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“Conformity is the jailer of freedom and 
 the enemy of growth” 

 

 John F. Kennedy 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
19 DE AGOSTO DE 2022 
 
- Cenário internacional muda e investidor volta à Bolsa brasileira 
As duas primeiras semanas de agosto registraram uma mudança de tendência na Bolsa.  
- Preço do leite em alta no mundo, mas não incentiva produtor 
A oferta mundial de leite continua restrita, o que deverá segurar os preços em 
patamares elevados.  
- Governo quer incentivar participação de terminais 
O governo deve adicionar à modelagem de privatização do Porto de Santos a 
possibilidade de as operadoras de terminais de cargas no complexo portuário se 
associarem sem limites de participação conjunta, desde que cada uma represente até 
5% do consórcio.  
- ‘Monitor’ confirma retomada até junho 
Com avanço de 1,1% em relação ao trimestre anterior, a retomada econômica 
prosseguiu no período de abril a junho, segundo o Monitor do PIB-FGV, a mais detalhada 
prévia do PIB.  
- 2020 teve recorde de demissões no comércio 
O primeiro ano da pandemia de covid-19 provocou um recorde de demissões e 
fechamento de estabelecimentos comerciais no País, segundo a Pesquisa Anual de 
Comércio 2020, divulgada pelo IBGE.  
- Fintech Warren demite 7% dos funcionários após reestruturação 
A fintech gaúcha Warren é mais uma startup brasileira a promover demissões em massa 
diante da crise que vem abalando empresas de tecnologia.  
- Novo leilão de debêntures de Eike exigirá garantia bancária 
Com mais um fracasso na venda de debêntures (títulos de dívida) do empresário Eike 
Batista, um novo leilão deve ser realizado.  
- Mudanças na Eletrobras 
Com a privatização da Eletrobras, que movimentou R$ 33,7 bilhões, foram divulgadas 
mudanças em seu quadro societário: o FIA Banclass – do banco Clássico, de Juca Abdalla 
– saiu.  
- Brasil é destaque nas vendas de produtos licenciados 
O Brasil registrou no ano passado o segundo maior crescimento nas vendas de produtos 
licenciados numa comparação internacional.  
- Investidor realiza lucros e penaliza ações de varejistas 
Num dia de mercado morno, o setor varejista figurou na ponta negativa ontem. 
Americanas (-6,13%), Via (-6,08%) e Magazine Luiza (-3,61%) fecharam no vermelho.  
- Espanhola Aena arremata Congonhas e mais dez terminais por R$ 2,45 bi 
Único interessado no leilão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o grupo 
espanhol Aena arrematou a concessão do principal bloco com uma oferta de R$ 2,45 
bilhões (ágio de 231%). 
- ANP vai rever preço para cálculo de royalties do petróleo no país 
A ANP quer antecipar a revisão no preço de referência para o cálculo dos royalties do 
petróleo no país para beneficiar pequenas e médias empresas que operam no setor.  
 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/08/alimento-sobe-menos-mas-retorno-ao-patamar-de-um-ano-atras-esta-distante.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/08/alimento-sobe-menos-mas-retorno-ao-patamar-de-um-ano-atras-esta-distante.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/espanhois-devem-levar-congonhas-em-leilao-de-aeroportos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/espanhois-devem-levar-congonhas-em-leilao-de-aeroportos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/espanhois-devem-levar-congonhas-em-leilao-de-aeroportos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/distribuicao-de-royalties-e-participacoes-sobre-producao-de-petroleo-batem-recordes-diz-anp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/distribuicao-de-royalties-e-participacoes-sobre-producao-de-petroleo-batem-recordes-diz-anp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/distribuicao-de-royalties-e-participacoes-sobre-producao-de-petroleo-batem-recordes-diz-anp.shtml
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Cenário internacional muda e investidor volta à Bolsa brasileira 

(19/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As duas primeiras semanas de agosto registraram uma mudança de tendência na 

Bolsa. Em 15 dias, o investidor estrangeiro injetou R$ 11 bilhões na B3, ajudando o 

mercado acionário a se recuperar. No mês, o Ibovespa, principal índice da Bolsa 

brasileira, subiu 10%. Entre abril e maio, R$ 13,8 bilhões haviam saído. Após uma fuga 

de capital estrangeiro em abril e maio, quando R$ 13,8 bilhões deixaram a Bolsa 

brasileira, e um cenário morno em junho e julho, quando R$ 2,3 bilhões ingressaram, os 

primeiros dias de agosto registraram uma mudança. Em 15 dias, o investidor estrangeiro 

injetou R$ 11 bilhões na B3, ajudando o mercado acionário a se recuperar – no mês, o 

Ibovespa, principal índice da Bolsa, subiu 10%.  

A mudança de expectativa em relação à desaceleração da economia global – que 

poderá ser mais suave do que o estimado inicialmente – e a deterioração do cenário 

político e econômico de outros países emergentes têm favorecido o ingresso de capital 

internacional no Brasil. 

Segundo o economista Silvio Campos Neto, da Tendências Consultoria, nos 

últimos 20 dias cresceu a aposta entre economistas e analistas de que o Federal Reserve 

(Fed, o banco central americano) não precisará aumentar a taxa de juros de forma tão 

agressiva para segurar a inflação. Assim, o risco de uma recessão nos EUA diminui, e os 

investidores ficam mais propensos a tomar risco e investir em emergentes como o Brasil. 

Preço do leite em alta no mundo, mas não incentiva produtor 

(19/08/2022) 
Reuters. 

A oferta mundial de leite continua restrita, o que deverá segurar os preços em 

patamares elevados. A oferta mundial do produto em pó neste ano é 3,3% inferior à do 

anterior, e os preços têm alta de 14% na Europa, uma das principias regiões produtoras. 

A elevação de preços é ruim para o consumidor, porque já há uma aceleração de 

todos os alimentos, mas também não resolve os problemas dos produtores, que estão 

investindo menos e deverão entregar um volume menor de leite ao mercado. Os preços 

deveriam incentivar o produtor a elevar a produção, mas uma série de fatores traz 

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/08/alimento-sobe-menos-mas-retorno-ao-patamar-de-um-ano-atras-esta-distante.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2022/08/alimento-sobe-menos-mas-retorno-ao-patamar-de-um-ano-atras-esta-distante.shtml
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dúvidas ao setor. Mesmo com valores elevados, as margens de rentabilidade estão 

baixas, o que vale tanto para produtores brasileiros como para os das demais regiões 

leiteiras. 

Os custos de produção são altos devido à valorização recente dos grãos, do 

aumento de energia e dos transportes. Além disso, o clima seco afeta as pastagens. 

Neste período de calor intenso, a produtividade das vacas cai e o teor de gordura do 

leite diminui. Os principais produtores mundiais deverão colocar 287 milhões de 

toneladas de leite no mercado neste ano, 1% a menos do que no anterior, segundo o 

Usda (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). 

Governo quer incentivar participação de terminais (19/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O governo deve adicionar à modelagem de privatização do Porto de Santos a 

possibilidade de as operadoras de terminais de cargas no complexo portuário se 

associarem sem limites de participação conjunta, desde que cada uma represente até 

5% do consórcio. Assim, 20 empresas que comandam atividades no porto poderiam 

formar um grupo e disputar a administração.  

A novidade no leilão não exclui o arranjo previsto inicialmente pelo governo, que 

permite que terminais e outros operadores, como de ferrovias, integrem o consórcio 

com uma participação individual maior, de até 15%, mas com limitação de 40% em 

conjunto. “Queremos pessoas que tenham conhecimento de causa”, disse o ministro, 

referindo-se às empresas que já operam no porto. Grandes nomes da navegação, do 

ramo de celulose e de grãos, comandam atividades de movimentação de carga no porto. 

Maior complexo portuário da América Latina, Santos tem mais de 50 terminais. 

Questionado se a nova opção não poderia conferir excesso de poder a um futuro 

consórcio formado por arrendatários, Sampaio afirmou que a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários (Antaq) poderá moderar eventuais conflitos. 

‘Monitor’ confirma retomada até junho (19/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Com avanço de 1,1% em relação ao trimestre anterior, a retomada econômica 

prosseguiu no período de abril a junho, segundo o Monitor do PIB-FGV, a mais detalhada 

prévia do PIB. Todos os grandes setores tiveram desempenho positivo. A produção 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/governo-reduz-tarifa-do-soro-de-leite-e-zera-tarifa-de-importacao-de-airbag-para-motociclista.shtml
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agropecuária cresceu 0,8%, a industrial aumentou 0,2% e a de serviços expandiu-se 

0,4%. Essa melhora estimulou as contratações e a desocupação recuou de 11,1% para 

9,3% da força de trabalho. Mas o dinamismo pode ser menor na segunda metade do 

ano, quando os juros – já elevados – poderão afetar a atividade econômica, como 

observou a coordenadora da pesquisa, Juliana Trece. O crescimento foi favorecido, 

comentou a pesquisadora, por estímulos oficiais, como a liberação do FGTS. O efeito 

dessas medidas pode ter sido apenas de curto prazo.  

Candidatos à Presidência da República têm falado em manter o Auxílio Brasil de 

R$ 600 em 2023. Bolsonaro se mostrou favorável a prorrogação, criando um desafio na 

elaboração do projeto orçamentário para 2023. Falta saber como se poderá financiar 

essa despesa adicional sem comprometer a sustentabilidade das contas públicas. 

Mais preocupante que essas dúvidas, no entanto, é o limitado alcance da política 

econômica e, tanto quanto se sabe, das preocupações da equipe governamental. Em 

mais de três anos e meio, o Ministério da Economia jamais propôs um plano de 

crescimento vigoroso, nem tratou seriamente da indisfarçável crise industrial. 

2020 teve recorde de demissões no comércio (19/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O primeiro ano da pandemia de covid-19 provocou um recorde de demissões e 

fechamento de estabelecimentos comerciais no País, segundo a Pesquisa Anual de 

Comércio 2020, divulgada pelo IBGE. No primeiro ano da crise sanitária foram perdidos 

404,1 mil postos de trabalho. A atividade comercial ocupava 9,8 milhões de 

trabalhadores em 2020, queda recorde de 4% ante 2019. A pesquisa revelou que em 

2020 havia 1,3 milhão de empresas comerciais no Brasil, redução de 7,4% em relação a 

2019. 

O comércio varejista encolheu 8,7%. Já a venda por atacado teve expansão no 

número de empresas (1,3%) e no contingente de trabalhadores (2,2%), para um total de 

1,7 milhão de pessoas. Impulsionado pela pandemia, o número de empresas que 

declararam realizar vendas pela internet saltou de 23.181 em 2019 para 56.788 em 

2020. Houve aumento também na modalidade de televendas, que passou de 11.686 

empresas em 2019 para 27.205 em 2020. A remuneração média recuou de 1,9 salário-

mínimo em 2019 para 1,8 salário mínimo em 2020.  
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Fintech Warren demite 7% dos funcionários após reestruturação 

(19/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A fintech gaúcha Warren é mais uma startup brasileira a promover demissões 

em massa diante da crise que vem abalando empresas de tecnologia. A companhia 

enxugou em 7% o quadro de 700 funcionários ontem. A empresa confirmou os 

desligamentos, mas não falou sobre números. De acordo com uma planilha preenchida 

por ex-funcionários, áreas como gerente de produto, desenvolvimento, pesquisa, 

análise de dados e previdência privada foram afetadas. A fintech afirmou que os 

demitidos terão um pacote de auxílios, que inclui plano de saúde estendido”. 

Em abril de 2021, a Warren levantou R$ 300 milhões em um aporte liderado pelo 

GIC, fundo soberano de Cingapura – no último mês de julho, a companhia revelou uma 

extensão da rodada, que colocou o Citi Ventures entre os sócios, mas não revelou o valor 

aportado. O cheque foi o maior da história da startup, que, em 2019, havia recebido R$ 

25 milhões dos fundos Ribbit, Kaszek e Chromo Invest. Em 2020, a empresa levantou R$ 

120 milhões na rodada série B, que teve participação de QED, Meli Fund e Quarts. 

Em 2022, a empresa comprou as empresas Box TI e Meuportfolio. Antes disso, 

ela havia comprado a Renascença DTVM e feito uma fusão com a Vitra Capital. Fundada 

em Porto Alegre em 2014 por ex-sócios da XP, a corretora utiliza um robô para oferecer 

diferentes carteiras conforme três variáveis: perfil de investidor, tempo planejado para 

o investimento e objetivo final. Automaticamente, a plataforma seleciona as carteiras 

mais apropriadas. Para os mais experientes, é possível montar a própria carteira. Antes 

conhecidas por contratar centenas de funcionários ao mês, as startups têm realizado 

centenas de demissões pelo mundo – o fenômeno não é exclusivo do Brasil. O período 

tem sido batizado de “inverno das startups”. 

Novo leilão de debêntures de Eike exigirá garantia bancária 

(19/08/2022) 
Broadcast. 

Com mais um fracasso na venda de debêntures (títulos de dívida) do empresário 

Eike Batista, um novo leilão deve ser realizado. A ideia é fazer a oferta sem preço mínimo 

e com a exigência de garantia bancária de quem entregar a proposta. A juíza ainda não 
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marcou a data, mas será em um “prazo curto”. Realizada a terceira tentativa de venda 

das debêntures só teve uma proposta formal, com uma oferta abaixo do mínimo pedido, 

de R$ 1,250 bilhão. Nos outros envelopes, apenas manifestações de interesses e a 

sugestão de uma nova rodada de venda com edital mais claro. Nomes como BTG Pactual, 

a americana Oaktree e o canadense Vox Royalty entregaram envelopes. 

Mudanças na Eletrobras (19/08/2022) 
Broadcast. 

Com a privatização da Eletrobras, que movimentou R$ 33,7 bilhões, foram 

divulgadas mudanças em seu quadro societário: o FIA Banclass – do banco Clássico, de 

Juca Abdalla – saiu. Já o 3G Radar, de Jorge Paulo Lemann & Cia, entrou na relação dos 

ordinaristas (detentores de ações com direito a voto) e, com 1,66% do capital, manteve 

posição de destaque.  O Clássico está ausente. Antes, o banco de Abdalla aparecia com 

5,08% das ações ordinárias, correspondente a 4,18% do capital total. Não acompanhou 

o processo de capitalização e a fatia foi diluída. Hoje tem participação em torno de 3%. 

Entre os preferencialistas (detentores de ações sem direito a voto), o fundo 3G 

Radar manteve os 10,6% dos papéis PNB. Apesar do conceito de capital pulverizado, que 

norteou o processo de capitalização da companhia, a “cara privada” da Eletrobras pode 

ser definida pelo trio Lemann/marcel Telles/beto Sicupira junto a Juca Abdalla e sua 

ainda importante fatia do capital. 

Embora não apareça nas listas oficiais, a Previ, fundo de pensão dos funcionários 

do Banco do Brasil, entrou forte na capitalização. Há ainda outros acionistas antigos que 

permaneceram, como o Banco do Nordeste (0,06%) e o fundo da Caixa FGHAB (0,04%), 

além do FND (Fundo Nacional de Desestatização, com 1,98% do total), BNDES (4,03%) e 

BNDESPAR (3,94%). Juntando as ações próprias e as das controladas, a União baixou sua 

participação total de 61,71% para 39,07%. 

Brasil é destaque nas vendas de produtos licenciados 

(19/08/2022) 
Broadcast. 

O Brasil registrou no ano passado o segundo maior crescimento nas vendas de 

produtos licenciados numa comparação internacional. Segundo levantamento da 

Licensing International, o faturamento de itens nessa categoria avançou 9,4% no País 
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em 2021, em relação a 2019, antes da pandemia, para R$ 21,05 bilhões. A alta só ficou 

atrás da região que engloba os Estados Unidos e o Canadá, onde houve incremento de 

9,7%. 

Investidor realiza lucros e penaliza ações de varejistas 

(19/08/2022) 
Broadcast. 

Num dia de mercado morno, o setor varejista figurou na ponta negativa ontem. 

Americanas (-6,13%), Via (-6,08%) e Magazine Luiza (-3,61%) fecharam no vermelho. Em 

vestuário, as perdas foram puxadas por Marisa Lojas (-7,95%) e C&A (-2,20%). “Essas 

empresas, apesar de estarem deficitárias no acumulado do ano, subiram muito. E, em 

momento de instabilidade, a realização (de lucros) é um fato”, diz Julia Monteiro, da 

Mycap. 

Espanhola Aena arremata Congonhas e mais dez terminais por 

R$ 2,45 bi (19/08/2022) 
Folha de São Paulo. 

Único interessado no leilão do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o grupo 

espanhol Aena arrematou a concessão do principal bloco com uma oferta de R$ 2,45 

bilhões (ágio de 231%). A outorga mínima era de R$ 740,1 milhões. 

O segundo bloco, formado pelo Campo de Marte (SP) e Jacarepaguá (RJ), foi 

arrematado pela XP Infra IV, única concorrente, com uma oferta de R$ 141,4 milhões —

ágio de 0,01% em relação ao lance mínimo inicial, de R$ 141,3 milhões. O movimento 

marca a entrada da empresa no setor, por meio da XP Asset.  

O terceiro bloco, Norte 2, que abrange os aeroportos de Belém (PA) e Macapá 

(AP), foi o único em que houve disputa entre empresas. O vencedor foi o consórcio 

NovoNorte Aeroportos com uma oferta de R$ 125 milhões (ágio de 119,78%). O grupo 

venceu a segunda oferta, da Vinci, de R$ 115 milhões.  

ANP vai rever preço para cálculo de royalties do petróleo no país 

(19/08/2022) 
Folha de São Paulo. 

A ANP (Agência Nacional do Petróleo) quer antecipar a revisão no preço de 

referência para o cálculo dos royalties do petróleo no país para beneficiar pequenas e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/espanhois-devem-levar-congonhas-em-leilao-de-aeroportos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/espanhois-devem-levar-congonhas-em-leilao-de-aeroportos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/08/espanhois-devem-levar-congonhas-em-leilao-de-aeroportos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/distribuicao-de-royalties-e-participacoes-sobre-producao-de-petroleo-batem-recordes-diz-anp.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/distribuicao-de-royalties-e-participacoes-sobre-producao-de-petroleo-batem-recordes-diz-anp.shtml
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médias empresas que operam no setor. As grandes petroleiras, porém, veem riscos de 

que o processo possa levar à revisão dos preços também dos grandes campos de petróleo 

do pré-sal, transferindo parte da margem de lucro do setor para os cofres de estados e 

municípios. A proposta de revisão foi aprovada em decreto pelo governo federal, que 

justifica mudanças no cenário global de petróleo. Cita ainda recente aperto nas 

especificações do combustível marítimo, que valorizaram o petróleo do pré-sal. 

Os royalties são uma compensação financeira pela extração de recursos 

naturais, paga à União e aos municípios e Estados produtores. As petroleiras pagam uma 

espécie de Imposto de Renda sobre campos de grande produtividade, chamada de 

participação especial. Em 2020, as duas compensações renderam R$ 74 bilhões, 

divididos entre União, estados e municípios. Localizados em frente aos maiores campos 

do pré-sal, as cidades fluminenses de Niterói e Maricá são os maiores arrecadadores 

entre os municípios. O cálculo dessa compensação considera o volume extraído e o 

preço do petróleo de cada campo —que varia de acordo com sua qualidade, ou seja, os 

tipos de combustível que ele produz, em comparação com o petróleo Brent, referência 

global. 

Petróleos mais pesados, como os dos campos acima da camada de sal, produzem 

menos gasolina e diesel e tendem a ter um desconto maior com relação ao Brent. Já o 

óleo do pré-sal é mais leve e produz derivados mais valorizados. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

Uso correto dos verbos: 
 
CORRETO: Se ela vir a foto. 
ERRADO: Se ela ver a foto. 
 
CORRETO: Se ele vier aqui. 
ERRADO: Se ele vir aqui. 
 
Os textos do conteúdo exposto neste informativo não são de autoria do Governo do Estado do Ceará. 

Assessoria de Comunicação – ADECE 
Fone: (85) 3108.2700 
www.adece.ce.gov.br 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/pre-sal-eleva-exportacao-mas-fracassa-em-reduzir-dependencia-de-importacao-de-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/pre-sal-eleva-exportacao-mas-fracassa-em-reduzir-dependencia-de-importacao-de-combustiveis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/07/arrecadacao-federal-sobe-11-no-1o-semestre-e-bate-recorde-historico.shtml
http://www.adece.ce.gov.br/
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INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 

ATUALIZADO DIA 06.07.2022 
 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN A DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 1,45 2,09 -3,56 6,63 1,57 

Brasil 1,78 1,22 -3,88 4,62 1,20 
 

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JAN A 
DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 155,90 163,58 163,86 192,31 212,69 

Brasil 7.004,14 7.389,13 7.467,62 8.679,49 9.564,51 

           

PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL (%) (JAN-DEZ) 
 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

PIB_CE/PIB_BR 2,23 2,21 2,19 2,22 2,22 

Participações População (%) 4,35 4,35 4,34 4,33 4,33 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 06/07/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%) 

REGIÃO/ANO FEV/18 
JAN-

DEZ/18 
FEV/19 

JAN-
DEZ/19 

FEV/20 
JAN-

DEZ/20 
FEV/21 

JAN-DEZ 
/21 

FEV/22 

Ceará 1,52 1,81 3,16 1,77 1,57 -3,84 -0,30 4,98 0,30 

Nordeste 1,26 1,32 1,04 0,45 2,12 -3,51 -2,53 3,69 2,62 

Brasil 1,64 1,32 2,05 1,05 0,42 -4,05 -0,80 4,60 0,44 
Fonte: Banco Central. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 
 

CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (ACUMULADO DE JAN A MAI) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (21 - 22) % 

Exportações 782,87 952,94 802,81 832,08 958,28 15,17 

Importações 1.094,40 928,19 1.061,74 1.280,18 2.443,35 90,86 

Saldo Comercial -311,54 24,76 -258,93 -448,11 -1.485,07 231,41 
Fonte: MDIC.  
 

PRINCIPAIS ÍNDICES 

 Variação Acumulada de Janeiro a Abril 

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021  2022 

Produção Física Industrial 3,5 1,0 -14,4 16,9 -9,0 

Pesquisa Mensal de Serviços -8,6 -4,9 -7,2 -1,8 16,5 

Pesquisa Mensal do Turismo -1,5 9,1 -23,3 -27,9 62,2 

Vendas Mensais do Varejo Comum 3,7 -1,1 -14,4 0,0 8,0 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado 6,1 1,7 -11,5 12,2 8,7 

Vendas Mensais de Materiais de Construção -2,6 9,4 -5,4 30,7 19,0 
Fonte: IBGE e FGV. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 
* Atualizado até Jun/2022. 
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MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.4 2022.1 

Desocupação (%) 10,1 10,1 14,4 11,1 11,0 

Nível de ocupação (%) 50,3 50,8 42,8 47,2 45,2 

            

População em idade de trabalhar 7.312 (100%) 7.410 (100%) 7.620 (100%) 7.467 (100%) 7.479 (100%) 

Força de trabalho (mil) (a=b+c) 4.088 (56%) 4.185 (56%) 3.808 (50%) 3.961 (53%) 3.803 (51%) 

    Ocupada (mil) (b) 3.676 3.762 3.260 3.522 3.384 

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.622 1.580 

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.900 1.804 

    Desocupada (mil) (c) 412 423 549 439 419 

Fora da Força de trabalho (mil) 3.224 (44%) 3.225 (44%) 3.812 (50%) 3.506 (47%) 3.676 (49%) 

   Desalentados (mil) 328 (10,2%) 358 (11,1%) 466 (12,2%) 380 (10,8%) 385 (10,5%) 

      

Rendimento médio real habitual 
de todos os trabalhos das pessoas 
ocupadas (R$) 

1.778 1.982 1.903 1.800 1.738 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 
 

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS (ATÉ MAIO/2022) 

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022** 

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497 1.521.989 1.541.988 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.853.817 8.950.730 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 49.001.712 50.053.215 

                  

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,23 17,19 17,23 

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,16 3,12 3,11 3,08 

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,10 18,07 17,88 
Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED. 
Nota: * O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021. 
** O estoque de empregos 2022: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contratações de 2021 + o saldo das 
contratações de 2022. 
 
 

POPULAÇÃO E EMPREGO/POPULAÇÃO (ATÉ MAIO/2022) 

REGIÃO/ANO 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 

Ceará 8.904.459 8.963.663 9.020.460 9.075.649 9.132.078 9.187.103 9.240.580 9.293.112 

Nordeste 56.551.115 56.907.538 57.245.734 56.752.244 57.063.084 57.374.243 57.667.842 57.951.331 

Brasil 204.441.683 206.072.026 207.652.504 208.436.323 210.088.011 211.755.692 213.317.639 214.828.540 

                  

Ceará (%) 17,33 16,10 16,24 16,22 16,19 15,69 16,47 16,51 

Nordeste (%) 15,74 14,82 14,92 15,24 14,98 14,59 15,35 15,36 

Brasil (%) 23,51 22,35 22,29 22,37 22,24 21,83 22,97 23,17 
Fonte: RAIS/ME, NOVO CAGED e IBGE. 
Nota: * Dados sujeito a alterações. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Maio/2022. 

Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2022* 219.416 199.417 19.999 
2021* 496.300 415.808 80.492 
2020* 373.212 367.259 5.953 
2019 372.926 363.380 9.546 
2018 376.722 357.097 19.625 
2017 365.964 371.270 -5.306 
2016 386.494 423.395 -36.901 
2015 461.644 497.486 -35.842 
2014 540.098 498.154 41.944 
2013 523.674 477.859 45.815 
2012 481.466 451.338 30.128 
2011 489.918 443.892 46.026 
2010 448.201 375.414 72.787 
2009 379.204 314.768 64.436 
2008 345.458 304.017 41.441 
2007 295.833 256.111 39.722 
2006 267.041 233.481 33.560 
2005 240.637 209.762 30.875 
2004 227.205 195.965 31.240 
2003 210.583 191.938 18.645 

Subtotal 7.501.996 6.947.811 554.185 

2002     30.831 
2001     17.081 
2000     17.779 
1999     5.823 
1998     -7.460 
1997     4.031 
1996     1.463 

Total     623.733 
Fonte: Ministério da Economia/ NOVO CAGED. 
Nota: * Valores sujeitos a revisão. 
 

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN A MAI) 

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Abertura 29.554 34.007 31.793 46.095 46.749 

Fechamento 55.320 13.361 11.219 14.887 20.327 

Saldo -25.766 20.646 20.574 31.208 26.422 
Fonte: JUCEC. 
 

PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS) (ACUMULADO DE JAN A ABR) 

PERÍODO 2018 2019 2020 2021 2022 Var (18 - 22) % 

  5.661.429 5.547.358 5.482.558 5.718.556 5.940.895 4,94 
Fonte: CIPP. 
 

CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN A MAR) 

  2018 2019 2020 2021 2022 Var (20 - 22) % 

Ceará 2.777.553 2.931.400 2.881.047 3.106.936 3.103.984 7,74 
  Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento. 

Núcleo de Inteligência ADECE/SEDET 
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