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Global Economic Overview

Key Economic Indicators

National Accounts
1/ Q3-2015 Q3-2016 Industry and Services

3/ Nov-2015 Nov-2016

GDP Production of total industry

  United States 2,8 1,6   United States 0,8 -1,2

  Euro Area 1,9 1,8   Euro Area 1,6 1,7

  Japan 1,9 0,8   Japan -1,2 ..

  United Kingdom 2,2 1,9   United Kingdom 1,1 1,3

Private final consumption Total retail trade (Volume) 

  United States 3,3 2,6   United States 1,5 1,1

  Euro Area 1,8 1,8   Euro Area 2,8 2,0

  Japan -1,1 0,1   Japan -1,1 ..

  United Kingdom 1,3 2,8   United Kingdom 4,3 2,8

Gross fixed capital formation Consumer prices - all items
4/ Dec-2015 Dec-2016

  United States 4,7 1,4   United States 1,21 1,91

  Euro Area 2,2 3,2   Euro Area 1,80 2,62

  Japan 3,8 0,5   Japan 0,39 0,60

  United Kingdom 5,1 1,2   United Kingdom 1,01 2,41

Unemployment rate (%) Q3-2015 Q3-2016 Long-term interest rates
5/ Jan-2016 Jan-2017

  United States 5,2 4,9   United States 2,09 2,49

  Euro Area 10,7 10,0   Euro Area 1,11 1,29

  Japan 3,4 3,0   Japan 0,10 ..

  United Kingdom 5,3 4,8   United Kingdom 1,78 1,43

Current Account (% GDP) Q3-2015 Q3-2016 Short-term interest rates
5/ Jan-2016 Jan-2017

  United States -2,7 -2,4   United States 0,57 0,90

  Euro Area 3,7 3,8   Euro Area -0,15 -0,33

  Japan 3,0 3,7   Japan 0,17 ..

  United Kingdom -3,4 -5,2   United Kingdom 0,57 0,35

Currency exchange rates
2/ Jan-2016 Jan-2017 Narrow Money (M1)

6/ Dec-2015 Dec-2016

  Euro Area (US$/Euro) 1,08 1,06   United States 3,4 6,7

  Japan (Yen/US$) 118,3 115,0   Euro Area 9,5 7,7

  United Kingdom (US$/Pound) 1,44 1,23   Japan 3,7

  China (Yuan/US$) 6,57 ..   United Kingdom 6,1 8,5

Source: OECD 4/:  twelve-month accumulated inflation

1/: annualized quarterly percent change 5/: per cent per annum

2/: monthly average 6/: growth rate same month previous year

3/: annualized monthly percent change
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Growth

The US economy advanced an annualized 1.9 percent in

the three months to December of 2016, lower than the 3.5

percent expansion in the previous period. The

deceleration in real GDP in the fourth quarter reflects a

downturn in exports, an acceleration in imports, and a

downturn in federal government spending. In part, these

downturns were offset by an upturn in residential fixed

investment, an acceleration in private inventory

investment, and an acceleration in nonresidential fixed

investment.

Prices

Consumer prices in the United States increased by an

annual rate of 2.1 percent at the end of 2016 following a

1.7 percent rise in November. The inflation rate

accelerated for the fifth consecutive month to the highest

number since June of 2014.

Employment

US unemployment rate stands at 4.8 percent in January

2017 slightly up from 4.7 percent in the previous month.

The number of unemployed persons was almost

unchanged at 7.6 million, while the labor force

participation rate increased by 0.2 percentage point to

62.9 percent.

Interest rate

The Federal Reserve kept the target range for its federal

funds steady at 0.5 percent to 0.75 percent during its

February 2017 meeting.

Current state of the US-economy 

Policymakers noted the improvement in business and

consumer confidence and the rise in consumer prices.

The near-term risks to the economic outlook appear more

or less balanced. The policy interest rate in the United

States reached an all time high of 20 percent in March of

1980 and a record low of 0.25 percent in December of

2008.

Trade

The goods and services deficit in the United States

narrowed to USD 44.3 billion in December of 2016

compared to USD 45.7 billion a month earlier. Exports

rose 2.7% to USD 190.7 billion due to higher sales of

civilian airplanes and aircraft engines. Imports were up

1.5% to 235 billion. Over the whole of the year 2016, the

trade deficit was USD 502.25 billion, the highest annual

level since 2012.

The deficit with Mexico rose 4.2% to USD 63.2 billion in

2016. The deficit with China declined 5.5% in 2016, but it

still stands at USD 347 billion. The trade deficit with China

accounts for more than three-fifths of the overall deficit.

Exchange rate

As of February 9, 2017, the US Dollar index stood at

100.6. Historically, the United States Dollar reached an all

time high of 164.72 in February of 1985 and a record low

of 71.32 in April of 2008.

Sinopse Econômica, São Cristóvão, ano 2, n. 2, fev./2017
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Global Economic Overview

Growth

Euro Area's gross domestic product expanded 1.8 percent year-on-year in the fourth quarter of 2016, the same pace as in

the previous period.

Employment

The jobless rate in the Euro Area declined to 9.6 percent in December of 2016 from a downwardly revised 9.7 percent in

November. It is the lowest unemployment rate since May of 2009. A year earlier, the rate stood at 10.5 percent.

Historically, the unemployment rate in the Euro Area averaged 9.79 percent from 1995 until 2016, reaching an all time

high of 12.10 percent in April of 2013 and a record low of 7.20 percent in March of 2008. The number of employed

persons In the Euro Area increased to 153.45 Million in the third quarter of 2016 from 153.13 Million in the second quarter

of 2016.

Prices

Consumer prices in the Euro Area are expected to increase 1.8 percent year-on-year in January of 2017, following a 1.1

percent rise in December. This rate is the highest since February of 2013. Inflation was boosted by fuel prices. Excluding

energy, food, alcohol and tobacco, core inflation is expected to remain steady at 0.9 percent. Historically, the inflation rate

in the Euro Area averaged 2 percent from 1991 until 2017, reaching an all time high of 5 percent in July of 1991 and a

record low of -0.70 percent in July of 2009.

Interest Rates

The European Central Bank held its benchmark refinancing rate at 0 percent for the eighth straight time and left the pace

of its bond-purchases unchanged on January 19th.

Trade

The Eurozone trade surplus rose to €25.9 billion in November 2016. Exports increased 6 percent while imports went up

at a slower 5 percent.

Exchange rate

The EURUSD decreased 0.0039 or 0.36% to 1.0660 on Thursday February 9 from 1.0698 in the previous trading session

8
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Global Economic Overview

Growth

India's gross domestic product advanced 7.3 percent year-on-year in the third quarter of 2016, following 7.1 percent

expansion in the previous period. Private consumption expanded at a faster pace while government spending slowed

down and fixed investment dropped. GDP Annual growth rate in India averaged 6.08 percent from 1951 until 2016,

reaching an all time high of 11.40 percent in the first quarter of 2010.

Trade

The trade deficit in India narrowed to USD 10.37 billion in December of 2016 from a USD 11.5 billion gap a year earlier.

Exports jumped 5.7 percent year-on-year to USD 23.88 billion, reaching the highest value since March of 2015 as non-

petroleum sales went up 5.4 percent. Imports increased a 0.5 percent to USD 34.25 billion. Oil purchases jumped 14.61

percent

Interest Rate

The Reserve Bank of India left its key repo rate unchanged at 6.25 percent for the second time at its February 2017

meeting. Policymakers decided to change the stance from accommodative to neutral. The reverse repo rate was also

kept at 5.75 percent and the marginal standing facility and the bank rate at 6.75 percent.

Inflation

Consumer prices in India increased 3.41 percent year-on-year in December of 2016, following a 3.63 percent rise in

November and below market expectations of 3.57 percent.

Exchange rate

The Indian rupee strengthened to a 13-week high against the US dollar after the Reserve Bank of India left the interest

rates on hold. Historically, the Indian Rupee reached 68.81 in November of 2016 compared to 7.19 in March of 1973.

Foreign Exchange Reserves

Foreign Exchange Reserves in India increased to 363.150 USD billion in February 3 from 361.560 USD billion in the

previous week. Foreign Exchange Reserves in India had reached an all time high of 383.643 USD billion in December of

2009 and a record low of 29.048 USD billion in September of 1998. 9

Sinopse Econômica, São Cristóvão, ano 2, n. 2, fev./2017
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Economia Brasileira

Sinopse Econômica, São Cristóvão, ano 2, n. 2, fev./2017

Indicadores Macroeconômicos

Atividade Econômica Índice Data Valor Data Valor

PIB a preços de mercado var. acumulada em 4 tri (%) 3Tri15 -2,4 3Tri16 -4,4

Consumo das famílias var. acumulada em 4 tri (%) 3Tri15 -1,5 3Tri16 -5,2

Formação Bruta de Capital Fixo % PIB 3Tri15 18,2 3Tri16 16,5

Poupança bruta % PIB 3Tri15 15,3 3Tri16 15,1

Indústria - produção física var. acumulada em 12 meses (%) dez/15 -8,2 dez/16 -6,6

Comércio ampliado - volume de vendas var. acumulada em 12 meses (%) nov/15 -8,4 nov/16 -8,8

Serviços prestados às famílias- volume var. acumulada em 12 meses (%) nov/15 -4,7 nov/16 -4,9

Saldo de empregos formais acumulados em 12 meses (pessoas) dez/15 -1.625.551 dez/16 -1.371.363

Taxa de desemprego % dez/15 9,0 dez/16 12,0

Massa salarial real
1/ 

habitual R$ bilhões dez/15 182,2 dez/16 180,0

IPCA var. acumulada em 12 meses (%) jan/16 10,7 jan/17 5,4

Moeda e Finanças Públicas Índice Data Valor Data Valor

Selic overnight % a.a. dez/15 14,1 dez/16 13,7

Swap DI x Pré 360 dias % a.a. dez/15 15,8 dez/16 11,8

Novas concessões de crédito var. real (IPCA) em 12 meses (%) dez/15 -15,9 dez/16 -13,3

Resultado primário % PIB (fluxos acum. em 12 meses) dez/15 1,9 dez/16 2,5

Resultado nominal % PIB (fluxos acum. em 12 meses) dez/15 10,4 dez/16 8,9

Dívida pública bruta do governo geral % PIB dez/15 66,5 dez/16 69,5

Dívida pública líquida do governo geral % PIB dez/15 38,5 dez/16 47,5

Setor Externo Índice Data Valor Data Valor

Taxa nominal de câmbio R$/US$ (venda, fim de período) dez/15 3,9 dez/16 3,3

Balança Comercial acumulado em 12 meses (US$ mi) dez/15 17.670 dez/16 45.037

Conta corrente acumulado em 12 meses (US$ mi) dez/15 -58.882 dez/16 -23.507

Investimento direto no país acumulado em 12 meses (US$ mi) dez/15 75.075 dez/16 78.929

Investimento direto no exterior acumulado em 12 meses (US$ mi) dez/15 13.498 dez/16 7.748

Reservas internacionais/liquidez US$ bilhões dez/15 368,7 dez/16 372,2

Dívida externa total US$ bilhões 3Tri15 668,2 3Tri16 688,5

Fontes: IBGE, BCB, STN, MTE 1/: Deflator (IPCA)  do mês do meio do trimestre encerrado no último mês divulgado

Ano Ano + 1
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Economia Brasileira

Melhoram as expectativas, diminuem os riscos, mas de onde virá a recuperação em 2017?

O ano de 2017 é muito mais promissor do que foi 2016: a inflação está convergindo rapidamente para a meta, o

Banco Central acelerou o corte da taxa de juros, alta generalizada na confiança de empresários e consumidores, redução

do risco-país e indicadores de atividade da economia brasileira no final de 2016 indicam uma modesta recuperação do

nível de atividade. Longe de apontar para uma recuperação robusta, sugerem que o pior da recessão pode ter ficado

para trás. As projeções de crescimento do PIB para 2017 oscilam em torno de 0,5 % ao ano, e, naturalmente, a seguinte

questão se coloca: existem fundamentos concretos para essa recuperação em marcha?

Começando pelo setor agrícola, a produção brasileira de grãos deverá crescer 20,3% em 2017 em relação ao ano

anterior. Segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola feito pelo IBGE, a safra de 2017 será a maior da

história e com aumentos de produção em todas as principais culturas. Em termos monetários, isso irá significar um

acréscimo de, aproximadamente, R$ 40 bilhões na economia da safra atual. Desse modo, a forte expansão do setor

agropecuário será determinante para o resultado do PIB desse ano.

Embora tenha retraído 6,6% em 2016, a indústria teve alta acentuada em dezembro (2,3%), com expansão em três

das quatro categorias econômicas (bens intermediários, bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis). Por

outro lado, a produção de bens de capital recuou 3,2%, mas foi parcialmente compensada pelo aumento de 1,4% dos

insumos típicos da construção civil. Para os próximos meses, diversos sinais apontam para um maior crescimento da

produção industrial: o índice de confiança do empresário industrial avançou 5,1% em janeiro, os estoques continuam se

ajustando, aumento na utilização da capacidade instalada e a continuidade da flexibilização da política monetária devem

favorecer a recuperação gradual da demanda industrial.

Após o forte ajuste de estoques e do recuo de preços no mercado imobiliário, os lançamentos e as vendas devem

retornar, gradualmente, em 2017. Por outro lado, as condições desfavoráveis do mercado de trabalho deverão limitar o

crescimento dos setores de comércio e serviços, que tenderão à estabilidade em 2017. Por fim, as projeções indicam

uma retomada discreta do PIB a partir do primeiro trimestre de 2017. Claramente, as expectativas também se apoiam no

avanço das reformas fiscais e na melhoria do ambiente institucional e dos negócios.

Sinopse Econômica, São Cristóvão, ano 2, n. 2, fev./2017

12
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Mercado estima taxa Selic a 9,5% ao final de 2017

De acordo com o boletim Focus, divulgado pelo Banco Central no dia 06 de Fevereiro, o mercado projeta que ao final de

2017 a taxa Selic esteja em 9,5%. Isso significa que a autoridade monetária deve continuar, de forma razoavelmente

acelerada, com o corte na taxa de juros. Isto decorre, em parte, do fato de que a inflação esperada para o final deste ano

se aproxima do centro da meta de 4,5%. Vale dizer que para 2018, a mediana da inflação já sinaliza para 4,5% pela 28º

semana consecutiva. A recessão econômica contribui, fortemente, para a redução da inflação que se observa. Tendo em

vista que o crescimento estimado para 2017 está entre 0 e 0,5%, a inflação não deve sair de controle em 2018.

IPCA de janeiro registra a menor alta para o mês desde 1979

O IPCA de janeiro avançou 0,38% após alta de 0,30% em dezembro. Esta foi a menor variação para o mês de janeiro

desde 1979, segundo o IBGE. No mesmo mês de 2016, o IPCA avançou 1,27%. No acumulado dos últimos 12 meses,

este índice acumula alta de 5,35%. Embora acima da meta para a inflação, esta é a menor taxa para 12 meses desde

setembro de 2012. Segundo o IBGE, o maior impacto para o IPCA em janeiro foi decorrente do aumento das tarifas de

ônibus urbano. Em janeiro, as despesas com alimentação subiram 0,35%.

.

Pelo 12º mês consecutivo, houve redução dos saldos das operações de crédito em proporção do PIB.

O saldo das operações de crédito no Brasil em proporção do PIB foi de 49,30% em dezembro. É o 12º mês consecutivo

de queda. Vale lembrar que 12 meses atrás, em dezembro de 2015, este saldo foi de 53,65%. Em relação ao mês de

Novembro, houve queda de 0,21% do saldo das operações de crédito. Isto decorreu, sobretudo, da redução observada

para a pessoa jurídica (-0,81%), ao passo em que houve um aumento, pelo segundo mês consecutivo, para as pessoas

físicas. No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo das operações de crédito no Brasil em proporção do PIB caiu a

24,53% - valor próximo ao observado no acumulado dos 12 meses até outubro de 2011.

Economia Brasileira

Sinopse Econômica, São Cristóvão, ano 2, n. 2, fev./2017
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Meta é cumprida, apesar da Previdência.

Em dezembro de 2016, o resultado primário do Governo Central, a preços constantes daquele mês, deflacionados pelo

IPCA, foi deficitário em R$ 60,1 bilhões. O déficit nominal acumulado no ano atingiu, no mês de dezembro (R$ -154,2

bilhões), foi menor do que o déficit de R$ 170 bilhões estabelecido no Decreto nº 8.824/2016 como meta fiscal para o

ano de 2017, de forma que o Governo Central cumpriu a meta. O cumprimento dessa meta, não ocorreu indistintamente

entre as esferas. O Governo Federal, representado pelo Tesouro Nacional, apresentou resultado deficitário de R$ -8,7

bilhões, contra R$ -21,2 bilhões de meta, mas o INSS, atingiu déficit maior do que o da meta (R$ -149,7 bilhões, contra

R$ -149,2, de meta).

Desempenho das Contribuições para o Regime Geral de Previdência .

A receita primária total de dezembro de 2016 foi, a preços constantes daquele mês e deflacionados pelo IPCA, a

terceira maior do ano, alcançando R$ 128,6 bilhões. No comparativo com os mesmos meses de dezembro dos outros

anos, essa cifra foi maior apenas do que a de 2009, ano em que a crise se manifesta fortemente na queda da

arrecadação. Respondendo por 36,38% dessas receitas, a arrecadação líquida para o Regime Geral de Previdência se

destacou, sendo a maior no ano (R$ 46,8 bilhões). Mesmo nesse patamar, essas receitas só superaram aquelas do mês

de dezembro de 2010, no comparativo entre os meses de dezembro, em valores constantes (IPCA) de dezembro de

2016, dando continuidade à queda tendencial da média desse tipo de receita, desde que atingiu seu ápice em meados

de 2014.

Despesas não–obrigatórias de dezembro de 2016 indicam dificuldades no ajuste das finanças.

Tendo alcançado um patamar inferior, apenas, ao de setembro de 2010, as despesas primárias discricionárias de

dezembro de 2017 do Governo Central responderam por 57,2% de todo o aumento das despesas reais com relação ao

mês anterior. Ao ultrapassar aquela executada em 2015, o aumento dessas despesas anulou o esforço feito no governo

Temer de ajuste das contas públicas, através desse tipo de despesa, conforme reza a Lei Complementar 101, de 2000,

conhecida como Lei de responsabilidade Fiscal. Instrumento esse que é reforçado pela EMC 95, proposta pelo mesmo

governo. Manifesta-se assim, a praticamente impossibilidade dos governos ajustarem suas contas, sem ajustes

estruturais, que reduzam as despesas obrigatórias.
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Superávit comercial em janeiro superou as expectativas do mercado.

A grande surpresa do resultado da balança comercial de janeiro de 2017 foram as exportações que cresceram 20,6% em

relação ao mesmo período do ano anterior, apresentando aumento generalizado nas seguintes categorias: básicos

(30%), semimanufaturados (27,5%) e manufaturados (7,4%). O aumento do volume exportado, adicionalmente à

elevação dos preços de petróleo e minério de ferro, foram determinantes para esse resultado. Destaque para as

exportações de petróleo e óleos combustíveis, que avançaram, respectivamente, 156% e 109% sobre o mesmo período

do ano anterior. É relevante também destacar que as importações também aumentaram pelo mês consecutivo,

sinalizando alguma recuperação da atividade doméstica para esse ano.

Mais uma vez, o Investimento Direto no País (IDP) foi destaque na conta financeira.

O Investimento Direto no País contabilizou entradas líquidas de US$ 15,4 bilhões em dezembro, bem acima das

projeções do mercado. No acumulado em 12 meses, o IDP registrou entradas líquidas de US$ 78,8 bilhões, que

representam 4,2% do PIB. Por outro lado, como vem acontecendo nos últimos meses, os investimentos estrangeiros em

carteira registraram déficit em dezembro, com saídas líquidas de US$ 1,6 bilhões em renda fixa e entradas de US$ 423

milhões em ações. O déficit acumulado em 2016 totalizou US$ 20 bilhões.

O movimento de apreciação do real frente ao dólar continuou em janeiro.

No mês de janeiro o real valorizou 4,1% frente ao dólar, alcançando a cotação de R$ 3,13. Esse movimento foi

compatível com a apreciação generalizada das moedas de países emergentes em relação ao dólar, mas,

comparativamente, a valorização do real foi mais intensa. Internamente, a melhora no cenário de aprovação das

reformas fiscais, elevação recente dos termos de troca e o fluxo cambial positivo para o Brasil nas últimas semanas do

ano, contribuíram para apreciação do real, que terminou janeiro com a taxa mais baixa desde o resultado da eleição

americana.

15
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Sinopse Econômica, São Cristóvão, ano 2, n. 2, fev./2017

Indicadores Econômicos

Atividade Econômica - Nordeste Índice Data Valor Data Valor

IBCR-NE Var. trimestre/trimestre anterior (%) out/15 -1,8 out/16 -0,2

Produção industrial Var. trimestre/trimestre anterior (%) out/15 -0,3 out/16 -0,4

IPCA var. acumulada em 12 meses (%) dez/15 10,3 dez/16 7,2

Atividade Econômica - Sergipe Índice Data Valor Data Valor

Produção de petróleo var. acumulada em 12 meses (%) dez/15 -18,8 dez/16 -10,4

Produção de gás natural var. acumulada em 12 meses (%) dez/15 -18,4 dez/16 9,9

Comércio Varejista Var. trimestre/tri ano anterior (%) nov/15 -9,3 nov/16 -4,3

Comércio ampliado Var. trimestre/tri ano anterior (%) nov/15 -15,9 nov/16 -7,8

Volume de serviços Var. trimestre/tri ano anterior (%) nov/15 -6,5 nov/16 -5,5

Preço da cesta básica variação em 12 meses (%) dez/15 20,8 dez/16 17,8

Custo da construção civil variação em 12 meses (%) dez/15 7,4 dez/16 4,6

Saldo das operações de crédito var. real em 12 meses (deflator IPCA) dez/15 -6,7 dez/16 -9,4

Inadimplência no SFN - Total Percentual dez/15 4,5 dez/16 4,3

Balança comercial var. acumulada em 12 meses (%) dez/15 22,4 dez/16 73,2

Consumo de energia elétrica (GWh) Variação anual (%) 2014 1,5 2015 -0,9

Mercado de Trabalho - Sergipe Índice Data Valor Data Valor

População Pessoas 3Tri15 2.246.000 3Tri16 2.269.000

Saldo de empregos formais - Total Acumulado em 12 meses (pessoas) dez/15 -6.356 dez/16 -15.450

Pessoas ocupadas - Total Pessoas 3Tri15 940.000 3Tri16 885.000

   Indústria Geral Pessoas 3Tri15 96.000 3Tri16 75.000

   Contrução Pessoas 3Tri15 69.000 3Tri16 75.000

   Comércio, reparação de veículos Pessoas 3Tri15 192.000 3Tri16 168.000

Taxa de desemprego % 3Tri15 8,6 3Tri16 14,2

Rendimento médio real (todos trabalhos)
1/ R$ 3Tri15 1.552,0 3Tri16 1.564,0

Massa salarial (todos os trabalhos)
1/ R$ milhões 3Tri15 1.368,0 3Tri16 1.304,0

Finanças Públicas - Sergipe Índice Data Valor Data Valor

Receitas tributárias estaduais - Total var. real em 12 meses (deflator IPCA) out/15 -9,0 out/16 -6,2

Transferências federais
2/ var. real em 12 meses (deflator IPCA) out/15 1,3 out/16 -0,8

Royalties do petróleo var. real em 12 meses (deflator IPCA) out/15 -54,2 out/16 -18,3

Resultado primário
3/ Fluxos acumulados no ano (% PIB) 3Tri15 0,9 3Tri16 0,4

Dívida Líquida do Estado
3/ % PIB acumulado em 12 meses 3Tri15 9,9 3Tri16 13,3

Arrecadação de receitas federais var. real em 12 meses (deflator IPCA) dez/15 -15,6 dez/16 4,7

Fontes: IBGE, BCB, CAGED 1/: Efetivamente recebido (deflator, IPCA -NE,  do mês do meio do trimestre encerrado no último mês  divulgado

2/: FPE, Fundeb 3/: Estado de Sergipe e principais municípios

Ano Ano + 1
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Em 2016, demissões superam contratações de forma expressiva no estado

Ao final de 2016, no estado de Sergipe, o saldo líquido de geração de vagas formais no mercado de trabalho ficou em

-15.450 vagas. Esse número supera o saldo de Alagoas (-10.649), Paraíba (-12.952) e Piauí (-13.516). No total do

Nordeste, as demissões superaram o número de contratações em 248.741 vagas, e no Brasil houveram 1.371.363

pessoas demitidas a mais do que contratadas (formalmente). Ao final de 2014, por exemplo, Sergipe apresentou um

saldo líquido positivo na geração de vagas formais, de 6.968 vagas; esse número reduziu-se para um saldo negativo de

-6.356 vagas ao final de 2015. O setor de atividade que mais contribuiu para o saldo negativo de vagas em Sergipe foi a

Construção Civil, com -5.670 vagas líquidas formais, seguido da Indústria de Transformação, com -4.193 vagas.

Retração do comércio e dos serviços em Sergipe é maior do que no Nordeste e no Brasil

O acumulado de janeiro a novembro de 2016 mostra uma alta retração no volume de serviços produzido em Sergipe,

com uma queda de -8,06%. É uma redução maior do que a média nordestina, de -6,44%, e do que o resultado para o

Brasil, que no acumulado apresenta queda de -4,98% no volume de serviços. No comércio varejista, Sergipe também

apresenta um desempenho pior do que o Nordeste e o Brasil. De janeiro a novembro de 2016, houve uma retração

acumulada de -10,53% no volume de vendas do comércio varejista em Sergipe; no Nordeste, a variação foi de -9,04% e

no Brasil a queda foi de -6,38%.

Rendimento médio real do comércio e dos setores de serviços em Sergipe é menor do que a média nordestina e

brasileira

Segundo a PNAD Contínua, no terceiro trimestre de 2016 o trabalhador do comércio sergipano recebia, em média,

R$ 1.220,00 por mês em termos reais, o que representa uma queda de -8,75% em relação ao terceiro trimestre de 2015,

quando o salário médio real recebido pelo trabalhador do comércio era de R$ 1.354,00. Os principais grupos de atividade

do setor de serviços também apresentaram um rendimento real médio mensal inferior à média brasileira e nordestina no

terceiro trimestre de 2016: o trabalhador nos principais setores de serviços em Sergipe recebia em média R$ 1.387,30,

contra R$ 1.432,70 na média nordestina e R$ 2.111,0 na média brasileira. No terceiro trimestre de 2015, esses valores

eram de R$ 2.159,00, R$ 1.528,30 e R$ 1.519,70, respectivamente para o Brasil, Nordeste e Sergipe.
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IPCA do Nordeste ultrapassa o teto da meta em 2016.

O IPCA-NE de Dezembro avançou 0,42% em relação ao mês anterior, ficando acima daquele observado nacionalmente

que foi de 0,30%. Com isso, no acumulado do ano, o IPCA-NE foi maior que o teto da meta de inflação e alcançou

7,20%. Ainda assim, essa taxa de dezembro foi menor do que a observada em dezembro de 2015 que foi de 10,29%. A

maior inflação foi observada na região metropolitana de Fortaleza, 8,34%. Dentre as regiões metropolitanas do nordeste

que foram pesquisadas - Fortaleza, Recife e Salvador – aquela que apresentou o menor IPCA em 2016 foi Salvador

(6,71%).

Em Dezembro houve redução no preço da cesta básica em todas as capitais do Nordeste

Segundo o DIESE, houve redução no preço da cesta básica em todas as capitais do Nordeste. A maior redução foi

observada em Aracaju; a queda foi de 5,11% - passando de R$ 368,52 para R$ 349,68. Contudo, até dezembro de

2016, Aracaju teve a maior variação no preço da cesta básica no ano – um aumento de 17,81%. Este valor, contudo, foi

menor do que aquele observado em dezembro de 2015 quando o aumento foi de 20,81%. Deve-se ressaltar que Recife

continua com a cesta básica mais barata: R$ 347,96, ao passo que Fortaleza segue como a capital nordestina com a

cesta básica mais cara: R$ 394,19.

Pelo 24º mês consecutivo, houve variação real negativa do saldo das operações de crédito em Sergipe

No que tange as operações de crédito, notou-se que, em Sergipe, seu saldo nas operações de crédito totalizou R$17.8

bilhões de reais em Dezembro. No ano, a variação real do saldo das operações de crédito recuou 9,37%. Esta retração

foi maior do que aquela observada na região Nordeste (-7,66%) e no Brasil (-9,22%). É o vigésimo quarto mês

consecutivo de variação real negativa do saldo das operações de crédito no Estado. Contudo, a inadimplência das

pessoas físicas recuou 0,34% em Dezembro em relação ao mês anterior; foi o segundo mês consecutivo em que há

queda da inadimplência. O custo médio da mão de obra por metro quadrado em Sergipe foi de R$ 498,46 em

Dezembro, ficando praticamente estável em relação ao mês anterior.

Sinopse Econômica, São Cristóvão, ano 2, n. 2, fev./2017
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O milagre de fim de ano veio de um santo que não queria fazê-lo.

O governo do estado de Sergipe precisava obter em dezembro superávit primário de, pelo menos, R$ 818 milhões, para

cumprir a meta da LDO de 2016. Obteve R$ 1,026 bilhões de superávit. Resultado esse devido, praticamente, ao menor

pagamento de pessoal e encargos em um bimestre no ano. A julgar pela média de salários e encargos do segundo ao

quinto bimestre de 2016, o governo deixou para pagar no ano atual algo em torno de R$ 858 milhões, o que é um pouco

mais do que o superávit milagroso.

A mais do que bem-vinda ajuda do Governo Federal.

A receita primária total do último bimestre de 2016 foi a maior do ano. As transferências do Fundo de Participação do

Estado contribuíram decisivamente para tanto, respondendo por 52,7% do incremento do total das receitas com relação

ao bimestre anterior. Menos, porém não de maneira insignificante (12,2%), outras transferências correntes também

contribuíram para o recorde de receitas naquele ano, dentre as quais aquelas do programa de repatriação de receitas. O

esforço próprio de arrecadação praticamente foi o mesmo do bimestre anterior. O maior aumento foi o do ICMS, que,

tendo aumentado R$ 34,4 milhões com relação ao quinto bimestre, atingiu seu maior patamar no ano (R$ 302,5

milhões). Aumento esse porém, que respondeu por apenas 4,4% do aumento da receita no sexto bimestre.

Fluxo de caixa de investimentos no sexto bimestre de 2016 e superávit.

Enquanto do lado das despesas primárias correntes o atraso de parte das despesas com pessoal e encargos

trabalhistas podem parecer austeridade de contenção de despesas, no mesmo último bimestre do ano, no lado das

despesas primárias de capital, foi registrado cerca de R$ -24 milhões de investimento (isso mesmo, investimento

negativo), o que também poderia parecer redução de despesas. Esse último provavelmente decorre de o caixa líquido

usado da atividade de investimento ter superado o investimento no mesmo período. O que reflete um problema de

planejamento do investimento. Problema esse que se destaca ao se perceber que o superávit que ele alimenta foi

superior ao necessário para cumprir a meta.


