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1º Trimestre de 2018

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

Municipal de Caruaru (SEDETEC - 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 SEDETEC.

Exceto os dados referentes à própria secretaria e o saldo de abertura de empresas (obtido 
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)
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Indicadores de Fevereiro

1,01% 89,24,6% 96,787,0
Indicadores Brasil

* Referente ao acumulado de 4 trimestres ao final do 4° trimestre de 2021.

Aumento Diminuição Estabilidade (em relação à edição anterior)

Acumulado em 12 meses: 10,54%
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O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a nível nacional apresentou variação de 1,01% em fevereiro de 2022, um valor 0,47 
ponto percentual (p.p) abaixo do resultado do mês anterior (0,54%). 
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getúlio Vargas caiu 2,1 pontos em fevereiro, ficando em 87,0 pontos; 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação Getúlio Vargas caiu 2,0 pontos em fevereiro, estando em 89,2 pontos; 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas caiu 1,7 pontos em fevereiro, estando em 96,7 pontos.

Em relação ao saldo de emprego em fevereiro de 2022, o município de Caruaru obteve um saldo negativo de -67 postos de trabalho. 
Esse resultado deve-se ao setor de comércio que apresentou saldo negativo de -157 postos de trabalho.
Em fevereiro de 2022, foram abertas 303 novas empresas, e 50 foram fechadas em Caruaru, tendo um saldo de +253; 
A arrecadação de ISS em Caruaru em fevereiro de 2022 foi de R$ 5,754 milhões, um aumento de 8,13% ao comparar com o mesmo 
período do ano anterior (R$ 5,322 milhões); 
O total de ICMS arrecadado pelo estado no mês de fevereiro de 2022 em Caruaru foi de R$46.636.912,41 milhões, valor 7,65% infe-
rior ao de fevereiro de 2022 (R$  50.501.441,00 milhões).
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Avaliação Fevereiro de 2022

Resumo Executivo

Indicadores Brasil (B)
Indicadores Caruaru (C) 



PIB Nacional – Acumulado nos últimos 12 meses (em %)

Fevereiro de 2022

Fonte: Banco Central do Brasil.
Indicador Brasil (B)



IPCA - Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Acumulado nos últimos 12 meses (em %)

Fonte: IBGE
Indicador Brasil (B)
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Índices de Confiança (Dessazonalizado) 

Fonte: FGV
Indicador Brasil (B)
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Emprego Formal*

Fonte: CAGED

*A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior, sem ajustes.
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*A variação mensal do emprego toma como referência o estoque do mês anterior, sem ajustes.

Emprego Formal - Variação nos últimos 12 meses*

Fonte: CAGED
Indicador Caruaru (C) 
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Fonte: SEFAZ/PMC

Abertura e fechamento de Empresas - Saldo

Indicador Caruaru (C) 
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Incluindo microempreendedores individuais



Arrecadação Mensal de ISS - Acumulado em 12 meses

Fonte: Portal da Transparência Municipal

Indicador Caruaru (C) 
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Arrecadação Mensal de ICMS

Fonte: SEFAZ-PE
Indicador Caruaru (C) 
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Fonte: SEDETEC/PMC

Programas SEDETEC - FEVEREIRO

novos processos de abertura
e alteração de empresas

 291

100%analisados²
²Incluso os processos finalizados e a finalizar

*Os dados do Conecta Oportunidades só voltarão a ser divulgados quando o sistema, que por ora está instável, voltar a funcionar normalmente.



O Índice de Preços ao Consumidor Amplo mede a variação da despesa com uma cesta de bens das famílias 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 utilizadas 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.

 O 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.

Fevereiro de 2022

Esclarecimentos




