
Observatório Econômico 
Boletim de Mercado – Joinville (junho/2019) 

PIB – Produto Interno Bruto 

MERCADO DE TRABALHO  

    A projeção para 2019 é que o PIB cresça 0,82% pelo Boletim 
FOCUS/BCB.  A previsão para SC é de 3,2%, destacando-se, 
serviços e o segmento de bens de capital (máquinas e 
equipamentos). Na cidade de Joinville houve uma melhora na 
arrecadação do ICMS o que demonstra um aumento de 8,10%. O 
aumento do ICMS está atrelado a recuperação do emprego na 
industria e serviço em Joinville.  No acumulado de janeiro a maio, 
Joinville é a cidade que mais registrou abertura de novas vagas de 
trabalho no estado, com 6.204.  O serviço é quem lidera a criação de 
postos, seguido de  pela industria. Os principais indexadores (IGP-M e 
IGP-D) registrou aumento inflação decorrente do acréscimo em 
matéria prima e construção civil  pelo INPC e IPCA houve quedas nos 
preços dos combustíveis e alimentos, num quadro de grande 
ociosidade de recursos na economia, como fica evidente elevada taxa 
de desemprego.  Em termos de mercado de investimentos, o 
IBOVESPA terminou o mês de junho com valorização de 4,06%, aos 
105.817 pontos. Ja o CDI, teve rentabilidade de 0,47% no mês, e 
acumulado de 3,28% em 12 meses. O dólar comercial encerrou o mês 
com baixa de -2,13% cotado a R$ 3,76. Em termos de confiança 
empresarial, o ICEI - Índice de Confiança do Empresário Industrial, 
medida pela CNI, aumentou 0,4 pontos passando de 56,5 para 56,9 
pontos, aumentando a confiança do empresariado na retomada da 
atividade industrial nacional e ICE-Sustentare no segundo trimestre de 
50,14. Sendo assim os indicadores apresentam recuperação 
econômica, com a reforma da previdência. 
 
 

Fonte: CEPAT– Joinville (Junho/2019) 
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Fonte: CVM (Junho2019) 

Por Ricardo Alexandre de Mello Oliveira e Thiago Zschornack 

Fonte: Minhaseconomias  (junho/2019) 

Impostos diversos de JOINVILLE 
 

 

Fonte: FECAM (junho/2019) Fontes: IBGE e FGV (junho /2019) 

             INFLAÇÃO  

M
AC

RO
EC

O
N

O
M

IA
 

Indexadores Junho  Acumulado 06/2019 

IGP-M/FGV 0,80% 4,39 

IGP-DI/FGV 0,63% 4,39% 

INPC/IBGE 0,01% 2,23% 

IPCA/IBGE 0,01% 2,45% 
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