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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 Agosto

-0,36% 100,72,6% 100,399,4 
Indicadores Brasil

* Referente ao acumulado de 2 trimestres ao final do 2° trimestre de 2022.
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O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a nível nacional apresentou variação de -0,36% em agosto de 2022, um valor 
0,32 ponto percentual (p.p) abaixo do resultado do mês anterior (-0,68%). 
O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) da Fundação Getúlio Vargas subiu 4,3 pontos em agosto, ficando em 99,4 pontos; 
O Índice de Confiança de Serviços (ICS), da Fundação Getúlio Vargas caiu 0,2 pontos em agosto, estando em 100,7 pontos; 
O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da Fundação Getúlio Vargas aumentou 0,8 pontos em agosto, estando em 100,3 pontos.

Em relação ao saldo de emprego em agosto de 2022, o município de Caruaru obteve um saldo positivo de +330 postos de trabalho. 
Esse resultado deve-se ao setor de serviços que apresentou saldo positivo de 255 postos de trabalho. Sendo 55,45% (183), 
representado por homens e 44,55% (147) sendo representado pelas mulheres. Também mostrando uma maior representação por 
pessoas entre 18 a 24 anos e pelo ensino médio completo, sendo 61,82% (204) e 62,42% (206), respectivamente. Observa-se uma 
concentração de contratações em alguns dos grandes grupos que mostram características das vocações econômicas do 
município, onde os bens e serviços industriais (7) representam 51,82% (171) de 330 de cargos de emprego.
Em agosto de 2022, foram abertas +357 novas empresas, e 22 foram fechadas em Caruaru, tendo um saldo de +335;
O preço da Cesta Básica em agosto de 2022 foi de R$ 658,80 reais, apresentou variação de 1,75% acima do mês anterior (R$ 
647,45 reais); 
A arrecadação de ISS em Caruaru em agosto de 2022 foi de R$ 7.782.912,42 milhões, um aumento de 23,42% ao comparar com 
o mesmo período do ano anterior (R$ 6.306.167,96 milhões); 
O total de ICMS arrecadado pelo estado no mês de agosto de 2022 em Caruaru foi de R$57.014.632 milhões, valor 5,43% superior 
ao de agosto de 2021 (R$ 54.077.279,07 milhões).
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Avaliação Agosto de 2022

Resumo Executivo

Indicadores Brasil (B)
Indicadores Caruaru (C) 



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

Agosto 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.

Variação do
Estoque
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6,57%
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ago/22

72.473
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42.531.653

Agosto
2022 2021

330 554

15.119 17.265

370.062278.639

Saldo Mês

Agosto
2022 2021

Saldo Ano

1.113 2.944

38.799 44.196

1.864.523 2.080.825

Saldo 12 Meses

set/21-ago/22 set/20-ago/21

3.415 5.970

81.540 90.317

2.487.974 2.963.728
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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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Emprego Formal

Fonte: CAGED
Indicador Caruaru (C) 
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Saldo por sexo Saldo por faixa etária



Emprego Formal

Fonte: CAGED
Indicador Caruaru (C) 
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Saldo por grau de instrução Saldo por grande grupo



Fonte: SEFAZ/PMC

Abertura e fechamento de Empresas - Saldo

Indicador Caruaru (C) 
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Incluindo microempreendedores individuais



Valor da Cesta Básica

Fonte: PROCOM/PMC
Indicador Caruaru (C)
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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 - AGOSTO

novos
processos de

abertura e alteração
de empresas

100%analisados²

 160

²Incluso os processos finalizados e a finalizar

AGOSTO

Currículos 931 20.361

134

229

208.5906.781

18

24

Empresas

Vagas

Indicações

TOTAL



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.

 Os dados divulgados passaram por uma revisão interna em decorrência de atualizações no sistema. Por este motivo, alguns valores aparecem a partir de agora 
com alterações consideráveis frente aos valores anteriores.
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Esclarecimentos




