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APRESENTAÇÃO
A partir deste semestre o Colegiado do Curso de Ciências Econômicas aprovou a
iniciativa da retomada das análises conjunturais no âmbito da PUC-Coração Eucarístico.
Tal decisão foi conseqüência de um conjunto de fatores, mas principalmente do
reconhecimento da importância desse acompanhamento na formação e no desempenho
daqueles que atuam no campo da Ciência Econômica.
Portanto, a elaboração desse primeiro boletim é o passo inicial para o
acompanhamento que será feito a partir de agora e que terá continuidade nos boletins
trimestrais que serão publicados, inicialmente no âmbito da Universidade.
Faz parte desse projeto a realização de Seminários envolvendo a comunidade
acadêmica do Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais – ICEG aberto também a
outras unidades da PUC e ao público externo.
Assim este primeiro boletim está sendo elaborado com o intuito de dar inicio a este
projeto e a expectativa é a de que ele vá se aperfeiçoando e sendo moldado
adequadamente em função das análises críticas que forem surgindo ao longo do tempo.
Como tarefas iniciais, além deste boletim, fazem parte do projeto um Seminário de
Análise Conjuntural a ser realizado ainda neste semestre.
De antemão manifesto os agradecimentos ao Colegiado do Curso de Ciências
Econômicas e à Direção do ICEG pelo apoio dado a esta iniciativa.
Professor Flávio Riani
Coordenador do Boletim de Análise Conjuntural
*Participou ativamente na elaboração deste boletim a aluna Bárbara de Souza Epifânio, do curso de Ciências
Econômicas
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ÍNDICE GERAL
I – CRESCIMENTOS DO PIB BRASILEIRO E MINEIRO EM 2010 DEVEM SER ANALISADOS COM CAUTELA
Crise de 2008 influencia taxas de crescimento do PIB em 2010.
II - PRODUÇÃO INDUSTRIAL AVANÇA MODERADAMENTE NO BRASIL E RECUA EM MINAS GERAIS
A produção física industrial brasileira avançou 0,2% e a mineira de reduziu 1,2% em relação ao mês
anterior.
III - EMPREGO INDUSTRIAL APRESENTA ELEVAÇÃO NO BRASIL E EM MINAS GERAIS EM JANEIRO DE 2010
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, o emprego apresenta elevação de 4,2% em Minas
Gerais e de 2,7% no Brasil.
IV- EMPREGO E RENDA
Em fevereiro, na comparação mensal, a taxa de desocupação apresentou estabilidade no Total das Regiões
Metropolitanas e elevação na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na comparação mensal o
rendimento médio real habitual apresenta redução no Total das Regiões Metropolitanas e na região
metropolitana de Belo Horizonte.
V – AUMENTA O NÚMERO DE EMPREGO CELETISTA
CAGED registra elevação dos postos de trabalho para Brasil, Minas Gerais e Região Metropolitana de Belo
Horizonte em fevereiro/11.
VI – COMÉRCIO VAREJISTA MANTEM RITMO DE CRESCIMENTO
O comércio varejista brasileiro registrou elevação no volume de vendas e na receita nominal em janeiro, na
comparação com o mês anterior. Para o volume de vendas, este resultado completa nove meses
consecutivos de crescimento, comparado ao mês anterior. Em relação às receitas, na comparação com o
mês anterior, o resultado completa treze meses consecutivos de expansão.
VII – CONTAS PÚBLICAS: SUPERÁVIT PRIMÁRIO BEM MENOR
Dados divulgados pelo Tesouro Nacional apontam que o resultado primário do Governo Central em
fevereiro de 2011 foi superavitário em R$ 2,6 bilhões, bem inferior ao alcançado em janeiro.
VIII - INFLAÇÃO – IPCA – ÍNDICE APRESENTA ELEVAÇÃO NA RMBH E NO BRASIL
A variação do IPCA em fevereiro foi de 0,80% para o Brasil e de 0,71% para a RMBH.
IX - RELAÇÃO DAS TAXAS DE VARIAÇÃO DO IGP-DI, IPCA E COTAÇÃO DO DÓLAR
Apresenta as variações das taxas do IGP-DI, do IPCA e da cotação do dólar a preços de compra e venda
desde janeiro de 2004, divulgados pelo IBGE e pelo Banco Central.
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I – Produto Interno Bruto – Resultados Recentes: Brasil e Minas Gerais
À exceção de 2009, quando a economia
brasileira foi também afetada pela crise
financeira internacional ocorrida no final de
2008, os PIBs brasileiro e mineiro
apresentaram taxas crescimento significativas,
no período após 2000. Algumas delas foram
inclusive as maiores observadas ao longo dos
últimos 25 anos.
Deve-se ressaltar, também, que tal
performance deveu-se fortemente a um
quadro econômico mundial favorável à
economia brasileira que se beneficiou pela
elevação da demanda e dos preços de
algumas commodities básicas na nossa pauta
de exportação: basicamente minério, café,
soja e produtos siderúrgicos em geral.
Inicialmente o gráfico 1 destaca a

evolução das taxas reais anuais de
crescimento do PIB nacional entre 2000 a
2010.

O período destacado no gráfico 1 mostra
taxas significativas de crescimento do PIB,
sobretudo se se levar em conta os níveis
de crescimento apresentados ao longo da
década de noventa. Porém ele ainda
mostra
três
momentos
bastante
característicos.

por produtos básicos da economia
brasileira e, por conseqüência um
aquecimento no mercado decorrente dos
efeitos indiretos das exportações e pela
consolidação de uma série de benefícios
criados no governo do presidente
Fernando Henrique Cardoso e outros
oriundos das mudanças ocorridas na
Constituição
de
1988.
Dentre
esses,destaca,por exemplo, o acesso aos
benefícios do INSS a um grande
contingente de brasileiros anteriormente
excluídos desses benefícios.

O primeiro marcado pelo período de 20002003 no qual a média de crescimento foi
em torno de 2,4%.
A partir de 2004 ocorre forte retomada nos
níveis
de
crescimento
do
PIB
impulsionada pela demanda internacional

A crise financeira internacional ocorrida no
final de 2008 causa desarticulações e um
desaquecimento na economia mundial. O
Brasil sofre as imediatas conseqüências
desse processo que interrompe a trajetória
do crescimento do PIB. Em 2009, pela
primeira vez desde 2000 o PIB brasileiro
apresentou queda, equivalente a -0,6%.
A
magnitude
da
taxa
de
crescimento observada em 2010 deve ser
avaliada com cautela.
É fato que ela representa efetiva
recuperação nas atividades produtivas do
país, uma vez mais movidas pela
recuperação da economia internacional,
sobretudo nos países para os quais o
Brasil é um grande exportador de
minérios. Tal recuperação volta a

Os dados do gráfico 2 dados
divulgados pelo Tesouro Nacional
confirmam a trajetória similar do PIB
mineiro e brasileiro.
No caso de Minas Gerais as taxas reais
de 2009 e 2010 revelam, de forma mais
contundente, os efeitos da crise
internacional de 2008. Minas Gerais,
em função de sua estrutura produtiva
ter forte vinculação com o setor de
mineração,
foi
mais
afetado
negativamente do que o Brasil, em
2009.
Aqui também a taxa de crescimento de
10,9% do PIB observada em 2010 deve
ser olhada com cautela.

impulsionar
o
mercado
interno
contribuindo na geração de empregos e
com conseqüências positivas através da
elevação da renda, consumo,etc.
Porém, um fator relevante, que
explique com maior intensidade a taxa de
crescimento real de 7,5% do PIB foi o
valor gerado em 2009 que tornou
extremamente
baixa
a
base
de
comparação. Nesse sentido o peso
relativo do crescimento observado em
2010 fica diminuído em razão desse fato.
A trajetória do PIB mineiro é
semelhante à brasileira. Inclusive as taxas
são também muito próximas. A exceção
fica nos dois últimos períodos nos quais as
variações foram mais intensas em Minas
Gerais do que no Brasil.

É também verdade que houve
recuperação
nas
atividades
econômicas do Estado, sobretudo
aquelas relacionadas ao setor de
mineração. O efeito da recuperação
dos países emergentes importadores
de minério de ferro voltou a impulsionar
a
economia
mineira,
gerando
benefícios indiretos para as outras
atividades econômicas.
Porém deve-se chamar a atenção para
o fato de que a base de comparação do
PIB mineiro de 2009 foi diminuída
proporcionalmente muito mais do que a
brasileira, o que, de certa forma,

distorce a taxa de crescimento apurada em 2010.
Para uma melhor avaliação das similaridades e diferenças nas taxas de crescimento real
do PIB brasileiro e mineiro o gráfico 3 apresenta estas taxas no período de 2000 a 2010
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II - PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL DA PRODUÇÃO FÍSICA
JANEIRO DE 2011
Resultados Brasil

E

m janeiro de 2010, a
produção física industrial brasileira avançou
0,2% em relação ao mês
anterior, com dados livres de
sazonalidades,
após
apresentar taxas negativas em
novembro (-0,1%) e em
dezembro
(-0,8%).
Na
comparação com janeiro de
2010 houve crescimento de
2,5%, mantendo o resultado
observado em dezembro de
último. A taxa anualizada,
indicador acumulado nos
últimos
doze
meses
permaneceu positiva (9,4%)
com apresentando redução
em seu ritmo de crescimento
observado no fechamento de
2010 (10,4%).
Na formação da taxa
de 0,2% observada na
passagem de dezembro para
janeiro, a maioria (15) das
vinte e sete atividades
pesquisadas
apontou
crescimento na produção e
atingiu três das quatro
categorias de uso.

Entre os setores que
apontaram
resultados
negativos, estão veículos
automotores (-3,2%), que
acumulou perda de 4,0% nos
últimos três meses, refino de
petróleo e produção de álcool
(-2,3%),
minerais
não
metálicos (-2,8%) e bebidas
(-2,4%). Por outro lado, entre
as atividades que aumentaram
a produção, os desempenhos
de maior importância para a
média global foram: material
eletrônico e equipamentos de
comunicações, cuja expansão
de 35,5% refletiu o retorno
das
férias
coletivas
concedidas por empresas do
setor no mês anterior,
metalurgia básica (5,3%) e
farmacêutica (5,4%). Outras
contribuições
positivas
foram:
máquinas
e
equipamentos
(1,9%),
produtos de metal (2,9%) e
alimentos (0,8%).
Na evolução do índice
de média móvel trimestral o
total da indústria mostrou
ligeira variação negativa (0,2%) entre dezembro e
janeiro, repetindo o ritmo
moderado registrado no mês
anterior, após estabilidade
entre os meses de setembro e
novembro.

DESTAQUES
? Na comparação
anual, a produção global da
indústria assinalou avanço de
2,5%, repetindo o resultado
de dezembro.
?

Entre os indicadores que
apresentaram impactos
positivos, na comparação
com o mês anterior, os
principais impactos
foram em material
eletrônico e equipamentos
de comunicações,
metalurgia básica e
farmacêutica.

Entre as categorias de uso, na
comparação com o mês anterior, mostraram
avanços em bens de consumo duráveis (6,0%),
bens de capital (1,8%) e bens de consumo semi
e não duráveis (0,3%), enquanto a produção de
bens intermediários (-0,4%) apontou o seu

segundo resultado negativo nesse tipo de
confronto. Encontra-se destacado no gráfico 5
os respectivos desempenhos das categorias de
uso, influenciados pelos comportamentos dos
seus componentes.
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O gráfico 6 mostra a evolução dos
indicadores da produção física industrial
brasileira, na série 12 meses, encerrados em
janeiro de 2011, frente à igual período

do ano anterior, para a Indústria Geral e suas
Categorias de Uso. Destaque para a produção de
bens de consumo duráveis, que apresentou
elevação
de
6,0%.

O gráfico 7 destaca os resultados das taxas de
crescimento
observadas
nas
diversas

comparações de desempenho da produção física
industrial brasileira em janeiro de 2011.

Resultados Regionais – Minas Gerais e Brasil
m janeiro, os dados com ajuste sazonal,
apresentam redução de 1,2% na
produção física de Minas Gerais na
comparação com o mês anterior, tendo o índice
na indústria do país avançado 0,2%. Na
comparação janeiro 11/janeiro 10, os índices
registraram crescimento, com sete dos quatorze
locais pesquisados registrando acréscimo na
produção. Minas avançou 3,1% resultado que
sinaliza desaceleração no ritmo de crescimento

da produção industrial frente ao ritmo assinalado
no quarto trimestre de 2010 (6,4%).
O gráfico 8 mostra a evolução das taxas
de variação da produção física industrial de Minas
Gerais e do Brasil, mês/mês anterior com ajuste
sazonal, de janeiro/10 a janeiro/11:

E
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Ainda na comparação de janeiro com o mesmo mês do ano anterior, o gráfico 9 mostra
que, no Estado, a Indústria Geral cresce 3,1%, a
Transformação 1,3%. Estes resultados para o
Indústria Extrativa 13,9% e a Indústria de
Brasil são respectivamente 2,5%, 5,1% e 2,3%.
Em relação ao acumulado em 12 meses, o
gráfico 10 mostra que tanto Minas Gerais como o
Brasil tiveram expansão na Indústria Geral,

Extrativa e de Transformação na passagem de
dezembro para janeiro de 2011.

O desempenho dos gêneros industriais
com maiores contribuições para o Valor de
Transformação Industrial da produção mineira e

seus correspondentes nacionais está apresentado
no gráfico 11, em séries acumuladas em doze
meses, encerradas em janeiro de 2011. Ele

apresenta a trajetória de crescimento acumulado
no país e em Minas, no refino de petróleo e

álcool, metalurgia básica,
automotores e nos alimentos.

nos

veículos

III - EMPREGO E SALÁRIO INDUSTRIAL
JANEIRO DE 2011
PESQUISA INDUSTRIAL MENSAL DO EMPREGO E SALÁRIO - PIMES/IBGE
BRASIL

E

m janeiro de 2011, o
emprego
industrial
mostrou ligeira redução
(-0,1%) frente ao mês
anterior, já descontadas
as influências sazonais. Ainda
na série com ajuste sazonal, o
índice
de
média
móvel
trimestral registrou crescimento
nulo (0,0%) entre dezembro e
janeiro, praticamente repetindo
o desempenho dos meses de
outubro, novembro e dezembro.
Na comparação com
igual mês do ano anterior, há
crescimento de 2,7% no total do
emprego industrial, décima
segunda
taxa
positiva
consecutiva sendo a menos
intensa desde março de 2010
(2,4%). O emprego industrial
avançou em todas as quatorze
áreas investigadas.

A
taxa
anualizada,
indicador acumulado nos últimos
doze meses, cresceu 3,7% e
assinalou a taxa mais elevada
desde o início da série histórica.

DESTAQUES

?

Em novembro,
emprego industrial
repete o patamar do
mês anterior (0,1%), na série livre
de influências
sazonais.

A evolução desses itens é
apresentada no gráfico 12, no
período entre janeiro de 2010 e
janeiro
de
2011:

?

No confronto com
janeiro de 2010, o
resultado é o
décimo segundo
positivo
consecutivo.

Brasil e Minas Gerais
1- Pessoal Ocupado Assalariado
Os indicadores de emprego industrial
referentes a janeiro de 2011, em relação ao
mesmo mês de 2010, revelam aumento de 4,2%
no emprego em Minas Gerais e elevação de 2,7%
no Brasil.
Na série acumulada em 12 meses/12
meses do ano anterior, em janeiro, o emprego

apresenta crescimento em Minas Gerais (2,9%) e
no Brasil (3,7%).
O gráfico 13 mostra a evolução das taxas
de crescimento do Pessoal Ocupado Assalariado
no Brasil e Minas Gerais, de janeiro/10 a
janeiro/11, nas séries mês/mês ano anterior e
série acumulada em doze meses:

Número de Horas Pagas
Em janeiro de 2011, em relação ao
mesmo mês do ano anterior, Minas Gerais
registra aumento de 5,0% no número de
horas pagas. Para o Brasil, a expansão é de
2,8%.
Na série acumulada em doze meses
encerrada em janeiro de 2011, comparada ao
mesmo período anterior, o número de horas
pagas pela indústria mineira registra
elevação de 3,7%. Já no Brasil, esse
indicador registrou elevação em novembro de
4,3% e assinalou a taxa mais elevada da
série histórica mantendo a

trajetória ascendente iniciada em
novembro de 2009.
O gráfico 14 apresenta a evolução do
número de horas pagas de janeiro/10 a
janeiro/11, nas séries mês/mês ano anterior e
acumulada em doze meses:
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Folha de Pagamento Real

O gráfico 15 apresenta a evolução das
taxas de crescimento da folha de pagamento
real, também em série mês/mês ano anterior e
acumulado doze meses, no Brasil e em Minas
Gerais.
No mês de janeiro, em relação ao
mesmo mês do ano anterior, Minas Gerais
registra crescimento de 8,3% e o Brasil,

variação de 7,1%, décima terceira taxa
positiva consecutiva.
Já no acumulado dos últimos doze
meses, a folha de pagamento real mineira
apresenta elevação de 9,6% e a brasileira
positiva em 7,3%, registrando o resultado
mais elevado desde maio de 2005 (7,5%)..
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IV - EMPREGO E RENDA – PESQUISA MENSAL DO EMPREGO – PME/IBGE
RESULTADOS DE FEVEREIRO DE 2011

e acordo com os
resultados
da
Pesquisa Mensal de
Emprego do mês de
fevereiro de 2011,
foi estimado em 41,7 milhões o
número de pessoas em idade
ativa (pessoas com 10 anos ou
mais de idade) no agregado
das
seis
regiões
metropolitanas pesquisadas.
Esta estimativa não apresenta
variação
significativa
em
relação a janeiro de 2011 e
elevação de 1,3% frente a
fevereiro do ano passado.
O
contingente
de
desocupados, estimado em 1,5
milhão no total das seis regiões
investigadas, registrou elevação
de 6,0% na comparação mensal
e apresentou queda de 12,4%
no confronto com fevereiro de
2010.

D

A taxa de desocupação
de fevereiro (6,4%) apresentou
estabilidade na comparação
mensal e recuou 1,0 ponto
percentual na comparação com
o mesmo período do ano
anterior.

DESTAQUES
Na
Região
Metropolitana
de
Belo
Horizonte, em fevereiro de
2010, havia 4.440 mil pessoas
em idade ativa. Houve variação
positiva de 2,3% em relação a
fevereiro de 2010 e estabilidade
em relação ao mês anterior. Do
total das pessoas em idade ativa,
56,1%
encontravam-se
ocupadas, 3,8% desocupadas e
40,1% não economicamente
ativas.
O contingente de pessoas
ocupadas permaneceu estável no
mês, mas cresceu 4,4% na
Região Metropolitana de Belo
Horizonte frente a fevereiro de
2010.
A taxa de desocupação
(6,3%) apresentou elevação na
comparação com janeiro de 2011
e permaneceu estável frente a
fevereiro de 2010.
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?
Na Região
Metropolitana de Belo
Horizonte a taxa de
desocupação apresentou
elevação na
comparação mensal
(6,3%) enquanto o
rendimento aumentou
3,6% na comparação
anual. Em doze meses o
emprego com carteira
no setor privado cresceu
8,1%.
? Rendimento médio
real habitual no Total
das Regiões
Metropolitanas cresce
na comparação anual.

O quadro 1 revela a taxa de
desocupação, por região metropolitana, de
fevereiro de 2003 a fevereiro de 2011.

Rendimento
O rendimento médio real habitual dos
trabalhadores, apurado em fevereiro de 2011
em R$1.540,30, no total das regiões,
apresentou recuo na comparação mensal (0,5
%). Frente a fevereiro do ano passado, o
poder de compra do rendimento médio de
trabalho dos ocupados elevou 3,7%.
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O rendimento médio real habitual
dos empregados dos trabalhadores na Região
Metropolitana de Belo Horizonte foi
estimado em R$1.407,00. Este resultado
apresenta redução de 2,3% em relação a
janeiro de 2011 e elevação de 3,6% na
comparação
anual.

Massa de Rendimentos
A massa de rendimento real efetivo da
população ocupada foi estimada em 34,4
bilhões de reais com base na Pesquisa Mensal
de Emprego de fevereiro de 2011 (mês de
referência janeiro de 2011), para o total das
seis Regiões Metropolitanas. Esta estimativa
reduziu em 20,3% em relação a dezembro e
6,7% em comparação com janeiro de 2010.

A massa de rendimento real efetivo da
população ocupada, na mesma referência de
janeiro de 2011 (a preços de fevereiro de
2011) foi estimada em R$ 3,5 bilhões com
base na Pesquisa Mensal de Emprego para
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esta
estimativa recuou em 22,4% na comparação
mensal e 8,9% na comparação com igual
período
do
ano
anterior.

VI - EMPREGO CELETISTA – CAGED/MTE - RESULTADOS DE FEVEREIRO DE
2011

R

esultados
do
emprego celetista
mostram que, em
fevereiro, houve
criação
de
280.799 postos

de trabalho líquidos no
Brasil, representando uma
elevação de 0,78% do total
de empregos existentes em
janeiro. A variação no ano
foi de 1,25% .

Em Minas Gerais,
no mês de referência, houve
criação de 36.053 vagas
(0,94%). No ano, a variação
foi de 1,35%.

Já
na
Região
Metropolitana de Belo
Horizonte, em dezembro,
houve criação de 16.372
empregos, equivalente a
elevação de 1,10% em
relação
ao
total
de

empregos em novembro. No
acumulado no ano a
variação é de 1,66%.
A geração líquida de
empregos acumulada em 12
meses
encerrados
em
fevereiro/2011
está
no
quadro 2, que apresenta as
informações por regiões e
por atividades econômicas:

As variações no emprego por
atividades econômicas nos doze meses
encerrados em fevereiro de 2011 no Brasil,
em Minas Gerais e na RMBH encontram-se
no gráfico 20.

Sobressai o desempenho do setor de
serviços na Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

A evolução das taxas de crescimento
acumuladas em 12 meses, do emprego celetista
no Brasil e em Minas Gerais, de fevereiro de
2009 a fevereiro de 2011, apresenta-se no

gráfico 21. Este revela que tanto o Brasil como
Minas Gerais obtiveram taxas acumuladas
positivas nos últimos meses.

VI - COMÉRCIO VAREJISTA – PESQUISA MENSAL DO COMÉRCIO – PMC/IBGE
RESULTADOS DE JANEIRO DE 2010

O

Comércio Varejista do
País, em janeiro de
2011,
registrou
crescimento tanto no
volume de vendas quanto na
receita nominal, 1,2% e 1,1%,
respectivamente, ambas as taxas
com relação ao mês anterior
(ajustadas sazonalmente), como
indicado nas trajetórias dos
índices de base fixa e das
médias móveis trimestrais nos
gráficos 7 e 8. Para o volume de
vendas, este resultado completa
nove meses de taxas positivas,
enquanto a receita apresenta a
mesma trajetória a treze meses.
Nas demais comparações, sem
ajustes, o varejo nacional
obteve, em termos de volume
de vendas, acréscimos da ordem
de 8,3% sobre janeiro do ano
anterior, 10,7% no acumulado
dos últimos 12 meses. Para os
mesmos indicadores, a receita
nominal de vendas apresentou
taxas de variação de 13,3% e
14,5% respectivamente.

O comércio varejista de
Minas Gerais apresentou em
novembro, com ajuste sazonal,
variação mensal de 2,7% para o
volume de vendas e de
2,0% para a receita
nominal de vendas. Nas demais
comparações, obtidas das series
sem ajuste sazonal, o varejo
mineiro registrou, em termos de
volume de vendas, elevação de
12,7% sobre janeiro do ano
anterior e 11,6% no acumulado
dos últimos 12 meses. A receita
nominal de vendas apresentou,
para os mesmos indicadores,
taxas de variação de 15,5% e
14,4%.

DESTAQUES
? O comércio
varejista continua
registrando resultados
positivos.Vendas e
Receita nominal
variaram,
respectivamente, 1,2%
e 1,1% no país.
? Para Minas
Gerais, a variação é de
2,7% para o volume de
vendas e de 2,0% para
receita de vendas.

As variações mensais da receita
nominal de vendas no comércio varejista do
país e de Minas Gerais, no período de janeiro

As variações mensais do volume de
vendas no comércio varejista do país e de
Minas Gerais, no período de janeiro de 2010 a
janeiro de 2011 estão destacadas no quadro 4:

de 2010 a janeiro de 2011, estão destacadas
no quadro 3:

O gráfico 24 apresenta as variações
acumuladas de 12 meses, do volume de

vendas no comércio varejista ampliado, no
período de janeiro/10 a janeiro/11.

O desempenho do volume de vendas no
Comércio Varejista Ampliado, por atividade
econômica, acumulado nos últimos 12 meses,

?

Todas as vinte e sete Unidades da
Federação
apresentaram
resultados
positivos
na
comparação
janeiro11/janeiro10. Os destaques foram
para as variações de Tocantins (61,5%);
Roraima (27,3%); Rondônia (26,0%); Acre
(20,3%) e Paraíba (19,4%) – Gráfico 26.
Quanto à participação na composição da
taxa do Comércio Varejista sobressaíram,
pela ordem, São Paulo (6,9%); Rio de
Janeiro (9,7%); Minas Gerais (12,7%); Rio
Grande do Sul (8,8%) e Bahia com 7,7%.

na média do país e em Minas Gerais, está
apresentado no gráfico 25.

?

Em relação ao varejo ampliado, também
todas as Unidades da Federação
apresentaram resultados positivos, as
maiores taxas de desempenho no volume
de vendas ocorreram em Tocantins
(57,9%); Espírito Santo (27,9%); Acre
(24,0%); Mato Grosso (23,7%) e Roraima
com 22,2%. Em termos de impacto no
resultado global do setor, os destaques
foram São Paulo (9,4%); Minas Gerais
(18,0%); Rio de Janeiro (11,0%); Rio
Grande do Sul (10,6%) e Paraná com 9,0%.

VII - CONTAS PÚBLICAS - RESULTADOS DE FEVEREIRO DE 2011
Resultados do Tesouro Nacional

O

resultado primário do
Governo Central em
fevereiro de 2011 foi
superavitário em R$
2,6 bilhões, contra superávit
de R$ 14,3 bilhões em
janeiro. O Tesouro Nacional
contribuiu
para
o
desempenho do mês com
superávit de R$ 5,9 bilhões.
A Previdência Social (RGPS)
e o Banco Central também
apresentaram déficits de R$
3,3 bilhões e R$ 47,5
milhões, respectivamente.
Relativamente à receita
bruta do Tesouro Nacional,
houve redução de R$ 24,7
bilhões (33,3%), passando de
R$ 74,1 bilhões em janeiro
para R$ 49,4 bilhões em
fevereiro.

Do lado dos dispêndios,
verificou-se a redução de R$
13,5 bilhões (33,1%) nas
despesas
do
Tesouro
Nacional em relação a
janeiro,
explicada,
principalmente,
pelas
diminuições de R$ 6,0
bilhões (41,4%) nas despesas
discricionárias, de R$ 2,4
bilhões (82,4%) com o PAC,
de R$ 2,2 bilhões (14,0%)
com o pagamento de pessoal
e encargos e de R$ 1,7 bilhão
(103,1%) com subsídios e
subvenções econômicas.
A Previdência Social
apresentou, em fevereiro,
déficit de R$ 3,3 bilhões,
contra déficit de R$ 3,0
bilhões apurado em janeiro.
No acumulado do ano,
o resultado primário do
Governo
Central
foi
superavitário em R$ 16,8
bilhões, contra R$ 12,7
bilhões registrados em igual
período de 2010, como pode
ser observado no gráfico 27.

DESTAQUES
?

Governo Central
apresenta superávit de R$
2,6 bilhões em janeiro.
?
No acumulado de
2010, o Governo Central
apresentou superávit
equivalente a 32,7% do
PIB (aumento de R$ 4,2
bilhões).
? Os investimentos
cresceram 25,2% em 2011
em comparação ao
primeiro bimestre de
2010.

Resultados Fiscais - Banco Central do Brasil – Janeiro de 2011

O setor público não financeiro
registrou superávit primário de R$17,7
bilhões em janeiro. O Governo Central
registrou superávit de R$13,8 bilhões
enquanto os governos regionais e as empresas
estatais registraram déficits de R$ 4,5 bilhões
e R$ 562 milhões, respectivamente.
No acumulado em doze meses, o
superávit primário acumulado alcançou
R$103,4 bilhões (2,81% do PIB), elevando-se
0,02 p.p. do PIB em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Os juros nominais, apropriados por
competência, alcançaram R$19,3 bilhões em
janeiro, comparativamente a R$19,5 bilhões
em dezembro. Essa redução foi influenciada
pelo menor número de dias úteis no mês. No

acumulado em doze meses, os juros nominais
alcançaram R$200,5 bilhões (5,44% do PIB).
O resultado nominal, que inclui o
resultado primário e os juros nominais
apropriados, registrou déficit de R$ 1,5
bilhões em janeiro. No acumulado em doze
meses, o resultado foi deficitário em R$ 97,2
bilhões (2,64% do PIB).
O déficit nominal registrado em
dezembro foi financiado mediante expansão
de R$54,6 bilhões na dívida mobiliária,
contrabalançada, parcialmente, pelas reduções
de R$23 bilhões na dívida bancária líquida, de
R$18,3 bilhões no financiamento externo
líquido e de R$11,9 bilhões nas demais fontes
de financiamento interno, que incluem a base
monetária.

Dívida Mobiliária Federal

A dívida mobiliária federal, fora do
Banco Central, avaliada pela posição de
carteira, totalizou R$1.542,5 bilhões (41,9%
do PIB) em janeiro, registrando decréscimo
de R$61,4 bilhões em relação ao mês anterior.
O resultado refletiu resgates líquidos de
R$79,3 bilhões e incorporação de juros de
R$17,9 bilhões.
Destacaram-se emissões líquidas de
R$6,8 bilhões em LFT e de R$4,2 bilhões em

NTN-B; e resgates de R$65,8 bilhões em
LTN, de R$22,3 bilhões em NTN-F e de
R$1,9 bilhão em NTN-C.
A participação por indexador registrou
a seguinte evolução, em relação a dezembro:
a porcentagem dos títulos indexados a câmbio
permaneceu em 0,5%; a dos títulos vinculados
à taxa Selic passou de 28% para 27,8%,
apesar de emissões de R$6,8 bilhões em LFT;
a dos títulos prefixados reduziu- se de 32,7%
para 27,5%, devido aos resgates líquidos de

LTN e NTN-F; a dos títulos vinculados a
índices de preços caiu de 24,2% para 23,9%.
Essas alterações foram compensadas pelas
operações compromissadas, cuja participação
elevou-se de 13,9% para 19,6%, no mesmo
período. A elevação nessas operações,
correspondente a vendas líquidas de R$115,1
bilhões no mercado secundário, também se
refletiu nas reduções das participações
vinculadas à taxa Selic, prefixados e índices
de preços.
Ao final de janeiro, a estrutura de
vencimento da dívida mobiliária em mercado
era a seguinte: R$249,2 bilhões, 16,2% do
total, com vencimento em 2011; R$300,9

bilhões, 19,5% do total, com vencimento em
2012; e R$992,4 bilhões, 64,3% do total,
vencendo a partir de janeiro de 2013.
Em janeiro, a exposição total líquida
nas operações reversas de swap cambial
alcançou R$5,8 bilhões. O resultado dessas
operações (diferença entre a rentabilidade do
DI e a variação cambial mais cupom) foi
favorável ao Banco Central em R$12 milhões,
no conceito caixa, valor contemplado na
apuração das necessidades de financiamento
do setor público

Dívida Líquida do Setor Público

A dívida líquida do setor público atingiu
R$1.476,1 bilhões (40,1% do PIB), reduzindose 0,4 p.p. do PIB em relação ao mês anterior.
A redução observada na relação DLSP/PIB em
janeiro foi influenciada pelo superávit primário
registrado no mês, que contribuiu com 0,5 p.p.
do PIB, e pelo crescimento do PIB corrente,

que contribuiu com 0,4 p.p. Em sentido
contrário, os juros nominais apropriados
contribuíram para a elevação da relação com
0,5 p.p. do PIB.

VIII - ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA
FEVEREIRO DE 2011
SISTEMA NACIONAL DE ÍNDICES DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - SNIPC/IBGE

O Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA) do Brasil de
fevereiro fechou em 0,80% e ficou pouco
abaixo dos 0,83% registrado no mês anterior.
Para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o índice apresentou variação
positiva de 0,71%. O gráfico 30 apresenta a
evolução da inflação acumulada em 12 meses,
medida pelo IPCA, para a RMBH e o total das
regiões metropolitanas do país, de Fevereiro/10
a Fevereiro/11:
D

Em relação aos grupos, no caso do
Brasil e da RMBH, os itens que apresentam as
variações mais significativas estão listados no
gráfico 31, mostrando a evolução do IPCA,
mês/mês anterior, para o Índice Geral e
Grupos, de Fevereiro/10 a Fevereiro/11:

?

DESTAQUE
O grupo Educação constitui-se a maior
contribuição do índice com 0,31 ponto
percentual, o que corresponde a 51% do
IPCA de fevereiro.

IX – VARIAÇÕES DAS TAXAS DO IGP-DI, IPCA E COTAÇÃO DO DÓLAR
FEVEREIRO DE 2011
BANCO CENTRAL DO BRASIL, IBGE E FGV

egundo dados divulgados pela Fundação
Getúlio Vargas, em dezembro de 2010, a
variação mensal do IGP-DI foi de
0,96%, enquanto no acumulado em 12
meses, a variação foi de 11,13%. O
IPCA, de acordo com o IBGE, apresentou
variação mensal de 0,80%. Já o Banco Central,
divulga que o preço de compra do dólar na data
de 31/12/2010 era de R$ 1,6640 e o preço de
venda situava-se em R$ 1,6612.

S

As variações das taxas do IGP-DI
mensal, acumulado em 12 meses e índice
acumulado desde janeiro de 1993, além da
variação mensal do IPCA e da cotação do dólar
para compra e venda, de janeiro de 2004
até fevereiro de 2011, estão listadas na tabela
1:
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