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1. Contexto Internacional 
 

O contexto internacional dos últimos meses está marcado pelo anuncio, por parte do 

governo Trump, de medidas protecionistas, o qual tem gerado tensões nas relações com 

alguns dos sues principais parceiros comerciais e, em particular, com a China. Na Europa, por 

sua vez, ainda há indefinição sobre termos negociação do processo de Brexit. Ao mesmo 

tempo, a recente virada a direita dos governos de vários países da região (muitos dos quais, 

incluem em suas coalizões partidos de extrema direita)
1
 tem fortalecido a frente “eurocética” 

dentro e fora da área do Euro, o que pode aprofundar as tendências “centrífugas” da região e 

enfraquecer as instituições comunitárias. Já no nível da América do Sul, é preciso destacar os 

problemas econômicos enfrentados pela Argentina, principal parceiro comercial do Brasil na 

região, e o enfraquecimento das relações entre os países do Mercosul
2
. Todos esses 

elementos, junto às indefinições geradas pelas eleições do ano que vem para o parlamento 

europeu contribuem para aumentar a incerteza no nível mundial e regional. 

Nesse cenário, mesmo se, como mostra o Gráfico 1, depois da crise de 2008, houve uma 

rápida recuperação da economia mundial, o ritmo de crescimento diminuiu a partir de 2010. 

Além disso, as previsões para a economia mundial do Fundo Monetário Internacional (FMI) 

apontam para uma taxa de crescimento estável, entre 3,6% (2018) e 3,7% (2019 e 2020) nos 

próximos anos (Gráfico 1 e Tabela 1). Contudo, cabe destacar que existem importantes 

diferenças entre as previsões de crescimento dos países avançados e dos países emergentes e 

em desenvolvimento (e também entre esses últimos). Em particular, as previsões de 

crescimento para as economias avançadas (2% para 2018, 1,9% para 2019 e 1,7% para 2020) 

e para os Estados Unidos (2,5% para 2018, 2,1% para 2019 e 1,8% para 2020) são modestas e 

tendem a declinar ao longo dos próximos anos. Isso pode significar a existência de 

expectativas negativas sobre efeitos das políticas econômicas e comerciais do governo Trump 

(ou sobre as dificuldades que seu governo poderá enfrentar devido ao fato de o partido 

republicano ter perdido a maioria no congresso nas eleições de midterm do começo de 

novembro) e sobre as crescentes dificuldades das instituições europeias em coordenar as 

políticas dos países membros. 

Já, com respeito aos países emergentes e em desenvolvimento, a previsão é que o ritmo de 

crescimento se mantenha estável em 4,9% em 2019 e 2020. Mesmo assim, a Tabela 1 mostra 

diferenças importantes entre as principais economias dos países emergentes, sendo que, entre 

os BRICS, China e Índia apresentaram, ao longo dos últimos anos, taxas de crescimento 

superiores à media dos países emergentes e em desenvolvimento. Contudo, cabe apontar que 

                                                           
1
 Polônia e Suécia (2015), Áustria e Bélgica (2017), Itália e Hungria (2018). Além disso, cabe destacar que 

houve também um aumento do peso das bancadas dos partidos de extrema direita nos parlamentos de muitos 

países, entre os quais França e Alemanha. 
2
 O enfraquecimento do processo de integração regional pode ser, pelo menos em parte, explicado pelas 

mudanças de governo de seus membros e pela consequente reorientação de suas respectivas políticas externas. 

Além disso, a crise venezuelana e a suspensão de Caracas do Mercosul podem ter contribuído na geração de 

tensão e no esfriamento das relações políticas entre os países desse bloco. 
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o ritmo de crescimento da economia chinesa tem diminuído ao longo dos últimos anos (7,8% 

em 2013, 7,3% em 2014, 6,9% em 2015 6,7% em 2016, 6,6 em 2017) e que, as projeções do 

FMI apontam para uma manutenção dessa desaceleração ao longo dos próximos anos (6.2% 

em 2018; 6% em 2019 e 5,9% em 2020). Por sua vez, África do Sul, Rússia e Brasil 

apresentaram (e tem previsão de) taxas de crescimento bem mais moderadas com respeito às 

de China e Índia, sendo que tanto a Rússia como o Brasil passaram por períodos de recessões 

em 2015 e 2016. Em fim, cabe destacar que o ritmo de crescimento da economia latino-

americana também diminuiu ao longo dos últimos anos (2,9% em 2013, 1,2% em 2014, 0,1% 

em 2015) e que o PIB da região teve uma queda de 1% em 2016. Nesse contexto, no mesmo 

período, os países membros do MERCOSUL também apresentaram uma tendência à 

diminuição na taxa de crescimento do PIB, sendo que alguns deles (Brasil entre 2015 e 2016, 

Argentina em 2012, 2014 e 2016, e Venezuela desde 2014) enfrentaram e/ou ainda enfrentam 

importantes períodos de crise. Assim, mesmo que as projeções do FM indiquem um aumento 

do ritmo de crescimento da região, nos próximos anos, (1,1% em 2017 2,0% em 2018, 2,5% 

em 2019 e 2,6% em 2020), cabe destacar que ele ainda se mantem abaixo daquele esperado da 

economia mundial como um todo. 

 

Gráfico 1 

Crescimento do PIB: observado e projeções do FMI (2000–2020)  

(Em%) 

 
Obs. Projeções a partir de 2017 

Fonte: World Economic Outlook – FMI. Elaboração própria 

 

 

 Com respeito ao volume do comércio mundial, é possível ver (Gráfico 2) que esse último 

cresceu com taxas mais elevadas que às do crescimento do PIB mundial durante boa parte da 

década de 2000, mas que sua queda foi muito mais intensa durante a crise de 2007-2008.  De 

forma parecida ao que aconteceu com a taxa de crescimento do PIB mundial, o volume do 

comércio internacional também teve uma rápida recuperação depois da crise. O Gráfico 2 
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mostra que essa recuperação foi muito mais intensa do que a do PIB, chegando a 12,5% em 

2010, mas diminuiu nos anos seguintes e, a partir de 2012, as taxas de crescimento do PIB e 

do volume do comercio mundial se mantiveram em patamares muito próximos. Além disso, 

as projeções do FMI indicam que esse padrão de crescimento deverá se manter nos próximos 

anos (3,9% em 2018 e 4% em 2019 e 2020). 

 

 

Tabela 1 

Crescimento do PIB: observado e projeções do FMI (2000–2020) (Em%) 
Crescimento real do 

PIB (%) 

Média 

2009-2011 2012 2013 2014 2015 2016 *2017 *2018 *2019 *2020 

Mundo 3.2 3.5 3.4 3.5 3.4 3.1 3.5 3.6 3.7 3.7 

Economias 

avançadas 
0.5 1.2 1.3 2.0 2.1 1.7 2.0 2.0 1.9 1.7 

Área do Euro -0.3 -0.9 -0.3 1.2 2.0 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 

Estados Unidos 0.5 2.2 1.7 2.4 2.6 1.6 2.3 2.5 2.1 1.8 

Japão -0.4 1.5 2.0 0.3 1.2 1.0 1.2 0.6 0.8 0.2 

Reino Unido -0.3 1.3 1.9 3.1 2.2 1.8 2.0 1.5 1.6 1.9 

BRICS 
         

 

China 9.8 7.9 7.8 7.3 6.9 6.7 6.6 6.2 6.0 5.9 

India 8.5 5.5 6.5 7.2 7.9 6.8 7.2 7.7 7.8 7.9 

Rússia 0.2 3.5 1.3 0.7 -2.8 -0.2 1.4 1.4 1.5 1.5 

África do Sul 1.6 2.2 2.5 1.7 1.3 0.3 0.8 1.6 2.2 2.2 

Brasil 3.8 1.9 3.0 0.5 -3.8 -3.6 0.2 1.7 2.0 2.0 

América Latina e 

Caribe 
3.0 3.0 2.9 1.2 0.1 -1.0 1.1 2.0 2.5 2.6 

MERCOSUL 
         

 

Argentina 3.4 -1.0 2.4 -2.5 2.6 -2.3 2.2 2.3 2.5 3.0 

Paraguai 4.5 -1.2 14.0 4.7 3.0 4.1 3.3 3.7 3.7 3.7 

Uruguai 5.7 3.5 4.6 3.2 1.0 1.4 1.6 2.6 3.2 3.1 

Venezuela -0.2 5.6 1.3 -3.9 -6.2 -18.0 -7.4 -4.1 -1.3 -1.4 

Países emergentes e 

em desenvolvimento 
5.5 5.4 5.1 4.7 4.2 4.1 4.5 4.8 4.9 4.9 

Comércio 

internacional-

volume 

3.0 2.7 3.7 3.7 2.7 2.2 3.8 3.9 4.0 4.0 

Obs. Projeções a partir de 2017 (a partir de 2016 para Venezuela e Paraguai) 

Fonte: World Economic Outlook – FMI. Elaboração própria 
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Gráfico 2 

Crescimento do PIB e do comércio mundial: observado e projeções do FMI (2000 –2018) 

(Em %) 

 
Obs. Projeções a partir de 2017 

Fonte: World Economic Outlook – FMI. Elaboração própria 

 

 Relativamente aos preços das commodities, é possível notar que, após a recuperação que 

seguiu a crise de 2007/2008, houve uma nova tendência à queda a partir de 2012, a qual se 

tornou particularmente acentuada entre 2014 e 2016 (Gráficos 3 e 4). Essa queda, que fez com 

que os preços das commodities cair a níveis mais baixos daqueles atingidos durante a crise de 

2007/2008, pode ter sido influenciada pela desaceleração do ritmo de crescimento da 

economia chinesa e pela diminuição desvalorização do Yuan em agosto de 2015. Vale a pena 

destacar que a queda dos preços foi mais intensa para os combustíveis (que incluem o 

petróleo) e para os metais, enquanto, no mesmo período, os preços de alimentos e outras 

commodities se mantiveram em níveis levemente superiores àqueles atingidos durante a crise. 

 Entre 2016 e 2017 houve novamente certa recuperação dos preços o que, no caso do 

petróleo, pode ser explicado pelo acordo alcançado no final de 2016 entre os países da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) sobre a redução de sua produção de 

petróleo. Contudo as projeções do FMI para os próximos anos indicam que os preços das 

commodities irão se manter estáveis e, no caso dos metais, é prevista uma leve queda. 

 De uma forma geral, a análise do cenário internacional permitiu destacar que Estados 

Unidos e China, que estão entre principias parceiros comerciais do Brasil, têm apresentado 

um ritmo de crescimento declinante e que, segundo o FMI essa tendência deve se manter ao 

longo dos próximos períodos. Além disso, a crise na Argentina também pode afetar a 

economia brasileira, pois esse país é o principal parceiro comercial na região. Em fim, os 

preços das commodities, mesmo tendo apresentado uma tendência à alta entre 2016 e 2017, 

ainda permanecem em níveis baixos, próximos àqueles atingidos durante a crise de 

2007/2008.  
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Gráfico 3 

Preços de Commodities – Combustíveis e demais  

(Índice, 2005=100) 

 
Obs. Projeções a partir de 2017 

Fonte: World Economic Outlook – FMI. Elaboração própria 

 

 

Gráfico 4 

Preços de Commodities – Alimentos e Metais 

(Índice, 2005=100) 

 
Obs. Projeções a partir de 2017 

Fonte: World Economic Outlook – FMI. Elaboração própria 
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2. Cenário Brasileiro 

Ao analisar o desempenho recente da economia brasileira, os dados do FMI apresentados 

na Tabela 1, mostram uma forte queda do PIB em 2015 e 2016 (-3,8% e -3,6% 

respectivamente) e apontam para uma lenta recuperação a partir de 2017. Nesse contexto, 

analisar os componentes do PIB pelo lado da demanda pode ajudar a entender essas evoluções 

recentes. 

 

2.1 Consumo 

 

2.1.1 Consumo das famílias 

 Um primeiro aspecto a ser destacado ao analisar o consumo das famílias é o fato de que 

ele representa o componente mais importante do PIB, sendo responsável por cerca de 60% da 

demanda agregada (Tabela 2). Além disso, conforme os dados do IBGE, sua participação no 

PIB tem aumentado entre 2010 (59%) e 2015 (62%). Apesar desse aumento em termos 

relativos até 2015, os indicadores que permitem medir as expectativas (o Índice Nacional de 

Expectativas do Consumidor – INEC – e o Índice de medo do desemprego, elaborados pela 

Confederação Nacional da Industria – CNI), mostram que as famílias brasileiras continuam 

pessimistas quanto à situação da economia brasileira. 

 

Tabela 2 

Componentes do PIB (Em % sobre o PIB, a preços constantes de 2010) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Despesa de consumo final/PIB 79 79 80 80 82 83 

Consumo das famílias/PIB 59 59 60 60 61 62 

Consumo do governo/PIB 19 19 19 18 19 20 

Consumo instituições sem fins de 

lucro/PIB 
02 02 02 02 02 02 

Formação bruta de capital/PIB 22 22 21 22 20 17 

Formação bruta de capital 

fixo/PIB 
21 21 20 21 20 18 

Variação de estoque/PIB 01 01 00 01 00 -01 

Exportações Liquidas/PIB -01 -02 -01 -02 -02 00 
Fonte: IBGE. Elaboração própria. 

 

 O INEC (Gráfico 5), que sintetiza a opinião dos brasileiros sobre diferentes aspectos que 

podem afetar suas decisões de consumo, mostra que a confiança das famílias tem se 

deteriorado fortemente a partir de 2014. Apesar de certa recuperação entre maio e junho de 

2016, durante o processo de impeachment da Presidenta Dilma Rousseff, o INEC tem se 

mantido abaixo da sua média histórica de 107,7, o que índica que as famílias brasileiras 

continuam pessimistas frente ao futuro. Relativamente às variações do índice ao longo dos 

últimos meses, é possível destacar uma queda na confiança entre maio e junho de 2018, em 

correspondência da greve dos caminheiros e uma recuperação entre julho e agosto, mês em 

que o índice atingiu o valor de 104,7. Contudo, a iminência das eleições presidenciais e 

legislativas, marcadas por um cenário de forte incerteza quanto aos possíveis resultados e de 

forte polarização política entre os principais agrupamentos políticos, pode ter contribuído a 

uma nova queda do INEC no mês de setembro, quando o índice voltou ao valor de 101,2.  
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Gráfico 5 

Índice Nacional de Confiança do Consumidor (INEC) 

 
Fonte: CNI. Elaboração própria. 

 

 

Gráfico 6 

Índice de Medo de Desemprego 

 
Fonte: CNI. Elaboração própria. 

 

 Por sua vez, o Índice de Medo de Desemprego teve um forte aumento no final de 2014 e, 

desde então, tem se mantido muito acima da sua média histórica de 49,7 (Gráfico 6). Isso 

indica que as famílias brasileiras não estão confiantes com respeito às possíveis evoluções do 

mercado de trabalhos e estão preocupadas com a possibilidade de perder o emprego. Além 

disso, apesar de umas pequenas quedas no final de 2015 e nos meses sucessivos ao processo 

de impeachment, é possível notar que o índice não apresenta variações significativas ao longo 

dos últimos anos, o que significa que, apesar de uma leve queda do seu valor no último 

trimestre, os brasileiros continuam pessimistas com respeito à situação do emprego no país. 

 Além disso, a pesquisa da Confederação Nacional do Comércio sobre o grau de 

endividamento das famílias mostra que, a percentagem de famílias endivida no país se 

manteve acima de 55%, chegando a um pico de 63,5% em setembro de 2015 (Gráfico 7). 

Mesmo se, desde então, houve uma moderada tendência à redução do nível de endividamento, 
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esse último se mantem elevado, principalmente entre as famílias com renda inferior a 10 

salários mínimos. Além disso, ele voltou a subir no começo de 2017 e, depois de uma 

pequena queda entre abril e maio do mesmo subiu novamente em julho de 2017. 

 Os dois indicadores calculados pelas CNI (Gráficos 5 e 6) mostram que a incerteza e o 

pessimismo das famílias com respeito à situação econômica do país aumentaram fortemente a 

partir do final de 2014 e, apesar de algumas variações, se mantiveram elevados até o momento 

da última pesquisa (setembro de2018). Ademais, o alto nível de endividamento das famílias 

pode constituir um entreve adicional à retomada do consumo. Os dados parecem então indicar 

que o consumo das famílias não irá aumentar ao longo dos próximos meses e que, muito 

provavelmente, o crescimento da demanda agregada não será puxado pelo consumo. 

 

Gráfico 7 

Nível de endividamento das famílias (Em % do total de famílias) 

 
Fonte: CNC. Elaboração própria. 

 

 

2.1.2 Consumo das empresas 

 O indicador Mensal de Consumo Aparente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) mede o consumo intermediário das empresas, permitindo avaliar se as empresas estão 

esperando produzir e vender mais no período subsequente. O Gráfico 8 mostra que o consumo 

aparente de bens industriais teve umas quedas significativas entre o final de 2014 e março de 

2015 e entre outubro e dezembro do mesmo ano, chegando ao valor de 70,8. Desde então o 

indicador não tem apresentado uma tendência clara, alternando períodos de crescimento a 

outros de queda. É possível notar que o consumo aparente de bens industriais teve uma 

recuperação entre março e agosto de 2017, o que pode ter levado o então ministro da Fazenda 

do governo Temer, Henrique Meirelles a afirmar, no final de outubro de 2017 o fim da crise 

econômica do país. Contudo, a partir de novembro do mesmo ano, o indicador voltou 

novamente a cair. Além disso, mesmo se o nível de consumo aparente de bens industriais 

voltou a crescer a partir de fevereiro de 2018, até a publicação dos últimos dados em julho de 

2018, ele ainda não tem se recuperado com respeito aos níveis pré-crise e continua abaixo dos 

níveis de 2012 (média de 2012 = 100). Ademais, cabe destacar que o consumo aparente da 

indústria extrativa continua em queda, tendo atingido, em julho de 2018, 68,9 pontos, valor 

mínimo desde setembro de 2014. 
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Gráfico 8 

Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente de Bens Industriais  

(base: média de 2012 = 100) 

 
Fonte: IPEA. Elaboração própria. 

 

Gráfico 9 

Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente por tipo de bens  

(base: média de 2012 = 100) 

 
 
Fonte: IPEA. Elaboração própria. 

 

 Ao analisar os dados do consumo aparente por tipo de bens adquiridos pelas empresas 

(Gráfico 9), é possível notar que, a partir de outubro de 2014, os bens de capital e os bens de 

consumo duráveis tiveram uma queda muito mais acentuada com respeito aos bens 

intermediários e aos bens de consumo. Além disso, os bens intermediários e de consumo 

voltaram a crescer desde janeiro de 2018, chegando, em julho do mesmo ano aos níveis de 

2012 (99,9 e 98,6 respetivamente). Já a alta no consumo de bens de capital no mesmo período 
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nível de consumo desses bens se continua abaixo dos níveis pré-crise (78,5 em junho de 2018 

e 77, 2 em julho do mesmo ano). 

 

 

2.1.3 Comércio 

 Ao analisar os dados das vendas dos setores do comércio, o Gráfico 10 mostra que o 

volume das vendas do comércio varejista vem se recuperando desde agosto de 2017. Mesmo 

assim, é possível notar que, a partir de abril de 2018 houve uma queda no ritmo do 

crescimento Além disso, o índice do volume de vendas, a pesar de ter atingido o valor de 120 

em dezembro de 2017 voltou a cair nos primeiros meses de 2018 e tem se mantido estável, 

num nível inferior ao período pré-crise (média de 2014 = 100), desde março desse ano.  

 

Gráfico 10  

Variação e índice (base: 2014 = 100) do volume de vendas do comércio varejista (%) e índice 

base fixa 

 
 Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Comércio. Elaboração própria 
 

O volume vendas comércio varejista ampliado (Gráfico 11), que inclui também mais os 

segmentos de “veículos e motocicletas, partes e peças” e de “material de construção”, tem 

mostrado uma tendência parecida àquela apresentada pelo comercio varejista, mas sua taxa de 

crescimento tem sido mais elevada e seu ritmo de crescimento tem diminuído de forma menos 

acentuada (se mantendo acima de 6%) desde março de 2018, quando comparados com os 

dados do comércio varejista “restrito”. Isso pode ser explicado pelo fato de que o segmento de 

“veículos, motocicletas, partes e peças”, que tem uma importância significativa para a 

economia brasileira, teve uma forte alta no volume de venda desde novembro de 2017 e essa 

tendência tem se mantido ao longo de 2018.   
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Gráfico 11  

Variação (acumulado de 12 meses) e índice (base: 2014 = 100) do volume de vendas do 

comércio varejista ampliado (Em %) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Comércio. Elaboração própria 

 

 

Gráfico 12  

Variação do volume e do valor nominal de vendas do comércio varejista ampliado 

(acumulado de 12 meses) (Em %) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Comércio. Elaboração própria 

 

Outro aspecto merece ser destacado é o fato de que, mesmo nos meses de agosto e 

setembro de 2017, durante os quais o volume das vendas do comércio varejista ampliado teve 

uma queda, as receitas nominais com tais vendas continuaram aumentando e, até novembro 

de 2017, essas últimas tiveram uma taxa de aumento mais elevada com respeito àquela do 

volume de vendas (Gráfico 12). Já a partir de dezembro de 2017, o volume de vendas 
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aumentou mais rapidamente respeito às receitas nominais, mas, desde abril de 2018, a taxa de 

crescimento do primeiro tem diminuído, se aproximando àquela das vendas nominais (a qual, 

por sua vez, a pesar de uma leve diminuição em maio de 2018, apresentou valores crescentes 

ao longo de todo o período analisado).  

 

 

2.2 Investimento 

Um primeiro ponto que deve ser destacado ao se analisarem os dados sobre investimento 

no Brasil, diz respeito à queda da porcentagem da formação bruta de capital fixo sobre o PIB 

(Tabela 2, apresentada na p. 6), que, entre 2010 e 2014, oscilou entre 20 e 21% e caiu para 

18% em 2015. A taxa de investimento nominal a preços correntes sobre o PIB, calculada pelo 

IPEA (Gráfico 13), permite analisar com mais detalhe a evolução dos investimentos para o 

período mais recente. Nesse sentido, o Gráfico 13 mostra uma tendência à queda que 

começou já ao longo de 2014, pois, a partir do terceiro semestre desse ano, a taxa nominal de 

investimento ficou abaixo de 20% do PIB com uma tendência ao declínio que se manteve até 

o final de 2016, chegando a níveis próximos de 15%. Mesmo se os dados mostram uma leve 

recuperação no terceiro trimestre de 2017, a taxa nominal de investimento continua em níveis 

mais baixos (próximos de 16%) com respeito aos do período 2010 – 2014 (Tabela 2) até o 

meio de 2018. 
 

 

Gráfico 13 

Taxa de investimento nominal sobre o PIB (Em %) 

 
Fonte: Ipeadata. Elaboração própria 

 

 

 A queda no investimento aconteceu de maneira paralela à queda de confiança do 

empresário industrial mensurada através do Índice de Confiança do Empresário Industrial 

(ICEI) elaborado pela CNI (Gráfico 14). Esse índice mostra um aumento significativo do 

pessimismo do setor industrial desde o começo de 2014 e uma melhora rápida depois da 

aceitação, por parte da Câmara de Deputados, do processo de impeachment da presidenta 

Dilma Rousseff em abril de 2016. Apesar dessa melhora, a confiança do empresário industrial 

continua instável, apresentando subidas e quedas sucessivas. Em particular, é possível 

perceber que mesmo se, a partir de agosto de 2016, as expectativas se mantiveram otimistas 

(com valor do índice acima de 50), com exceção apenas dos meses de dezembro de 2016 e 

junho de 2018 (logo depois da greve dos caminhoneiros), o índice apresentou valores abaixo 
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de sua média histórica (com exceção do período entre setembro de 2017 e maio de 2018) e 

teve uma queda acentuada entre março e junho de 2018, o que pode estar associado às 

indefinições e incertezas políticas que caracterizaram os meses que antecederam o começo da 

campanha eleitoral para as eleições presidenciais de outubro de 2018.  

 

 

Gráfico 14 

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) 

 
Fonte: CNI. Elaboração própria. 

 

 

Além disso, mesmo se confiança se recuperou ao longo dos últimos meses (a partir de 

junho de 2018), a comparação do ICEI com o Indicador Ipea Mensal de Consumo Aparente 

por tipo de bens (Gráfico 9, p. 9) mostra que, apesar recuperação confiança, o consumo 

aparente de bens de capital ainda não se recuperou, permanecendo abaixo dos níveis pré-crise. 

Enfim, o Gráfico 15 mostra que, apesar de uma tendência parecida, as grandes empresas 

tendem a serem mais otimistas de que as pequenas e médias empresas e que a recuperação da 

confiança entre junho e outubro de 2018 foi mais modesta para essas últimas do que para as 

grandes empresas. De uma forma geral, então, é possível destacar que, apesar de uma melhora 

da confiança do empresário industrial nos últimos meses, ela permanece instável e facilmente 

influenciável pelas incertezas geradas pelo cenário político nacional. Ademais, essa melhora 

do ICEI não tem sido acompanhada de uma recuperação significativa no consumo aparente de 

bens industriais (Gráficos 8 e 9, p. 9), fazendo com que seja difícil que, no curto prazo, o 

investimento se torne um elemento importante capaz de puxar o crescimento econômico.  
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Gráfico 15 

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) por tamanho da empresa 

 
Fonte: CNI. Elaboração própria. 

 

 Por outro lado, ao analisar o EMBI+ (que mostra os retornos financeiros obtidos a cada 

dia por uma carteira selecionada de títulos brasileiros e pode ser considerado uma proxy da 

influência/das expectativas do capital internacional) (Gráfico 16), é possível destacar uma 

tendência parecida ao ICEI, pois o indicador teve um forte aumento entre o final de 2014 e os 

primeiros meses de 2016, quando a Câmara de deputados decidiu dar seguimento ao processo 

de impeachment. Desde então o EMBI+ tem caído, voltando, desde o começo de 2017, a 

níveis próximos àqueles registrados nos primeiros meses de 2014. Mesmo assim, entre maio e 

setembro de 2018, o índice voltou a apresentar variações consideráveis, com valores acima de 

300 pontos em junho e agosto, o que, como no caso do ICEI, pode estar associado às 

incertezas geradas pela campanha eleitoral. Assim, é possível destacar que eventos específicos 

ligados à conjuntura política nacional são capazes de influenciar e gerar variações no prémio 

de risco associado ao Brasil. 

 

Gráfico 16 

EMBI + Risco Brasil 

 
Fonte: Ipeadata. Elaboração própria 
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 Por sua vez, os dados sobre investimento direto no país (Gráfico 17) permitem destacar 

que, apesar de uma queda no investimento entre em 2016, ano de grande instabilidade 

política, o volume de investimento direto externo se manteve mais ou menos estável entre 

2014 e 2017 (mesmo tendo diminuído com respeito a 2011). Além disso, cabe salientar 

também que a composição desses investimentos vem mudando ao longo do tempo, com o 

aumento da importância dos investimentos no setor de serviços e uma diminuição na indústria 

e na agricultura (gráfico 18). 

 

Gráfico 17 

Ingresso de investimento direto no país por setor (em U$ bilhões)

 
Obs. Dados de 2018 de Janeiro a Setembro 

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria 

 

 

Gráfico 18 

Investimento direto no Brasil por setor (Em % do PIB) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria 
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2.3 Gasto do Governo 

 

 O desempenho fiscal do setor público, analisado através da Necessidade de 

Financiamento do Setor Público (NFSP) e calculado pelo Banco Central com a metodologia 

“abaixo da linha”, mostra que, a partir de novembro de 2014, o resultado primário do fluxo de 

NFSP acumulado em 12 meses (Gráfico 19), começou a apresentar um déficit de 0,16% do 

PIB. A partir dessa data, o déficit se aprofundou até setembro de 2016 (chegando a 3,05% do 

PIB), para, em seguida, se manter em valores entre 2,2 e 2,9% do PIB até o final de 2017. 

Apesar de uma diminuição do déficit a partir dos últimos meses desse mesmo ano, o Gráfico 

19 mostra que houve uma nova piora no resultado primário entre julho e setembro de 2018, 

quando a um nível de 1,29% do PIB. Mesmo assim, ao comparar os dados de 2017 com os 

dados de 2018 (Tabela 3), é possível perceber que houve uma melhora no resultado primário 

com respeito a setembro de 2017, tanto para o acumulado em 12 meses, como para o 

acumulado de janeiro a setembro. Nesse mesmo período, o governo federal melhorou sua 

situação de superávit, enquanto, os governos estaduais e municipais pioraram sua situação, 

apesar de também manterem um leve superávit.  

 

Gráfico 19 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NFSP) – Fluxos acumulados em 12 meses 

(Em % do PIB) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria 

 

 

Tabela 3 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NSFP) (em % do PIB) 

 

Acumulado em 12 

meses 
Janeiro a Setembro 

 

set/17 set/18 2017 2018 

Primário 2,35 1,29 1,69 1,17 

      Governo federal -0,21 -1,51 -0,85 -1,55 

      Estatais (federais) 0,01 -0,01 0,01 -0,01 

      Nível subnacional (Estados e municípios) -0,22 -0,09 -0,22 -0,09 

Juros nominais 6,40 5,90 6,24 5,96 
 

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria 

  

 Os dados relativos ao resultado nominal da NFSP (Gráfico 19 e Tabela 3) mostram, 

então, uma tendência paralela à do resultado primário. Entretanto, o resultado nominal 

manteve um déficit muito mais elevado, ao longo de todo o período analisado e, mesmo tendo 

apresentado uma melhora entre 2017 e 2018, ainda se mantem no nível de 7,2% do PIB. 

Enfim, a Tabela 3 mostra também que a carga de juros sobre a dívida pública diminuiu, 

passando de 6,4% do PIB no acumulado de 12 meses em setembro de 2017, para 5,9% do PIB 

em setembro de 2018. 
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Tabela 3 

Necessidade de Financiamento do Setor Público (NSFP) (Em % do PIB) 

 

Acumulado em 12 

meses 
Janeiro a Setembro 

 

set/17 set/18 2017 2018 

Primário 2,35 1,29 1,69 1,17 

      Governo federal -0,21 -1,51 -0,85 -1,55 

      Estatais (federais) 0,01 -0,01 0,01 -0,01 

      Nível subnacional (Estados e municípios) -0,22 -0,09 -0,22 -0,09 

Juros nominais 6,40 5,90 6,24 5,96 

Nominal 8,75 7,20 7,93 7,12 
 

OBS. (+) déficit, (-) superávit 

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria 

 

 Com respeito à dívida pública, é preciso destacar que tanto a dívida bruta, como a dívida 

líquida, vem aumentando desde os primeiros meses de 2014 (Gráfico 20), acompanhando a 

piora nos resultados da NFSP (Gráfico 19). Em setembro de 2018, a dívida bruta do governo 

geral alcançou 77,22% do PIB. Apesar de um leve recuo com respeito a agosto do mesmo ano 

(77,33% do PIB), ela ainda se mantem em um nível muito mais elevado com respeito a 

setembro de 2018, quando alcançou 73,81% do PIB. Por sua vez, a dívida líquida do setor 

público chegou a 52,15% do PIB em setembro de 2018. 

 

Gráfico 20 

Evolução da dívida pública (Em % do PIB) 

 
Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração própria 

 

 De uma forma geral, apesar da melhora da situação da NFSP ao longo do último ano, a 

manutenção de um déficit, tanto nominal como primário, faz com que a relação entre dívida 

pública e PIB também continue aumentando, mesmo que seu aumento se deu de forma menos 

acelerada em 2018, com respeito ao período entre 2016 e 2017. Além disso, apesar de que a 

retórica do futuro governo sobre a importância de cortes nos gastos públicos poderia indicar 

que a tendência à melhora da NFSP continue ao longo dos próximos anos, as declarações 

frequentemente contraditórias do futuro presidente da República, assim como algumas 

medidas aprovada nos últimos meses quais a introdução na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
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(LDO) de 2019 do reajuste da folha de pagamentos de funcionários públicos federais, ou a 

aprovação doe reajuste do teto do salário para o judiciário, podem dificultar a redução do 

déficit na NFSP no ano que vem
3
. 

 

 

3. Setores econômicos 
 

A composição setorial do PIB brasileiro é marcada pelo grande peso do setor de serviços, 

o qual aumentou sua importância ao longo dos últimos anos, passando de 67,8% em 2010, 

para 73,1% em 2016 (Gráfico 21). A agropecuária também, apesar de seu pequeno peso na 

composição do PIB, viu sua participação passar de 4,8% em 2010, a 5,7% em 2017. Já a 

indústria perdeu espaço ao longo do último período, passando de 27,4% do PIB em 2010, a 

21,2% em 2016, o que mostra uma tendência à perda de importância desse setor na economia 

do país. 

 

Gráfico 21 

Participação setorial no PIB brasileiro (Em %) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração própria 
 

 

3.1 Industria 

Apesar do declínio relativo do papel da indústria no PIB brasileiro ao longo dos últimos 

anos, o Gráfico 22 mostra que houve, desde setembro de 2017, uma recuperação do setor e 

que a produção física industrial passou de uma queda de 0,1% (no acumulado de 12 meses) 

em agosto de 2017, para uma taxa de crescimento de 4% em abril de 2018. A indústria de 

transformação foi a principal responsável por essa melhora, mantendo uma tendência muito 

próxima à do conjunto da indústria, enquanto o desempenho da indústria extrativa vem caindo 

desde outubro de 2018. Mesmo assim, ao longo dos últimos meses (a partir de julho de 2018), 

a taxa de crescimento da produção física industrial da indústria geral e das indústrias de 

transformação também começou a apresentar uma leve tendência à queda, o que pode indicar 

um esgotamento da tendência à recuperação do período anterior. 

                                                           
3
 Cabe também destacar que o novo presidente da República enfrentará importantes desafios para a constituição 

de uma coalizão de governo e para a coordenação da base aliada no legislativo devido à elevada fragmentação 

partidária do Congresso eleito no dia 7 de outubro de 2018, o que, por sua vez, poderá dificultar a 

implementação de sua agenda de governo e, eventualmente, a implementação de medidas de redução dos gastos 

públicos. 
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Gráfico 22 

Produção Física Industrial. Variação percentual acumulada nos últimos 12 meses (Em %) 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração própria 
 

 

3.2 Serviços 

 De maneira diferente do setor industrial, a demanda por serviços ainda não se recuperou, 

pois, como mostra o Gráfico 23, a variação do volume de vendas acumulada de 12 meses 

manteve uma taxa de crescimento negativa desde agosto de 2017. Mesmo assim, a queda no 

volume de venda diminuiu de maneira gradual ao longo do período analisado (passando de -

4,5% em agosto de 2017 a -0,6% em agosto de 2018), o que pode indicar uma futura 

tendência à recuperação também no setor de serviços. Por outro lado, a taxa de variação da 

receita nominal das vendas de serviços aumentou ao longo do mesmo período. Isso parece 

indicar que, apesar de uma diminuição no volume das vendas, houve um aumento dos preços, 

de forma a manter a taxa de lucros. 

 

Gráfico 23 

Variação do volume e do valor nominal de serviços (acumulada de 12 meses) (Em %) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços. Elaboração própria 
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Agropecuária 

Relativamente à agropecuária, mesmo que os dados do IBGE (Gráfico 24) não permitam 

analisar as tendências recentes do setor, é possível notar que houve, a partir de 2013, uma 

piora significativa do seu desempenho, o qual passou de uma taxa de crescimento de 18,1% 

em 2013 para uma de -5% em 2016. Um dos motivos dessa queda pode estar associado à 

diminuição dos preços das commodities alimentares, conforme apresentado no Gráfico 4 (p. 

5) 

 

Gráfico 24 

Valor adicionado bruto do setor agropecuário a preços constantes (variação % do PIB com 

respeito ao ano anterior) 

 
Fonte: IBGE. Elaboração própria 
 

 

 

4. Cenário Minas Gerais 

O PIB mineiro registrou uma forte queda em 2009 (Gráfico 25), como consequência da 

crise de 2008. Apesar de uma rápida recuperação no ano seguinte, a taxa de crescimento 

voltou a diminuir a partir de 2011, apresentando valores negativos para os anos de 2014, 

2015, 2016 e um crescimento fraco (0,58%) em 2017. Ao analisar a variação trimestral (com 

respeito ao trimestre anterior) do PIB do estado para o período mais recente, (Gráfico 26), é 

possível destacar, que o desempenho do PIB mineiro piorou nos dois primeiros semestres de 

2018, apresentando taxas de crescimento de 0,1% e -0,4% respectivamente. Ao respeito, é 

possível apontar que a greve dos caminhoneiros no final de maio/começo de junho desse ano 

pode ter influenciado resultado negativo do segundo trimestre. 
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Gráfico 25 

Variação anual do PIB de Minas Gerais (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria 
 

 

Gráfico 26 

PIB de Minas Gerais. Variação do trimestre contra o trimestre imediatamente anterior (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria 
 

 

4.1 Exportações 

A pauta de exportações de Minas Gerais está caraterizada por uma forte predominância de 

commodities, entre as quais se destacam produtos minerais, metais e afins e produtos vegetais, 

enquanto os produtos industriais apresentam valores consideravelmente inferiores com 

respeito às primeiras (Gráfico 27).  
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Gráfico 27 

Exportações de Minas Gerais por setor (valor FOB em milhares de US$) 

 
* Dados de 2018 até outubro 

** Dados referentes aos principais setores 

Fonte:Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - Comex Stat. Elaboração própria 
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Ao analisar a evolução das exportações para os principais setores exportadores do estado, 

é possível notar que, com exceção do setor de “perolas, pedras e metais preciosos”, que 

apresentou uma queda no valor das exportações entre 2016 e 2017, todos os demais setores 

aumentaram o valor de suas exportações nesse mesmo período.  

Já em 2018 (mesmo se os dados apresentados incluem apenas o valor das exportações 

realizadas até o mês de outubro desse ano), é possível perceber uma queda nas exportações de 

quase todos os setores, com particular destaque para os “produtos minerais”, os “metais 

comuns e suas obras”, os “produtos do reino vegetal”, os “produtos das indústrias alimentares 

e tabaco” e “material de transporte”. De uma forma mais geral, ao analisar o valor total das 

exportações do estado (Gráfico 28), é possível destacar que, apesar de uma leve recuperação 

em 2017, ele vem caindo de forma ininterrupta desde 2011. 

Essa diminuição no valor das exportações coincide com as previsões do FMI 

relativamente à redução do ritmo de crescimento para 2018 da China, um dos principais 

parceiros comerciais do Brasil (Tabela 1 p. 3) e pode também ter sido influenciada pela queda 

nos preços das commodities. Cabe destacar que, para 2019 e 2020, o FMI prevê uma 

diminuição do ritmo de crescimento não apenas da China, mas também para os Estados 

Unidos, outro importante parceiro comercial do Brasil (e não prevê uma recuperação nos 

preços das commodities), o que pode afetar negativamente as exportações mineiras. 

 

Gráfico 28 

Exportações de Minas Gerais (valor FOB em milhões de US$) 

 
* Dados de 2018 até outubro 

Fonte: Comex Stat (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços). Elaboração própria 
 

 

4.2 Setores 

De maneira semelhante ao conjunto do Brasil, a composição setorial do PIB de Minas 

Gerais também é caraterizada pelo grande peso do setor de serviços, o qual aumentou sua 

importância ao longo dos últimos anos, passando de 61,2% em 2010, para 68,6% em 2015. Já 

a agropecuária não perdeu muito espaço no PIB do estado, passando de 5,6% em 2010, para 

5,3% em 2015. Por sua vez, como aconteceu no restante do país, a indústria teve uma queda 

significativa na sua participação no PIB mineiro, passando de 33,2% em 2010, para 26,1% em 

2015 (Gráfico 29).  
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Gráfico 29 

Participação setorial no PIB de Minas Gerais (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria 
 

 

 Contudo, conforme apresentado no Gráfico 30, cabe destacar, que existem algumas 

diferenças entre a composição setorial do PIB brasileiro e aquela do PIB de Minas Gerais. Em 

particular, é preciso destacar, que a pesar do declínio relativo, o setor industrial, esse último 

continua sendo mais importante em Minas Gerais (26, 1% do PIB em 2015), com respeito ao 

conjunto do Brasil (22,5% do PIB em 2015), enquanto o setor de serviços tem uma menor 

participação no PIB do estado (68,6% em 205), quando comparada com aquela do PIB 

brasileiro (72,5% em 2015). 

 

 

Gráfico 30 

Composição setorial do PIB do Brasil e de Minas Gerais em 2015 (Em %)

 

 

Fonte: Fundação João Pinheiro e IBGE. Elaboração própria 
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4.2.1 Industria 

De acordo com a tendência à perda de importância do setor industrial em Minas Gerais, o 

Gráfico 31 mostra o desempenho negativo do setor que, a partir de 2011 apresentou taxas de 

crescimento negativas. Assim, apesar da queda do PIB do setor industrial ter se reduzido nos 

últimos anos, passando de -6,25% em 2015, para -1,36% em 2017, o setor ainda não tem se 

recuperado da crise atravessada ao longo dos últimos anos. 

 

Gráfico 31 

Variação anual do PIB do setor industrial de Minas Gerais (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria 
 

 

Gráfico 32 

PIB do setor industrial de Minas Gerais. Variação do trimestre contra o trimestre 

imediatamente anterior (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria  
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Ao analisar de forma mais detalhada a variação do PIB do setor industrial mineiro no 

período mais recente (Gráfico 32), cabe destacar que, apesar da melhora no desempenho do 

setor no terceiro trimestre de 2017 com respeito ao trimestre imediatamente anterior, o PIB 

industrial voltou a cair no último trimestre desse ano e no primeiro de 2018, apresentando 

taxas de crescimento negativas de respetivamente -0,8% e -1,9% com respeito ao trimestre 

anterior. 

 

Gráfico 33 

Produção Física Industrial de Minas Gerais. Variação percentual acumulada nos últimos 12 

meses (Em %) 

 
Fonte: IBGE - Pesquisa Industrial Mensal. Elaboração própria 
 

 

Além disso, mesmo se, no segundo semestre de 2018 o PIB industrial do estado reverteu 

essa tendência à queda, ao exibir um crescimento de 1,9% com respeito ao primeiro trimestre 

do ano, os dados do IBGE sobre a variação da produção física industrial acumulada ao longo 

dos últimos 12 meses (Gráfico 33) mostram que essa última vem caindo desde maio de 2018 

(-0,5%) e tem piorado seu desempenho ao longo do terceiro trimestre do ano (-0,9% em julho 

e -1% em agosto e setembro). Nesse contexto, é possível notar que, por um lado, a produção 

da indústria de transformação cresceu, mesmo que com taxas moderadas, desde outubro de 

2017. Contudo seu desempenho vem caindo desde maio de 2018 e suas taxas de crescimento 

foram cada vez mais reduzidas (passando de 2,8% em abril de 2018, para 0,5% em setembro 

do mesmo ano). Por outro lado, o desempenho da indústria extrativa tem piorado a partir de 

novembro de 2017 e vem apresentando taxas de crescimento negativas desde janeiro de 2018, 

influenciando negativamente o desempenho global do setor industrial do estado. Enfim, cabe 

destacar que o desempenho do setor industrial mineiro tem sido significativamente pior 

daquele do conjunto do setor industrial brasileiro (Gráfico 22, p. 19), cuja produção física 

industrial tem apresentado taxas de crescimento positiva (no acumulado de 12 meses) desde 

setembro de 2017. 
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4.2.2 Serviços 

Diferentemente do setor industrial, o PIB do setor de serviços de Minas Gerais, 

apresentou umas quedas menos intensas e somente ao longo de 2015 e 2016 (-3,18% e -

1,73% respetivamente) e voltou a crescer em 2017 (Gráfico 34). Mesmo assim, a taxa de 

crescimento trimestral relativamente ao trimestre anterior diminuiu durante o último trimestre 

desse ano (passando de 1,1% no terceiro trimestre de 2017, para 0, 6% no quarto trimestre do 

mesmo ano) e, ao longo dos dois primeiros trimestres de 2018, o PIB desse setor voltou a cair, 

quando comparado com o trimestre imediatamente anterior (Gráfico 35). 

 

Gráfico 34 

Variação anual do PIB do setor de serviços de Minas Gerais (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria 
 

 

Gráfico 35 

PIB do setor de serviços de Minas Gerais. Variação do trimestre contra o trimestre 

imediatamente anterior (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria  
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 Além disso, a variação acumulada do volume de venda ao longo dos últimos 12 meses, 

apesar de certa melhora a partir de junho de 2018 (passando de -1,9% nesse mês, para -0,7% 

em setembro do mesmo ano), mantem taxas de crescimento negativas desde agosto de 2017, 

até os últimos dados disponíveis (setembro de 2018). Ao longo de todo o mesmo período 

analisado, porém, a taxa de variação da receita nominal das vendas de serviços aumentou. 

Assim, de maneira parecida aos dados apresentados pelo conjunto do cenário brasileiro 

(Gráfico 23, p. 19), isso parece indicar que, apesar de uma diminuição no volume das vendas, 

houve um aumento dos preços, de forma a manter a taxa de lucros. 

 

 

Gráfico 36 

Variação do volume e do valor nominal de serviços de Minas Gerais (acumulada de 12 

meses) (Em %) 

 
Fonte: IBGE – Pesquisa Mensal de Serviços. Elaboração própria 

 

 

 

4.2.3 Agropecuária 

Com respeito ao PIB do setor agropecuário mineiro, é possível notar que houve, ao longo 

dos últimos anos, grande variabilidade no seu desempenho (Gráfico 37). Nesse contexto, é 

preciso destacar, que com exceção de 2016, ano no qual o PIB do setor agropecuário do 

estado cresceu 8,88%, as taxas de crescimento apresentam valores negativos desde 2013. 

Esses resultados podem ter sido influenciados pela baixa dos preços das commodities 

alimentares, que se mantêm em níveis baixos até o presente (Gráfico 4, p. 5), e, entre 2014 e 

2015 também pela seca que atingiu a região sudeste do país. Já o desempenho positivo de 

2016 pode ser explicado pelas boas safras de café e soja, que estão entre os principais 

produtos agrícolas produzidos no estado. 
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Gráfico 37 

Variação anual do PIB do setor agropecuário de Minas Gerais (Em %) 

 
Fonte: Fundação João Pinheiro. Elaboração própria 
 

 

4.3 Emprego 

Os dados relativos à criação de emprego formal (Gráfico 38) mostram que Minas Gerais 

manteve uma tendência parecida ao conjunto do Brasil, mas com um desempenho pior entre 

2010 e 2015 e um pouco melhor entre 2016 e 2017. Em ambos os casos, a taxa de 

crescimento do emprego formal diminuiu entre 2010 e 2016 (com exceção do ano de 2013), 

chegando a valores negativos nos anos de 2015 e 2016. Nesses anos, o emprego formal em 

Minas Gerais diminuiu 4,9% e 4% respectivamente. Além disso, mesmo se o emprego formal 

voltou a crescer no estado em 2017, no final desse ano, Minas Gerais ainda tinha 

346.161empregos formais a menos com respeito a 2013. 

 

Gráfico 38 

Variação do emprego formal com respeito ao ano anterior no Brasil e em Minas Gerais  

(Em %) 

 
Fonte: Ministério do Trabalho –Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Elaboração própria 
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 Os dados do emprego, para as mesorregiões de Minas Gerais mostram que todas as 

regiões do estado perderam empregos formais tanto em 2015, como em 2016 (Tabela 4). 

Contudo, na região metropolitana de Belo Horizonte, onde se concentra uma parte importante 

da população mineira, o emprego formal já tinha começado a cair em 2014 (-1,1%). Além 

disso, durante 2015 e 2016, as mesorregiões onde a queda do emprego foi mais acentuada 

foram a região metropolitana de Belo Horizonte (-8,3% e -4,6% respetivamente) e a região do 

Vale do Rio Doce (-3,9% e -6,1%). Em consequência, disso, apesar de uma leve recuperação 

no ano de 2017, essas duas regiões tinham perdido respetivamente 300.789 e 22.740 

empregos formais, com respeito a 2013. Assim, é possível afirmar que, apesar de certa 

recuperação do PIB mineiro ao longo de 2017, o emprego formal teve uma retomada muito 

fraca nessas duas regiões, nas quais mora uma parcela significativa da população mineira. 

 

Tabela 4 

Variação do emprego formal com respeito ao ano anterior por mesorregião do estado (Em %) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Noroeste de Minas 7.4 9.5 -0.9 7.0 1.6 -2.4 -1.5 5.6 

Norte de Minas 6.8 8.0 -1.1 5.6 2.9 -1.9 -3.1 2.7 

Jequitinhonha 3.1 6.5 1.4 7.4 6.2 -2.0 -8.4 6.0 

Vale do Mucuri 5.5 5.4 -3.3 7.3 1.9 1.1 -7.2 2.6 

Triângulo 

Mineiro/Alto 

Paranaíba 

7.7 6.8 0.7 7.2 1.8 -1.7 -2.9 2.3 

Central Mineira 4.6 4.3 -0.3 6.4 1.4 -0.6 -4.1 0.9 

Metropolitana de Belo 

Horizonte 
7.1 3.4 2.3 0.1 -1.1 -8.3 -4.6 0.5 

Vale do Rio Doce 7.9 2.2 -1.0 4.3 0.7 -3.9 -6.1 1.0 

Oeste de Minas 8.1 4.3 1.7 3.6 0.6 -3.1 -2.2 3.4 

Sul/Sudoeste de Minas 5.9 4.5 2.1 3.6 1.3 -2.2 -2.3 3.4 

Campo das Vertentes 5.8 4.2 1.9 2.3 3.2 -1.6 -4.2 3.6 

Zona da Mata 5.1 5.2 2.3 3.5 0.4 -2.3 -4.3 2.2 

Total Minas Gerais 6.8 4.4 1.6 2.6 0.3 -4.9 -4.0 1.8 

Brasil 6.9 5.1 2.5 3.1 1.3 -3.0 -4.2 0.5 

Fonte: Ministério do Trabalho – Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). Elaboração própria 
 


