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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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Asset markets at new heights

Since the election of Donald Trump as President of the

United States, the Ameican stock market has rallied and

with it those in many other countries. Market values have

risen by the trillions. There are reasons for doubt whether

gains of this dimension are justified. After all, interest

rates have reached their bottom. In some countries, even

negative rates have emerged. The concerns are justified

that when the phase of extremely expansive monetary

policy will end, the current levels of asset valuation will

fall. The fear of some observers that a crash of historic

proportions is in the making is surely justified.

U.S. Interest rates

The American central bank has been waiting patiently for

quite some time to get the timing right with a new interest

hike. Such a step towards higher interest rates was not

opportune during the presidential election campaign even

if it had been justified from a pure macroeconomic

standpoint. In the meantime, the expectations as to

economic growth have become more confident and the

labor market in particular has shown a very good

performance recently. With the inflation rate rising, further

procrastination with an interest rate hike can hardly be

justified. It is unlikely that current assets valuation could

withstand an increase of the interest rates that typically

comes in various steps over an extended period.

Asset Market and Interest Rates

The U.S. President in twilight

Donald Trump has not yet achieved full recognition of his

Presidential authority. Large segments of the American

population still show a deep-seated mistrust against the

President and his team. The President has had serious

setbacks with his appointments to administrative top

positions. Trump’s announcement of protectionist

measures has scared many foreign leaders, including

friends and allies of the United States. The American

relationship with Mexico is in shambles. The relationship

with Europe has considerably cooled down.

European elections

There will be elections in France and Germany this year

and all eyes are on France where the right wing

nationalist candidate Marine Le Pen is a front-runner for

the presidency. A victory of her “Front Nacional” in the

upcoming elections in April 27 and the run-off on May 7

would be a disaster for the European Union and could

lead to a break-up of the euro zone. German general

elections will be held on September 24, 2017 with the

current chancellor Angela Merkel as the top candidate of

the Christian Democratic and Christian Social Party.

Martin Schulz, a former European Union politician, is the

candidate of the Social Democratic Party and currently a

serious contender. It is hard to imagine that if elected

either Merkel or Schultz could cooperate constructively

with Le Pen as the new French President.

Political Changes
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Global Economic Overview

Trade and foreign debt

In 2016, Germany was the country with the highest export surplus. Its current account surplus is on the way to record a

surplus of almost nine percent of its gross domestic product. The current account surplus comes largely from the trade

balance. Germany’s annual exports amounts to EUR 1.2 trillion. A current account surplus of one country implies deficits in

other countries, which, in turn, mean foreign debt accumulation. The current process is not sustainable, neither for the

export surplus country nor for the debtor country. The United States under Trump tries to do away with America’s

persistent trade deficits, which have made the U.S the largest international debtor with a negative “net international

investment position” of around eight trillion US dollars in mid-2016.

Prices and money

Since the financial crisis of 2008, there have been a series of quantitative easings in the United States and Europe. These

have led to an unprecedented increase of base money. The aim was to bring down interest rates. When interest rates hit

zero bound, re-inflation became the aim of monetary policy. In the meantime, price inflation is on the rise. The price

inflation rate in the United States rose from under one percent in July 2016 to 2.5 per cent at the beginning of 2017. In the

Euro Area, price inflation accelerated from a negative rate in the first half 2016 to two percent at the beginning of 2017.

Economic growth

The outlook for economic growth in the U.S. and Europe is at a solid level. In the United States, the annual economic

growth rate was temporarily more than three percent in 2015 yet has currently steadied at about two percent. In Europe,

the annual growth rate of gdp oscillates between 1.5 and 2 percent since the beginning of 2015. As to the further outlook,

much will depend on how markets react to a coming interest rate hike by the U.S. central bank.

Employment

Employment is very strong in Germany with an unemployment rate of 3.8 % and a labor-force participation rate of 75 %. In

the United States, the unemployment rate stands at 4.7 %, yet the employment rate is still weak at 63 %. Despite its

several decade-long stagnation, the unemployment rate has held steady at around three percent. Yet the Japanese labor-

force participation rate is very low at around of 58 %.

Productivity

The greatest concern as to the long-run growth aspect of the industrialized countries is low productivity growth. After a rise

in the aftermath of the financial crisis of 2008 due to lay-offs, productivity growth has been largely stagnant in the United

States with the index rising from 104 to only 107. In the United Kingdom, productivity growth has been nil since 2005 as

has been likewise the case with Japan. 8
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Argentina

After a slight recovery from stagnation in the second half of 2015, Argentina fell back into recession in 2016. The

economy contracted 3.8 percent on an annual basis in the third quarter of 2016, following 3.7 percent decline in the

previous period. Gross fixed capital formation fell 8.3 percent, following a 4.1 percent drop in the previous period and

private spending declined 3.1 percent. Yet government spending is on the rise again since January 2016. Unemployment

has risen sharply in 2016 and stands now at 8.5 percent. The inflation rate, which was around 15 % in in 2015, shot up

over 40 percent.

Brazil

Different from some expectations, economic growth of Brazil has not yet recovered. In the last quarter of 2016, the

Brazilian economy contracted by 2.5 percent on an annual basis after a fall of 2.9 percent in the previous period. The

main factors that contribute to Brazil’s economic contraction are sharp declines in household consumption and of fixed

investment. After sharp falls in 2015 and 2016, industrial production is on the recovery and registered a 1.4 percent gain

in January 2017. Brazil’s economic contraction continues. Unemployment is on the rise and increased to 12.6 percent. A

lower inflation rate – down from around 9 percent in 2016 to 4.76 in January 2017, has allowed the central bank to lower

its policy interest rate by 75 basis points to 12.25 percent on February 22nd 2017.

China

China unexpectedly reported a trade deficit of 9.15 billion dollars in February of 2017, compared to a surplus of 28.2

billion dollars the year before. While imports rose, exports fell in February 2017 by 1.3 percent compared to the same

period last year while imports jumped by 38.1 percent. China’s economic growth is slowing down but still relatively high

with annual rates of over six percent since the middle of last year. Inflation is well under control as China's consumer

prices rose 0.8 percent on an annual basis in February 2017, compared to a 2.5 percent annual rise in January.

Venezuela

Venezuela is on the brink of total collapse. International reserves are down to 10657 USD Million in January from 10977

USD Million in December of 2016. Inflation is rampant, reaching an increase of 800 percent in 2016. According to

preliminary figures, the Venezuelan economy contracted by 18.6 percent in 2016, following a 5.7 percent decrease in

2015.

9
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Economia Brasileira
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Indicadores macroeconômicos

Atividade Econômica Índice Data Valor Data Valor

PIB a preços de mercado var. acumulada em 4 tri (%) 4Tri15 -3,8 4Tri16 -3,6

Consumo das famílias var. acumulada em 4 tri (%) 4Tri15 -3,9 4Tri16 -4,2

Formação Bruta de Capital Fixo % PIB 4Tri15 16,7 4Tri16 15,6

Poupança bruta % PIB 4Tri15 11,3 4Tri16 11,1

Indústria - produção física var. acumulada em 12 meses (%) jan/16 -8,9 jan/17 -5,4

Comércio ampliado - volume de vendas var. acumulada em 12 meses (%) dez/15 -8,6 dez/16 -8,7

Serviços prestados às famílias- volume var. acumulada em 12 meses (%) dez/15 -5,3 dez/16 -4,3

Saldo de empregos formais acumulados em 12 meses (pessoas) jan/16 -1.643.471 jan/17 -1.312.533

Taxa de desemprego % jan/16 9,5 jan/17 12,6

Massa salarial real
1/

 efetiva R$ bilhões jan/16 206,2 jan/17 202,3

IPCA var. acumulada em 12 meses (%) fev/16 10,4 fev/17 4,8

Moeda e Finanças Públicas Índice Data Valor Data Valor

Selic overnight % a.a. jan/16 14,1 jan/17 13,2

Swap DI x Pré 360 dias % a.a. jan/16 15,3 jan/17 11,1

Novas concessões de crédito var. real (IPCA) em 12 meses (%) jan/16 -23,2 jan/17 -2,4

Resultado primário % PIB (fluxos acum. em 12 meses) jan/16 1,7 jan/17 2,3

Resultado nominal % PIB (fluxos acum. em 12 meses) jan/16 10,7 jan/17 8,5

Dívida pública bruta do governo geral % PIB jan/16 66,4 jan/17 69,7

Dívida pública líquida do governo geral % PIB jan/16 38,1 jan/17 48,3

Setor Externo Índice Data Valor Data Valor

Taxa nominal de câmbio R$/US$ (venda, fim de período) jan/16 4,0 jan/17 3,1

Balança Comercial acumulado em 12 meses (US$ mi) jan/16 21.182 jan/17 46.894

Conta corrente acumulado em 12 meses (US$ mi) jan/16 -51.534 jan/17 -23.801

Investimento direto no país acumulado em 12 meses (US$ mi) jan/16 74.764 jan/17 85.001

Investimento direto no exterior acumulado em 12 meses (US$ mi) jan/16 5.483 jan/17 8.304

Reservas internacionais/liquidez US$ bilhões jan/16 369,8 jan/17 374,9

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

O PIB contraiu 0,9% no último trimestre do ano passado, acumulando queda de 3,6% em 2016.

Pela ótica da oferta, o setor de serviços manteve a trajetória de desaceleração observada desde o primeiro trimestre de

2015, recuando 0,8% no quarto trimestre de 2016 em relação ao trimestre anterior. Nas mesmas bases de comparação,

o PIB industrial caiu 0,7%, mas o PIB agropecuário cresceu 1,0%. Em destaque, a forte expansão do setor agropecuário

será determinante para o resultado do PIB desse ano.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias manteve a trajetória negativa dos trimestres anteriores e caiu

0,6%, acumulando queda de 4,2% em 2016. O consumo da administração pública ficou praticamente estável. Por sua

vez, a formação bruta de capital fixo caiu 1,6%, apresentando contração de 10,2% em relação a 2015. O corte da taxa de

juros, alta generalizada na confiança de empresários e consumidores e a redução dos estoques, deverão contribuir para

a recuperação dos investimentos nesse ano.

Indústria recua em janeiro, mas cresce na comparação interanual pela primeira vez desde fevereiro de 2014.

Entre dezembro e janeiro a produção industrial recuou 0,1%, apresentando queda nas categorias de bens de capital

(-4,1%) e de bens de consumo duráveis (-7,3%). Destaque para a contração em veículos (-10,7%) e informática e

eletrônicos (-12,5%). Por outro lado, bens de consumo semi e não duráveis cresceram 0,7%, com ênfase nas

contribuições dos produtos farmacêuticos (0,5 pontos percentuais) e coque e derivados de petróleo (0,4 p.p.).

Enfim, a atividade econômica reage lentamente e no mercado de trabalho, o desemprego não para de subir.

Os indicadores conhecidos até o momento mostram que a economia real ainda patina. Em dezembro, as vendas no

varejo recuaram 2,1% ante novembro. Na comparação interanual, o volume de venda do varejo retraiu 4,9% e a receita

real do setor de serviços em 2016 caiu 5,7% sobre o ano anterior. Os últimos resultados da PNAD reforçam a tendência

de aumento na taxa de desemprego que alcançou 12,4% em janeiro e representa uma elevação de 3,1 p.p sobre o

mesmo período do ano anterior. A queda no emprego formal, segundo dados do Caged, reduziu 40,9 mil empregos em

janeiro. Entretanto, na indústria de transformação e na agropecuária o saldo foi positivo (28,2 mil vagas). Por fim, como o

mercado de trabalho reage de forma defasada à recuperação da atividade econômica, a taxa de desemprego deve se

estabilizar a partir do terceiro trimestre.

12
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Com PIB fraco, Banco Central pode acelerar o corte na taxa de juros

Na primeira semana de Março foi divulgado que o PIB brasileiro caiu 3,6% em 2016. Com a expectativa do mercado para

uma taxa de inflação abaixo do centro da meta ao final de 2017 - 4,36% segundo o último boletim Focus -, analistas já

sugerem que o BACEN reduza a taxa de juros em 1 ponto. Isto, por conseguinte, levaria a taxa Selic para 11,25% ao

ano. Não se deve perder de vista, porém, que o FED (Federal Reserve, o banco central americano) tem indicado que as

taxas de juros irão subir nos EUA no dia 15 de Março. Com isso, pode haver um impacto mais imediato no câmbio, que

tende a se desvalorizar. Se a desvalorização foi acima daquela já precificada, talvez o Banco Central brasileiro seja um

pouco mais cauteloso.

Inflação de Fevereiro é a menor desde 2000.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) fechou o mês de fevereiro com crescimento de 0,33%. Apesar da

alta, esta taxa é a menor para os meses de fevereiro desde 2000, quando alcançou 0,13%. Nos últimos 12 meses, o

IPCA acumulou 4,76% e está próximo do centro da meta de 4,5%. Segundo o IBGE, parte considerável do aumento dos

preços deveu-se ao grupo “educação” que subiram 5,04%. O IPCA também foi pressionado pelas tarifas dos ônibus

urbanos e intermunicipais. O destaque vai para os alimentos que apresentaram deflação de 0,45% em Fevereiro. O feijão

carioca, por exemplo, caiu 14,22%.

Pelo 13º 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 48,69% em Janeiro. É o 13º mês consecutivo de

queda. Vale lembrar que em Janeiro de 2016 este saldo foi de 53,21%. Em relação ao mês de Dezembro, houve forte

queda de 1,40% do saldo das operações de crédito – foi a maior retração dos últimos 11 meses. Isto decorreu,

sobretudo, da redução observada para a pessoa jurídica (-2,73%). Em Janeiro de 2017, a inadimplência de pessoas

jurídicas aumentou 0,80%; é o 17º mês consecutivo de alta.
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Gestão de despesa primária garante superávit em janeiro de 2017.

As contas primárias do Governo Central, a preços constantes de janeiro de 2017, corrigidos pelo IPCA, foram

superavitárias em R$ 18,9 bilhões (ainda não ajustadas metodologicamente). Esse resultado decorreu de uma redução

das despesas maior do que a redução das receitas, no comparativo com o mês de janeiro de 2016. As receitas com

Concessões e Permissões de bônus de outorga de 29 usinas hidrelétricas ocorrida em janeiro de 2016 explicam a

queda da receita total. A redução de despesas, por sua vez, decorreu, praticamente, da redução das despesas

discricionárias do Executivo e da redução das despesas obrigatórias com Subsídios, Subvenções e Proagro.

Desempenho setorial e desempenho das receitas primárias.

A preços constantes do mesmo mês, corrigidos pelo IPCA, a receita primária total do Governo Central foi de R$ 137,3

bilhões. Maior do que, apenas, as receitas de 2010 e 2011, contribuiu para a mesma o Imposto de Renda e a

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que alcançaram suas terceiras maiores arrecadações desde 2010, por conta,

principal e respectivamente, do IR retido na fonte e dos lucros do setor bancário. O desempenho produtivo, por sua vez,

continua a afligir as contas públicas, o que é manifesto no segundo pior desempenho do Imposto de Importação e pior

desempenho do Imposto sobre Produtos Industrializados, desde 2010. As duas maiores fontes de custeio da seguridade

social, depois da CSLL, quais sejam a COFINS e PIS/PASEP apresentaram, ambas, seus segundo piores resultados

desde 2010, por conta dos piores desempenhos do setor comércio e do setor serviços.

Na despesa primária, gestão Temer repete no início do ano o que fez no começo de seu mandato.

A despesa primária total do Governo Central atingiu R$ 99,8 bilhões no mês de janeiro de 2017, a preços constantes

desse mês, corrigidos pelo IPCA. Menor de todos desde 2010, esse patamar foi alcançado não por conta das despesas

obrigatórias – que assumiram o topo, no caso da previdenciária e o segundo maior patamar, no caso de Pessoal e

Encargos e de Outras Despesas Obrigatórias, no ano de 2010 – mas por conta de uma redução drástica principalmente

das despesas discricionárias diversas do Executivo e do PAC, com destaque para o Minha Casa Minha Vida. As

despesas discricionárias diversas do Executivo foram reduzidas em R$ -8,9 bilhões com relação a janeiro do ano

passado e os gastos com o PAC caíram R$ -3,1 bilhões, sendo de R$ 533 milhões a diminuição das despesas com o

MCMV.
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Gestão orçamentária e financeira em boa direção.

A soma do superávit primário do Governo Central de 7,7% do PIB, com o superávit dos governos regionais (2,2% do

PIB), reduzidos do déficit do INSS (2,6% do PIB) foram superiores aos juros pagos em 0,1% do PIB. Esse, que é o

segundo superávit nominal em menos de um ano e décimo desde janeiro de 2010, contribuiu para que o governo

consolidado seguisse em trajetória média de redução de sua necessidade de financiamento. Esse necessidade caiu de

10,9% do PIB em janeiro de 2016, para 8,5% do PIB em janeiro de 2017, no acumulado em 12 meses, basicamente

determinada pelo pagamento de juros, que apresentou trajetória média declinante no mesmo período (de 8,9% do PIB

para 6,1% do PIB no comparativo dos meses de janeiro de 2016 e 2017, também no acumulado do ano).
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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.

Investimentos Diretos Estrangeiros (IDP) em alta reforçam interesse dos investidores estrangeiros no País.

O Investimento Direto no País contabilizou entradas líquidas de US$ 11,5 bilhões em janeiro de 2017, bem acima do

valor registrado no mesmo mês do ano anterior (US$ 5,5 bilhões). Desta forma, o financiamento do déficit em conta

corrente segue com folga e menos dependente de capitais de curto prazo. Por outro lado, como vem acontecendo nos

últimos meses, os investimentos estrangeiros em carteira não demostram o mesmo apetite. Embora o saldo em renda

fixa tenha sido positivo em janeiro (US$ 500 milhões), estima-se que o fluxo será negativo em 2017. Os investimentos

em ações têm-se mostrado mais consistentes, totalizando entradas líquidas de US$ 1,2 bilhões em dezembro e US$ 1

bilhão em janeiro. Entretanto, ainda são valores baixos comparados aos anos anteriores: em 2009 e 2010 os

investimentos estrangeiros em ações totalizaram, respectivamente, U$$ 37,1bilhões e US$ 37,7 bilhões.

Em fevereiro a taxa de câmbio oscilou em torno de 3,10 reais por dólar..

A taxa de câmbio valorizou 0,9% em fevereiro, alcançando 3,10 reais por dólar. Isso se justifica em razão de um

ambiente externo mais favorável para os emergentes (aumento dos preços das commodities, diminuição da aversão ao

risco). Entretanto, duas perspectivas reforçam uma depreciação do real ao longo de 2017: aumento da taxa de juros

americana e queda nos preços das commodities.
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Indicadores Econômicos

Atividade Econômica - Nordeste Índice Data Valor Data Valor

IBCR-NE Var. trimestre/trimestre anterior (%) dez/15 -1,9 dez/16 -0,4

Produção industrial Var. trimestre/trimestre anterior (%) dez/15 -4,5 dez/16 -2,3

IPCA var. acumulada em 12 meses (%) jan/16 11,0 jan/17 6,2

Atividade Econômica - Sergipe Índice Data Valor Data Valor

Produção de petróleo var. acumulada em 12 meses (%) jan/16 -19,8 jan/17 -10,4

Produção de gás natural var. acumulada em 12 meses (%) jan/16 -21,3 jan/17 9,4

Comércio Varejista Var. trimestre/tri ano anterior (%) dez/15 -9,9 dez/16 -3,5

Comércio ampliado Var. trimestre/tri ano anterior (%) dez/15 -18,0 dez/16 -3,9

Volume de serviços Var. trimestre/tri ano anterior (%) dez/15 -7,1 dez/16 -6,9

Preço da cesta básica variação em 12 meses (%) jan/16 32,4 jan/17 1,9

Custo da construção civil variação em 12 meses (%) jan/16 8,0 jan/17 3,5

Saldo das operações de crédito var. real em 12 meses (deflator IPCA) jan/16 -7,6 jan/17 -8,1

Inadimplência no SFN - Total Percentual jan/16 4,6 jan/17 4,2

Balança comercial var. acumulada em 12 meses (%) jan/16 29,4 jan/17 70,5

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

Mercado de Trabalho - Sergipe Índice Data Valor Data Valor

População Pessoas 4Tri15 2.252.000 4Tri16 2.274.000

Saldo de empregos formais - Total Acumulado em 12 meses (pessoas) jan/16 -6.398 jan/17 -15.642

Pessoas ocupadas - Total Pessoas 4Tri15 912.000 4Tri16 879.000

   Indústria Geral Pessoas 4Tri15 88.000 4Tri16 75.000

   Contrução Pessoas 4Tri15 80.000 4Tri16 68.000

   Comércio, reparação de veículos Pessoas 4Tri15 187.000 4Tri16 187.000

Taxa de desemprego % 4Tri15 9,9 4Tri16 15,0

Rendimento médio real (todos trabalhos)
1/ R$ 4Tri15 1.517,0 4Tri16 1.644,0

Massa salarial (todos os trabalhos)
1/ R$ milhões 4Tri15 1.321,0 4Tri16 1.375,0

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) jan/16 -18,3 jan/17 -3,6

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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Taxa de desemprego em Sergipe atinge 15% em 2016

No quarto trimestre de 2016 Sergipe atingiu uma impressionante marca negativa: 15% de taxa de desemprego. É a maior

taxa de desemprego já registrada desde o início da PNAD Contínua, em 2012. É evidente a crise pela qual o país passa

neste momento; todavia, Sergipe apresentou desempenho pior do que o Brasil (12% de taxa de desemprego) e o

Nordeste (14,4% de taxa de desemprego). No último trimestre de 2015, Sergipe apresentava uma taxa de desemprego

de 9,9%, o que nos dá uma ideia do aprofundamento da recessão no estado durante 2016.

Informalidade em Sergipe chega a 15,4% das pessoas ocupadas

O alto número de trabalhadores empregados no setor privado sem carteira assinada é uma realidade não apenas

sergipana, mas encontrada em todo o país. No último trimestre de 2016, 15,4% de todas as pessoas ocupadas (com 14

anos ou mais de idade) no setor privado não tinham carteira de trabalho assinada. No Brasil, essa taxa foi de 11,7%; no

Nordeste, 16,4%. A alta informalidade não é efeito apenas da crise: no primeiro trimestre de 2012, 16,1% das pessoas

ocupadas em Sergipe não possuíam carteira assinada, e esse número chegou a 18,8% no terceiro trimestre de 2012. A

menor taxa de informalidade foi registrada no terceiro trimestre de 2015, de 10,2%.

Sergipe registra grande queda anual consecutiva na produção de petróleo

Em 2016 houve uma redução de 10,37% na produção anual de petróleo em Sergipe. O ano de 2015 já havia registrado a

maior queda anual na produção de petróleo desde 2002: -18,76% no volume de produção se comparado a 2014. Isso

significa uma redução acumulada de 27,18% na produção de petróleo entre 2014 e 2016. O gás natural, que também

apresentou em 2015 a sua maior variação negativa desde 2002, com -18,35% no volume anual de produção, registrou

um aumento de 9,89% na produção de 2016. Sergipe foi responsável por apenas 1,19% da produção total brasileira de

petróleo em 2016, e sua participação foi de 2,51% na produção total de gás natural no país no mesmo ano.
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IPCA do Nordeste continua acima daquele observado no Brasil

O IPCA-NE de janeiro avançou 0,55% em relação ao mês anterior, ficando acima daquele observado nacionalmente que

foi de 0,38%. Vale destacar, porém, que essa taxa foi bem menor do que a observada em Janeiro de 2015 quando

alcançou 1,52%. A maior inflação foi observada na região metropolitana de Salvador, cuja expansão foi de 0,67%. Por

outro lado, a região metropolitana de Recife apresentou a menor inflação para o mês: 0,32%. Se comparado com

Janeiro de 2016, a inflação reduziu em todas as capitais do Nordeste.

Em janeiro houve aumento no preço da cesta básica em Aracaju

Segundo o DIESE, houve aumento no preço da cesta básica em Aracaju de 2,18%. Foi a segunda maior alta dentre as

capitais do Nordeste – a maior foi observada em Fortaleza (4,64%). Ressalta-se, porém, que este avanço foi menor do

que o observado em Janeiro de 2016 quando o preço da cesta básica aumentou 18,16% na capital sergipana. Dessa

forma, o preço da cesta básica em Aracaju passou de R$ 349,68 em Dezembro de 2016 para R$ 357,32 em Janeiro de

2017. Deve-se ressaltar que Recife continua com a cesta básica mais barata, R$ 346,44, ao passo que Fortaleza segue

como a capital nordestina com a cesta básica mais cara: R$ 412,48.

Pelo 25º 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, o saldo nas operações de crédito totalizou R$17.8

bilhões de reais em Janeiro. No ano, a variação real do saldo das operações de crédito recuou 8,09%. Esta retração foi

maior do que aquela observada na região Nordeste (-6,70%), mas foi menor do que aquela observada no Brasil (-

8,78%). É o vigésimo quinto mês consecutivo de variação real negativa do saldo das operações de crédito no Estado.

Ressalta-se que a inadimplência das operações de crédito recuou 0,36% em Janeiro em relação ao mês anterior.
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Meta de déficit em 2017 exigirá superávit por parte do Governo do Estado.

O Fundo de Participação do Estado respondeu por cerca de 42% das receitas primárias correntes do último bimestre de

2016, com o reforço da repatriação e da multa sobre repatriação de recursos. O FPE vinha caindo quase

ininterruptamente desde o primeiro bimestre de 2016 (exceto pelo terceiro bimestre). No sexto bimestre, porém, foi

equivalente a 10% de toda a receita primária do ano e 2,2 vezes maior do que o do bimestre anterior. O excesso de FPE

do sexto bimestre sobre o do quinto foi equivalente a 40,6% do enorme superávit ocorrido no último bimestre de 2016.

Considerando-se que o bimestre anterior já havia apresentado superávit e que as despesas do sexto bimestre foram as

menores do ano, aquela contribuição do FPE, estimada em 40,6%, deve ser maior. Também diante da falta de

informações precisas, foi indicado no Sinopse anterior que se deixou de pagar salários e encargos equivalentes ao

superávit necessário para que a meta da LDO de 2016 fosse atingida. É possível deduzir-se, portanto, que o excesso de

FPE tratado anteriormente foi gasto com a parte do décimo terceiro pago ainda naquele ano. Sendo assim, restaria

cerca de R$ 440 milhões para ser pago em salários e encargos atrasados, o que é 1,84 vezes maior do que o déficit

máximo fixado em LDO para 2017. Isto posto, o Governo do Estado teria de realizar superávit de aproximadamente R$

202,8 milhões para cumprir a meta deficitária de R$ -238,7 milhões.

Repatriação “salvou” alguns municípios sergipanos em 2016.

As receitas primárias totais dos, assim considerados pela Secretaria do Tesouro Nacional, maiores municípios

sergipanos, no sexto bimestre de 2016 foram menores do que a soma da receita primária total acumulada nos bimestres

anteriores em, apenas, 15%. As transferências correntes de FPM, aumentadas no sexto bimestre de 2016 pelos

recursos repatriados e suas multas, permitiram a alguns municípios cumprirem suas metas, estabelecidas em suas

LDO. No conjunto dos municípios, embora as despesas primárias totais no último bimestre tenham sido as segunda

maiores no ano, pouco atrás das do primeiro bimestre, o superávit foi o maior no ano. Desconsiderando-se esse

bimestre, o resultado seria deficitário no acumulado do ano. Nos municípios, Aracaju é um exemplo de município que

contou com as receitas tratadas para alcançar sua meta. Os R$ -61,7 milhões de déficit primário fixados na LDO de

Aracaju é maior do que o conseguido com o atingido contando-se com o último bimestre (R$ -34,7 milhões) e bem

menor do que o aquele até o quinto bimestre (R$ -273,7 milhões). Estância, por sua vez, não atingiu sua meta primária,

mesmo com o superávit generoso do último bimestre de 2016.


