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Apresentação 

 

O Departamento Econômico da Associação Comercial e Empresarial de Minas - 

ACMinas - apresenta o “Resumo - Economia Brasileira e Mineira 2018”, cujo principal 

objetivo é difundir informações básicas que permitam a visualização desagregada dos 

indicadores das duas economias. 

 

Presentation 

  

The Economic Department of ACMinas, presents the "Brazilian Economy and State of 

the Minas Gerais Summary - 2018". The main objective is to show basic information, 

allowing the visualization of disaggregated indicators on the two economies. 
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 

• Em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) do país obteve crescimento de 1,1%, expansão 

equivalente à registrada no ano anterior. O resultado corrobora a lenta recuperação da 

economia, após o confronto com a pior recessão da história, vivenciada entre os anos de 

2014 e 2016. Em valores correntes, o PIB somou a quantia de R$ 6,8 trilhões.  

• Nos últimos cincos anos, o PIB brasileiro apresentou uma variação média anual negativa 

de -0,82% perante um desenvolvimento médio anual de 3,06% entre 2009 e 2013 - os 

cinco anos anteriores. 
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 

• Alguns fatores foram essenciais para a manutenção do ritmo moroso de crescimento, em 

outras palavras, a instabilidade gerada pela greve dos caminhoneiros e pela eleição 

presidencial. Estas duas variáveis afetaram negativamente os investimentos, com a 

consequente retração no advento de novas vagas de trabalho e manutenção da enorme 

capacidade produtiva ociosa.  

• Com o resultado efetivado, a economia brasileira atingiu nível equivalente ao que exibia 

no primeiro trimestre de 2012, isto é, o PIB permanece aquém do patamar pré-recessão. 

Segundo a agência de risco Austin Rating, o Brasil detém o 40º lugar no âmbito do ranque 

de 42 países que já anunciaram as informações sobre o desempenho do PIB de 2018.  
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 

PIB per capita  

 

• O PIB per capita (por habitante) apresentou uma pequena recuperação, ou melhor, obteve 

expansão de 0,3% no ano, variação igual à de 2017. Entre 2014 e 2016, o indicador sofreu 

uma abrupta involução de 8,8%. Assim, serão necessários alguns anos de crescimento 

econômico sustentável para recuperar o indicador. Em 2018, o PIB per capita atingiu R$ 

32.747.  
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 

10 
Sumário 



1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 

Componentes dos PIB  

 

 Ótica da Oferta  

  

• No âmbito desta comparação, a agropecuária, indústria e serviços obtiveram desempenho 

positivo, evolução de 0,1%, 0,6% e 1,3% respectivamente.  

• O setor de serviços se destacou no ano, a sua expansão foi impulsionada, especialmente, 

pelas atividades imobiliárias (3,1%), comércio (2,3%), e transporte (2,2%). O valor 

adicionado do seguimento totalizou R$ 4,28 trilhões, quantia que representa 62,6% do 

PIB.  
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 

• No setor industrial o destaque positivo foi a expansão da atividade de Eletricidade e gás, 

água, esgoto, atividades de gestão de resíduos, 2,3% sobre 2017. Já o destaque negativo 

foi a Construção, a referida atividade apresentou uma involução de -2,5% (5º recuo anual 

consecutivo).   

• O agronegócio, catalisador do PIB de 2017, cresceu somente 0,1%. Os destaques 

positivos foram o café com expansão de 29,4%, algodão com 28,4%, trigo com 25,1% e 

soja com 2,5%. Contudo, importantes lavouras obtiveram involução, milho (-18,3%), 

laranja (-10,7%), arroz (-5,8%) e cana (-2,0%). 
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 
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Ótica da demanda  

  

• No âmbito da ótica da demanda ficou realçado o desempenho doo consumo das 

famílias, no entanto, o indicador obteve um tímido crescimento de 1,9% perante 

2017. Segundo o IBGE, a demanda das famílias foi fundamental para a expansão 

de 2018. O desempenho do indicador foi estimulado pelo juros baixo, pela inflação 

controlada e pelo aumento da massa salarial. Além disso, a variação positiva do 

consumo das famílias compensou a contribuição negativa oriunda do setor externo, 

de 0,5 ponto percentual, porque, as importações apresentaram um maior 

crescimento ante as exportações.  
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 
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• A formação bruta de capital fixo (FBCF) ou a taxa de investimento obteve 

desempenho de 4,1%, após quatro anos consecutivos de recuo. A FBCF alcançou o 

patamar de 15,8% do PIB contra 15% de 2017. Porém, o percentual está aquém do 

patamar observado no ano de 2013 (20,5%).  

• A taxa de poupança foi mensurada em 14,5%, acréscimo 0,2 ponte percentual sobre 

2017 (14,3%).  
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1. Evolução Produto Interno Bruto (Brasil) 
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Previsão PIB 2019 

  

• As principais instituições financeiras do país acreditam que o PIB irá crescer 2,3% no 

próximo ano. O Banco Central antevê uma expansão de 2,4%. Já o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) projetam um desenvolvimento de 2,5% e 1,9% respectivamente. Contudo, o 

desempenho econômico do período dependerá da estruturação de um fator de tração / 

catalisação, que converge, especialmente, para a reforma da previdência.  

• O problema ou o desequilíbrio fiscal é a principal barreira a ser mitigada, pois, este 

contratempo breca o desempenho do PIB. Isto é, a incapacidade do governo federal 

em ajustar as contas públicas é uma âncora que trava a expansão atividade 

econômica. 
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2. Evolução Produto Interno Bruto (Minas Gerais) 
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• No ano de 2018, o Produto Interno Bruto de Minas Gerais obteve expansão de 1,2% sobre 2017 

(em termos reais). O pequeno acréscimo obtido ratifica a lenta recuperação da economia mineira 

- morosidade provocada, em especial, pela grave crise fiscal vivenciada pelo Estado.  

 

Setores  

 

• A Agropecuária e os Serviços apresentaram expansão ante o ano anterior, 5,7% e 1,3% 

respectivamente. O crescimento dos Serviços foi estimulado, principalmente, pela ampliação do 

Comércio (2,4%) e Outros Serviços (1,2%).  Já a Indústria obteve involução de -0,3%. O 

desempenho registrado foi ocasionado pela performance dos subsetores de Energia e 

Saneamento (-4,1%) e da Indústria Extrativa Mineral (-2,0%).  
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2. Evolução Produto Interno Bruto  

(Minas Gerais) 
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Performance Setorial 2018 (Brasil x Minas Gerais)   
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2. Evolução Produto Interno Bruto  

(Minas Gerais) 

Serviços 

Brasil: 1,3% 

Minas: 1,3% 

Agropecuária 

Brasil: 0,1% 

Minas: 5,7% 

Indústria 

Brasil: 0,6% 

Minas: -0,3% 

Fonte. Fundação João Pinheiro (FJP) 
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3. Taxa Selic  
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3. Taxa Selic 

• O Copom, Comitê de Política de Política Monetária do Banco Central, realizou oito 

reuniões durante 2018, no entanto, em apenas duas oportunidades promoveu a redução 

da taxa Selic. O primeiro recuo foi efetivado no dia 07 de fevereiro, com a realização de 

um corte de 0,25 ponto percentual, ou seja, de 7,00% para 6,75% ano. Na segunda 

oportunidade (21 de março) efetivou-se a contração da taxa de 6,75% para 6,5% ao ano, 

assim, a Selic atingiu o menor patamar da série histórica do Banco Central. Nas demais 

reuniões, o Comitê decidiu lançar mão da manutenção do percentual.  
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3. Taxa Selic 
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3. Taxa Selic 

• As medidas estruturadas durante o ano objetivaram reduzir os juros e ampliar o mercado 

de crédito. Além disso, a execução de uma política monetária expansionista buscou 

auxiliar a recuperação da economia brasileira por meio do estímulo aos investimentos e 

consumo. 

• A redução da Selic e sua manutenção em um nível baixo foram possíveis devido à elevada 

ociosidade do capital e do emprego, contexto que reduz a demanda e gera uma menor 

pressão inflacionária. O cenário externo sem fortes turbulências também contribuiu para a 

execução da política monetária proposta pelo Banco Central.   

• Contudo, a continuidade e uma possível redução da taxa Selic em 2019 dependerá de 

dois fatores: a execução das reformas necessárias para efetivar o reequilíbrio fiscal das 

contas governamentais e a estruturação de um cenário internacional estável. Por isso, o 

Banco Central defende a postura de “cautela, serenidade e perseverança” ante as 

próximas medidas a serem executadas.   
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3. Taxa Selic 

• Perante o crescimento de 1,1% do PIB no ano de 2018, alguns analistas defendem que será 

necessário promover mais um corte da Selic em 2019, com o objetivo de dar mais tração à 

expansão da atividade econômica.  
 

Projeção 2019 
 

• As principais instituições financeiras do país projetam a Selic em 6,50% ao ano no findar de 

2019. Contudo, o resultado dependerá do comportamento da inflação, da estruturação das 

reformas fiscais e da estabilidade do cenário econômico externo.  
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3. Taxa Selic 

O que é a Taxa Selic? 
 

 A taxa de juros básica da economia brasileira é um indicador que direciona o comportamento das demais taxas 

de juros do mercado. A Selic é o principal instrumento de política monetária e econômica do país, sendo obtida 

ante o cálculo da taxa média ponderada dos juros praticados pelas instituições financeiras. 

 Ela incide sobre títulos públicos federais, se estiver em um patamar mais elevado os bancos comerciais irão 

preferir comprar mais títulos, ao invés de expandir a atividade creditícia.  

 Por meio da Selic, o governo é capaz de controlar a liquidez da economia, expandindo ou contraindo os meios 

de pagamentos. Para conter um aumento sistemático do nível de preços (inflação), o governo federal pode 

lançar mão da elevação da taxa, arrefecendo assim o mercado de crédito e, consequentemente, o consumo.  

 E uma eventual redução da taxa Selic, além da proporcionar a ampliação do mercado creditício, é salutar para 

as contas públicas. Porque os juros menores reduzem os dispêndios com o financiamento do déficit público, ou 

seja, as despesas com o pagamento dos juros da dívida pública são diminuídas, promovendo benesses ao 

processo de reequilíbrio das contas do governo federal.  
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4. Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 
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• Em 2018, a cotação do dólar excedeu o patamar de R$ 4,00. O ano começou com a 

moeda norte-americana quantificada a R$ 3,269, contudo, as instabilidades internas 

do país (greve dos caminhoneiros, eleições presidenciais, entre outros fatores) 

fizeram a taxa de câmbio desvalorizar abruptamente a partir de abril. No mês de 

setembro, a cotação atingiu o seu maior valor R$ 4,187.  

• Porém, com a conclusão do processo eleitoral e a vitória do candidato Jair 

Bolsonaro, o valor do dólar perante o real sofreu uma involução para R$ 3,874. Essa 

valorização da taxa cambial foi impulsionada, em especial, pela possível adoção de 

uma política econômica liberal a ser efetivada pelo novo presidente – caracterizada 

pela destituição do Estado “grande e oneroso” construído sob a tutela do Partido dos 

Trabalhadores (PT).  
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Variação Taxa de Câmbio – Principais Eventos  
 

• Abril 2018: prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para cumprir pena por corrupção e 

lavagem de dinheiro.  

• Maio de 2018: greve dos caminhoneiros. O principal modal do transporte brasileiro foi paralisado entre 

os dias 21 de maio e 30 de maio. Os profissionais da categoria se insurgiram contra os reajustes 

contínuos e sem previsibilidade nos preços dos combustíveis - principalmente, do óleo diesel, efetivados 

pela Petrobras com periodicidade diária - pelo fim da cobrança PIS/Cofins sobre o diesel e pelo fim do 

pedágio por eixo suspenso.  

• Agosto de 2018: registro da candidatura do Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-presidente liderava as 

pesquisas intenção de voto para as eleições presidenciais em todos os cenários projetados pelos 

institutos de pesquisa.  

• Agosto 2018: os ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) rejeitam o registro da candidatura do ex-

presidente Lula. A inelegibilidade do então candidato foi baseada na Lei da Ficha Limpa, que impede a 

candidatura de políticos em órgão colegiado da justiça.  

• Outubro de 2018: início das eleições presidenciais. 
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4. Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 

Cotação Mínima:  

R$ 3,138 (25/01/2018) 

 

Cotação Máxima:  

R$ 4,187 (14/09/2018) 

Fonte: Banco Central do Brasil  

Sumário 
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Evolução - Taxa de Câmbio (Real / Dólar)

4. Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 

1) A série de dados 

apresenta variação 

sazonal. 

 

2) Maiores variações 

da Taxa de Câmbio 

(2018): 

 

Maio – valor mínimo 

R$ 3,5302 e máximo 

R$ 3,7497; 

 

Julho – valor mínimo 

R$ 3,7114 e máximo 

R$ 3,9258;  

 

Agosto – valor 

mínimo R$ 3,7112 e 

máximo R$ 4,1806; 

 

Fonte: Banco Central do Brasil  
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4. Taxa de Câmbio (Real / Dólar) 

Estatística Descritiva – Taxa de Câmbio 2018 

N 
Média 

(R$) 

Desvio Padrão 

(R$) 

Mínimo 

(R$) 

1º Quartil 

(R$) 

Mediana 

(R$) 

3º Quartil 

(R$) 

Máximo 

(R$) 

250 3,655 0,293 3,138 3,325 3,726 3,867 4,187 

• No ano de 2018, a taxa de câmbio média atingiu o valor de R$ 3,655. A mediana 

(valor típico) foi mensurada em R$ 3,1678. O menor valor registrado foi de R$ 

3,138 (25 de janeiro) e o maior de R$ 4,187 (14 de setembro). Em um quarto do 

período, a  taxa de câmbio atingiu a quantia de R$ 3,325 e em 75% de 3,867. 

Sumário 



5. Inflação - IPCA 
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5. IPCA 

• O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), indicador oficial da 

inflação brasileira, findou 2018 com variação de 3,75%, acréscimo de 0,8 ponto 

percentual sobre 2017 (2,95%). Esta é a segunda vez consecutiva que o índice ficou 

abaixo da meta inflacionária estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). 

Em 2018, o centro da meta foi de 4,5%, com margem de tolerância de 1,5 pontos 

percentuais (p.p.) para baixo ou para cima (3,0% e 6,0%).  
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5. IPCA 
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5. IPCA 
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• No período, os principais catalizadores do processo inflacionário foram os grupos de 

Habitação, com variação positiva de 4,72% e impacto de 0,74 p.p. no indicador, 

Transportes, com 4,19% e 0,76 p.p., e Alimentação e Bebidas, com 4,04% e 0,99 p.p.. Os 

referidos grupos representam 66% do IPCA.  

• A alta do grupo Habitação foi estimulada, especialmente , pela variação acumulada da 

energia elétrica (8,7%). Em relação aos Transportes, os destaques foram a passagem 

área (16,92%), gasolina (7,24%) e ônibus urbano (6,32%).  

• Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação registrada 

(3,75%) poderia ter sido menor, no entanto, a greve dos caminhoneiros prejudicou o 

cenário inflacionário. A paralização do principal modal de transporte obteve um efeito 

pontual na inflação de junho (1,26%), porém, a alta foi diluída / devolvida durante o ano de 

2018. Apesar dessa diluição, a greve gerou um impacto negativo sobre o resultado anual 

do IPCA.  
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5. IPCA 
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Variação por grupo: 

 

 Alimentação e Bebidas: 4,04% (0,99 ponto percentual) 

 Habitação: 4,72% (0,74 p.p.) 

 Artigos de Residência: 3,74% (0,15 p.p.) 

 Vestuário: 0,61% (0,04) 

 Transportes: 4,19% (0,76 p.p.) 

 Saúde e Cuidados Pessoais: 3,95% (0,48 p.p.) 

 Despesas Pessoais: 2,98% (0,33 p.p.) 

 Educação: 5,32% (0,26 p.p.) 

 Comunicação: -0,09% (0 p.p.) 
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5. IPCA 

Fonte: IBGE 
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5. IPCA 

• No âmbito dos indicadores regionais, a maior alta foi observada em Porto Alegre (4,62%) e 

a menor em Aracaju (2,64%).  

• A região metropolitana de Belo Horizonte, em 2018, apresentou variação positiva de 4,0%, 

crescimento de 1,97 ponto percentuais sobre o resultado de 2017 (2,03%).  

 

Previsão para 2019 

 

• Para 2019, o mercado financeiro brasileiro antevê uma alta de 3,87% para o indicador. Se 

o resultado for consolidado, ele ficará abaixo da meta definida para o ano (4,25%).  

• A lenta recuperação do mercado de trabalho e dos investimentos reduz o ímpeto da 

demanda doméstica, assim, ocasionado uma menor pressão sobre o nível de preços. 

Então, a previsão do mercado demonstra-se coerente.  

Sumário 



Conheça o IPCA 

 

 O IPCA é mensurado pelo IBGE desde 1980. O indicador foi constituído inicialmente com o 

objetivo de corrigir as demonstrações financeiras das companhias abertas. 

 O público-alvo do IPCA compreende as famílias com rendimentos mensais entre 1 e 40 salários-

mínimos, qualquer que seja a fonte de rendimentos. 

 Abrangência geográfica do IPCA: regiões metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Vitória, 

Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre, mais os municípios 

de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e  Brasília. 

 O IPCA foi escolhido como o índice oficial do Governo Federal para avaliação das metas 

inflacionarias, contratadas com o FMI, a partir de julho/99. 
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6. Salário Mínimo 
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6. Salário Mínimo 

• No ano de 2018 o salário mínimo  (SM) brasileiro foi reajustado para R$ 958,00, aumento 

nominal de 1,81% e queda real (descontada a inflação) de -0,25% em relação ao salário 

de 2017 (R$ 937,00).  

• A variação nominal do salário mínimo ficou 0,26 ponto percentual aquém da variação 

anual do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2,07%, ou seja, não houve 

ganho do poder de compra do SM.  Nos últimos dois anos foi interrompido o ciclo de 

crescimento real do salário mínimo -  iniciado em 2013.  

• O valor determinado para  2018  impôs ao SM um recuo acumulado de -0,35% em dois 

anos.  

•  A  política de valorização do salário foi adotada em 2006 e o reajuste é realizado pela 

fórmula básica que aplica a soma entre o Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

(INPC) do ano anterior, mais o crescimento do PIB do ano retrasado.  
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6. Salário Mínimo 

• A involução real do salário mínimo de 2018 é atribuída à queda do PIB de 2016 (-3,5) – 

não considerada na mensuração - e ao uso de previsão do INPC menor do que o 

resultado efetivado em 2017 (2,07%) para determinar o percentual de correção.  

 

Impacto do salário mínimo no ambiente econômico: 

 

 Quantidade pessoas com rendimento referenciado no salário mínimo: 48 milhões de 

pessoas; 

 Incremento de recursos na economia: R$ 10,5 bilhões; 

 Incremento na arrecadação tributária sobre o consumo: R$ 5,6 bilhões; 

44 
Sumário 



6. Salário Mínimo 
Evolução – 2003 a 2018 
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Período 
SM  Variação Nominal  INPC  Fator Variação Real  

(R$) (%) (%)   (%) 

abr/02 200,00 

abr/03 240,00 20,00 18,54 1,1854 1,23  

mai/04 260,00 8,33 7,06 1,0706 1,19  

mai/05 300,00 15,38 6,61 1,0661 8,23  

abr/06 350,00 16,67 3,21 1,0321 13,04  

abr/07 380,00 8,57 3,3 1,033 5,10  

mar/08 415,00 9,21 4,98 1,0498 4,03  

fev/09 465,00 12,05 5,92 1,0592 5,79  

jan/10 510,00 9,68 3,45 1,0345 6,02  

jan/11 545,00 6,86 6,47 1,0647 0,37  

jan/12 622,00 14,13 6,08 1,0608 7,59  

jan/13 678,00 9,00 6,2 1,062 2,64  

jan/14 724,00 6,78 5,56 1,0556 1,16  

jan/15 788,00 8,84 6,23 1,0623 2,46  

jan/16 880,00 11,68 11,28 1,1128 0,36  

jan/17 937,00 6,48 6,58 1,0658 -0,10  

jan/18 954,00 1,81 2,07 1,0207 -0,25  

Total  - 377,00 170,15 2,7015 76,57 

Fonte: DIEESE 
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• Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a taxa de desemprego do 

Brasil, medida pela PNAD Contínua (Pesquisa Nacional de Amostra e Domicílios), foi 

quantificada em 12% no trimestre móvel encerrado em janeiro de 2019 - acréscimo de 0,3 

ponto percentual ante ao resultado registrado no trimestre de agosto a outubro de 2018 

(11,7%).  

• A taxa de desemprego de dois dígitos ratifica que ainda existem incertezas ante a 

recuperação do mercado de trabalho. O ambiente de instabilidade contrai o investimentos 

e desacelera a atividade econômica  

7. Evolução - Taxa de Desocupação 
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7. Evolução - Taxa de Desocupação 

População Desocupada 

 

• A população desocupada somou 12,7 milhões de pessoas, expansão de 2,6% (318 

mil pessoas) sobre o trimestre de agosto a outubro de 2018.  

 

Rendimento Médio Real Habitual  

 

• O rendimento médio real habitual obteve crescimento de 1,4% perante o trimestre 

móvel anterior, ou seja, passou de R$ 2.240 para R$ 2.270. 
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7. Evolução - Taxa de Desocupação 

PNAD versus PME  

 

 Em 2016 a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) se tornou o 

indicador oficial do país para o desemprego, substituindo a antiga Pesquisa Mensal de 

Emprego (PME), encerrada em março do mesmo ano pelo IBGE. 

 A distinção entre a PNAD e PME está na abrangência da sua averiguação, isto é, a PNAD 

abarca todo o território nacional, em quanto a PME ficava restrita a seis regiões 

metropolitanas (São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife e 

Salvador). 
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8. Evolução Emprego (Brasil) 

• De acordo com os dados estatísticos mensurado pelo Cadastro Geral de 

Empregados e Desempregados (Caged), em 2018, foram criados 529,6 mil postos 

de trabalho no país, assim, encerrando o ciclo de resultados negativos (fechamento 

de postos de trabalho).  

• O ano de 2014 foi último em que ocorreu a abertura de novas vagas (309 mil).   

• O resultado de 2018 é oriundo da diferença entre 15,38 milhões de admissões e 

14,85 milhões de desligamentos. Além disso, o saldo positivo ficou abaixo da criação 

média de vagas registrada no período de 2011 a 2014 (1,2 milhões).  

• A quantia referente a abertura de vagas formais ratifica a melhora gradual da 

economia brasileira, contudo, falta um catalisador para acelerar o crescimento do 

mercado de trabalho.    

Sumário 
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Regiões 

 

• Todas a regiões obtiveram saldo positivo. O Sudeste puxou o advento de 

novos postos de trabalho no país, com 251,7 mil vagas. O seu 

desempenho foi seguido pelo Sul (102,2 mil postos), Nordeste (80,6 mil 

postos), Centro-oeste (66,8 mil postos) e Norte (28,2 mil).       

57 

8. Evolução Emprego (Brasil) 

Sumário 



58 

8. Evolução Emprego (Brasil) 

Sumário 



Setores 
 

• Dos oito setores analisados, sete obtiveram saldo positivo. Os destaques 

do período foram o setor de Serviços (398,6 mil vagas), Comércio (102 mil 

vagas) e Construção Civil (18 mil vagas) - o segmento criou novos postos 

de trabalho após quatro anos ininterruptos de fechamentos.  

• Apenas a Administração Pública encerrou vagas no ano, ou seja, obteve 

perda de 4,2 mil postos formais de trabalho.  
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8. Evolução Emprego (Brasil) 

Unidades Federativas 

 

Das 27 unidades federativas que compõe o país, 23 ou 85,2% apresentaram saldo 

positivo. Os Estados de São Paulo com 146,6 mil vagas criadas, Minas Gerais com 

81,9 mil vagas, Santa Catarina com 41,7 mil vagas, e Paraná com 40,3 mil vagas 

detiveram os melhores resultados do ano. Já os Estados de Alagoas, Roraima, Acre e 

Mato Grosso do Sul fecharam postos de trabalho, -157 , -397, -961, - 3,1 mil vagas 

respectivamente.  
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9. Evolução Emprego (Minas Gerais) 
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• Em 2018, o Estado de Minas Gerais criou 81,9 mil postos de trabalho, segundo melhor resultado 

entre as unidades federativas do país. A quantia registrada é procedente da diferença entre o 

total de admissões (1,76 milhões) e de desligamentos (1,68 milhões). Ante 2017, o saldo positivo 

apresentou um acréscimo de 57,6 mil vagas.  

• O  comportamento da evolução de empregos formais em  Minas foi equivalente ao observado em 

âmbito nacional, isto é, a recuperação do mercado de trabalho está ocorrendo de forma lenta ou 

gradual, devido ao cenário de incertezas que contaminam as perspectivas dos agentes 

econômicos, em especial, das empresas - contexto arrefecedor dos investimentos.  

• Além disso, o resultado de 2018 ficou um pouco abaixo da média de criação de vagas auferida 

nos três  últimos anos anteriores à recessão econômica (2012, 2013 e 2014), ou seja, aquém do 

advento médio de 82,9 mil postos de trabalho.  
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9. Evolução Emprego (Minas Gerais) 

Setores 

 

• Somente um setor fechou vagas durante o ano. A Administração Pública obteve 

saldo negativo de -628 vagas. Em relação à geração de postos de trabalho, o setor 

de Serviços foi o destaque com 45,5 mil novos postos, seguido pela Construção Civil 

com 16,6 mil postos e pelo Comércio com 9,8 mil postos. 

• A Construção Civil deteve saldo positivo após 4 anos de encerramento de vagas. 

Entre  2014 e 2017, o setor perdeu 121,2 mil postos de trabalho.  
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10. Brasil - Balança Comercial 

Exportações 
 

• De acordo com os dados estatísticos elencados pelo MDIC (Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços), em 2018, as exportações brasileiras totalizaram US$ 239,89 bilhões - maior quantia 

registrada nos últimos 5 anos. O valor observado indica um acréscimo de 10,17% em relação a 2017 

(US$ 217,74 bilhões). 

 

Importações 

 

• No ano, as importações somaram US$ 181,23 bilhões  - maior valor desde 2014. A quantia representa 

uma alta de 20,22% sobre 2017 (US$ 150,75 bilhões).  

• A elevação das importações não é um fator negativo, mas positivo. O crescimento observado é 

consequência da recuperação econômica do país.  Em outras palavras, quando há uma expansão do 

Produto Interno Bruto (PIB), também ocorre o crescimento da aquisição de produtos e serviços oriundos 

do mercado externo.  
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Saldo Comercial 

 

• A balança comercial brasileira obteve superávit comercial de US$ 58,66 bilhões – arrefecimento 

de 12,44% ante 2017 (melhor resultado registrado no âmbito da série histórica do MDIC – 

iniciada em 1989).  

• Apesar da forte involução, o resultado foi o segundo melhor observado.  

• No ano de 2018, o Brasil deteve um dos cinco maiores superávits do mundo.  

 

Projeções – Superávit da Balança Comercial  

 

• Mercado Financeiro: US$ 50,50 bilhões. 

• Banco Central:  superávit da balança comercial de US$ 38 bilhões - com exportações em US$ 

250 bilhões e importações no valor de US$ 212 bilhões. 
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11. Minas Gerais - Balança Comercial 

Exportações 

 

• No ano de 2018, as exportações do Estado de Minas Gerais somaram US$ 23,34 bilhões, 

pequena contração de 4,83% em relação ao ano anterior (US$ 24,52 bilhões).  

• Este foi o oitavo melhor resultado no âmbito da série histórica do MDIC.  

 

Importações 

 

• As importações foram quantificadas em US$ 9,08 bilhões, acréscimo de 23,55% em relação a 

2017 (US$ 7,35 bilhões).  

• Equivalente ao cenário brasileiro, o aumento das importações do Estado ratificam a recuperação 

gradual da sua economia.  
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Saldo Comercial  

 

• Em 2018, Minas Gerais obteve superávit comercial de US$ 14,26 bilhões - oitavo melhor resultado 

registrado na série histórica do MDIC. O resultado demonstra uma involução de 16,97% em relação a 

2017 (US$ 17,18 bilhões).  

• O maior superávit de Minas foi observado no ano de 2011, período no qual o saldo comercial alcançou o 

valor de US$ 25,62 bilhões. O resultado auferido foi impulsionado, especialmente, pelo denominado 

superciclo das commodities – período entre os anos de 2003 e 2011, caracterizado pela forte alta de 

preços das commodities agrícolas e minerais no mercado internacional.  
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11. Minas Gerais - Balança Comercial 

Principais Destinos 

Em US$ milhões.  

Fonte: MDIC (Comex Stat) 

79 
Sumário 



11. Minas Gerais - Balança Comercial  

Principais Fornecedores 

Em US$ milhões.  

Fonte: MDIC (Comex Stat) 
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Em US$ milhões.  

Fonte: MDIC (Comex Stat) 

11. Minas Gerais - Balança Comercial 

Principais Produtos Exportados 
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Em US$ milhões.  

Fonte: MDIC (Comex Stat) 
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12. Comércio Varejista e Comércio Varejista 

Ampliado 

• Em 2018, o comércio varejista obteve alta de 2,3% perante o ano anterior – segundo ano 

consecutivo de crescimento. Das oito atividades que estruturam a pesquisa, três foram 

relevantes para a efetivação do resultado: Hipermercados, supermercados, produtos 

alimentícios, bebidas e fumo (3,8%), Outros artigos de uso pessoal e doméstico (7,6%) e 

Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos (5,9%). O 

destaque negativo ficou com as atividades de Livros, jornais, rev. e papelaria (-14,7%) e 

Combustíveis e lubrificantes (-5,0%).  

• O desempenho negativo da atividade de Livros, jornais, rev. e papelaria é ratificado pelo 

encerramento de lojas físicas em 2018 e substituição de produtos impressos (jornais, 

revistas, entre outros) pelo meio eletrônico. Em relação aos Combustíveis e lubrificantes, o 

recuo é explicado através da elevação abrupta de preços -  acima da variação média.  

 

 Brasil  
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• O comércio varejista ampliado apresentou expansão de 5,0% (décimo nono avanço 

seguido). O desempenho registrado foi impulsionado, especialmente, pela atividade de 

Veículos, motos, partes e peças (15,1%), enquanto Material de construção encerrou o ano 

com variação de 3,5%.  

• O excelente comportamento da atividade de Veículos, motos, partes e peças é justificado 

por meio da ampliação e melhoria do financiamento de veículos, e pelo advento de novos 

modelos.  

• Previsão para 2019: a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo 

(CNC) projeta expansão de 5,2% para o volume de vendas do comércio varejista 

ampliado.   

 

 Brasil  

12. Comércio Varejista e Comércio Varejista 

Ampliado 
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13. Comércio Varejista e Comércio Varejista 

Ampliado (Minas Gerais) 
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13. Comércio Varejista e Comércio Varejista 

Ampliado 

 Minas Gerais  

• O desempenho do comércio varejista do Estado ficou estável em 2018, ou seja, 

apresentou uma pequena involução de 0,1% em relação a 2017. As atividades de 

destaque foram Equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação 

(12,7%) e Hipermercados, supermercados, produtos alimentícios bebidas e fumo 

(9,8%). As atividades Combustível e lubrificante, e  Móveis e eletrodomésticos 

obtiveram os piores resultados do período, variação de -17,6% e -19,5% 

respectivamente.  

• O comércio varejista ampliado cresceu 3,0%. A atividade de Veículos, motocicletas 

(partes e peças) deteve variação positiva de 19,6% e a de Material de construção 

4,7%.  
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 Minas Gerais  
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14. Produção Industrial (Brasil) 

• Segundo os dados estatísticos divulgados pelo IBGE, a produção industrial brasileira em 

encerrou 2018 com uma expansão de 1,1% sobre 2017(segundo ano seguido de expansão). 

O comportamento registrado foi direcionado, especialmente, pelo bom desempenho da 

atividade de veículos automotores, reboques e carrocerias (12,6%). No âmbito desta 

atividade, os itens de maior evidência foram automóveis, caminhão-trator para reboques e 

semirreboques, caminhões, reboques e semirreboques e autopeças.  

• Outras contribuições para o desempenho positivo da indústria nacional: metalurgia (4,0%), 

celulose, papel e produtos de papel (4,9%), indústrias extrativas (1,3%), máquinas e 

equipamentos (3,4%), produtos farmoquímicos e farmacêuticos (6,1%), produtos derivados 

do petróleo e biocombustíveis (1,0%), produtos de metal (2,7%) e equipamentos de 

informática, produtos eletrônicos e ópticos (2,6%) 

• Projeção para 2019: o mercado financeiro antevê uma alta de 3,0% para a produção 

industrial do país.  
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14. Produção Industrial (Brasil) 

• No âmbito das grandes categorias econômicas , o resultado apurado  demonstrou uma 

maior pujança para os bens de consumo duráveis  (7,6%) e bens de capital (7,4%) , 

incentivadas, especialmente , pela expansão da fabricação de automóveis  (10,8%)  e  

eletrodomésticos da denominada  “linha marrom” (4,4%) – primeira categoria de bens -  bens 

de capital para equipamentos de transporte (13,8%) e para construção (25,2%) – segunda 

categoria. Além disso, o crescimento da produção de bens de capital indica a retomada de 

investimento no processo produtivo.  

• Observação: linha marrom - Televisores, DVD, Blu-Ray, Decodificadores, entre outros 

produtos.  
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15. Produção Industrial (Minas Gerais) 

• Em Minas Gerais, a produção industrial apresentou involução de 1,0% ante 2017, segundo 

pior desempenho entre os quinze Estados pesquisados pelo IBGE. O pior resultado ficou 

com o Estado de Goiás, que apresentou um forte recuo de 4,5%.      

• No ano anterior, o indicador obteve variação positiva de 1,5%.  

• Projeção para 2019: a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) 

detém uma previsão otimista para a expansão da produção industrial do Estado, a 

entidade acredita que irá ocorrer um crescimento de 5,1%.  
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Banco Central (BACEN)  

 

www.bcb.gov.br 

  

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 

  

www.caged.gov.br 

  

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) 

  

www.dieese.org.br 

  

Fundação João Pinheiro (FJP) 

  

www.fjp.gov.br 

  

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (IPEAD)  

  

www.ipead.face.ufmg.br 

  

Fundo Monetário Internacional (FMI)  

  

http://www.imf.org 

  

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

  

www.ibge.gov.br 
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Jornal Valor Econômico  

 

www.valor.com.br 

  

Jornal Diário do Comércio  

 

www.diariodocomercio.com.br 

  

Junta Comercial de Minas Gerais (JUCEMG) 

•   

www.jucemg.mg.gov.br 

 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

  

www.mdic.gov.br 

  

Portal G1 

  

g1.globo.com 

  

Portal UOL 

  

www.uol.com.br 
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www.acminas.com.br 
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