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Global Economic Overview
Key Economic Indicators

Data Overview

National Accounts1/
GDP
United States
Euro Area
Japan
United Kingdom
Private final consumption
United States
Euro Area
Japan
United Kingdom
Gross fixed capital formation
United States
Euro Area
Japan
United Kingdom

Unemployment rate (%)
United States
Euro Area
Japan
United Kingdom

Current Account (% GDP)
United States
Euro Area
Japan
United Kingdom

Currency exchange rates2/
Euro Area (US$/Euro)
Japan (Yen/US$)
United Kingdom (US$/Pound)
China (Yuan/US$)

Q2-2016
1,9
1,9
1,5
1,7
3,0
1,9
0,4
2,6

Q2-2017 Industry and Services3/
Production of total industry
2,1
United States
2,0
Euro Area
1,5
Japan
1,9
United Kingdom
Total retail trade (Volume)
3,1
United States
Euro Area
1,1
Japan
2,5
United Kingdom

Consumer prices - all items4/
2,5
3,8
1,8
2,0

1,4
2,6
1,3

United States
Euro Area
Japan
United Kingdom

Jun-2017

-1,0
1,6
-1,8
1,4

0,0
2,1
3,1
1,3

0,9
2,5
-0,9
2,3

2,6
1,6
1,3
5,1

Jul-2016
0,97
0,15
-0,69
0,30

Jul-2017
1,63
1,23
0,40
2,28

Q1-2016
4,9
10,3
3,2
5,0

Q1-2017 Long-term interest rates5/
4,7
United States
..
Euro Area
2,9
Japan
4,5
United Kingdom

Jul-2016
1,50
0,62
-0,18
0,96

Jul-2017

Q1-2016
-2,6
4,2
3,9
-5,4

Q1-2017 Short-term interest rates5/
-2,5
United States
3,9
Euro Area
4,0
Japan
-3,4
United Kingdom

Jul-2016
0,62
-0,29
0,06
0,54

Jul-2017
1,22
-0,33
0,08
0,32

Jul-2016
6,1
8,1
6,8 6
10,3

Jul-2017

Aug-2016 Aug-2017 Narrow Money (M1)6/
1,12
1,18
United States
101,3
109,9
Euro Area
1,31
1,30
Japan
6,65
..
United Kingdom

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

Jun-2016

2,32
1,21
0,08
1,27

6,2
8,6
5,9
3,2
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Top Macroeconomic Themes

Global Economic Overview

Dollar weakness
Hurricane Irma that is devastating parts of Florida shortly
after the weather disaster that inundated Houston is only
one of the many calamities that have hit the United States
since early 2017. With a President under fire from all
sides, the dollar sliding and geopolitical conflicts on the
rise, the situation has continuously deteriorated since the
beginning of the year. While the stock markets are still
holding ground, the U.S. dollar, however, sends a strong
signal. Since January 1, 2017, the dollar has been down
by over ten per cent. Since the beginning of 2017, the
official currency index fell from 101 to 91 reaching its
lowest level since January 2015. Financial markets wake
up to the possibility that the American currency may no
longer be a safe haven. Only the lack of an attractive
alternative has held the dollar relatively steady over the
past decade.
Euro strength
The Euro had been under pressure over the past couple
years due to the Greek debt crisis. Additional pressures
came from uncertainties about the effects of the United
Kingdom to leave the European Union and fears that an
openly anti-European candidate could win the French
presidential election. Over the past couple of months,
however, currency markets have seen a strong recovery
of the euro. From a rate of 1.05 against the U.S. dollar in
January 2017, the common European currency has risen
to 1.2035 on Friday, September 8, 2017.

General elections in Germany
On September 24, Germans will go to the polls to elect
their federal parliament. It is very unlikely that the parties
that officially support the incumbent Chancellor Angela
Merkel win an absolute majority. Therefore, Merkel must
find additional coalition partners beyond the CDU
(Christian Democratic Union) and the CSU (Christian
Social Union) in order to gain her third chancellorship.
Merkel’s opponent from the SPD (Social-democratic Party
of Germany) has campaigned poorly and instead of the
expected gains in votes, the SPD will most likely lose
public support. The big winner could actually be the rightwing AfD (Action for Germany). All other parties have
ruled out a collation with this anti-immigration party. Thus
all comes down to the point whether the liberal FDP (Free
Democratic Party) can cross the five-percent clause in
order to gain seats in the parliament. Depending on the
strength of FDP various coalition models will emerge
either with the Green Party or the left-wing “Linke” party.
Booming German economy
Although Chancellor Merkel is under pressure because of
her very generous immigration policy, the extremely good
performance of the German economy is her main asset.
The German unemployment rate is currently at 3.7 per
7
cent and the inflation rate down
to 1.8 per cent.
Germany’s annual gdp growth rate is 2.1 per cent. The
employment rate has never been higher with a rate of 75
per cent while the current account surplus beats one
record after the next and is currently above eight per7cent.
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Global Economic Overview

Global Scenario

Macroeconomic Data in Comparison
Economic growth
Despite a series of detrimental factors and the precarious position of the American President, the U.S. economy is
powering ahead. After a gdp growth rate of 1.6 percent in the second quarter of 2016, the growth rate has risen to 2.1 per
cent in the second quarter of 2017. This good growth performance is accompanied by a growth rate of two per cent in Euro
Area and 1.5 per cent in Japan. Even the United Kingdom, which is afflicted by the fallout from Brexit, obtained a growth
rate of close to two per cent in the second quarter of 2017.
Inflation
Despite the continued policy of quasi-zero interest rate in the industrialized countries and the massive expansion of central
bank money over the past couple of years, price inflation does not yet show up. For the Euro Area the figure is 1.2 per
cent, while consumer prices in Japan increased by 0.4 percent. Only the United Kingdom is an exception, where, largely
due to the Brexit, consumer prices are on the rise and the annual inflation rate reached 5.1 percent in July 2017.
Interest rates
Central banks in the industrialized countries continue with their zero-rate interest rate policies. Despite various
announcements that the time has come to end “quantitative easing” and to raise rate finally, central bankers are still too
scared to provoke an unwanted sharp economic downturn when rates rise. As a very problematic result of this policy, the
global stock markets have obtained extreme valuations and show signs of a mega bubble.
Employment
In combination with the strong performance of the US economy, the unemployment rate in the United States is at a low of
4.7 percent. This rate is well below the level in the European Union, where the unemployment still stands at 9.1 per cent,
particularly because of the ongoing economic weakness at the Area’s Southern fringes where unemployment rates are as
high as 17.2 per cent (Spain) and 21.2 percent (Greece). Japan’s unemployment rate has been remarkably low despite
relatively low growth over the past decades and currently stands at 2.9 percent.
Current Account
8 domestic product while
In the United States, the current account deficit amounted to 2.5 percent of the country's gross
Japan registered a current account surplus of four per cent and the Euro Area of 3.9 per cent in the first quarter of 2017.
Due to recessionary tendencies after its Brexit vote, the British current account deficit fell from 5.4 percent in the first
quarter of 2016 to 3.4 percent in the first quarter of 2017.
8
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Emerging Market Scenario

Global Economic Overview

Korea in the spotlight
Nuclear threats darken the outlook
Kim Jong-un, the leader of North Korea, is threating the world with his nuclear bombs. His foremost enemies are the
United States and particularly the country’s neighbors, South Korea and Japan. Jong-un has an ally in the Peoples
Republic of China and maybe even in Russia. The conflict over North Korea thus entails the potentials of new world war
should the crisis go out of hand. China has made it clear that it does not want a unified democratic Korea at its Southern
border.
Civil War (1950-1953)
The war broke out in 1950 with a communist invasion from the north that devastated large parts of the country and cost
about three million deaths. In 1953, the Korean civil war had led to the separation of Korea at the 38th parallel with the
establishment of a Communist North and a capitalist South.
Military dictatorship in North Korea
Since their separation, the economic performance of South Korea in comparison to the North has been extreme. While
South Korea has transformed into an economic showcase with high income, the North has succumbed to a military
dictatorship with a population suffering from hunger. Under the dictatorship of Kim Jon-un, North Korea has concentrated
all available funds into a military program that now threatens its neighbors and the world.
Outstanding economic performance of South Korea
Since the separation of the country, South Korea has grown steadily. From a low of a per capita income of 944 US-dollar
in 1960, South Korean gross domestic product per capita has crossed 25 500 US-dollar in 2016.
The South Korean economy ranks at the top of the world’s most innovative economies and counts with many worldrenowned global companies.
Macroeconomic performance
The current economic growth rate of South Korea is 2.7 percent. The unemployment rate stands at 3.6 percent, while the
inflation rate is 2.6 percent. Despite a heavy defense burden, South Korea’s public debt ratio amounts to only 38.6
9 domestic product. While
percent. In 2016, South Korea recorded a current account surplus of seven percent of its gross
up to 2007, South Korea registered an amazing rise of its productivity, productivity has been stagnant since then – not
different from what happened in Europe and the United States and in other industrialized countries.
9
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Resumo dos Dados

Economia Brasileira

Indicadores Macroeconômicos
Ano
Atividade Econômica
PIB a preços de mercado
Consumo das famílias
Formação Bruta de Capital Fixo
Poupança bruta
Indústria - produção física
Comércio ampliado - volume de vendas
Serviços prestados às famílias- volume
Saldo de empregos formais
Taxa de desemprego
Massa salarial real1/ efetiva
IPCA

Moeda e Finanças Públicas
Selic overnight
Swap DI x Pré 360 dias
Novas concessões de crédito
Resultado primário
Resultado nominal
Dívida pública bruta do governo geral
Dívida pública líquida do governo geral

Setor Externo

Índice
var. acumulada em
var. acumulada em
% PIB
% PIB
var. acumulada em
var. acumulada em
var. acumulada em
acumulados em 12
%
R$ bilhões
var. acumulada em

4 tri (%)
4 tri (%)

12 meses (%)
12 meses (%)
12 meses (%)
meses (pessoas)

12 meses (%)

Índice
% a.a.
% a.a.
var. real (IPCA) em 12 meses (%)
% PIB (fluxos acum. em 12 meses)
% PIB (fluxos acum. em 12 meses)
% PIB
% PIB

Índice

Ano + 1
Data
Valor

Data

Valor

2Tri16
2Tri16
2Tri16
2Tri16
jul/16
jun/16
jun/16
jun/16
jul/16
jul/16
jul/16

-4,8
-5,5
16,7
15,6
-9,5
-9,3
-5,2
-1.785.561
11,6
181,5
8,7

2Tri17
2Tri17
2Tri17
2Tri17
jul/17
jun/17
jun/17
jun/17
jul/17
jul/17
jul/17

-1,4
-1,9
15,5
15,8
-1,1
0,3
-3,2
-786.766
12,8
186,0
2,7

Data

Valor

Data

Valor

jul/16
jul/16
mai/16
jul/16
jul/16
jul/16
jul/16

14,1
13,2
-14,3
2,5
9,5
68,6
43,5

jul/17
jul/17
mai/17
jul/17
jul/17
jul/17
jul/17

10,0
8,4
-3,7
2,7
9,4
73,8
51,9

Data

Valor

Data

Valor

jul/16
jul/16
jul/16
jul/16
jul/16
jul/16
1Tri16

3,2
40.449
-27.748
72.196
7.371
377,5
675,8

jul/17
jul/17
jul/17
jul/17
jul/17
jul/17
11
1Tri17

3,1
59.337
-13.791
85.247
2.652
381,0
674,6

Taxa nominal de câmbio
Balança Comercial
Conta corrente
Investimento direto no país
Investimento direto no exterior
Reservas internacionais/liquidez
Dívida externa total

R$/US$ (venda, fim de período)
acumulado em 12 meses (US$ mi)
acumulado em 12 meses (US$ mi)
acumulado em 12 meses (US$ mi)
acumulado em 12 meses (US$ mi)
US$ bilhões
US$ bilhões

Fontes: IBGE, BCB, STN, MTE

1/: Deflator (IPCA) do mês do meio do trimestre encerrado no último mês divulgado
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Atividade Econômica

Economia Brasileira
PIB cresce mais do que esperado, impulsionado pelo consumo das famílias.
O PIB expandiu 0,25% no segundo trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2017. Do lado da demanda, destaque
para o consumo das famílias e exportações que cresceram, respectivamente, 1,36% e 0,48%. Embora em um ritmo de
queda menor, a formação bruta de capital fixo recuou 0,74%. O expressivo avanço no consumo das famílias no trimestre
reflete melhora na massa salarial (queda da inflação e aumento da população ocupada) assim como efeitos do saque
das contas inativas do FGTS.
Do lado da oferta, dois setores que foram relevantes para desempenho do PIB no primeiro trimestre recuaram no
segundo trimestre: o PIB industrial caiu 0,48, principalmente por causa da construção civil e o setor agropecuário ficou
praticamente estagnado. O grande destaque veio do setor de serviços que avançou 0,57% no segundo trimestre ante o
primeiro de 2017.
A produção industrial registra alta em julho e acumula alta de 0,9% no ano.
A produção industrial cresceu 0,8% entre junho e julho com alta disseminada nas principais categorias econômicas: bens
de consumo duráveis (2,7%), bens de capital (1,9%) e bens intermediários (0,9%). A retomada gradual da indústria tende
a se manter nos próximos meses, influenciada pelo consumo das famílias e redução na taxa de juros.
A taxa de desemprego reduziu em julho com avanço da população ocupada sem carteira assinada.
A taxa de desemprego ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho, registrando o quarto mês seguido de queda
nesse indicador. Na comparação mensal, a população ocupada cresceu 0,5% em julho, mas principalmente na categoria
de trabalhadores por conta própria. O emprego no setor privado com carteira assinada permaneceu praticamente
estável.
O rendimento médio real habitual registrou R$ 2.106 em julho, que correspondente a uma elevação mensal de 0,3%.
A massa salarial avançou 0,8%, influenciada tanto pelo rendimento quanto pelo aumento da população ocupada.
12
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Inflação e Crédito

A inflação acumulada até Agosto de 2017 é a menor desde 1994
No início do mês de Setembro, o IBGE divulgou oficialmente o IPCA para o mês de Agosto de 2017. O índice ficou
abaixo das expectativas do mercado, e apresentou uma alta de 0,19% em relação a Julho. Com isto, o IPCA acumula
alta de 1,62% no ano – menor nível acumulado para o mês de Agosto desde 1994. Vale lembrar que neste mesmo
período do ano passado, a inflação acumulou alta de 5,42%. O maior impacto para a inflação do mês veio do grupo de
transportes, cujo aumento foi de 1,53% devido, especialmente, ao aumento no preço dos combustíveis (6,67%). Pelo
quarto mês consecutivo, houve uma redução nos preços dos grupo dos alimentos (-1,07%), com destaque para o feijão
carioca (-14,86%) e o tomate (-13,85%).
O Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa de juros para 8,25% ao ano.
O Comitê de Política Monetária (COPOM) do Banco Central do Brasil reduziu, pela oitava vez consecutiva, a taxa básica
de juros da economia (SELIC). O corte, tal como esperado pelo mercado, foi de 1%. Com isso, a taxa caiu de 9,25%
para 8,25% ao ano. Em seu comunicado, o COPOM sinalizou que o ritmo de corte na SELIC será reduzido. Portanto, o
Comitê sinaliza para um eventual encerramento gradual do ciclo de corte. A decisão ativou o gatilho que reduz o ganho
da poupança, a qual passará a render 70% da Selic mais TR (taxa referencial). A expectativa do mercado é que a taxa de
juros encerre o ano de 2017 a 7,25% ao ano.

Após recuperação em Junho, a variação real do saldo das operações de crédito volta ser negativa
O saldo das operações de crédito no Brasil apresentaram uma variação real negativa de 2,79% no mês de Julho em
relação ao mês anterior. O resultado negativo veio após um crescimento no mês de Junho. O saldo das operações de
crédito em proporção do PIB foi de 47,82% em Julho; é o menor valor desde Setembro
13 de 2012. Destaca-se que a
proporção do saldo das operações de crédito para pessoa física aumentou: saiu de 51,81% para 52,20%.
13
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Receitas não estão superestimadas.
Passados sete meses de 2017, as receitas atingiram apenas 48,4% do previsto para o ano, quando proporcionalmente
ao número de meses, deveria ter chegado a 58,3%. 88,65% das receitas não realizadas com relação à prevista,
decorreram das despesas de capital, boa parte das quais da não-realização de operações de créditos internas e de
transferência do resultado do Banco Central inferior ao previsto para o proporcional do período no ano. As operações de
crédito são uma opção e a transferência do resultado do Banco Central pode acontecer até o final do ano. Boa parte dos
quase 10% restantes provavelmente serão compensados com maior arrecadação de impostos, taxas e contribuições
em dezembro.
Despesas freadas.
Embora dos grandes grupos de despesas de natureza econômica, das despesas empenhadas apenas as de capital não
tenham alcançado até julho o valor proporcional da distribuição da dotação atualizada (destas especificamente, as de
investimento e de amortização financeira), nenhuma das despesas liquidadas também até julho chegou àquela
proporção (58,3%), ficando em média em 43%. O menor desses percentuais foi realizado pelas despesas com
investimento (9,8%).
Meta deve aumentar para comportar déficit maior.
Mesmo com receitas executadas pouco abaixo da prevista para o período e despesas menores do que a distribuição da
dotação para o período, o Governo Central incorreu em déficit primário no mês de julho, aumentando o acumulado no
ano para 54,4% da meta de R$ -139 bilhões. Considerados os saldos a executar de receitas e despesas, essa meta
deve ser aumentada, para comportar um déficit maior.
Déficit nominal acumulado é 3,2 vezes maior do que o primário.
Mesmo reduzindo em mais de R$ 500 milhões sua dívida no mês de julho e reduzido mais da metade a dívida
reconhecida, o Governo Central reduziu tanto seu ativo disponível e haveres financeiros que
14 sua dívida líquida em julho
acabou acumulando mais de R$ 248 bilhões no ano.
14
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Após quatro meses de superávits consecutivos, transações correntes registraram déficit em julho.
Mais uma vez, o saldo da balança comercial foi bastante positivo, alcançando US$ 6,1 bilhões em julho. Embora a
importação sinalize alguma recuperação e tenha ocorrido queda nos preços de commodities, o saldo comercial segue
impulsionado pelas exportações (em relação a julho de 2016, as exportações cresceram 15,3% e as importações, 6,3%).
Entretanto, o saldo em conta corrente foi negativo em US$ 3,4 bilhões devido à elevação nas remessas de lucros e
dividendos e pagamentos de juros.

Embora em níveis menores, o investimento direto no país (IDP) mantém-se em valores significativos.
Na conta financeira, o investimento direto no país registrou entrada líquida de US$ 4,1 bilhões, sendo 64% na forma de
participação em capital. No acumulado em 12 meses, avançou para US$ 85,2 bilhões. Em relação ao investimento
estrangeiro no mercado de capitais, renda fixa e ações registraram, respectivamente, entradas líquidas de US$ 1,6
bilhão e US$ 2,3 bilhões.

Sinais mais favoráveis aliviam pressão sobre a taxa de câmbio.
A taxa de câmbio oscilou entre 3,10 e 3,20 reais por dólar ao longo do mês julho e há fortes fundamentos para que ela
termine o ano nesse intervalo. Primeiro, o forte desempenho das contas externas projeta baixos déficits em conta
corrente para os próximos anos. Em segundo, o risco país tem se mantido estável e sinais da retomada da atividade
econômica doméstica melhoram a perspectiva dos investidores sobre a agenda de reformas do governo. Em terceiro, o
ambiente externo continua favorável à demanda por ativos de riscos. E por fim, o elevado nível das reservas brasileiras e
o baixo estoque de swaps cambiais, facilitam intervenções em momentos adversos.

15
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Resumo dos Dados

Indicadores Econômicos
Ano
Atividade Econômica - Nordeste
IBCR-NE
Produção industrial
IPCA

Atividade Econômica - Sergipe
Produção de petróleo
Produção de gás natural
Comércio Varejista
Comércio ampliado
Volume de serviços
Preço da cesta básica
Custo da construção civil
Saldo das operações de crédito
Inadimplência no SFN - Total
Balança comercial
Consumo de energia elétrica (GWh)

Mercado de Trabalho - Sergipe
População
Saldo de empregos formais - Total
Pessoas ocupadas - Total
Indústria Geral
Contrução
Comércio, reparação de veículos
Taxa de desemprego
Rendimento médio real (todos trabalhos)1/
Massa salarial (todos os trabalhos)1/

Finanças Públicas - Sergipe
Receitas tributárias estaduais - Total
Transferências federais2/
Royalties do petróleo
3/

Resultado primário
3/
Dívida Líquida do Estado
Arrecadação de receitas federais

Índice
Var. trimestre/trimestre anterior (%)
Var. trimestre/trimestre anterior (%)
var. acumulada em 12 meses (%)

Índice
var. acumulada em 12 meses (%)
var. acumulada em 12 meses (%)
Var. trimestre/tri ano anterior (%)
Var. trimestre/tri ano anterior (%)
Var. trimestre/tri ano anterior (%)
variação em 12 meses (%)
variação em 12 meses (%)
var. real em 12 meses (deflator IPCA)
Percentual
var. acumulada em 12 meses (%)
Variação anual (%)

Índice
Pessoas
Acumulado em 12 meses (pessoas)
Pessoas
Pessoas
Pessoas
Pessoas
%
R$
R$ milhões

Índice

Data

Valor

abr/16
jun/16
jul/16

-1,8
0,9
9,4

Data
jun/16
jun/16
jun/16
jun/16
jun/16
jun/16
jul/16
jul/16
jul/16
jul/16
2014

Ano + 1
Data
Valor
abr/17
jun/17
jul/17

2,5
0,6
3,3

Valor

Data

Valor

-18,4
-22,6
-15,6
-16,6
-9,9
36,8
5,0
-5,8
4,4
68,3
1,5

jun/17
jun/17
jun/17
jun/17
jun/17
jun/17
jul/17
jul/17
jul/17
jul/17
2015

-15,1
2,3
-5,9
-0,8
-10,2
-3,0
2,6
-4,2
4,5
53,7
-0,9

Data

Valor

Data

Valor

2Tri16
jun/16
2Tri16
2Tri16
2Tri16
2Tri16
2Tri16

2Tri17
jun/17
2Tri17
2Tri17
2Tri17
2Tri17
2Tri17

2Tri16
2Tri16

2.263.000
-11.544
905.000
72.000
73.000
186.000
12,6
1.665,0
1.435,0

2Tri17
2Tri17

2.285.000
-9.814
881.000
85.000
64.000
173.000
14,1
1.606,0
1.348,0

Data

Valor

Data

Valor

var. real em 12 meses (deflator IPCA)
var. real em 12 meses (deflator IPCA)
var. real em 12 meses (deflator IPCA)
Fluxos acumulados no ano (% PIB)

jun/16
jun/16
jun/16

jun/17
jun/17
17jun/17

1Tri16

-5,7
-6,4
-40,5
-3,8

1Tri17

7,2
4,2
-10,2
-1,7

% PIB acumulado em 12 meses
var. real em 12 meses (deflator IPCA)

1Tri16
jul/16

9,6
-12,0

1Tri17
jul/17

12,6
-0,7

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
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Atividade Econômica

Economia Sergipana
Primeiro trimestre de 2017 em Sergipe: nada além da crise
Vamos comparar, para Sergipe e Brasil, os resultados de alguns indicadores importantes de atividade econômica. Como
anda a produção de petróleo e gás em Sergipe? Resposta: péssima. De janeiro a junho de 2017, a variação acumulada
no ano na produção de petróleo em Sergipe foi de -23,27%, contra 9,81% no Brasil. De gás natural, -22,19% em
Sergipe e 9,81% no Brasil. Sergipe ficou muito atrás no resultado total para o país em diversos outros indicadores de
atividade econômica. Vejamos: no volume de serviços, o Brasil registrou uma variação acumulada de -4,11% entre
janeiro e junho de 2017; Já Sergipe, -11,82% (a maior queda dentre todos os estados do Nordeste). E o desempenho do
comércio varejista entre janeiro e junho deste ano? Sergipe: queda de -7,55%; Brasil: queda de -0,13%. Esses
resultados por certo nos auxiliam a prever que o PIB sergipano apresentará um desempenho muito abaixo do país em
2017.
Aumento no número de ocupados? Onde?
Os dados da PNAD contínua nos mostram que, ao final do segundo trimestre de 2017, havia 881 mil pessoas ocupadas
em Sergipe. Em comparação com o último trimestre de 2016, no qual havia 879 mil pessoas ocupadas, houve um
aumento líquido de 2.000 pessoas ocupadas. É interessante, contudo, saber quais foram os setores que mais
contribuíram positivamente e negativamente para a formação desse resultado. De um lado, por exemplo, o total de
pessoas ocupadas na indústria geral aumentou de 75 mil no final de 2016 para 85 mil ao final do segundo trimestre de
2017, representando um ganho líquido de 10 mil pessoas ocupadas. Por outro lado, houve uma redução de 14 mil
pessoas ocupadas no comércio entre o final de 2016 e o segundo trimestre de 2017. Dois outros grupamentos de
atividades que apresentaram redução expressiva no número de pessoas ocupas foram a agricultura (incluindo pecuária,
silvicultura e aquicultura), com redução de 5 mil pessoas ocupadas, e a construção civil, com redução de 4 mil pessoas
ocupadas. O segundo grupo de atividades que apresentou maior incremento de pessoas ocupadas entre o final de 2016
e o segundo trimestre de 2017 foram os serviços domésticos: aumento de 8.000 pessoas ocupadas.
18
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Inflação e Crédito

Após deflação em Junho, IPCA volta a crescer no Nordeste
O IPCA-NE de Julho avançou 0,26% em relação ao mês anterior, e ficou acima daquele observado nacionalmente
(0,24%). No acumulado do ano até Julho, o IPCA do Nordeste foi de 1,92%, número superior àquele observado para o
Brasil (1,43%). O maior aumento para o mês de Julho foi observado na região metropolitana de Recife, cuja expansão foi
de 0,29% em relação ao mês anterior. Por outro lado, a região metropolitana de Fortaleza apresentou aumento de
apenas 0,01%. A inflação acumulada nos últimos 12 meses até Julho foi de 2,72% para o Brasil, mas 3,34% para o
Nordeste. Apesar disto, é o menor valor desde Julho de 2007.
Em Junho houve queda no preço da cesta básica em Aracaju
Segundo o DIESE, houve uma redução no preço da cesta básica em Aracaju em -1,47% em Junho. Esta redução,
contudo, foi menor do que a observada em João Pessoa (-3,66%) e Natal (-2,92%). Dessa forma, o preço da cesta
básica em Aracaju passou de R$ 371,00 em Maio para R$ 365,55 em Junho. Duas capitais no Nordeste merecem
destaque este mês: Salvador e Recife. A primeira porque, no acumulado do ano até Junho, foi a única capital do
Nordeste que apresentou queda no preço da cesta básica (-1,39%); a segunda, por sua vez, porque neste mesmo
período apresentou um aumento de 7,44% no preço da cesta básica.
Sergipe apresentou variação real negativa no saldo das operações de crédito em Julho.
Em Sergipe, no mês de Julho, houve uma variação real negativa do saldo nas operações de crédito no total de -0,11%.
Foi um resultado oposto daquele observado no mês anterior, cuja expansão foi de 0,71%. Nos últimos 12 meses, a
variação real do saldo das operações de crédito recuou -4,34% no Brasil e -4,15% em Sergipe. No Nordeste, por sua
vez, a variação real do saldo das operações de crédito nos últimos 12 meses foi menor: -2,74%. Com a redução da taxa
de juros praticada mais recentemente na economia brasileira, acredita-se que o 19
crédito possa crescer mais
significativamente nos próximos meses e ajudar no processo de recuperação da economia brasileira.
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Finanças Públicas

Economia Sergipana
Gastos com pessoal do Governo do Estado ultrapassa novamente o limite prudencial.
Os gastos com pessoal atingiram 47,08% da receita corrente líquida no final do primeiro quadrimestre de 2017 e
ultrapassaram os 46,55% que é o limite prudencial, com o que o governo não pôde contratar, aumentar salários, ou
remanejar pessoal com aumentos de despesas.
Novas dívidas e fusão das previdências devem dar folga aos gastos com pessoal.
O Governo do Estado tem tomado empréstimos junto ao Tribunal de Contas do Estado, apoiado na sua larga
capacidade de endividamento. Expressa em termos de seu passivo não-circulante dividido pelo total de seu ativo,
conforme critério da Secretaria do Tesouro Nacional, Sergipe diminuiu esse percentual até atingir 54,4% no ano de
2016, ano esse que serve de referência para empréstimos analisados pelo Tesouro Nacional, com o que melhorou de
posição relativa dentre os estados nordestinos, saindo do quarto para o sexto lugar em termos de maior
comprometimento com dívida. Considerada apenas a dívida ativa como ativo, essa queda também acontece. Por outro
lado, com a fusão dos regimes de previdência, o governo vai poder pagar mais aposentados do que aqueles que
podiam ser pagos no curto prazo.
Incremento da arrecadação do ICMS quase compensa não só a queda de outras receitas próprias, mas também
de transferências.
O aumento real de 11,8% do ICMS no mês de junho foi quase que suficiente para anular o efeito da redução em 4,3%
do IPVA, de 14,1% das demais receitas próprias, de 7,7% do Fundo de Participação dos Estados e de 13,8% do
FUNDEB, de modo que as receitas totais caíram apenas 0,2% no mês de junho relativamente ao de maio.
Fundo de Participação dos Municípios aumenta em julho e mais que compensa redução dos royalties do
petróleo.
O aumento de cerca de R$ 28 milhões do FPM foi bem superior à redução dos royalties, de cerca de R$ 1 milhão.
20

Aracaju também se valeu de sua capacidade de endividamento para acomodar despesas.
Utilizando-se do fato de sua dependência de transferências ter caído quase continuamente de 70,7% em 2008 para
57,6% em 2016, Aracaju fez uso do aumento de seu endividamento para fazer frente à superação da despesa total
20
sobre a receita total, ocorrida desde 2013.
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