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Apresentação

Este Boletim de Conjuntura foi produzido pela Fundação João Pinheiro (FJP),
constituindo a retomada de um trabalho já realizado anteriormente com as publicações
Boletim de Conjuntura e Análise e Conjuntura. Elaborado conjuntamente pelo Centro
de Estudos de Políticas Públicas e pelo Centro de Estatísticas e Informações da FJP, o
boletim tem o objetivo de acompanhar a evolução da economia mineira, relacionandoa com o panorama nacional.
Este número marca o início de um projeto que deverá atingir a maturidade
no próximo ano. O objetivo é que, em sua forma definitiva, a publicação contenha
três seções: a primeira revisando a performance da economia mineira no trimestre
imediatamente anterior; a segunda apresentando as projeções para a atividade
econômica do estado no período subseqüente; e, finalmente, uma seção abordando
temas variados de economia aplicada. A intenção é elaborar um texto conciso, de
formato ágil, que facilite a difusão das informações entre gestores e pesquisadores.
Nesta edição, apresenta-se apenas uma revisão do desempenho das economias
mineira e brasileira nos últimos dois anos e no primeiro trimestre de 2008. Estão ainda
ausentes as seções de projeções econômicas e temas de economia aplicada. Apesar de
algumas previsões sobre a evolução das economias internacional, nacional e estadual
nos próximos meses serem mencionadas ocasionalmente, não está dentre os objetivos
do texto apresentar uma análise exaustiva de tais perspectivas.
O próximo passo é a publicação de mais um número em 2008, que já deverá
incorporar a seção de temas em economia aplicada. Para 2009, a expectativa é de
que o boletim, já incluindo as projeções econômicas em seu formato completo, seja
publicado com periodicidade trimestral.
Como este é apenas o primeiro esforço no âmbito deste projeto, a distribuição
do presente texto será restrita. Pela mesma razão, agradecemos qualquer sugestão
e/ou comentário sobre o conteúdo e formato do trabalho. O endereço é conjuntura@
fjp.mg.gov.br.

Ricardo Luis Santiago
Presidente, Fundação João Pinheiro

.

Sumário Executivo

No primeiro trimestre de 2008, a produção industrial mineira se expandiu 7,3%, após
crescer 4,5% em 2006 e 8,6% em 2007 (relativamente ao mesmo período no ano
anterior).

No primeiro trimestre de 2008, a indústria extrativa mineral registrou aumento de 11,8%
em sua produção física em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto a indústria
de transformação cresceu 6,6%.

No primeiro trimestre de 2008, relativamente ao mesmo período de 2007, o volume de
vendas do comércio varejista em Minas Gerais cresceu 14%, após crescer 12,3% no
acumulado de 2007.

O valor exportado por Minas Gerais no primeiro trimestre de 2008 aumentou 7,1%
(MDIC) em relação ao mesmo trimestre de 2007. Em igual período de 2005, 2006 e 2007,
o crescimento das exportações alcançou 39,8%, 14,5% e 25,4% respectivamente.

A taxa média de desemprego no estado, de 13,8% em 2006 e 12,2% em 2007, reduziu-se
no primeiro trimestre de 2008 para 11,4% da PEA.

No resultado acumulado em 12 meses, a inflação até abril de 2008 ficou em 5,6% para a
RMBH e 5,0% para o Brasil. O componente alimentos e bebidas apresentou alta de 16,5%
para a RMBH e 12,6% para o Brasil.

A arrecadação do ICMS cresceu 16,5% no primeiro trimestre de 2008, contra 9,5% no
primeiro trimestre de 2007, relativamente ao mesmo período no ano imediatamente
anterior.

.

INTRODUÇÃO

A economia mineira – que responde por aproximadamente 9%
do PIB brasileiro1 – apresentou bons resultados setoriais nos
primeiros meses de 2008, contribuindo para o desempenho
favorável da economia nacional no período. No primeiro trimestre
de 2008, relativamente ao mesmo período de 2007, a produção
industrial mineira se expandiu 7,3%, o comércio cresceu 11,6% e
a taxa de desemprego na RMBH recuou para 11,4% da População
Economicamente Ativa (PEA).

A performance das economias mineira e brasileira no início de 2008
sinaliza uma continuidade da trajetória de crescimento registrada no
biênio 2006/2007, indicando que a economia se mantém aquecida
e que os efeitos da crise nos EUA e da pressão inflacionária no
mercado mundial ainda não afetaram de forma significativa a
expansão econômica em curso. As expectativas para o segundo
semestre, no entanto, indicam uma potencial deterioração desse
quadro.

Este boletim analisa o desempenho da economia mineira em 2006,
2007 e primeiro trimestre de 2008, através de indicadores para a
atividade econômica, setor externo, mercado de trabalho, inflação
e arrecadação do governo estadual.

1

IBGE, Diretoria de Pesquisas - Coordenação de Contas Nacionais e FJP, Centro de Estatística e Informações
(CEI).
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“A economia brasileira
registrou um crescimento do
PIB da ordem de 3,8% em
2006 e 5,4% em 2007

”

A ECONOMIA BRASILEIRA:
2006, 2007 E PRIMEIRO
TRIMESTRE DE 2008
A economia brasileira registrou um

Em 2006, o crescimento de 3,8% do PIB

crescimento do PIB da ordem de 3,8%

posicionou o Brasil abaixo dos principais

em 2006 e 5,4% em 2007, conseguindo

países emergentes, tendo a China (11,1%),

ainda manter superávit na conta corrente

Índia (9,7%), Argentina (8,5%) e Rússia

do balanço de pagamentos, inflação

(6,7%) registrado taxas de crescimento

controlada, taxa de juros básica e dívida

bem mais elevadas 2.

líquida como percentual do PIB em
queda e crescimento do emprego formal.

Os componentes domésticos da despesa

A expectativa era, portanto, de que

agregada

2008 fosse um ano de prosperidade e

expressivo, com o consumo das famílias se

estabilidade. Tal expectativa, entretanto,

expandindo 4,6%, o consumo do governo,

estava condicionada aos desdobramentos

2,8%, e a formação bruta de capital fixo,

do cenário econômico internacional e ao

10%. Em termos setoriais, destacaram-se

seu impacto sobre a economia doméstica.

a Agropecuária (crescimento de 4,2%),

2

tiveram

um

crescimento

Boletim de Conjuntura 78, IPEA.
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com contribuição expressiva da produção

transações correntes correspondeu a US$

vegetal; na Indústria, a extração mineral

13,6 bilhões, cerca de 1,27% do PIB.

(crescimento de 5,7%) e a construção civil
(4,6%) e, no setor de Serviços, o comércio

Esses bons resultados tiveram reflexos

(5,1%) e os serviços de intermediação

positivos sobre o mercado de trabalho. Em

financeira (6,2%).

dezembro de 2006, havia mais 516 mil
pessoas ocupadas do que em dezembro

O setor externo, por sua vez, fez uma

de 2005 no conjunto das seis regiões

contribuição

o

metropolitanas cobertas pela Pesquisa

crescimento do PIB, resultado de um

Mensal de Emprego do IBGE4. A taxa

aumento das importações aproximadamente

de desocupação – 8,4% em dezembro

quatro vezes maior que o das exportações.

de 2006 contra 8,3% em dezembro de

Em 2006, as exportações cresceram 4,7% em

2005 – não recuou porque a população

termos reais, contribuindo com 0,71 ponto

economicamente ativa (PEA) aumentou

percentual para a taxa de crescimento do PIB.

em 568 mil pessoas no mesmo período.

Por outro lado, as importações cresceram

A inclusão de novos trabalhadores na

18,3%, contribuindo negativamente com

PEA, em ritmo superior ao crescimento

–2,11 pontos percentuais para o crescimento.

demográfico esperado, indica uma melhora

líquida

negativa

para

das condições do mercado de trabalho, uma
Apesar de o câmbio médio ter se apreciado,

vez que indivíduos que haviam deixado de

passando de R$ 2,28 por

procurar trabalho voltaram a fazê-lo5.

dólar em

dezembro de 2005 para R$ 2,15 por dólar
em dezembro de 2006, o câmbio real efetivo

A renda nas regiões metropolitanas, neste

ficou relativamente estável3 . O saldo em

período, aumentou 4,2%. A combinação
do aumento na ocupação com o aumento

3

Taxa de câmbio comercial para compra: real (R$) / dólar americano (US$) – média; Taxa de câmbio - efetiva real
- INPC - exportações . Fonte: http://www.ipeadata.gov.br

4

Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador e Recife.

5

A taxa de participação, isto é, a relação entre a PEA e a população em idade ativa (PIA), aumentou de 56,2% para
56,6%, no período considerado.
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na renda real resultou numa massa salarial,

juros da economia fosse reduzida de 13,0%

em média, 6,4% maior que a do ano

para 11,25% ao longo do ano.

anterior.
Em 2007, apesar do cenário internacional
A inflação em 2006, medida pelo IPCA

bem mais adverso, a economia brasileira

do IBGE, situou-se em 3,14% (variação

registrou a segunda maior taxa de

acumulada em 12 meses), resultado bem

crescimento dos últimos vinte anos6, 5,4%.

abaixo da meta de
4,5%.

De

maneira

“ Em 2007, apesar do cenário

preço situou-se abaixo

internacional bem mais
adverso, a economia brasileira

Nacional do Custo da
Construção – INCC

registrou a segunda maior taxa
de crescimento dos últimos

(5,0%) e o IPA-OG
Produtos

das

famílias,

componente
da

demanda

agregada,

da meta de inflação. A
exceção foi o Índice

consumo

principal

geral, a variação dos
principais índices de

O

”

vinte anos

Agrícolas

(6,9%). O deflator do

cresceu 6,5%.
O

consumo

do

governo

cresceu 3,1%,
enquanto

a

formação

PIB, que indica a média de variação de

bruta de capital fixo se expandiu 13,4%,

todos os preços da economia de um ano

levando a taxa de investimento para

em relação ao anterior, aumentou 4,7%.

17,6% do PIB7. A contribuição do setor

Essa combinação de diversos fatores

externo para o crescimento do PIB foi

positivos permitiu que a taxa básica de

novamente negativa, da ordem de -1,4

6
7

IPEA.Carta de Conjuntura. Março 2008.
IPEA.Carta de Conjuntura. Março 2008.
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ponto percentual. Embora as exportações

dos alimentos se deveu ao aumento da

tenham crescido 6,6%, as importações

demanda mundial, baixo nível de estoques

aumentaram 20,7%, fazendo com que

e

o país encerrasse o ano com US$ 1,461

para a produção de biocombustíveis. Já

bilhão de déficit em transações correntes,

os preços do petróleo responderam ao

aproximadamente 0,11% do PIB.

crescimento elevado da demanda em face

aumento da demanda por insumos

da expansão pouco expressiva da oferta e
A taxa de câmbio se apreciou continuamente

do enfraquecimento do dólar com relação

ao longo de 2007, caindo de R$ 2,14 por dólar

às principais moedas do mundo.

em janeiro para R$ 1,79 em dezembro. Se, por
um lado, a moeda mais valorizada incentivou

O biênio 2006/2007 não foi um período

o crescimento das importações, contribuindo

de aquecimento econômico apenas para

para o déficit em transações correntes, por

o Brasil. Enquanto os Estados Unidos

outro, exerceu a importante função de ancorar

passaram a enfrentar uma desaceleração

a taxa de inflação, uma vez que já começava a

econômica8, o crescimento extraordinário

se manifestar sobre esta a pressão dos preços

da China e da Índia trouxe o grupo de

dos alimentos no mercado mundial. O IPCA

países emergentes para a liderança do

do IBGE acumulou uma variação de 4,5%

crescimento econômico mundial.

em 2007. O grupo alimentos, principal fator
de aumento no índice, cresceu 10,8%.

No primeiro trimestre de 2008, todos os
setores produtivos da economia brasileira

No setor externo, verificou-se a forte

se

expandiram,

resultando

em

um

elevação dos preços do petróleo e de

crescimento do PIB de 5,8% em relação

outras commodities, inclusive alimentos,

a igual período de 20079. Nesse período, a

dando origem a pressões inflacionárias

Indústria cresceu 6,9%, os Serviços, 5,0%

em escala mundial. O aumento dos preços

e a Agropecuária, 2,4%. Sob a ótica da
demanda, o consumo das famílias e o do

8

Originada pela crise no mercado hipotecário de segunda linha - subprime, que atingiu o sistema financeiro como
um todo.

9

IPEA.Carta de Conjuntura. Junho 2008.
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governo alcançaram crescimento de 6,6%

mesmo período em 2007. A redução do

e 5,8% respectivamente. A formação bruta

superávit comercial e o aumento do déficit

de capital fixo registrou uma variação

da conta serviços e rendas resultaram

de 15,2% ante o mesmo período do ano

em um déficit em conta corrente de US$

anterior.

14,7 bilhões no acumulado em 12 meses
até abril, em contraste com o superávit de

O bom desempenho da economia estimulou

US$ 13,9 bilhões registrado nos 12 meses

o mercado de trabalho, que registrou uma

anteriores10.

taxa média de desocupação 1,4 ponto
percentual menor que a observada em

As projeções para o segundo semestre de

2007. Seguindo a tendência global, o

2008 apontam para a desaceleração da

quadro inflacionário do país se deteriorou

economia global11, inclusive nos países

significativamente devido ao aumento

emergentes. Para o Brasil, as expectativas

dos preços dos alimentos, com a variação

sinalizam uma de taxa de inflação medida

do IPCA de 5,6% em maio (acumulado

pelo IPCA, em 2008, em torno de 6,5%,

em 12 meses) se aproximando do limite

o teto da meta de inflação12. Espera-se,

superior da banda da meta de inflação.

assim, que a taxa Selic, em alta desde

Com a valorização crescente da moeda

abril, continue subindo para conter a

doméstica (R$1,60 em meados de junho),

pressão inflacionária e situe-se entre 14%

as importações continuaram crescendo

e 14,5% em dezembro. No setor externo,

em ritmo muito mais acelerado que as

a expectativa é de uma deterioração ainda

exportações, culminando em um superávit

maior na conta de transações correntes.

comercial no período de janeiro a maio

Em julho, o IPEA divulgou nota técnica13

de apenas 8,7 bilhões de dólares, bem

revendo sua estimativa do déficit em conta

abaixo dos 16,8 bilhões registrados no

corrente do Brasil, em 2008, para o intervalo

10
11
12
13

IPEA.Carta de Conjuntura. Junho 2008
Fundo Monetário Internacional. World Economic Outlook. Julho 2008.
Banco Central do Brasil. Focus- Relatório de Mercado. 11 de Julho de 2008.
Disponível em http://www.ipea.gov.br/
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entre US$ 27,5 bilhões e US$ 34,5 bilhões,
número bem superior à estimativa de US$
11,5 bilhões divulgada no início do ano.
A taxa de crescimento do PIB deverá se
reduzir em relação a 2007 e situar-se entre
4% e 4,5% em 2008.
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A ECONOMIA MINEIRA: 2006,
2007 E PRIMEIRO TRIMESTRE
DE 2008

Em razão das alterações metodológicas

para cada atividade, muitos deles utilizados

introduzidas no cálculo do Produto Interno

no cálculo do próprio PIB, e que, portanto,

Bruto dos estados em novembro de

sinalizam de maneira adequada a evolução

2007, em consonância com as mudanças

recente da atividade econômica do estado.

efetuadas no cálculo do PIB nacional em
março desse mesmo ano, as estimativas
de produto das economias estaduais estão
defasadas. O último resultado disponível
para o Produto Interno Bruto de Minas
Gerais é preliminar e refere-se a 2006 14.

Produto Interno Bruto - O Produto
Interno Bruto de Minas Gerais totalizou
R$192,6 bilhões e apresentou crescimento
real de 4,0% em 2005, relativamente a
2004, superior ao desempenho nacional
de 3,2% no mesmo período. No ano

A análise a seguir será baseada no Produto
Interno Bruto e nos valores adicionados
estaduais no que diz respeito a 2005
e 2006. Devido à falta de indicadores
atualizados, para a análise de 2007 e do
primeiro trimestre de 2008, far-se-á uso de

seguinte, com valor de R$ 208,7 bilhões
e aumento real de 3,9%, o crescimento
do PIB do estado ficou bem próximo do
registrado pelo país. No biênio 2005-2006,
a participação estadual no PIB nacional
manteve-se em 9,0% (tabela 1).

pesquisas e dados específicos disponíveis

14

As estimativas trimestrais e anuais de crescimento do PIB de Minas Gerais realizadas pelo Centro de Estatística
e Informações (CEI) da Fundação João Pinheiro (FJP) serão normalizadas a partir do próximo ano, com defasagem
aproximada de três meses entre a divulgação e o período de referência.
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TABELA 1: PRODUTO INTERNO BRUTO E TAXA DE CRESCIMENTO REAL
- MINAS GERAIS E BRASIL - 2005-2006

TAXA DE
MG/BR (%)

R$ (milhões)
ESPECIFICAÇÃO

CRESCIMENTO (%)
2005

2005

2006

2005

2006

9,0

9,0(1)

192.611

208.709(1)

4,0

3,9(1)

2.147.239

2.322.936

3,2

3,8

Minas Gerais
Brasil

2006

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas - Coordenação de Contas Nacionais e FJP, Centro de Estatística e
Informações
(1) Dados preliminares

Indústria - O valor adicionado (VA)

global da indústria mineira no período. A

industrial de Minas Gerais cresceu 4,3% e

indústria extrativa mineral cresceu 11,9%

respectivamente

e 8,8%, a indústria de transformação, 3,5%

e superou o desempenho nacional de 2,2%

e 2,2%, a construção civil, 3,4% e 8,7% e

16.

a produção e distribuição de eletricidade,

3,8% em 2005 e 2006

e 2,8% no biênio

15

Todos os sub-setores

contribuíram positivamente para o resultado

gás e água, 3,1% e 1,5% 17.

GRÁFICO 1: ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO DO VALOR
ADICIONADO DA INDÚSTRIA, SEGUNDO SUBSETORES – MINAS
GERAIS – 2006(1)

Cons trução Civil
15,2%
Produção e
dis tribuição de
eletricidade, gás e
água
15,2%

Trans form ação
57,7%

Extrativa Mineral
12,0%

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
(1) Dados preliminares

15
16
17

FJP, Centro de Estatística e Informações (CEI)
IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais
FJP, Centro de Estatística e Informações (CEI)
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Segundo dados da PIM-PF/IBGE, o volume

2005, 4,5% em 2006 e 8,6% em 2007. O

físico da produção industrial mineira vem

acréscimo de 7,3% registrado no primeiro

aumentando desde 2003, quando registrou

trimestre de 2008, relativamente ao

acréscimo de 1,4%. A partir de 2004, com

mesmo trimestre do ano anterior, sinaliza

taxa de 6,0%, o crescimento industrial

a continuidade dessa fase de expansão

tornou-se mais robusto e manteve-se

(tabela 2).

assim nos anos seguintes. Foi de 6,3% em

TABELA 2: TAXA DE CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO FÍSICA INDUSTRIAL
– MINAS GERAIS – 2004-2008
TAXA DE CRESCIMENTO (%)
Anual

Trimestral (1)

2004

2005

2006

2007

1º trimestre 2008

6,0

6,3

4,5

8,6

7,3

Indústria extrativa mineral

12,0

12,7

8,8

12,4

11,8

Indústria de transformação

5,1

5,3

3,8

8,0

6,6

Alimentos

5,9

6,7

4,1

(0,5)

(0,1)

Bebidas

(2,3)

(10,9)

7,4

7,3

(3,1)

Fumo

(6,7)

1,4

3,8

(0,6)

(6,3)

Têxtil

6,7

6,5

0,9

0,1

(6,4)

Celulose, papel e produtos de papel

4,8

5,5

(3,2)

22,1

4,4

Refino de petróleo e álcool

6,5

(0,6)

5,3

1,2

16,8

Outros produtos químicos

12,3

2,5

4,4

9,0

3,3

Minerais não metálicos

3,6

10,6

4,0

0,8

7,4

(2,2)

(2,0)

2,7

2,7

1,9

1,0

31,0

(13,6)

20,5

7,3

Máquinas e equipamentos

14,1

11,8

10,6

22,8

7,1

Veículos automotores

17,1

10,8

10,6

21,7

21,9

ATIVIDADE
Indústria geral

Metalurgia básica
Produtos de metal - exclusive máquinas e
equipamentos

Fonte: IBGE , Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física (PIM-PF)
(1) Primeiro trimestre relativamente ao mesmo trimestre do ano anterior
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O crescimento da indústria tem sido

de petróleo e álcool, cresceram 21,9%

impulsionado pelo vigor da indústria

e 16,8%, respectivamente, seguidos de

extrativa

por

minerais não-metálicos, 7,4%, produtos de

aproximadamente 12% do VA industrial,

metal, 7,3% e máquinas e equipamentos,

bem como pela indústria de transformação,

7,1%.

que responde por aproximadamente 57%

período foram registradas nos gêneros

do VA industrial do estado (gráfico 1). A

indústria têxtil (-6,4%), fumo (-6,3%),

consistente recuperação da construção

alimentos (-0,1%) e bebidas (-3,1%).

mineral,

responsável

As quedas mais acentuadas no

civil – que corresponde a cerca de 15%
do VA da indústria (gráfico 1) – também

A construção civil, segmento de grande

sustentou o ritmo da atividade industrial

influência na geração de emprego e renda,

a partir de 2004. A contínua expansão

vem consolidando sua expansão após

da indústria extrativa mineral deveu-se à

uma crise que se estendeu até o começo

extraordinária elevação das exportações

de 2004. A recuperação, iniciada com

e aos preços internacionais do minério

os

de ferro, favorecidos pelo crescimento

construção pesada, está sendo fortalecida

mundial, especialmente da China. No

pelo mercado habitacional devido tanto ao

primeiro trimestre de 2008, esse segmento

aumento do emprego e dos rendimentos

da indústria registrou aumento de 11,8%

quanto ao maior volume de recursos e

na produção física em relação ao mesmo

facilidades na obtenção de financiamento

período do ano anterior.

habitacional. Conforme dados da PED/

investimentos

governamentais

na

FJP18 para a Região Metropolitana de
A indústria

com

Belo Horizonte, a ocupação no setor

contribuição positiva de oito dos 12

aumentou 10,6% no primeiro trimestre

gêneros que integram a PIM-PF, cresceu

de 2008 relativamente ao mesmo período

6,6% no primeiro trimestre. Os maiores

de 2007. O consumo de cimento, um dos

destaques, veículos automotores e refino

principais insumos da atividade, cresceu

18

de

transformação,

FJP, Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED)
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15,9% no estado no mesmo período,

Serviços - O valor adicionado dos

conforme dados do Sindicato Nacional da

serviços teve aumentos de 4% e 4,1%

Indústria do Cimento (SNIC).

em 2005 e 200619 respectivamente. Entre
os subsetores, o maior crescimento foi

Quanto à evolução da produção e

alcançado pelo comércio, com 4,3% e

distribuição de eletricidade, água e gás

7,5%, que apresentou a segunda maior

no primeiro trimestre de 2008, houve

participação na atividade (cerca de 20%),

acréscimo de 4,1% no volume total de

inferior apenas à da administração pública,

água e esgoto faturado pela Copasa, assim

próxima de 23% no período analisado

como aumento de 10,1% no consumo

(gráfico 2). Os demais subsetores também

do mercado Cemig de energia elétrica.

tiveram desempenho positivo no biênio:

Foi de 7,8% o acréscimo no consumo

transportes (2,1% e 2,8%), serviços de

industrial, de 7% no comercial e de 2,1%

informação (2,5% e 1,7%), intermediação

no residencial.

financeira (6,6% e 5,6%) e atividades
imobiliárias (4,8% e 2,1%)20.

GRÁFICO 2: ESTRUTURA DE PARTICIPAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS SERVIÇOS,
SEGUNDO SUBSETORES – MINAS GERAIS – 2006(1)

Comércio
19,8%

Outros Serviços
19,1%

Administração
Pública
22,5%

Transporte,
armazenagem e
correio
8,6%

Serviços de
Informação
6,1%
Atividades
Imobiliárias
15,0%

Intermediação
Financeira
8,9%

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI)
(1) Dados preliminares

19
20

FJP, Pesquisa de Emprego e Desemprego (PED)
FJP, Centro de Estatística e Informações (CEI)
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De acordo com informações da PED/FJP,

O segmento de transportes apresentou

o nível de ocupação da atividade serviços

dados favoráveis em suas principais

teve acréscimo de 4,2% em 2007 e de

modalidades. As vendas de óleo diesel no

6,3% no primeiro trimestre de 2008 em

estado, que, segundo a Agência Nacional

relação ao primeiro trimestre de 2007,

do Petróleo (ANP), aumentaram 7,8% em

confirmando a continuidade da expansão.

2007 e 3,7% nos três primeiros meses de

Dados da PMC/IBGE21 mostram que o

2008, dão mostra do aquecimento do modal

comércio também se manteve aquecido: o

rodoviário. Conforme dados da Infraero 23

volume de vendas no segmento varejista22

, a movimentação de passageiros nos dois

cresceu 12,3% no acumulado de 2007

principais aeroportos estaduais (Pampulha

e 14% no primeiro trimestre de 2008

e Confins) aumentou 12,6% em 2007 e

comparativamente ao mesmo período

13,9% no primeiro trimestre de 2008. Isso

do ano anterior. Aumento do emprego

indica, também, crescimento do modal

e renda e da oferta de crédito pessoal,

aéreo no período.

financiamento facilitado e promoções,
entre outros, foram fatores propulsores

Agropecuária - O valor adicionado da

do segmento em todo o período. As

agropecuária mineira cresceu 1% em 2005 e

maiores elevações no primeiro trimestre

1,2% em 2006 e representou cerca de 9% do

foram verificadas nas vendas de móveis

VA total do estado no período. A agricultura

e

e

teve participação de aproximadamente

materiais para escritório, informática e

65% na atividade agropecuária e manteve-

eletrodomésticos,

equipamentos

comunicação e veículos, motocicletas,
partes e peças.

21

IBGE, Pesquisa Mensal do Comércio (PMC)

22

Comércio varejista ampliado, que inclui combustíveis e lubrificantes, hipermercados, supermercados, produtos
alimentícios, bebidas e fumo, hipermercados e supermercados, tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, livros, jornais, revistas e papelaria,
equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, outros artigos de uso pessoal e doméstico,
veículos, motocicletas, partes e peças, material de construção.

23

Infraero – Empresa Brasileira de Infra-estrutura Aeroportuária

22
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se praticamente estagnada no biênio, com

A evolução da agropecuária é fortemente

taxas de crescimento de -0,1% em 2005 e

influenciada pelo desempenho da lavoura

de 0,1% em 2006 . A pecuária, com cerca

cafeeira, produto de maior valor agregado

de 30% de participação, apresentou melhor

do setor. A produção de café, entretanto,

desempenho: 3,3% em 2005 e 3,4% em

caracteriza-se pela bianualidade, em que

2006 .
24

TABELA 3: SAFRA AGRÍCOLA - MINAS GERAIS - 2005-2008
PRODUTOS SELECIONADOS (toneladas)
VARIAÇÃO (%)
PRODUTO
Café

2005 (1)

2006 (1)

2007 (2)

2008 (3)

2006/2005

2007/2006

2008/2007

1.002.672

1.325.238

987.292

1.405.811

32,2

(25,5)

42,4

25.386.038

32.212.574

38.741.094

45.893.190

26,9

20,3

18,5

577.684

572.638

583.509

586.940

(0,9)

1,9

0,6

1.003.621

994.131

1.126.306

1.197.844

(0,9)

13,3

6,4

927.515

907.671

904.086

878.551

(2,1)

(0,4)

(2,8)

63.722

58.335

51.253

77.638

(8,5)

(12,1)

51,5

Tomate

617.544

552.677

421.455

422.308

(10,5)

(23,7)

0,2

Feijão

559.570

476.640

480.863

572.363

(14,8)

0,9

19,0

Soja

2.937.243

2.453.975

2.417.996

2.531.046

(16,5)

(1,5)

4,7

Milho

6.243.873

5.152.200

6.066.077

6.620.504

(17,5)

17,7

9,1

Sorgo

216.530

173.194

161.181

210.706

(20,0)

(6,9)

30,7

Arroz

247.680

176.113

183.419

146.406

(28,9)

4,1

(20,2)

Cana-de-açúcar
Laranja
Batata inglesa
Mandioca
Trigo

Fontes: IBGE, Produção Agrícola Municipal (PAM) e IBGE, Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
(LSPA)25
Notas: (1) Os resultados das safras de 2005 e 2006 referem-se à PAM e são definitivos, (2) Os resultados de 2007 são semi-definitivos, do LSPA e (3) Estimativas do LSPA de junho de 2008 para a safra de 2008.

se alternam anos de safras cheias com

tradicional, ainda predominante no estado.

anos de baixa produtividade, devido

Assim, a produção cafeeira de 2005 caiu

ao

18,4%, aumentou 32,2% em 2006 e,

24

desgaste

decorrente

da

colheita

FJP, Centro de Estatística e Informações (CEI)

25

O LSPA obtém informações mensais sobre a previsão e o acompanhamento de safras agrícolas e tem os municípios como unidade de coleta. A cada mês, o valor da estimativa da safra no ano é comparado com o valor mais
fidedigno conhecido da safra do ano anterior.
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acompanhando o ciclo, apresentou queda

do Sul, São Paulo e Paraná. A suinocultura,

de 25,5% em 2007. Estimativas do LSPA/

favorecida pelo aquecimento do mercado

IBGE apontam acréscimo de 42,4% para

doméstico, cresceu 8,2%. A produção de

a safra de 2008 (tabela 3). A produção de

leite, maior do país, aumentou 4,2%.

cana-de-açúcar vem crescendo desde 2003
e se acelerou a partir de 2006, estimulada

O bom desempenho da produção animal se

pelo desempenho do setor sucroalcooleiro.

repetiu em 2006. Cresceu 9,9% devido ao

As projeções para 2008 são de aumento de

excelente desempenho da bovinocultura de

18,5% (tabela 3).

corte (14,9%) e da suinocultura (8,2%). Os
resultados mais recentes para o setor são

Apesar dos bons resultados das culturas de

parciais e referem-se ao abate26 e à produção

café e de cana-de-açúcar em 2006, ambos

de leite 27 e de ovos de galinha 28. Em 2007,

de alto valor agregado na agropecuária,

o abate de bovinos aumentou 8,1%, o de

a forte retração na produção de grãos,

suínos, 8,4%, e o de aves, 4,9%. Nesse

que alcançou 10,8% (PAM-IBGE) nesse

ano, a produção de leite cresceu 7,1% e a

ano, comprometeu o resultado global das

de ovos, 3,9%. No primeiro trimestre de

lavouras. Conforme resultados preliminares

2008, relativamente ao primeiro trimestre

do LSPA/IBGE, houve recuperação na

de 2007, os resultados preliminares do

produção de grãos em 2007, que, juntamente

abate apontam aumento de 10,5% para

com os resultados positivos da cana-de-

suínos, 8,2% para aves e decréscimo de

açúcar, devem atenuar o impacto da retração

0,3% para bovinos. No mesmo período, a

bianual do café.

produção de leite aumentou 14,1%, e a de
ovos de galinha, 6,4%.

A produção animal cresceu 3,3% em
2005,conforme dados da Pesquisa Pecuária

A previsão de aumento da cultura de grãos

Municipal (PPM/IBGE). A bovinocultura,

para 2008, aliada às boas estimativas

com acréscimo de 2,5%, beneficiou-se

para o café e a cana-de-açúcar, sinaliza

do aumento das exportações mineiras

bom desempenho da produção vegetal e,

em razão dos embargos a outros grandes

portanto, do total da agropecuária, visto

produtores nacionais como Mato Grosso

que esse subsetor compõe cerca de 65%
da atividade.

26
27
28

IBGE, Pesquisa Trimestral do Abate de Animais
IBGE, Pesquisa Trimestral do Leite
IBGE, Produção de ovos de galinha
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EXPORTAÇÕES

Apesar da apreensão quanto aos possíveis

As exportações mineiras cresceram por

efeitos da desaceleração da economia norte-

seis anos consecutivos a partir de 2002.

americana e da apreciação do real, o valor

Minério de ferro, produtos siderúrgicos,

das exportações brasileiras cresceu 20%

café e automóveis predominaram na pauta

nos primeiros cinco meses de 2008 contra

mineira (gráfico 3). Acompanhando a

o mesmo período em 2007. Enquanto as

trajetória nacional, embora o quantum

exportações para os EUA de fato têm

exportado tenha caído 7,2%30, o valor

perdido participação no total, o aumento

exportado por Minas Gerais no primeiro

dos preços de algumas das principais

trimestre de 2008 aumentou 7,1% (MDIC)

commodities e a demanda crescente dos

em relação ao mesmo trimestre de 2007.

países emergentes, em especial a China e os

Apesar do resultado positivo, o crescimento

países do Mercosul, mais que compensam

das exportações em 2008 tem ocorrido

a queda nas quantidades exportadas e

em ritmo bem menos acentuado do que o

sustentam o crescimento do valor das

observado em igual período em 2005, 2006

exportações nacionais29.

e 2007, quando o crescimento alcançou
39,8%, 14,5% e 25,4% respectivamente.

29

IPEA. Carta de Conjuntura. Junho 2008.
Para se deflacionar os valores exportados por Minas Gerais, foram utilizadas as séries de índice de preços das
exportações para os produtos manufaturados, básicos e semi-manufaturados (média 2006 = 100). Índices elaborados
pela Funcex e disponíveis em www.ipeadata.gov.br
30
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GRÁFICO 3: COMPOSIÇÃO DAS EXPORTAÇÕES – MINAS GERAIS – 1º TRIMESTRE DE
2008
Café
15,6%

Veículos automotores
6,5%

Pedras preciosas
3,8%
Carnes
2,4%

Produtos siderúrgicos
26,2%

Madeira
3,2%

Máquinas
2,6%

Produtos químicos
2,5%
Outros
11,9%

Minérios
25,2%

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC)
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MERCADO DE TRABALHO

A Pesquisa de Emprego e Desemprego

de 2008, alcançou 11,4% da PEA. Para o

(PED) da FJP aponta melhoria contínua

conjunto das seis regiões metropolitanas

no mercado de trabalho da Região

pesquisadas31, a taxa de desemprego foi

Metropolitana de Belo Horizonte desde

superior à da RMBH em todo o período:

o 2º trimestre de 2005. A taxa média de

17,9% em 2005, 16,8% em 2006, 15,5%

desemprego nesse ano foi 16,7%, passou

em 2007 e 15,0% no primeiro trimestre de

para 13,8% em 2006, reduziu-se para

2008 (gráfico 4).

12,2% em 2007 e, no primeiro trimestre

GRÁFICO 4: EVOLUÇÃO DA TAXA DE DESEMPREGO – REGIÃO METROPOLITANA
DE BELO HORIZONTE E CONJUNTO DAS REGIÕES METROPOLITANAS – 2004-2008

25%
17,9%

20%
15%

16,8%

19,3%

15,5%

15,0%

16,7%
13,8%

10%

12,2%
11,4%

5%
0%
2004

2005

2006
RMBH

2007

1º trim/2008

RM's

Fonte: Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Pesquisa
de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte

31

Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, São Paulo e do Distrito Federal
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Embora taxas menos elevadas só sejam

desde então, o elevado crescimento da

observadas a partir de 2005, o estoque

população economicamente ativa, devido

de

diminuindo

ao maior ingresso de pessoas no mercado

continuamente desde agosto de 2004.

de trabalho, atraídas pela conjuntura

Isso significa que o número de ocupações

econômica favorável (tabela 4).

desempregados

geradas

no

vem

estado

tem

superado,

TABELA 4: VARIAÇÃO DA POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA, DO NÚMERO
DE OCUPADOS E DE DESEMPREGADOS – REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE – 2004-2008

VARIAÇÃO (%)
ESPECIFICAÇÃO
PEA

OCUPADOS

DESEMPREGADOS

2004

3,2

4,2

(0,4)

2005

1,4

4,6

(12,3)

2006

3,6

7,1

(14,3)

2007

3,6

5,5

(8,5)

1º trimestre/2008 (1)

2,9

5,8

(15,1)

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Pesquisa de
Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED/RMBH)

(1) Os resultados divulgados mensalmente expressam médias trimestrais móveis dos
indicadores produzidos. Isso significa que as informações relativas a determinado
mês representam a média dos dados coletados no mês em referência e nos dois meses
imediatamente anteriores.

Todas as atividades pesquisadas registraram

4,2%. No comércio, a ocupação aumentou

resultados positivos em 2007, quando o

6,9% e nos serviços domésticos, 2,9%.

número total de ocupados aumentou 5,5%.

A construção civil apresentou o maior

Na indústria, o aumento foi de 9,8%,

crescimento (10,1%) (tabela 5).

sendo de 21,4% o acréscimo verificado na

No primeiro trimestre de 2008, em

indústria alimentar e de 19,8% na metal

comparação com o primeiro trimestre de

mecânica. Nos serviços, o aumento foi de

2007, essa tendência se manteve, com

28
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evolução de 5,8% no total de ocupados.

contou com resultados positivos de todos

A indústria registrou aumento de 9,3%, os

os grandes grupos pesquisados, indústria,

serviços, de 6,3%, e a construção civil, de

construção civil, serviços e comércio. O

10,6%. O comércio apresentou retração de

crescimento de 3,6% no rendimento total

0,3% nesse período (tabela 5).

médio registrado no primeiro trimestre de

TABELA 5: VARIAÇÃO DO NÚMERO DE OCUPADOS E DOS RENDIMENTOS MÉDIOS
POR SETORES DE ATIVIDADE ECONÔMICA – REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE – 2004-2008

SETOR DE

VARIAÇÃO DO NÚMERO DE

VARIAÇÃO DOS RENDIMENTOS

ATIVIDADE

OCUPADOS (%)

MÉDIOS (%)
1º trim

2004

2005

2006

2007

1º trim
2004

2005

2006

2007

(1)

2008(1)

2008
Total

4,2

4,6

7,1

5,5

5,8

(1,1)

(1,3)

13,0

3,6

3,6

Indústria

3,4

4,0

10,9

9,8

9,3

0,7

(1,4)

8,7

3,3

(8,9)

Comércio

6,9

6,1

2,3

6,9

(0,3)

(6,6)

2,6

6,7

6,8

9,3

Serviços

3,7

5,6

7,8

4,2

6,3

0,7

(3,6)

15,0

2,7

6,7

(0,9)

7,8

11,2

10,1

10,6

(8,4)

1,3

13,6

4,2

...

Construção civil

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI), Pesquisa de
Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Belo Horizonte (PED/RMBH).

(1) Os resultados divulgados mensalmente expressam médias trimestrais móveis dos
indicadores produzidos. Isso significa que as informações relativas a determinado
mês representam a média dos dados coletados no mês em referência e nos dois meses
imediatamente anteriores.

O rendimento médio anual dos ocupados

2008 sofreu influência da acentuada

se manteve em retração em 2005, em

redução nos rendimentos da indústria

conseqüência da redução observada para a

(-8,9%) (tabela 4).

indústria e os serviços. No ano seguinte, a
grande recuperação nos rendimentos dessas
atividades e o aumento expressivo da renda
dos ocupados no comércio e na construção
civil elevaram o rendimento total médio
em 13,0%. Em 2007, o aumento de 3,6%
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INFLAÇÃO

O ano de 2007 representou uma ruptura

Brasil e 16,5% para a RMBH. A constante

na trajetória descendente da inflação

ascensão dos preços dos alimentos reflete

brasileira medida pelo IPCA que vinha

tanto problemas internos relacionados com

sendo registrada desde 2005 (gráfico 5). Os

as condições de produção na agropecuária

preços dos alimentos, em ascensão desde

quanto a alta dos preços internacionais,

junho de 2006, tiveram o seu aumento

fruto do aumento da demanda mundial e de

acentuado a partir de junho de 2007 e são

outros fatores, como a utilização de alguns

a principal causa da elevação do índice

grãos para produção de biocombustíveis.

geral. Apesar disso, o IPCA de dezembro

Com a demanda internacional por alimentos

de 2007 em relação a dezembro de 2006

crescendo em ritmo mais acelerado que a

ficou em 4,5% para o Brasil, mantendo-

oferta, não há, aparentemente, muito espaço

se no centro da meta de inflação. Já na

para a redução dos preços. Na tentativa

RMBH, com um histórico de variação de

de conter o ritmo de aumento dos preços,

preços superior à média nacional, o ano de

o Banco Central passou a elevar a taxa

2007 apresentou inflação de 5,9%.

Selic desde abril de 2008. Com a pressão
inflacionária ainda presente, a previsão é

Os primeiros meses de 2008 registraram

de que o governo continue recorrendo ao

piora na inflação. O resultado acumulado

aperto monetário ao longo de 2008.

em 12 meses até abril de 2008 ficou em
5,0% para o Brasil e 5,6% para a RMBH.
O componente alimentos e bebidas, por
sua vez, apresentou alta de 12,6% para o
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GRÁFICO 5: TAXA DE INFLAÇÃO, MEDIDA PELO IPCA, ACUMULADA EM 12 MESES
– BRASIL E RMBH – 2005-2008(%)
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Fonte: IPCA/IBGE.
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DESEMPENHO ECONÔMICO E
ARRECADAÇÃO
O bom desempenho da economia teve

verificado em igual período de 2007. Os

reflexos positivos sobre a arrecadação

serviços apresentaram boa evolução, porém

estadual. Tomando-se como referência o

em patamares inferiores aos observados no

ICMS32, principal tributo com arrecadação

caso da indústria. O crescimento de apenas

sob a responsabilidade dos estados,

1,2% em 2006 passou para 4,1% em 2007

observa-se um crescimento real bastante

e 5,2% no primeiro trimestre de 2008

acentuado dos três grupos de atividade:

contra o mesmo trimestre do ano anterior.

indústria, serviços e agropecuária. A

No comércio, a arrecadação cresceu 26,2%

indústria, com participação aproximada

no primeiro trimestre de 2008 quando

de 54% no total arrecadado, apresentou

comparado ao mesmo período em 2007. A

os melhores resultados, tanto em 2006,

agropecuária registrou taxas expressivas

quanto

13,8%

de crescimento da arrecadação no período

respectivamente). No primeiro trimestre

2006-2007 mas, com participação de

de 2008, o aumento de 19,1% superou

apenas 0,2%, não tem efeito relevante

em quatro pontos percentuais o acréscimo

sobre a evolução do total arrecadado

em

2007

(13,1%

e

(tabela 6).

32

Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação.
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TABELA 6: TAXA DE CRESCIMENTO REAL(1) DA ARRECADAÇÃO DE ICMS EM
RELAÇÃO AO MESMO PERÍODO DO ANO ANTERIOR– MINAS GERAIS 2006-2008 (%)

ATIVIDADE

2006

1º trimestre

1º trimestre

Estrutura 2007

2007

2008

(%)

2007

Total

8,5

7,6

9,5

16,5

100,0

Indústria

13,1

13,8

15,0

19,1

53,9

Serviços

1,2

4,1

10,5

5,2

27,7

Comércio Total

8,2

-3,0

-4,6

26,2

18,1

Agropecuária

11,3

6,2

27,7

54,9

0,2

Fonte: Dados básicos: Secretaria de Estado da Fazenda (SEF/MG)
Nota: (1) Valores deflacionados com base no IPA-DI da Fundação Getúlio Vargas.
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