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visão rápida da semana

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● Os dados divulgados pelo Ministério do
Trabalho mostraram que houve nova geração
líquida de postos de trabalho formal em
maio.
● Segundo dados do Caged, as admissões
superaram as demissões em mais de 277 mil.
● Este foi o quinto mês consecutivo de
aumento do número de postos no mercado
de trabalho formal.
● No ano, já foram gerados cerca de 1 milhão novas vagas no mercado formal, pouco abaixo dos
cerca de 1,1 milhão de vagas criadas no mesmo período do ano passado.

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● O resultado mensal foi novamente influenciado pelo desempenho do setor de serviços, cuja
normalização de funcionamento tem servido como grande responsável pelas contratações.
● O setor de serviços foi seguido pelo comércio varejista e pela indústria de transformação.
● O setor industrial, considerando as atividades extrativas e as de transformação, gerou cerca de 47 mil
novas vagas em maio, o segundo maior resultado do ano.

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● Apesar da melhora contínua do
mercado de trabalho formal no país, o
rendimento inicial das vagas que estão
surgindo continua em patamares
baixos.
● Dados do Caged mostram que o
rendimento médio real de admissão
em maio deste ano foi quase 6%
menor que no mesmo mês do ano
anterior.

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● Das cerca de 277 mil novas vagas de trabalho registradas em maio, quase 34 mil foram geradas no
Centro-Oeste do país, destas, 14.634 foram criadas no estado de Goiás.
● Goiás foi o quinto estado com maior geração de postos de trabalho formal no mês de maio e o
sétimo no acumulado em 2022.

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● O IBGE divulgou os dados relativos à PNAD contínua referentes ao mês de maio.
● A taxa de desocupação cedeu de 10,5% em abril para 9,8% nos três meses encerrados em maio.
● Essa é a menor taxa desde os três meses encerrados em janeiro de 2016.

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), reajustou a tabela de fretes rodoviários em
até 8,99%, depois que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)
informou aumento superior a 13% nos preços do diesel no país.
● A tabela de frete deve ser reajustada a cada seis meses ou sempre que o preço do diesel nas
bombas aumentar mais que 5%.
● O governo brasileiro sugeriu “nova dinâmica de preços” da Petrobras com a nomeação de Caio
Paes de Andrade à presidência da petroleira.

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● O Instituto Brasileiro de Economia (IBRE) informou que o IGP-M avançou 0,59% em junho depois
de ter aumentado 0,52% no mês anterior.
● O número de junho foi puxado principalmente pelo aumento dos preços ao consumidor ﬁnal que
variou 0,71%.

visão rápida

comentários sobre a última semana
NACIONAL
● O governo brasileiro estima em quase R$39 bilhões o volume de recursos necessários para o
atendimento das medidas previstas pela PEC 16:
○ Aumento do Auxílio Brasil de R$400 para R$600 - custo R$26 bilhões.
○ Voucher caminhoneiro, no valor de R$1.000 - custo R$5,4 bilhões
○ Aumento no auxílio gás, de R$60 para R$120 por bimestre - custo R$1 bilhão
○ Compensação das gratuidades de transporte público para idosos - custo R$2,5 bilhões
○ Compensação orçamentária pela redução do ICMS sobre o etanol - custo R$3,8 bilhões

visão rápida

comentários sobre a última semana
INTERNACIONAL
● O Índice de preços da Alemanha
desacelerou artiﬁcialmente depois que o
governo cortou impostos sobre os
combustíveis.
● Apesar do esforço do governo alemão,
novos problemas devem vir à tona nos
próximos dias em função do anúncio de
que uma grande empresa de energia e
gás local está em diﬁculdade ﬁnanceira.
● No mesmo dia em que a Alemanha
anunciou forte desaceleração nos
preços, a Espanha, quarta maior
economia da Zona do Euro, divulgou a
inflação mais elevada em 37 anos.

impactos
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comentários sobre a última semana
INTERNACIONAL
● PMI chinês sugere recuperação da segunda
maior economia do mundo.
● Junho marcou o primeiro PMI mensal acima
dos 50 pontos em quatro meses. Os resultados
de março, abril e maio haviam sido
comprometidos pelas medidas restritivas no
âmbito da política de covid zero no país.
● O PMI composto, que congrega os setores da
indústria e de serviços, foi puxado pela
melhora relativa de ambas atividades. Apesar
da ligeira expansão do setor industrial, foi o setor de serviços, mais exposto às medidas restritivas,
que puxou o PMI de junho para o nível de expansão em maior medida.

impactos sobre o
segmento

impactos

o que tudo isso signiﬁca?
● O mercado de trabalho vem apresentando melhora signiﬁcativa, mas a estagnação do poder de
comprar nas contratações e a corrosão do poder aquisitivo da moeda devem barrar um movimento
de retomada mais sustentado.
● Sobre a melhora do mercado de trabalho, o número de trabalhadores na informalidade bateu o
recorde em maio. São 39,1 milhões de pessoas nesta condição.

impactos

o que tudo isso signiﬁca?
● O chamado risco ﬁscal, oriundo da contabilidade criativa (inclusão dos gastos da PEC 16 fora do
teto por força do estado de emergência), pode exigir do Bacen uma maior extensão do ciclo de
aperto monetário.
● O aumento da taxa de juros, por sua vez, deve agir de forma signiﬁcativa (recessiva)sobre o nível de
atividade econômica no segundo semestre.

impactos

o que tudo isso signiﬁca?
● A exigência de apertos monetários adicionais
decorrentes de uma eventual deterioração
das contas públicas, pode ser agravada pelo
comportamento dos bancos centrais dos
países desenvolvidos.
● O Banco Central Europeu, reticente até poucas
semanas em aumentar a taxa de juros, pode
fazer um movimento mais forte que o
esperado na próxima reunião, seguindo os
passos do Federal Reserve.
● O FED tem deixado cada vez mais claro que
um novo ajuste de 0,75% deve ocorrer na
próxima reunião, em agosto.
● Essas políticas monetárias restritivas ao redor do mundo somadas ao debate da execução
orçamentária doméstica de 2022, poderão agravar o quadro de recessão esperado para o segundo
semestre.

impactos

o que tudo isso signiﬁca?
● A escalada da tensão entre a Rússia e membros da OTAN pode trazer novo movimento de alta do
petróleo apesar dos esforços da OPEP em aumentar a produção em 648 mil barris por dia.
● O arrefecimento nos preços das commodities tem ajudado a conter o avanço do IGP-M nos últimos
meses, mas esse movimento transitório pode estar mais próximo do ﬁm.

impactos

o que tudo isso signiﬁca?
● Por enquanto, a possibilidade de uma forte desaceleração da economia global tem mantido os
preços do petróleo e outras commodities sob relativo controle, mas a escalada das tensões no
leste europeu podem reverter essa tendência e voltar a pressionar a inflação doméstica.
● Há uma espécie de “represamento” dos preços em curso que pode produzir um aumento agudo da
inflação a partir do primeiro trimestre de 2023, a exemplo do que foi visto em 2014-2015.
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Mestre em Economia Política
pela PUC-SP, já trabalhou em
bancos, lojas, indústria,
agências de marketing, terceiro
setor e aceleradoras. É quem
guia a AEC, constrói as
estratégias, mas também coloca
a “mão na massa”.

Mestre em Economia Política
pela PUC-SP, atua como
professor, assessor econômico e
colunista em rádios e jornais. É o
responsável por nossas análises,
sempre claro e assertivo em
suas publicações.

É especialista em planejamento
ﬁnanceiro e gestão por
processo, já coordenou
operações complexas como
Olimpíadas e Copa do Mundo. É
o "cara" que mantém a empresa
funcionando, além de coordenar
projetos junto às diretorias e
clientes.

Fundada em 17 de dezembro de 1950. a FIEG participou de todos os grandes acontecimentos no Estado que
envolveram o setor industrial, colaborando decisivamente com os poderes públicos para implantação e
consolidação do parque industrial goiano e de um ambiente de negócios competitivo.
Por meio do Fieg + Solidária mobiliza industriais, trabalhadores da indústria e comunidade em geral para
cuidar daqueles que mais precisam, seja pela doação de alimentos, produtos de higiene e limpeza e agasalhos,
seja pela oferta de almofadas do coração, que aliviam a dor de mulheres que tiraram o seio em virtude do
câncer de mama.
Por tudo isso, a Fieg lidera empreendedorismo, inovação e solidariedade no setor produtivo, trabalhando
incansavelmente pelo crescimento de Goiás e por uma melhor qualidade de vida para os goianos.
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