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1 -  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
 A divulgação do crescimento do PIB brasileiro no primeiro semestre desse ano, além de colocar o 
país num patamar abaixo do resultado apresentado por outros países, ocorreu num momento delicado 
para o governo que vinha tendo que explicar outros resultados econômicos nada satisfatórios manifestados 
por outros índices econômicos. 
 Politicamente tal fato foi amenizado na medida em que a divulgação do PIB mineiro mostrou uma 
performance ainda pior do que a brasileira, deixando a oposição ao governo federal, principalmente a 
mineira, sem muitos argumentos para criticar tal resultado. 

 Prof. Flávio Riani 

2 –  PIB MINEIRO CRESCE AINDA MENOS DO QUE O BRASILEIRO 
Prof. Flávio Riani 

 Dados recentes divulgados pela Fundação João Pinheiro mostraram que o PIB mineiro cresceu em 
patamar inferior ao brasileiro nesse primeiro semestre de 2014. 
 Enquanto o PIB brasileiro cresceu 0,5% no primeiro semestre de 2014,  em relação ao mesmo 
período do ano anterior, o de Minas Gerais elevou-se em apenas 0,3%. 
 Conforme mostra o gráfico 1, o resultado mineiro for fortemente influenciado pelo fraco 
desempenho apresentado sobretudo no segundo trimestre de 2014. Enquanto nos meses de abril, maio e 
junho a queda do PIB mineiro atingiu -2,5% em relação ao trimestre anterior o do Brasil apresentou uma 
queda menor de  -0,6%. 
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Em termos setoriais o gráfico 2 mostra que apenas no setor de serviços que Minas Gerais 
apresentou taxa de crescimento do PIB ligeiramente superior ao do país. 
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Do ponto de vista de crescimento econômico é importante observar o que vem 
acontecendo com o desempenho do setor industrial. 

No Brasil este segmento vem apresentando quedas permanentes nos últimos meses, 
processo esse iniciado no  início de 2013.  

Conforme demonstra o gráfico 3, Minas Gerais veio seguindo tal trajetória, à exceção do 
resultado do primeiro trimestre de 2014 quando apresentou ligeiro crescimento. Porém, conforme 
mostra o gráfico 3, no 2º trimestre de 2014 o Estado de Minas apresentou uma taxa de diminuição 
nas atividades industriais em patamar muito superior à nacional. Enquanto no período a queda em 
Minas Gerais alcançou  5% , no Brasil ela foi de 1,5%. 

 
                   Gráfico 3    
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3-  Nível de Atividade: PIB mostra economia com “recessão técnica” 
                                                                                                                                        Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
Em sequência ao processo de desaceleração econômica vivido pela economia brasileira, o  

Produto Interno Bruto (PIB) apresentou retração de  0,6% no segundo trimestre de 2014, em 
comparação com o 1º trimestre e de   0,9%. na comparação com mesmo período do ano anterior.   

Se considerarmos o período anual, referente ao valor  acumulado dos quatro trimestres  
do terceiro trimestre de 2013 ao segundo trimestre de 2014, o PIB mostra um resultado diferente. 
Há crescimento de 1,4% e não queda , se compararmos esse período com os quatro trimestres 
imediatamente anteriores. O mesmo acontece se considerarmos o período semestral : o PIB 
cresceu 0,5%  no 1º.  Semestre de 2014 na comparação com  o mesmo  semestre  de 2013. 

 
                                                 Gráfico 4  
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.              Fonte: IBGE 
 
3.1 A desaceleração recessiva no trimestre 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
 Para visualizarmos melhor esse processo, recorremos à tradicional divisão em  ótica da 
oferta e da demanda. De acordo com a primeira abordagem metodológica, vemos que novamente 
a agropecuária  se mostra um setor com algum dinamismo em relação à Indústria e Serviços. 
Enquanto a indústria  mostra sua trajetória de recuo, crescendo negativamente 1,5% e o setor de 
serviços surpreende com queda de 0,5% , a agropecuária mostra crescimento de 0,2%. 

Aprofundam-se a análise da indústria, constatamos que do conjunto de subsetores, 
somente a indústria extrativa mineral mostrou  expansão, que ficou em  3,2%. Os demais 
subsetores mostraram queda. A Indústria de transformação que é normalmente o mais dinâmico  
apresentou  queda de  2,4%. Outro subsetor importante, responsável por grande geração de 



 

 

–  7  – 

empregos na indústria, a construção civil,  registrou retração de 2,9% . Também o subsetor de 
eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana teve crescimento negativo de 1,0% em relação 
ao trimestre anterior. 

No setor de serviços registrou-se crescimento  de 1,1% dos Serviços de informação,  o 
mesmo acontecendo com Atividades imobiliárias e aluguel (0,6%) e Intermediação financeira e 
seguros (0,4%).  Já os serviços de Administração,saúde e educação pública cresceram 0,1% 
enquanto o subsetor de transporte, armazenagem e correio manteve  estabilidade em relação ao 
trimestre imediatamente anterior.   
 Os responsáveis  pelo recuo do setor foi o  Comércio, com queda de 2,2% e  Outros 
serviços , com recuo de 0,8%. 
 
                                                                                Gráfico 5 
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 Se analisarmos o PIB pela  ótica da demanda, deparamo-nos com alguns dados 
interessantes. O item Despesa de Consumo das Famílias continua sua trajetória de crescimento, 
com variação de 0,3% em relação ao trimestre anterior. Em um resultado inédito, o setor externo 
contribuiu positivamente já que as Exportações de Bens e Serviços cresceram 2,8%, enquanto que 
as Importações apresentaram queda de 2,1%.  Nesta mesma abordagem,  o crescimento  negativo 
do PIB deveu-se fundamentalmente à queda da Formação Bruta de Capital Fixo , que amargou um 
resultado de -5,3%.  e da Despesa de Consumo da Administração Pública (-0,7%). Estes recuos 
foram fundamentais para o comportamento negativo do PIB como um todo.  
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                  Fonte: IBGE 
 
3.2 - No acumulado  de quatro  trimestres a economia cresce...   

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
 Mudam-se a base de comparação, a economia brasileira ainda mostra  crescimento, ainda 
que dentro de um processo de desaceleração. Considerando-se os  quatro trimestres a partir do 
3o trimestre de 2013 obteve-se um  crescimento de 1,4% em relação aos 4 trimestres anteriores. 
                                                                       Gráfico 7 
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                   Fonte: IBGE 
 Do ponto de vista da oferta, registrou-se crescimento de 1,1% na Agropecuária , 0,5% na 
Indústria e 1,6% nos Serviços. Detalhando a análise por subsetor, vê-se que na Indústria  o pior 
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desempenho foi a Construção Civil, seguida da Indústria de  transformação, enquanto as outras 
atividades industriais apresentaram significativo crescimento, como   a Extrativa Mineral (+3,5%) e 
Eletricidade e gás (+3,3%). Embora sejam setores tradicionais e de relativamente baixo valor 
agregado a primeira indica  certo dinamismo no setor extremo e  a segunda um bom indicador das 
potencialidades da economia, principalmente no que se refere à eletricidade. 
 Já no setor de Serviços, o crescimento atinge todos os subsetores, com exceção do 
chamado "outro serviços". O maior crescimento esteve com os Serviços de informação 
(5,3%),seguido por Transporte, armazenagem e correio (3,1%). É importante destacar também o 
crescimento de 1,5% do setor Comércio por suas características de indicador indireto da atividade 
econômica. Mostram também crescimento a Administração, educação pública e saúde pública 
(2,1%), Intermediação financeira e seguros (2,0%), Serviços imobiliários e aluguel (1,8%). 
 
                                                                            Gráfico 8 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

%

2013.II 2013.III 2013.IV 2014.I 2014.II
Trimestres

PIB Acumulado de 4 Trimestres / Mesmo Período Anterior - Demanda 

Cons fam

Cons Adm Púb

FBCF

Exportações

Importações

 
                     Fonte: IBGE 
 
 Analisando pela ótica da demanda temos também um comportamento em geral positivo, 
com exceção  da  Formação Bruta de Capital Fixo que recuou  0,7%. É importante destacar o  
crescimento  dasDespesa de Consumo das Famílias (2,1%), que mostra que esta variável continua  
tendo  uma boa performance, juntamente com a  : Despesa de Consumo da Administração Pública 
, que cresceu   2,2%. Infelizmente o setor externo continua com uma contribuição negativa, já que 
as exportações cresceram apenas 3,4% , contra  4,2% das Importações. 
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3.3 -A evolução da economia no 1o. semestre: a importância do Investimento 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
 No  1º semestre de 2014 , a economia também cresceu, embora a uma taxa de apenas  
0,5% em relação a igual período de 2013. Este baixo desempenho se dá em função da queda de 
1,4% no setor industrial ,  Assim como na análise trimestral , os subsetores da indústria Extrativa 
mineral (6,8%) e de  Eletricidade e gás, água, esgoto e limpeza urbana (3,1%) apresentaram 
expressivo  crescimento.  Já a indústria de transformação teve forte queda de 3,1% enquanto que 
a  Construção civil  mostra um recuo ainda maior, de   4,9%.  
 
                                                                              Gráfico 9 
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 Neste 1o. semestre, os setores dinâmicos vão ser a Agropecuária, que cresce 1,25%, e os 
Serviços, que tem alta de 1.2% O setor de serviços, apesar da alta, mostra  queda no setor de 
Comércio de 0,2%, o que pode indicar uma tendência de redução dos níveis de consumo. O 
comportamento positivo ficou por conta, entre outros,  dos  Serviços de informação,   com 
crescimento de 3,7% e  Intermediação financeira e seguros, que avançou 2,5%   

              
Finalmente, considerando a ótica da demanda, temos novamente como variáveis positivas  

a  Despesa de Consumo das Famílias, que cresceu 1,7% e a Despesa de Consumo da Administração 
Pública, com expressivo acréscimo de 2,1%. 

Por outro lado, a queda da Formação Bruta de Capital Fixo, que já detectada nas outra 
bases de comparação, aparece aqui com  6,8%, o que mostra claramente a importância do 
Investimento  na queda da atividade econômica da economia brasileira do último período. 
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3.4 - A retomada  no 2o. semestre 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 
  No início do 2º. Semestre de 2014 a economia brasileira parece dar mostras de retomada 
do crescimento. De acordo com o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), houve 
crescimento de 1,50% em julho, após retração de 1,51% em junho.Outro dado relevante a apontar 
uma retomada é o crescimento da  produção industrial brasileira de 0,7% na passagem de junho 
para julho. É a primeira alta depois de cinco meses de queda, segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  

Por outro lado, o comércio  varejista  ampliado, que inclui as atividades de material de 
construção e de veículos,teve alta de 0,8% em julho ante junho. Do ponto de vista do emprego,  
em agosto  registrou-se a criação de 101,4 mil vagas de trabalho com carteira assinada, contra 
cerca de 11 mil criadas em julho. 

Apesar destes indícios de retomada,  as projeções do crescimento do PIB para 2014, feitas 
por analistas especializados, mercado financeiro,  governo e Banco Central, apontam para o 
prosseguimento do processo de desaceleração da economia, com taxas de crescimento do PIB 
variando entre 0,3% e 1,5% a.a.. Tudo indica que uma retomada  liderada pelas vendas de final de 
ano, poderá contrabalançar  a desaceleração do 1º. Semestre, mas as variáveis mais importantes, 
como produção industrial e investimento permanecerão  negativas , impedindo um maior vigor da 
economia. 

 
 


