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1- CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Aos poucos informações agregadas sobre indicadores econômicos brasileiros
mostrando algumas semelhanças nos seus resultados.

e mineiros vão

Recentemente o atual gestor da administração publica mineira reuniu seus pares para mostrar a real
situação das finanças estaduais até então tidas, equivocadamente por muitos, como exemplo a ser seguido
pelas outras administrações estaduais. Ainda bem que muitos não acreditaram.
Por outro lado, dados recentes divulgados pela Fundação João Pinheiro, fazendo algumas ressalvas
sobre problemas metodológicos, mostram que, nos últimos dois anos, a economia mineira, ainda
administrada pela gestão anterior, apresentou desempenho abaixo do nacional.
No plano federal, o setor externo da economia brasileira dá mostras de melhoria importante nos
últimos dois meses, com a geração de expressivos superávits na Balança Comercial, após um período de
déficit. Analisamos os dados para mostrar que há tendências de continuidade deste processo.
.
2- MINAS GERAIS : HERANÇA RUIM TAMBÉM NA ECONOMIA.
Prof. Flávio Riani
Recentemente o governador mineiro, após um levantamento feito sobre as contas públicas
mineiras, deparou-se com uma situação financeira delicada, detectando um montante de compromissos a
descoberto equivalentes a aproximadamente R$ 6 bilhões deixados pela administração anterior.
Menos de um mês depois a Fundação João Pinheiro divulga o valor do Produto Interno Mineiro
cuja trajetória não gera nenhuma inveja à observada no nível nacional.
Conforme pode ser observado através do Gráfico 1, nos dois últimos anos a taxa de variação real do
PIB mineiro foi pior do que a nacional.
Enquanto em 2013 e 2014 as taxas de crescimento do PIB nacional foram respectivamente de 2,7 e
0,1, as mineiras estiveram muito abaixo, sendo que em 2014 ela ainda foi negativa, gerando desemprego e
baixa capacidade de consumo para os mineiros.
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Gráfico 1 - Brasil e M.Gerais
Taxas de crescimento real do PIB - 2012-2014
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Setorialmente as taxas de variação no PIB mostraram-se diferentes, sendo que nos três
setores destacados as taxas mineiras foram também muito inferiores às nacionais.
Conforme pode ser observado no Gráfico 2, a diferenças entre as taxas de crescimento
foram mais acentuadas no setor agropecuário: enquanto no Brasil o setor cresceu 0,4% , em Minas
Gerais houve um desaquecimento de -4,1%.
Na indústria o desempenho foi negativo tanto no estado mineiro quanto no país, ainda
com Minas Gerais numa posição desfavorável.
No segmento de serviços o crescimento foi positivo nos dois casos, com a diferença de ter
sido bem inferior às taxas observadas em períodos passados recentes.

Gráfico 2 - Brasil e Minas Gerais
Taxas setoriais de crescimento do PIB 2014/2013
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3 - Setor Externo: Saldo positivo na Balança comercial em Março e Abril
Prof. Ricardo F. Rabelo
Após 2 meses em déficit, em janeiro de US$ 3,17 bilhões e, em fevereiro, US$ 2,84
bilhões, a balança comercial brasileira apresentou superávit de US$ 458 milhões em Março. Em
2015, março foi o primeiro mês em que tivemos resultado positivos nas trocas internacionais,
com as exportações maiores que as importações. Outro aspecto importante é que somente em
2012 tivemos saldo positivo em um mês de março, mas com superávit mais expressivo.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (MDIC), a
aceleração dos embarques de soja nas duas últimas semanas do mês de fevereiro é um dos
fatores explicativos para o superávit de US$ 458 milhões. Este aumento do volume exportado, que
deve aumentar nos próximos meses , contrabalançou a queda de 21,2% nos preços do produto no
primeiro trimestre de 2015 com relação a igual período de 2014. Outra explicação é a
desvalorização do real, que sempre favorece as exportações e dificulta importações, embora o
efeito não seja imediato, mas gradativo e a médio prazo. Ao contrário do que ocorre agora, o nível
de exportações em 2014 era recorde, muito maior que o de 2015. Isso explica porque, em relação
a 2014 a quantidade vendida teve redução de 27,7% .
No mês de março as exportações totalizaram US$ 16,979 bilhões. Esse valor significou
uma redução de 16,8%,em relação a março de 2014 e crescimento de 14,9% em relação a
fevereiro de 2015. Já as importações, cujo valor total foi de US$ 16,521 bilhões, tiveram uma
retração de 18,5% em relação a março de 2014, e de 9,5% sobre fevereiro de 2015, pela média
diária.

Gráfico 3

Balança Comercial Janeiro/Abril 2015
20.000

Valor (US$)

15.000

10.000

EXPORTAÇÃO
IMPORTAÇÃO
SALDO

5.000

0

-5.000

Janeiro

Fevereiro

Março

Meses

Fonte: MDIC

Abril

Analisando as exportações do ponto de vista do fator agregado, temos algumas
características importantes. Comparando-se março de 2015 com março de 2014 pela média diária,
temos um bom desempenho dos semimanufaturados , que cresceram 8,8%. Já as outras
categorias de produtos não tiveram resultados positivos. Os manufaturados tiveram queda de 6,1
% e os produtos básicos de 29,7%. A expressiva queda dos básicos se explica pela pauta de
exportações brasileira, onde as commodities tem papel expressivo. . Destacam-se, nessa
categoria, as quedas de minério de ferro (-42,0%, para US$ 1,4 bilhão), soja em grão (-29,7%, para
US$ 2,2 bilhões), carne suína (-18,5%, para US$ 75,7 milhões), petróleo em bruto (-12,9%, para
US$ 850 milhões).
Entre os bens de consumo, foram observadas quedas nos desembarques de automóveis
de passageiros e partes, máquinas e aparelhos de uso doméstico, partes e peças para bens de
consumo duráveis, bebidas e tabaco, objetos de adorno, produtos farmacêuticos, produtos
alimentícios e produtos de toucador.
Já nos bens de capital, houve redução nos seguintes itens: acessórios de maquinaria
industrial, máquinas e aparelhos de escritório e serviço científico, equipamento móvel de
transporte e maquinaria industrial.
Entre as matérias-primas e intermediários decresceram as aquisições de matérias-primas
para agricultura, produtos alimentícios, acessórios de equipamento de transporte, partes e peças
de produtos intermediários, produtos minerais, produtos químicos e farmacêuticos e produtos
agropecuários não alimentícios.
3-1 Comparação do 1º. Trimestre de 2014 com mesmo período em 2015.
No primeiro trimestre de 2015, as exportações totalizaram US$ 42,775 bilhões,
performance 13,7% menor que o obtido nos primeiros três meses de 2014.Já as importações
apresentaram resultado de US$ 48,332 bilhões, valor 13,2% menor que o verificado no período
equivalente de 2014.
Gráfico 4
Balança Comercial 1o.Trimestre 2014/1o.trimestre 2015
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O saldo comercial acumulou déficit de US$ 5,557 bilhões, inferior ao alcançado em igual
período de 2014, de US$ 6,078 bilhões.
A corrente de comércio caiu de US$ 105,254 bilhões, no 1º. Trimestre de 2014 para US$
91,107 bilhões em 2015, representando queda de 13,4% sobre o mesmo período de 2015, pela
média diária.
3-2 – A recuperação dos Mercados Compradores
Outra característica importante é a que se refere aos mercados compradores.Ao
contrário dos meses anteriores, houve um aumento significativo das exportações brasileiras para
os principais países ou regiões importadores As vendas para a Ásia cresceram de US$ 3,3 bilhões
em fevereiro para US$ 5,6 bilhões em março. Nesse grupo, as exportações para a China, nosso
maior importador passou de US$ 1,5 bilhão em fevereiro para US$ 3,3 bilhões em março.
As exportações para os Estados Unidos, segundo maior comprador individual de
produtos brasileiro,. passaram de US$ 1,791 bilhão em fevereiro para US$ 2,083 bilhões no mês
de março
A União Europeia aumentou suas importações de US$ 2,5 bilhões para US$ 3,0 bilhões.
Em relação à Europa Oriental, as exportações, que foram de US$ 162 milhões, em fevereiro
passaram para US$ 250 milhões em março
Até mesmo para o Oriente Médio aumentou suas importações do Brasil de US$ 665
milhões, em fevereiro de 2015 para US$ 830 milhões, em março de 2015.
Já nos países da América Latina e Caribe, exclusive MERCOSUL, as exportações passaram
de US$ 1,5 bilhões para US$ 1,7 bilhão. Para o Mercosul, as exportações passaram de US$ 1, 5
bilhão em fevereiro para US$ 2, 029 bilhões em Março.Nosso principal importador do Mercosul,
Argentina, passou de US$ 968.Milhões em Fevereiro, para 1,251.bilhões em Março.
3-3 – Balança Comercial de Abril também mostra saldo comercial positivo.
No momento de fechamento desta edição foram divulgados os dados da Balança
Comercial de Abril. Novamente houve superávit, desta vez de US$ 491 milhões. Dessa forma, estes
resultados parecem apontar para uma reversão do ciclo de déficit na Balança comercial, ainda que
devam ser considerados fatores sazonais como a lentidão de embarque da safra de soja, que
afeta positivamente os resultados de cada mês e o fato de que há uma forte melhora da conta
petróleo Comparando-se o resultado de abril, constata-se uma reduzida piora em relação a abril
de 2014, quando foi registrado um superávit de US$ 506 milhões.
Os dados mostram uma reversão do ciclo de déficit do período anterior, seja pela geração
de dois saldos positivos consecutivos, seja pela melhora da performance no fator agregado e
também pelo comportamento positivo dos principais mercados compradores.

