OBSERVATÓRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
BANCO DE DADOS REGIONAL - VALE DO RIO
PARDO

Eixo Temático: Economia

O eixo temático Economia do Banco de Dados Regional reúne dados
estatísticos relativos às principais variáveis da economia no Vale do Rio Pardo, a
saber:


Planilha – Balança comercial



Planilha – Distribuição do número de pessoas por faixas de renda



Planilha – Empregos Ativos por setor no VRP



Planilha – Índice de retorno de ICMS



Planilha – PIB per capita



Planilha – PIB municipal



Planilha – Receitas e despesas de impostos



Planilha – Receitas tributárias, própria e total



Planilha – Repasse de recursos federais aos municípios



Planilha – VAB Real

Os dados secundários aqui reunidos, referentes à economia dos municípios
que integram a região do Vale do Rio Pardo, foram obtidos junto a FEE, MDIC,
IBGE, Ministério do Trabalho, SEFAZ, TCE e Tesouro Nacional.
A organização dos dados contempla um conjunto de planilhas de modo a
alcançar ao público distintas formas de apresentação dos dados relativos a esse
eixo.

Balança Comercial
A balança comercial é o indicador econômico que representa o saldo das
exportações menos importações de um país, estado ou município. O cálculo leva
em consideração os valores de vendas e compras, ou seja, de exportação e
importação, sem os custos internacionais de transporte e seguro. Quando as
exportações são maiores do que as importações, o saldo da balança comercial
fica positivo, isto é, houve superávit. Porém, quando as exportações são menores
do que as importações, o saldo da balança comercial fica negativo. Ou seja,
houve déficit.

Distribuição dos domicílios particulares permanentes por classe de renda
Distribuição dos domicílios particulares permanentes segundo as classes de
rendimento nominal mensal domiciliar per capita.

Empregos ativos por setor
É o número de empregos existentes em cada setor de atividade econômica,
sendo eles: extrativa mineral, indústria e transformação, serviços industriais de
utilidade pública, construção civil, comércio, serviços, administração pública e
agropecuária, extração vegetal, caça e pesca.

Índice de Retorno de ICMS
O índice de retorno do ICMS aos municípios é o percentual de participação
que cada município possui na receita estadual. O rateio na arrecadação do ICMS
é definido por uma série de critérios estabelecidos em lei. O fator de maior peso é
a variação média do Valor Adicionado Fiscal (VAF), que é calculado pela
diferença entre as saídas (vendas) e as entradas (compras) de mercadorias e
serviços em todas as empresas localizadas no município.

Produto Interno Bruto e PIB per capita
O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador macroeconômico que tem por
finalidade mensurar o nível de atividade econômica de uma dada região
(município, estado ou país), durante um determinado período de tempo, em que
são contabilizados a soma de todos os bens e serviços finais produzidos num
dado período de tempo. Deste modo, o PIB per capita consiste no PIB dividido
pelo número de total habitantes de um município, estado ou país.

Produto Interno Bruto Municipal
O Produto Interno Bruto Municipal (PIBM), assim como o PIB, é um
indicador cuja finalidade é mensurar o nível de atividade econômica de um dado
município. No caso do PIBM, estará se considerado apenas a esfera municipal
como critério para a soma de todos os bens e serviços finais produzidos durante
um determinado período de tempo.

Receitas e despesas de impostos
Este indicador corresponde ao total de recursos arrecadados por meio de
impostos pelos municípios e sua despesa com pessoal do Poder Executivo por
ano.

Receitas tributárias, própria e total
As receitas tributárias derivam da arrecadação de tributos, como impostos,
taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições
especiais. Já a receita própria, corresponde a todas as receitas próprias e as
transferências de fundos constitucionais e outros repasses dos governos Federal
e Estadual. Em relação à receita total, trata-se de um indicador quantitativo que
engloba a arrecadação total do ente.

Repasse de recursos federais aos municípios
São repasses financeiros realizados pela União aos municípios. Os
repasses são feitos por meio de transferências constitucionais, legais ou
voluntárias.

Valor Adicionado Bruto
O Valor Adicionado Bruto (VAB), corresponde à diferença entre as receitas
(vendas) e os insumos adquiridos de terceiros (custos), o que representa o valor
adicionado oriundo da atividade produtiva. O volume gerado de renda (produção)
em cada atividade econômica traz informações da agropecuária, da indústria e
dos serviços.
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