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1-  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Aos poucos os níveis de emprego no país vão refletindo o arrefecimento das atividades 
produtivas na medida em que a diminuição na demanda agregada gera menos consumo, 
consequentemente menos produção, emprego e renda.Apesar disso, a taxa de desemprego 
apurada no mês de maio, embora apresente trajetória crescente, ainda é menor do que a 
observada em períodos recentes. O problema, portanto, não é o resultado em si, alcançado em 
maio, mas sim a trajetória crescente que ela apresenta.  
 Ainda no campo das ressalvas, deve-se também levar em conta o acréscimo observado na 
População Economicamente Ativa (PEA) em relação ao mesmo mês do ano anterior e do mês 
imediatamente anterior. As informações mostram também impactos maiores na taxa de 
desocupação da RMBH quando comparada à média nacional, sendo que no rendimento médio, as 
perdas observadas foram bem próximas. 
 No que se refere ao setor externo, observamos uma melhoria na evolução da Balança 
Comercial, com a obtenção de saldos comerciais positivos no mês de junho e no  1º. Semestre 
como um todo.Analisamos os vários aspectos dessa evolução, bem como os fatores que explicam 
os saldos positivos. 
 

2 -  TAXA DE DESEMPREGO AUMEN TA MAS AINDA É BAIXA EM RELAÇÃO AO PASSADO RECENTE 
Prof. Flávio Riani 

 Levando-se em consideração os níveis de desocupação registrados nos últimos anos, pode-
se observar através do gráfico 1 que a taxa apurada em maio de 2015, embora superior às de dois 
ou três anos atrás, encontra-se ainda  num patamar inferior às de anos passados. 
  

Gráfico 1 – Brasil - Evolução da Taxa de Desocupação 

 



 

 

Embora tal fato seja verdadeiro a preocupação maior está relacionada à trajetória de 
crescimento dessas taxas nos meses recentes, sobretudo em 2015. 
 

Gráfico 2 – Brasil – Taxa de Desocupação 

 
 

As informações destacadas no Gráfico 2 mostram que ate maio/15 as taxas têm sido 
crescentes atingindo um valor médio superior a 6%. Situação essa diferente da do ano 
anterior quando a média não chegou a 5%. 
 Na comparação com o mesmo mês de maio de anos anteriores percebe-se 
também essa trajetória de crescimento que, conforme mostra o gráfico 3, apresenta 
patamar desocupação acima às dos quatro últimos meses de maio. 
 
                Gráfico 3 – Brasil  - Taxa de Desocupação – Meses de Maio 

 

 

 

 



 

 

 
2.1  -  AUMENTO DA PEA CONTRIBUI PARA ELEVAÇÃO DA TAXA DE DESOCUPAÇÃO 
 
 A PEA (População Economicamente Ativa) é formada pelo contingerne de pessoas 
ocupadas e desocupadas no período da apuração das informações sobre emprego. A 
Pesquisa Mensal de Emprego divulgada pelo IBGE estimou uma PEA equivalente a 24,4 
milhões de pessoas, no mês de maio de 2015, nas seis regiões metropolitanas nas quais 
ele é feita.  Conforme pode-se observar no gráfico 4, este contingente apresentou 
elevação de 94.000 pessoas em relação ao mês anterior (abril/15) e de 299.000 mil 
quando se compara com o mesmo mês do ano anterior. 
 
               Gráfico 4 – Brasil – População Economicamente Ativa - mil  

 

 

 Por outro lado, o país não foi capaz de gerar empregos que absorvessem o 
acréscimo ocorrido na PEA. Através do gráfico 5 observa-se que entre abril e maio 
enquanto a PEA aumentou 299.000 a geração de novos empregos foi capaz de absorver 
apenas 19.000 pessoas. 
 
  Gráfico 5 – Brasil – PEA Ocupada - mil 

 



 

 

 

2.2  -  RENDIMENTO MÉDIO REFLETE QUEDAS NAS DESOCUPAÇÕES 
 A diminuição na taxa de emprego, associada à elevação nos preços, tem 
contribuído para a diminuição no rendimento médio real habitual dos trabalhadores. 
 Em maio de 2015, conforme destaca o gráfco 6, estimou-se um rendimento médio 
equivalente a R$ 2.117,10 para o conjunto das seis regiões metropolitanas que fazem 
parte da pesquisa de emprego do IBGE. 
 Tal resultado comparado ao mês anterior diminuiu 1,9%. Por outro lado, quando 
comparado com o mesmo mês do ano anterior a queda foi bem maior, alcançando 5%. 
 
   Gráfico 6 – Brasil –Rendimento Médio Real  

 
 
 
2.3 – TAXA DE DESOCUPAÇÃO E RENDIMENTO MÉDIO – RMBH 
 A trajetória da taxa de desocupação e do rendimento médio da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte é semelhante á media apurada nas seis regiões 
metropolitanas que fazem parte da pesquisa o IBGE. 
 Informações da tabela 1 comparam as taxas de desocupação na Região 
Metropolitana de Belo Horizonte com a taxa média apurada nas outras regiões 
metropolitanas consideradas. Elas mostram que em termos de variações ela foi maior na 
RMBH cujo crescimento na taxa  alcançou 50%. Como resultado disso, a taxa de 
desocupação mineira aproximou-se da média das regiões; enquanto em maio\14 ela 
equivalia a 77,6% da média nacional, em maio\15 equivaleu a 85,1%. Tais dados refletem 
impactos maiores na taxa de desemprego na RMBH. 
 

Tab.1 - Taxa de Desocupação

Regiões Maio\15 Maio\14 Variação

RMBH (A) 5,7 3,8 50

Total das Regiões (B) 6,7 4,9 37

% A|B 85,1          77,6          

Fonte: Dados básicos PME-IBGE  



 

 

 

 No que se refere ao rendimento médio real, as informações da média das seis 
regiões e da RMBH estão destacadas na tabela 2. 
 

Tab.2 - Rendimento Médio Real

Regiões Maio\15 Maio\14 Variação

RMBH (A) 1.959,00  2.076,00  -5,6

Total das Regiões (B) 2.117,10  2.229,28  -5,0

% A|B 92,5          93,1          

Fonte: Dados básicos PME-IBGE  
 Em relação aos rendimentos as situações são bem próximas entre a RMBH e a 
média das seis regiões analisadas, sendo que a queda foi ligeiramente superior na região 
mineira. 
3 – A BALANÇA COMERCIAL NO 1º. SEMESTRE DE 2015:  FORTE RECUPERAÇÃO 

 

Prof. Ricardo F. Rabelo 

 

 Conforme havíamos apontado em nossa Carta no. 36, a Balança Comercial Brasileira 
manteve o bom desempenho apresentado em março nos meses subsequentes até junho, 
mostrando que está em curso uma forte recuperação de  nossas contas externas. Em junho, as 
exportações cresceram 11,5 % em relação a maio de 2015, registrando o valor de US$ 19,628 
bilhões. Ainda não temos uma recuperação completa, pois em comparação com junho de 2014, 
registrou-se queda de 8,7%. 
 As importações também apresentaram queda, em relação a junho de 2014, de 20,6%, e 
pequena variação positiva, de 2,7%, em relação a maio de 2015 atingindo o valor de 15,101 
bilhões. No período, a corrente de comércio alcançou valor de US$ 34,729 bilhões. Sobre igual 
período do ano anterior apresentou queda de 14,3%, pela média diária.  O resultado é que 
tivemos um excepcional crescimento do  saldo comercial de junho que registrou superávit de US$ 
4,527 bilhões,  um total  92,8% superior ao alcançado em igual período de 2014, US$ 2,348 
bilhões. 

Gráfico 7 
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 Fonte: MDIC 



 

 

Essa performance se manifesta também quando analisamos o  1o. Semestre como um 
todo.  No período janeiro-junho de 2015, as exportações, no acumulado,  registraram um total de  
US$ 94,329 bilhões. Comparando-se ao mesmo  período de 2014, as exportações tiveram queda 
de  14,7%. Já as importações totalizaram US$ 92,107 bilhões, apresentando recuo de  18,5% com 
relação ao mesmo período anterior. Tivemos, portanto, um expressivo superávit comercial de US$ 
2,222 bilhões, o que significou deixar para trás o período de saldo negativo que foi de  US$ 2,512 
bilhões, em igual período de 2014. Note-se, no entanto, que esta reversão  de tendência se deu 
pela queda mais acentuada  das importações  do que nas exportações. 

Gráfico  8 
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                   Fonte: MDIC 
 
 
 
 
3.1 –  AS EXPORTAÇÕES  POR FATOR AGREGADO 
 
 Uma novidade ocorreu em junho com as exportações por fator agregado: 
cresceram mais as exportações de manufaturados (+4,1%), comparando-se com o mesmo mês do 
ano anterior, com um total de US$ 7,368 bilhões . As exportações de  produtos básicos totalizaram 
US$ 9,537 bilhões com queda de 16,4% , enquanto as de semimanufaturados somaram US$ 2,249 
bilhões, uma redução 8,4%.   

 Esse desempenho, no entanto, não expressa a tendência geral do 1º. Semestre de 
2015, pois comparado a igual período de 2014, houve expressiva queda das exportações dos 
manufaturados (-8,0%, para US$ 35,047 bilhões) , só superada pela queda dos produtos: básicos (-
21,6%, para US$ 44,040 bilhões), ficando a menor redução das exportações com os  
semimanufaturados (-3,9%, para US$ 12,789 bilhões).  



 

 

 

Gráfico 9 
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Fonte: MDIC 

 

3.2 - MERCADOS COMPRADORES 

 As exportações brasileiras em junho cresceram na África (+6,2%) e Ásia (+1,4%), mas esta 
performance não se mantém ao longo do 1º. Semestre , razão pela qual vamos ter crescimento de 
vendas  apenas para o Oriente Médio (+2,3%). 

 No mês nossas exportações  apresentaram quedas maiores para a Europa -  Europa Oriental 
(-37,5%) e  União Européia (-28,1%)  contra as menores retrações de Estados Unidos (-4,7%) e 
Oriente Médio (-2,4%). Apesar de ter uma redução menor que a Europa,  a queda para o   
Mercosul (-10,0%), foi suficientemente grande, tendo em vista que este tem sido nosso mercado 
prioritário, inclusive como tradicional comprador de nossos produtos manufaturados, mesmo 
levando em conta que o principal país - a Argentina- teve  queda de apenas 0,9%, tendo ficado em 
3º. Lugar (US$ 1,275 bilhão) entre os cinco maiores compradores. A China continuou como 
principal mercado, China (US$ 4,741 bilhões), seguida pelos Estados Unidos (US$ 2,275 bilhões), 
Países Baixos (US$ 958 milhões) e Cingapura (US$ 826 milhões). 

No acumulado Janeiro Junho continuamos com quedas mais expressivas na Europa  sendo 
Europa Oriental (-34,0%) e União Européia (-18,8%), seguidos pela  Ásia (-17,9%)  China (-22,6%), 
Mercosul (-15,4%, com uma queda agora expressiva também da Argentina (- 12,7%). Também na 
África houve queda de 12,1%, enquanto na América Latina e Caribe, exceto Mercosul (-9,5%), e 
Estados Unidos (-6,3%). Por outro lado, cresceram as compras do Oriente Médio. Na lista dos 5 
principais países de destino das exportações,tivemos : 1º) China (US$ 18,5 bilhões), 2º) Estados 
Unidos (US$ 12,0 bilhões), 3º) Argentina (US$ 6,5 bilhões), 4º) Países Baixos (US$ 4,8 bilhões) e 5º) 
Alemanha (US$ 2,9 bilhões). 

 



 

 

3.3 - FATORES  DA MELHORIA DO SETOR EXTERNO E PRIMEIROS RESULTADOS 

O melhor desempenho da Balança Comercial se deve a vários fatores. Com base nos dados 
analisados  é possível constatar que o fator determinante até agora tem sido a queda de demanda 
interna - provocando a redução das importações e a queda da demanda externa, afetando volume 
e preços, sendo que tem prevalecido uma maior queda da demanda interna do que a externa. 
Fatores pontuais também devem ser levados em conta, como a reexportação de plataforma de 
petróleo, que gerou receita extra de artificial de 690 US$  milhões. Há também a influência 
positiva da queda dos preços das commodities , que tanto tem prejudicado nossas exportações, 
pois determina a redução de gastos com importações. O destaque, nesse caso, é a redução dos  
preços internacionais do petróleo. Apesar de todos avanços da pesquisa e extração de petróleo, o 
país ainda é importador líquido  do produto. Assim, quando há uma redução do  preço do 
petróleo, há uma repercussão  positiva no saldo da balança comercial. Apenas  em importações de 
petróleo, combustíveis e lubrificantes, registrou-se  uma queda de 35% até maio, o equivalente a 
US$ 5,5 bilhões. 

É inegável, no entanto, que o fator mais importante  tem sido a desvalorização  do real. Em 
2015 até o dia 29 de junho, considerando as 39 principais moedas do mundo, o real foi a moeda 
mais desvalorizada  em relação ao dólar americano, chegando ao percentual de desvalorização de 
18,15 %. Isto tem proporcionado efeitos positivos na balança comercial. De um lado, contribui 
para a redução das importações, pois os produtos importados têm preço relativo maior que os 
nacionais. De outro, favorece as exportações, pois possibilita a redução dos preços de nossas 
exportações. 

Um impacto positivo desta desvalorização do real se dá nas exportações de veículos. Em 
junho, as vendas para outros países aumentaram 17,9% na comparação com maio e expressivos 
96,8% sobre junho de 2014, para 48 mil veículos exportados. No acumulado dos seis primeiros 
meses do ano as exportações totalizaram 197,3 mil unidades, com alta de 16,6%. O fator que mais 
impulsionou as exportações de veículos brasileiros é a desvalorização do real, que torna os carros 
nacionais mais baratos em outros países.  

 O aumento do volume exportado nem sempre  tem se refletido nas receitas obtidas. 
Nesse aspecto, em junho as receitas auferidas com exportações foram de US$  1,01 bilhão, 19,7% 
menor do que o resultado de maio e 20,1% superior ao de junho do ano anterior. No acumulado 
de janeiro a junho houve uma queda de US$ 5,54 bilhões em faturamento com exportações, valor 
7,4% inferior ao do mesmo período do ano passado.  

3.4 - O PLANO NACIONAL DE EXPORTAÇÕES 

 O lançamento,  pelo governo, em junho, de um programa de estímulo às exportações 
pode se tornar em mais um fator positivo no desempenho do setor externo. O Plano Nacional de 
Exportações (PNE) trará um aumento de  US$ 15 bilhões para o Fundo de Garantia às Exportações 
(FGE). Uma parte do  acréscimo de recursos será empregada pelo  Programa de Financiamento às 
Exportações (Proex).  

O Proex possui uma linha de crédito, chamada  equalização, na qual os exportadores são 
financiados por instituições financeiras estabelecidas no País ou no exterior. O Proex fica com 
parte dos encargos financeiros, de forma a  equalizar as taxas de juros nacionais/ internacionais. 
 
 Do ponto de vista estratégico o Plano Nacional de Exportações tem em cinco objetivos 
principais: acesso a mercados; promoção comercial; facilitação de comércio; financiamento de 
garantias às exportações e aperfeiçoamento do sistema tributário relacionado ao comércio 



 

 

exterior. A nova política para o setor externo, com vigência até 2018, busca integrar todas as ações 
e estratégias do País  para exportação de bens e serviços. O aumento das exportações virá com a 
inclusão de mais empresas no setor, incluindo também as micro, pequenas e médias. Outros 
aspectos importantes do plano são as medidas de estímulo às exportações do agronegócio e para 
recuperação das vendas externas de produtos manufaturados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


