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13 de março de 2019

Dinâmicas regionais neste ano serão favorecidas pelo agronegócio, pela indústria e
pela retomada do mercado de trabalho

Priscila Trigo

A economia brasileira cresceu 1,1% em 2018, com distinções regionais. Essa dinâmica heterogênea refletiu o
avanço mais pronunciado do comércio varejista e a retomada do mercado de trabalho formal. Entre as
maiores expansões no ano passado, destacamos o Norte e Sudeste entre as regiões, e Espírito Santo, Amazonas
e Paraná, em termos estaduais. Para 2019, Norte e Centro-Oeste devem se mostrar como as mais dinâmicas, as
regiões Sul e Sudeste devem crescer mais alinhadas à média nacional e Nordeste seguirá com desempenho
abaixo da economia brasileira.

A grande defasagem na divulgação do PIB estadual¹ nos motivou a criar um indicador agregado para
monitorar a atividade nas regiões e nos unidades federativas. Utilizamos a análise de componentes principais,
uma técnica estatística multivariada baseada na matriz de correlações das variáveis de interesse. A ideia é
reduzir a massa de dados, com a menor perda possível de informação, de forma a simplificar e facilitar a
interpretação dos indicadores. A técnica, entre outros objetivos, permite a construção de um índice que
sumariza a base de dados para apenas uma dimensão, neste caso, no âmbito regional.

Dessa forma, foram criados 32 indicadores agregados, considerando 27 estados e 5 regiões brasileiras. O
indicador de cada estado/região resume as informações de: i) produção industrial (para os estados com dados
disponíveis); ii) vendas do varejo; iii) volume de serviços; iv) emprego com carteira assinada; v) valor de
exportação; vi) estoque de crédito pessoa física; e vii) índices de confiança da indústria e do comércio (para as
regiões que disponibilizam essa informação). Observamos no Gráfico 1 que os indicadores agregados de cada
região vêm mostrando sinais de recuperação nos últimos anos, cada qual ao seu ritmo. Em 2018 a expansão
ocorreu de forma generalizada, mas Sul, Norte e Nordeste mostraram perda de ímpeto no último trimestre.

Gráfico 1: Indicador Agregado Regional* – desvio em relação à média

(*) Números positivos representam desempenho acima da média, enquanto os negativos estão associados a uma performance inferior à média.

1 O IBGE disponibilizou as Contas Regionais referentes a 2016 em novembro de 2018.
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O Norte e o Sudeste registraram os melhores desempenhos em 2018. A primeira região apresentou a maior
expansão, apesar de sua retomada ter ocorrido tardiamente – na virada de 2016 para 2017. Com exceção do
volume de serviços, todos os dados Norte avançaram em ritmo acima da média nacional. Ademais, o
Amazonas registrou o segundo maior crescimento entre os estados, impulsionando a região. No Sudeste, o
impulso veio tanto do Espírito Santo (estado com maior crescimento) quanto de Minas Gerais. O Rio de
Janeiro, que estava atrás no ciclo de retomada, mostrou aceleração a partir do segundo semestre do ano.
Entretanto, a redução dos empregos formais na construção civil em 2018 reforçou o cenário de lentidão na
retomada do ciclo de construção imobiliária. Por fim, as restrições orçamentárias do governo do Rio de
Janeiro também geraram impactos sobre a recuperação da atividade local.

A região Sul teve desempenho mediano, mas aqui vale fazer algumas ressalvas. Primeiro, a região largou na
frente na saída da recessão recente, ou seja, a base de comparação é maior. Em meados de 2017, o Sul já
apresentava desempenho positivo. Adicionalmente, houve quebra de safra de milho decorrente de uma
estiagem durante o desenvolvimento da cultura, que foi seguida por chuva intensa, próxima ao período de
paralisação no setor de transportes em maio passado. De qualquer forma, a região continuou em aceleração
em 2018, ainda que em ritmo mais moderado. Também cabe comentar que o Paraná registrou o terceiro
maior crescimento entre os estados, mesmo com quebra de safra agrícola.

Já as regiões Nordeste e Centro-Oeste seguiram atrás no ciclo de recuperação. O dinamismo da atividade
industrial, das vendas no varejo, do setor de serviços e da geração de emprego está mais fraco no Nordeste.
Assim como no Rio de Janeiro, a retomada se concentrou no segundo semestre de 2018. No Centro-Oeste, a
desaceleração da indústria e o desempenho mais fraco do comércio limitaram a expansão da região. Apesar
de terem declarado estado de calamidade financeira somente em janeiro deste ano, os governos de Goiás e
de Mato Grosso também estavam com orçamento restrito, o que deve ter influenciado negativamente na
atividade econômica. Ainda assim, o mercado de trabalho no Mato Grosso apontou criação de vagas acima da
média nacional, puxado pelo agronegócio, indústria e comércio.

Gráfico 2: Indicador Agregado Regional – desvio em relação à média – 2018

(*) Quanto mais escuro, maior o crescimento do estado
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Como citado anteriormente, os destaques positivos em termos estaduais foram Espírito Santo, Amazonas e
Paraná, como mostra o Gráfico 2. O consumo no Espírito Santo tem se destacado entre o comércio varejista
de outros estados. A indústria de equipamentos de transporte, bebidas e eletrônicos impulsionou o
Amazonas. Já o Paraná teve como destaque a forte geração de emprego formal, especialmente no setor de
serviços. O desempenho daquele estado do Sul foi positivo, a despeito da quebra de safra de milho ter
afetado a cadeia agroindustrial. Merecem destaque também Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que apesar do
limite fiscal dos governos estaduais, registraram bons desempenhos, acima da média nacional.

Pelo lado negativo estão os desempenhos mais fracos no Distrito Federal, Alagoas e Sergipe. No primeiro
caso, o desempenho ficou limitado pela retração do comércio varejista. Já em Alagoas, a combinação de
varejo mais fraco do que a média nacional e de estabilidade no estoque de emprego formal resultou no
segundo pior desempenho estadual, segundo o nosso indicador agregado. Por fim, no caso de Sergipe, o
menor ritmo de expansão foi resultado da queda de empregos formais, em termos líquidos – representando
um dos cinco estados que registraram redução do estoque de emprego em 2018, além de Acre, Pernambuco,
Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Para 2019, o ritmo de crescimento da atividade doméstica deve acelerar gradualmente, ainda que, neste
início de ano, a recuperação esteja sendo mais lenta do que o esperado inicialmente. Da mesma forma que
no ano passado, a expansão esperada não deve acontecer na mesma intensidade e velocidade em todas as
regiões do país. As incertezas em relação ao ritmo de recuperação da economia brasileira aumentaram, com
a recente perda de tração do mercado de trabalho e a acomodação dos indicadores de confiança. Somado a
esses vetores domésticos, que têm limitado principalmente a continuidade da forte expansão do comércio, a
recessão argentina e a desaceleração da economia global contribuem para esse quadro de baixo dinamismo.
Em paralelo à perspectiva para a economia brasileira como um todo, as economias do Centro-Oeste e do
Norte deverão ser favorecidas pelo agronegócio e pela indústria (manufatureira e extrativa),
respectivamente. Projetamos avanços de 3,2% para o Centro-Oeste e de 3,1% para o Norte. As regiões
Sudeste e Sul, por sua vez, ainda que com desempenhos distintos entre os estados, crescerão mais alinhadas
com a média nacional: 2,8% e 2,9%, nessa ordem. O Nordeste se manterá atrás no ciclo de recuperação e
deverá avançar 2,5%, sustentado pelos segmentos de comércio e de serviços, mas com retomada ainda lenta
da construção civil.

Finalmente, alguns riscos específicos, além dos já considerados para o país, poderão afetar negativamente
algumas regiões brasileiras. Primeiro, revisões baixistas para a safra de grãos têm sido constantes. As regiões
Centro-Oeste e Sul têm sofrido as maiores revisões. Novas reavaliações poderão limitar a expansão da
atividade e do emprego em toda a cadeia do agronegócio. Ademais, as restrições fiscais dos governos do Rio
de Janeiro, de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul ainda são limitantes ao desempenho local. Outros quatro
governos decretaram estado de calamidade financeira: Roraima, Rio Grande do Norte, Goiás e Mato Grosso
e, por isso, também merecem atenção. Por fim, a desaceleração da atividade global deve ter impacto
especialmente nos estados mais exportadores, em especial Espírito Santo, Minas Gerais, Maranhão, Bahia e
Santa Catarina. No caso do Pará, importante produtor de minério de ferro, a alta recente de preços da
commodity deve compensar uma possível desaceleração do consumo mundial. A demanda por produtos
agrícolas, por sua vez, deve se manter elevada, apesar do menor ritmo de crescimento da grande maioria das
economias, favorecendo as vendas externas do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de compensar a
queda da produção de manufaturados nos estados do Paraná e Rio Grande do Sul.
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