionalmente, projetam-se 
recuos anuais respectivos de 3,3% e 0,1% para as produções 
de milho e feijão. Em relação às demais lavouras, estão 
previstas elevação de 6,7% para a produção de cana de 
açúcar, resultado de variações de 9,5% do rendimento 
médio e -2,6% da área colhida, e reduções para as colheitas 
de café, 26,2%, em ciclo bienal de baixa produtividade, e 
laranja, 18%, reflexo de recuos de 15,4% da área colhida e 
3,1% do rendimento.

De acordo com levantamento realizado pela Conab 
em outubro, a safra de grãos da região deverá variar de -1,4% 
a 1,5%, em 2014, em relação a 2013, situando-se entre 8 e 
8,2 milhões de toneladas. Estão consideradas redução de 
1,4% a 4,3% para a produção de milho e elevação de 5% a 
9%, para a de soja. 

Os abates de bovinos, aves e suínos realizados 
em estabelecimentos fiscalizados pelo SIF, nos oito 

Tabela 4.37 – Dívida líquida e necessidades de 

financiamento – São Paulo1/

R$ milhões

UF Dívida Dívida2/

2012 Nominal Outros4/ 2013

Dez Primário Juros Total3/ Jun

Est. São Paulo 248 094 -9 491 12 957 3466 -972 250 588

 Governo estadual 181 050 -5 954 8 680 2 726 -226 183 550

 Capital 66 867 -2 932 3 996 1063 -626 67 304

 Demais municípios 176 - 605 281 - 323 -120 - 267

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

Tabela 4.38 – Produção agrícola – São Paulo

Itens selecionados
Em mil toneladas

Discriminação Pesos1/ Produção2/ Var. %

2012 2013 2013/2012

Produção de grãos 7 110 7 431 4,5

   Arroz (em casca) 0,2  82  93 13,4

   Feijão 1,0  236  236 -0,1

   Milho 3,9 4 755 4 596 -3,3

   Soja 2,6 1 472 1 933 31,4

Outras lavouras selecionadas

   Café 3,2  313  231 -26,2

   Cana-de-açúcar 60,7 357 746 381 566 6,7

   Laranja 14,1 14 483 11 873 -18,0

Fonte: IBGE

1/ Por valor da produção – PAM 2011.

2/ Estimativa segundo o LSPA de setembro de 2013.

Tabela 4.36 – Necessidades de financiamento –

São Paulo1/

R$ milhões

UF

2012 2013 2012 2013

Jan-jun Jan-jun Jan-jun Jan-jun

Estado de S. Paulo -10 358 -9 491 14 615 12 957

 Governo estadual -7 077 -5 954 10 287 8 680

 Capital -2 013 -2 932 4 011 3 996

 Demais municípios -1268 - 605 317 281

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

Resultado primário Juros nominais



60  |  Boletim Regional do Banco Central do Brasil  |  Outubro 2013

primeiros meses do ano, variaram 7,4%, -17,6% e -4,2%, 
respectivamente, em relação a igual período de 2012, de 
acordo com o MAPA. A evolução dos abates de bovinos 
refletiu a recuperação da demanda externa, e a redução nos 
relativos a aves evidenciou o menor consumo externo e a 
redução dos preços no mercado interno.

O deficit da balança comercial de São Paulo 
totalizou US$25,3 bilhões nos nove primeiros meses do ano, 
elevando-se 68,3% em relação a igual período de 2012. As 
exportações recuaram 4,2% e as importações aumentaram 
14,4%, somando, na ordem, US$41,9 bilhões e US$67,2 
bilhões.

O comportamento das exportações, decorrente 
de variações de -5,1% nos preços e de 1% no quantum, 
refletiu, fundamentalmente, a redução de 7,4% nas vendas 
de produtos manufaturados, com destaque para a retração 
de 33,1% nos embarques de aviões. Argentina, EUA, China, 
Holanda e México adquiriram, em conjunto, 41,9% das 
exportações do estado no período.

O crescimento das importações, evidenciando 
variações de -1% nos preços e 15,6% no quantum, foi 
influenciado, em especial, pelo aumento de 66% nas compras 
de combustíveis e lubrificantes. As aquisições provenientes 
dos EUA, China, Alemanha, Nigéria e Coreia do Sul 
representaram, em conjunto, 50,7% do total importado pelo 
estado no período. 

A economia de São Paulo criou, de acordo com 
o Caged/MTE, 81,9 mil empregos formais no trimestre 
encerrado em agosto (103,5 mil em igual período de 
2012), dos quais 30,6 mil no setor de serviços, 28,1 mil na 
agropecuária e 27,2 mil no comércio. Considerados dados 
dessazonalizados, o nível de emprego formal cresceu 0,1% 
no trimestre terminado em agosto, em relação ao finalizado 
em maio, quando havia aumentado 0,2%, no mesmo tipo 
de análise.

A taxa de desemprego da RMSP, divulgada pela PME 
do IBGE, atingiu 5,9% no trimestre encerrado em agosto (6% 
em igual período de 2012), refletindo aumentos de 0,5% na 
população ocupada e de 0,4% na PEA. O rendimento real 
médio habitual e a massa salarial real cresceram 0,5% e 
1%, respectivamente, no período considerado. A análise na 
margem, a partir de dados dessazonalizados, revelou que a 
taxa de desemprego atingiu 5,8% no trimestre finalizado em 
agosto (5,9% naquele encerrado em maio).
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Fonte: Mapa

Tabela 4.39 – Exportação por fator agregado – FOB

Janeiro-setembro
US$ milhões

Discriminação São Paulo Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 43 682 41 849 -4,2 -1,6

  Básicos 3 709 4 076 9,9 -0,7

  Industrializados 39 973 37 773 -5,5 -2,5

    Semimanufaturados 5 242 5 598 6,8 -6,1

    Manufaturados1/ 34 731 32 175 -7,4 -1,2

Fonte: MDIC/Secex

1/ Inclui operações especiais.

Tabela 4.40 – Importação por categoria de uso – FOB

Janeiro-setembro
US$ milhões

Discriminação São Paulo Brasil

2012 2013 Var. % Var. %

Total 58 733 67 183 14,4 8,7

  Bens de capital 15 477 15 948 3,0 6,5

  Matérias-primas 28 686 31 931 11,3 7,8

  Bens de consumo 8 946 9 968 11,4 4,6

    Duráveis 3 437 3 888 13,1 -1,3

    Não duráveis 5 508 6 080 10,4 12,5

  Combustíveis e lubrificantes 5 623 9 336 66,0 19,0

Fonte: MDIC/Secex

Tabela 4.41 – Evolução do emprego formal – São Paulo

Novos postos de trabalho

Acumulado no trimestre (em mil)1/

Discriminação 2012 2013

Ago Nov Fev Mai Ago

Total 103,5 54,6 -120,6 149,0 81,9

  Indústria de transformação -1,4 -3,8 -34,8 39,5 -5,4

  Comércio 30,6 47,3 -16,6 0,4 27,2

  Serviços 33,2 47,6 -6,1 50,4 30,6

  Construção civil 2,9 -14,6 -2,4 16,4 0,2

  Agropecuária 32,3 -20,8 -56,3 33,9 28,1

  Serviços industr. de utilidade pública 1,7 1,3 2,4 1,0 -0,2

  Outros2/ 4,2 -2,5 -6,8 7,4 1,5

Fonte: MTE

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

2/ Inclui extrativa mineral, administração pública e outros.
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O IPCA da RMSP variou 0,68% no terceiro trimestre 
de 2013 (1,04% no segundo), resultado de aceleração dos 
preços livres, de 0,96% para 1,04%, e desaceleração dos 
monitorados, de 1,31% para -0,47%. 

O desempenho dos preços livres refletiu, em especial, 
a aceleração dos preços dos produtos comercializáveis, de 
0,08% para 1,00%, destacando-se as elevações nos preços 
de leites e derivados, panificados, aparelhos eletroeletrônicos 
e carnes. Os preços dos itens não comercializáveis 
desaceleraram de 1,68% para 1,06%, com ênfase no recuo 
acentuado dos preços dos tubérculos. Os preços dos serviços 
cresceram 1,97% (1,76% no trimestre encerrado em junho), 
ressaltando-se os aumentos nos itens passagens aéreas, 
serviços pessoais, aluguéis residenciais e alimentação fora 
do domicílio. 

A evolução dos preços monitorados no trimestre 
refletiu, principalmente, o cancelamento do aumento nas 
tarifas de ônibus urbanos, que havia impactado o IPCA no 
segundo trimestre. O índice de difusão médio atingiu 52,3% 
(53,5% no segundo trimestre do ano). 

Considerados intervalos de doze meses, a inflação 
na RMSP recuou de 6,14%, em junho, para 5,66%, em 
setembro, resultado de desacelerações dos preços livres, 
de 7,66% para 7,24%, e dos monitorados, de 1,60% para 
0,82%.

A evolução recente da economia de São Paulo 
refletiu, em especial, o desempenho negativo da indústria 
do estado. As perspectivas para os próximos trimestres 
incorporam, no entanto, eventual aumento da competitividade 
da indústria regional, favorecida pela evolução da taxa de 
câmbio, e pelos impactos das medidas de política econômica 
recentes. Adicionalmente, a atividade varejista deverá seguir 
impulsionada pelo vigor no mercado de trabalho e pelo 
crescimento moderado do crédito.
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Tabela 4.42 – IPCA – São Paulo
Variação % no período

Discriminação Pesos1/ 2012 2013

Ano II Tri III Tri 12 meses

IPCA 100,0 4,72 1,04 0,68 5,66

  Livres 76,4 5,56 0,96 1,04 7,24

    Comercializáveis 33,9 3,23 0,08 1,00 5,94

    Não comercializáveis 42,5 7,57 1,68 1,06 8,31

  Monitorados 23,6 2,19 1,31 -0,47 0,82

  Principais itens

    Alimentação 23,1 8,67 1,30 0,42 8,86

    Habitação 14,0 5,31 1,48 1,74 3,40

    Artigos de residência 4,0 0,79 1,32 1,31 7,20

    Vestuário 5,9 5,47 1,76 0,07 4,52

    Transportes 20,5 -1,24 -0,17 -0,57 2,16

    Saúde 11,7 6,33 2,41 1,26 7,06

    Despesas pessoais 11,2 8,49 1,23 2,08 8,83

    Educação 5,0 7,70 0,22 0,57 7,80

    Comunicação 4,6 0,60 -0,10 -0,01 0,38

Fonte: IBGE

1/ Referente a setembro de 2013.
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