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O Contexto Econômico é um conjunto de dados organizados pela Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa da Prefeitura Munici-

pal de Caruaru (SEDEEC - PMC) que visa retratar alguns dos principais fatores 
da conjuntura econômica no país, no estado e no município, além dos resultados 

dos programas realizados pela secretaria. 

Todos os gráficos e tabelas são de elaboração própria da SEDEEC.

Exceto os dados referentes à própria secretaria e o saldo de abertura de empresas (obti-
do através da Secretaria da Fazenda - PMC), todos os dados deste material estão de 

acordo com fontes de acesso público, incluindo:

Banco Central do Brasil (BACEN);

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Fundação Getúlio Vargas (FGV);

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);

Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Caruaru;

Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de Pernambuco (SEFAZ-PE)

Portal do Empreendedor.
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 O fato de apresentar o 5º maior PIB do estado e uma economia pujante 
não deve colocar Caruaru numa posição de conforto e inércia. Localizada numa posi-
ção estratégica, nossa cidade possibilita diversas oportunidades que devem ser aproveita-
das de modo perspicaz. Uma das formas mais efetivas de se conseguir isso é realizando a 
leitura de índices oficiais que sinalizam como o mercado está se comportando, que tendências 
ele tem seguido. No entanto, nem sempre é simples consultar de modo rápido e prático tais 
informações.

 Por isso, há um ano, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa da 
Prefeitura de Caruaru (SEDEEC-PMC) lançou a primeira edição do Contexto Econômico, um
projeto contínuo e atualizado periodicamente.

 Desde seu início, o Contexto foi pensado para ser um instrumento prático e descomplicado 
de consulta de informações econômicas nacionais, estaduais e municipais relevantes e que 
pudesse ser acessado rapidamente pelos interessados no assunto. A SEDEEC acredita que esta 
é uma das formas de auxiliar empresários e empreendedores a realizarem análises do mercado 
de forma mais assertiva, facilitando suas tomadas de decisão, o que contribui, sem dúvidas, para 
o desenvolvimento econômico do município. Este é um dos nossos compromissos.

Boa leitura desta edição!
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IPCAPIB Nacional* Índice de Confiança
Comércio

Índice de Confiança
Serviços

Índice de Confiança
Indústria

Abril de 2019

Indicadores de Abril

+0,57% 92,10,9% 97,996,8
Indicadores Brasil

* Referente ao acumulado de 4 trimestres ao final do 1º trimestre de 2019.

Aumento Diminuição Estabilidade (em relação à edição anterior)

Acumulado em 12 meses: 4,94%

Indicadores Caruaru

Março: 0,75% Março: 96,8 Março: 93 Março: 97,2

Março: -141 Março: R$ 4 mi Março: R$ 36,8 mi Março: +155



O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a nível nacional apresentou uma elevação de +0,57% em abril de 2019 e 
o acumulado em 12 meses atingiu 4,94%.
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getulio Vargas ficou estável em abril, em 96,8 pontos. O número 
se mantém como o menor valor desde outubro de 2018 (94,4 pontos).
O Índice de Confiança de Serviços (ICS) caiu 0,9 ponto em abril, para 92,1 pontos, na terceira queda consecutiva no ano.
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getulio Vargas avançou 0,7 ponto em abril de 2019, para 97,9 pontos, 
recuperando parte da queda de 1,8 ponto do mês anterior.

O saldo de emprego em abril 2019 para o município de Caruaru foi de +250, um resultado que, considerando os ajustes, é 
melhor do que o de abril de 2018 (+160);
A arrecadação de ISS em Caruaru em abril de 2019 foi de R$ 4,6 milhões, o que representa em torno de 12,4% a mais que 
a arrecadação em abril de 2018 (4,1 milhões);
O total de ICMS arrecadado pelo estado no mês de abril de 2019 em Caruaru foi de R$ 36,6 milhões, -0,57% menor que a 
arrecadação em abril de 2018;
Em abril de 2019, foram abertas 163 novas empresas e 34 foram fechadas em Caruaru (+129).
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Avaliação Abril de 2019

Resumo Executivo

Indicadores Brasil (B)
Indicadores Caruaru (C) 
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Avaliação do 1º Ano do Contexto Econômico

 A economia brasileira, nos últimos 12 meses, apresentou a continuidade da incerteza que ronda o país, tendo no 
primeiro trimestre de 2019, apresentado queda de -0,2% do PIB, em relação ao último trimestre de 2018. Nos últimos 12 
meses, os índices de confiança de Comércio e de Serviços tiveram um crescimento de 4,3 e 3,1 pontos, respectivamente, 
enquanto que o índice da Indústria apresentou queda de -2,9 pontos. Quanto à inflação, esta se manteve controlada em 
2018, em 3,75%, no entanto, no acumulado dos últimos 12 meses, a inflação ficou em  4,94%, acima do centro da meta, que 
é de 4,25%.
 O saldo de empregos dos últimos 12 meses no país apresentou crescimento de cerca de 480 mil empregos, ao passo 
que no estado teve perda de -2.587 empregos. Já no âmbito do município, houve um saldo positivo de 629 empregos.
 Em se tratando das arrecadações tributárias no período, o total do ICMS registrou um acúmulo de R$ 
441.966.294,10, um aumento de R$ 33.405.850,09 nos cofres municipais quando comparado ao período de maio de 2017 a 
abril de 2018. No tocante ao ISS, houve nos últimos 12 meses, acúmulo de R$ 51.132.908,67, um aumento de R$ 
5.002.623,08 em relação ao acumulado entre maio de 2017 a abril de 2018.



PIB Nacional – Acumulado nos últimos 12 meses (em %)
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Fonte: Banco Central do Brasil.
Indicador Brasil (B)



IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Acumulado nos últimos 12 meses (em %)
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Fonte: IBGE
Indicador Brasil (B)
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Índices de Confiança (Dessazonalizado) 
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Fonte: FGV
Indicador Brasil (B)
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Emprego Formal*
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Fonte: CAGED

*O saldo de empregos é calculado pela diferença entre admissões e desligamentos no período. Os resultados contam com os
  ajustes divulgados até maio de 2019.

Variação do 
Estoque 

Em 12 meses 

0,99% 

-0,21% 

1,25% 

Estoque de 
Empregos

 

abr/19  

64.113 

1.223.053 

38.724.263 

Abril  
2019 2018 

250 160 

425 -357  

129.601 131.460 

Saldo Mês

Jan - Abr
2019 2018 

Saldo Ano

83  147  

-25.698 -14.715 

313.835 283.609 

Saldo 12 Meses
 

mai/18 -  abr/19  mai/17 - abr/18
 

629 815 

-2.587 6.941  

477.896
 

327.370  

Abril de 2019



Emprego Formal - Variação nos últimos 12 meses*
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Fonte: CAGED
Indicador Caruaru (C) 

Abril de 2019

*O saldo de empregos é calculado pela diferença entre admissões e desligamentos no período. Os resultados
contam com os ajustes divulgados até maio de 2019.



Arrecadação Mensal de ISS
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Fonte: Portal da Transparência Municipal

* São considerados os valores referentes ao arrecadado com o Imposto sobre Serviços de
  Qualquer Natureza (ISQN) excluindo-se os valores do Simples Nacional.

Indicador Caruaru (C) 
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Arrecadação Mensal de ICMS
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Fonte: SEFAZ-PE
Indicador Caruaru (C) 
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Fonte: SEFAZ/PMC

Abertura e fechamento de Empresas - Saldo
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Incluindo microempreendedores individuais

129



Fonte: Portal do Empreendedor

Principais Atividades do Microempreendedor Individual (MEI)
                                                                Variação em relação ao mês anterior
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Fonte: SEDEEC/PMC
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Fonte: SEDEEC/PMC

Programas SEDEEC - ABRIL

ABRIL

Currículos 144 2.435

60

74

7.734354

02

0

Empresas

Vagas

Indicações

TOTAL
novos

processos de
abertura e alteração

de empresas

99,07%analisados²

224

²Incluso os processos finalizados e a finalizar
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Esclarecimentos

 O Índice de Preços ao Consumidor Amplo mede a variação da despesa com uma cesta de bens das famí-
lias de rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários-mínimos nas áreas urbanas (cerca de 90% 
das famílias brasileiras).

 De acordo com a FGV, os Índices de Confiança são levantamentos estatísticos que geram informações uti-
lizadas tanto no monitoramento da situação corrente, quanto na antecipação de eventos futuros da economia, e 
são expressos de forma padronizada, apresentando média 100 e desvio-padrão 10, com base em referências 
estatísticas da janela de 5 anos terminados em junho de 2015.

 A saldo de abertura de empresas representa a quantidade de empresas que solicitaram abertura perante 
a SEFAZ-PMC menos a quantidade de empresas que solicitaram fechamento no referido mês, considerando os 
microempreendedores individuais.
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