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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:  
23 DE AGOSTO DE 2022 
 
- ‘Safrinha’ leva Brasil à maior colheita de grãos da história 
O Brasil baterá recorde no agronegócio neste ano, com a maior safra de grãos da história. Para 
isso, teve ajuda da chamada “safrinha” de milho. Antes considerada espécie de “xepa” para 
manter o solo coberto, a safrinha ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e 
agregou tecnologia 
- Com tecnologia, safrinha atinge novo patamar de produtividade  
Segundo maior produtor nacional de milho, com 17,6 milhões de toneladas nesta safra – 14,6 
milhões da segunda safra –, o Paraná vem batendo recordes de produtividade, conforme Edmar 
Wardensk Gervásio, do Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento.  
- Empresas de saneamento temem retrocesso em marco legal 
As empresas privadas de saneamento acompanham o que pretendem fazer os presidenciáveis 
com a regra que extinguiu a possibilidade de companhias públicas de saneamento fecharem 
contratos diretamente com municípios, sem licitação. O segmento justifica que manter a 
proibição, pilar do marco legal aprovado em 2020, é essencial para o mercado ganhar tração e 
atingir a universalização da cobertura de água e esgoto até 2033.  
- Recorde, inflação anual na Zona do Euro chega a 8,9% em julho 
A inflação da Zona do Euro, que abrange 19 países, atingiu um novo recorde no acumulado dos 
últimos 12 meses, de 8,9% em julho, de acordo com o dado divulgado pela Agência de 
Estatísticas da União Europeia (Eurostat). É a taxa mais elevada desde que o euro foi criado, em 
1999. A Agência Europeia calcula que quase metade da inflação é causada pela energia mais 
cara, por causa de impactos da invasão russa na Ucrânia. Em nota, a consultoria Capital 
Economics avalia que a inflação na Zona do Euro deve permanecer elevada e com pressões 
inflacionárias amplamente disseminadas. 
- Cemig volta às origens e foca investimentos em Minas Gerais 
Após iniciar um movimento de expansão para além das fronteiras de Minas Gerais na década de 
1990, a Cemig volta às suas origens. A estatal, fundada em 1952, está se desfazendo de negócios 
fora do Estado. Hoje, a empresa de energia elétrica tem o maior programa de investimento da 
história, de R$ 22,5 bilhões até 2025, afirma o presidente da companhia, Reynaldo Passanezi. À 
frente da Cemig desde 2020, o executivo fez um ajuste nas contas para retomar o processo de 
investimentos.  
- Trabalho de casa para empresas globais 
Desde a pandemia, a busca por um trabalho flexível, em que o profissional pode decidir onde, 
quando e como trabalhar cresceu muito, a ponto de se tornar um pré-requisito para os 
profissionais aceitarem algum emprego. Nesse contexto, de grandes transformações no mundo 
corporativo, os marketplaces surgem como resposta ao desejo por autonomia e à demanda do 
mercado por especialistas em tecnologia. 
- ‘Carnezinho’ do Magalu pode triplicar o preço do celular 
Um vídeo em que Luiza Trajano convida as pessoas a fazer compras no Magazine Luiza por meio 
de carnês viralizou na internet. A presidente do conselho de administração da companhia diz 
que o crédito das pessoas está pré-aprovado na varejista. “Lembra aquele carnezinho gostoso? 
Em prestações que você pode pagar e ainda vamos dar um descontinho nos juros”, dizia a 
executiva. Contudo, pagar produtos no carnê pode não ser uma boa saída para o bolso do 
consumidor.  
- Cibersegurança é condição para destravar 5G na saúde 
- B3 cria site para ajudar brasileiro a investir 
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‘Safrinha’ leva Brasil à maior colheita de grãos da história 
(23/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O Brasil baterá recorde no agronegócio neste ano, com a maior safra de grãos da 

história. Para isso, teve ajuda da chamada “safrinha” de milho. Antes considerada 

espécie de “xepa” para manter o solo coberto, a safrinha ganhou importância à medida 

que a produção se sofisticou e agregou tecnologia. Espremida entre a colheita do verão 

e a entressafra do inverno, atingirá 87,4 milhões de toneladas, 44% mais que a anterior, 

segundo a Conab. Será a maior colheita da série histórica da safrinha, que acabou se 

transformando num “safrão” e superando em área e volume de produção a safra 

principal, de verão. Isso abre perspectivas para o Brasil dobrar a produção de milho nos 

próximos anos e se aproximar dos líderes mundiais – Estados Unidos e China. 

Além de ter campo para aumentar a produção do grão, que é a base da produção 

brasileira de proteína animal, o País passou a usar milho para fazer etanol. 

O Brasil vai produzir este ano 114,7 milhões de toneladas de milho, alta de 31,7% 

em relação à safra anterior. Com isso, vai ajudar a compor outra safra recorde de grãos, 

com 271,4 milhões de toneladas, acréscimo de 6,2%, ou 15,9 milhões de toneladas ante 

a colheita anterior. O resultado do milho poderia ter sido ainda melhor, não fosse a 

queda de 15,3% na produção da Região Sul na primeira safra por falta de chuvas. 

Com tecnologia, safrinha atinge novo patamar de produtividade  
(23/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Segundo maior produtor nacional de milho, com 17,6 milhões de toneladas nesta 

safra – 14,6 milhões da segunda safra –, o Paraná vem batendo recordes de 

produtividade, conforme Edmar Wardensk Gervásio, do Departamento de Economia 

Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 

“A segunda safra do período 2021/2022 no Paraná é recorde em área plantada, 

com 2,7 milhões de hectares, 8% maior que a da safra anterior”, diz. “A produtividade 

média é de 5,4 mil kg por hectare, mas temos produtores com média de 6 mil kg.” 

Conforme Gervásio, a produção de milho perdeu espaço para a soja na primeira 

safra e, em consequência, a segunda safra ganhou espaço, competindo com o trigo. Ele 



5 
 
 

diz que a segunda safra tem gerado renda maior para o produtor. Para um custo de 

produção de R$ 46,73, a saca de milho está cotada em R$ 80. 

Em Mato Grosso do Sul, a colheita do milho safrinha avança com produtividade 

média de 78 sacas por hectare, o que deve garantir 9,34 milhões de toneladas para a 

produção nacional. O problema é que falta armazenagem. “O milho está chegando, mas 

ainda temos soja nos silos. Estão sendo utilizados bags (grandes sacos)”, explica o 

secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento e Agricultura, Jaime Verruck. 

Empresas de saneamento temem retrocesso em marco legal 
(23/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As empresas privadas de saneamento acompanham o que pretendem fazer os 

presidenciáveis com a regra que extinguiu a possibilidade de companhias públicas de 

saneamento fecharem contratos diretamente com municípios, sem licitação. O 

segmento justifica que manter a proibição, pilar do marco legal aprovado em 2020, é 

essencial para o mercado ganhar tração e atingir a universalização da cobertura de água 

e esgoto até 2033. Há apreensão de que o instrumento, conhecido como contrato de 

programa, seja recuperado em um eventual governo do petista Luiz Inácio Lula da Silva. 

Quando a lei foi sancionada, o PT foi um dos partidos a questioná-la no STF, que, 

contudo, validou o marco legal. A campanha do petista afirmou que o saneamento será 

destaque no plano de investimentos, mas ressalvou que outros “detalhamentos” ainda 

estão em estudo. O mecanismo foi responsável pelo predomínio das estatais no 

saneamento brasileiro durante as últimas décadas. Como a lei anterior não obrigava os 

municípios a abrir licitação para contratar os serviços de água e esgoto, as prefeituras e 

companhias estaduais fecharam acordos. A falta de fôlego para essas estatais 

investirem, se apresentou como um problema. Metade da população não tem acesso à 

rede de esgoto. 

Em evento promovido pela associação que reúne as operadoras privadas de 

saneamento, a Abcon, a ex-ministra do governo petista Miriam Belchior afirmou que, 

no poder, o partido não paralisaria processos em andamento e colocou os investimentos 

privados no mesmo patamar de importância dos recursos públicos. 
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Recorde, inflação anual na Zona do Euro chega a 8,9% em julho 
(23/08/2022) 
The Economist 

A inflação da Zona do Euro, que abrange 19 países, atingiu um novo recorde no 

acumulado dos últimos 12 meses, de 8,9% em julho, de acordo com o dado divulgado 

pela Agência de Estatísticas da União Europeia (Eurostat). É a taxa mais elevada desde 

que o euro foi criado, em 1999. A Agência Europeia calcula que quase metade da inflação 

é causada pela energia mais cara, por causa de impactos da invasão russa na Ucrânia. 

Em nota, a consultoria Capital Economics avalia que a inflação na Zona do Euro deve 

permanecer elevada e com pressões inflacionárias amplamente disseminadas. 

O salto recorde mantém a pressão para que o Banco Central Europeu (BCE) siga 

elevando seus juros básicos. Para a Oxford Economics, a alta deve ser de 0,5% em 

setembro, apesar da piora nas perspectivas de crescimento do bloco. Apesar disso, as 

Bolsas da Europa fecharam em alta, com o apoio das petroleiras. 

Para o analista-chefe para mercados na CMC Markets, Michael Hewson, a sessão 

se mostrou “desarticulada” para as praças europeias. “Vimos uma modesta alta em 

grande parte devido à recuperação dos mercados dos Estados Unidos de suas mínimas 

intraday de quarta, o que ajudou a adicionar algum suporte aos preços”, avalia. 

Cemig volta às origens e foca investimentos em Minas Gerais 
(23/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Após iniciar um movimento de expansão para além das fronteiras de Minas 

Gerais na década de 1990, a Cemig volta às suas origens. A estatal, fundada em 1952, 

está se desfazendo de negócios fora do Estado. Hoje, a empresa de energia elétrica tem 

o maior programa de investimento da história, de R$ 22,5 bilhões até 2025, afirma o 

presidente da companhia, Reynaldo Passanezi. À frente da Cemig desde 2020, o 

executivo fez um ajuste nas contas para retomar o processo de investimentos.  

Passanezi calcula que os ajustes somam uma economia de cerca de R$ 1 bilhão 

por ano, o que permitiu, pela primeira vez na história, o equilíbrio operacional da estatal. 

A receita líquida no primeiro semestre cresceu 11%, para R$ 16 bilhões. O lucro, no 

entanto, caiu para R$ 1,5 bilhão por causa da decisão de fazer provisões referente à 

devolução de créditos tributários. Agora a Cemig vai focar nas oportunidades dentro do 
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Estado. A decisão é se desfazer de negócios minoritários fora de Minas Gerais. A 

empresa vendeu Renova e Light. Nos investimentos, um dos principais programas é a 

construção de 200 novas subestações, elevando de 415 para 615 unidades. Ao reforçar 

a rede, o objetivo é trazer novas indústrias para o Estado. “Vamos converter cerca de 30 

mil km de linhas monofásica em trifásica, o que amplia a capacidade do usuário.” 

Em geração, os investimentos deverão somar cerca de R$ 5 bilhões em 1,5 GW 

de potência em fontes renováveis, como solar e eólica. Em geração distribuída (painéis 

solares nas residências) será aplicado R$ 1,5 bilhão. A distribuição ficará com a maior 

parte dos recursos, de R$ 14 bilhões; e o gás natural, R$ 1,5 bilhão. Os investimentos 

devem ser feitos com caixa ou valor conseguido com a venda de ativos. Só com Light e 

Renova, a estatal embolsou R$ 2,5 bilhões. Com exceção das energias renováveis, que 

poderão ser construídas no Nordeste, os demais projetos devem ocorrer em Minas. 

Trabalho de casa para empresas globais (23/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Desde a pandemia, a busca por um trabalho flexível, em que o profissional pode 

decidir onde, quando e como trabalhar cresceu muito, a ponto de se tornar um pré-

requisito para os profissionais aceitarem algum emprego. Nesse contexto, de grandes 

transformações no mundo corporativo, os marketplaces surgem como resposta ao 

desejo por autonomia e à demanda do mercado por especialistas em tecnologia. 

Os profissionais podem se cadastrar de forma gratuita nessas plataformas e, ao 

serem selecionados para determinado projeto ou empresa, assinam um contrato com a 

rede de talentos. Ou seja, o vínculo trabalhista que o profissional tem é com o 

marketplace. Por isso, para fazer parte do banco de talentos das plataformas é preciso 

passar por um processo de seleção que avalia competências técnicas de acordo com a 

área de atuação e, em alguns casos, por uma análise de perfil profissional e habilidades 

socioemocionais. O sistema de inteligência artificial da Andela, marketplace ao qual ele 

aderiu, reúne inúmeras informações sobre o profissional para registrar no banco de 

dados e facilitar o processo de match com as empresas que buscam profissionais.  

A empresa africana chegou ao Brasil em agosto de 2021. Segundo o diretor de 

marketplace da companhia, Álvaro Oliveira, o mercado brasileiro é conhecido por ter 

muitos profissionais capacitados na área de desenvolvimento e esse foi um fator-chave 
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para a vinda da organização ao País. “Nossas vagas são globais e a ideia é que pessoas 

de qualquer canto do mundo possam ter acesso às oportunidades.” 

‘Carnezinho’ do Magalu pode triplicar o preço do celular 
(23/08/2022) 
E-investidor 

Um vídeo em que Luiza Trajano convida as pessoas a fazer compras no Magazine 

Luiza por meio de carnês viralizou na internet. A presidente do conselho de 

administração da companhia diz que o crédito das pessoas está pré-aprovado na 

varejista. “Lembra aquele carnezinho gostoso? Em prestações que você pode pagar e 

ainda vamos dar um descontinho nos juros”, dizia a executiva. Contudo, pagar produtos 

no carnê pode não ser uma boa saída para o bolso do consumidor. No caso do Magazine 

Luiza, a empresa exige o pagamento de uma entrada e, depois, na compra parcelada, os 

valores podem ficar até três vezes maiores do que à vista. No site Reclame Aqui, há 

mensagens postadas por consumidores. Em uma delas, uma pessoa diz que comprou 

um celular de R$ 600 por R$ 1,8 mil parcelado no carnê. A cobrança representa juros de 

200%. “Cheguei na loja da Magazine Luiza para comprar o celular. (…) Comprei no carnê 

por R$ 1,8 mil. O valor do celular era de R$ 600. Quero resolver esse absurdo!”, diz o 

usuário. 

A varejista respondeu à reclamação afirmando que, se é o próprio consumidor 

que vai até a loja fazer compras, presume-se que este tenha refletido antes de comprar.  

Em média, as taxas cobradas em cima dos carnês e cartões de crédito são altas 

em qualquer loja. Segundo dados do Banco Central referentes a julho, os juros dos 

cartões de crédito parcelado podem chegar a mais de 300% ao ano. Já a taxa para 

aquisição de bens e serviços, que inclui os crediários, varia entre 3,34% e 182% ao ano. 

“Mas tem de fazer uma análise e filtro pois tem muita diferença entre as instituições. O 

mais difícil é fazer a média ponderada. Não basta fazer a média aritmética. Por exemplo, 

se Magazine Luiza lidera o varejo e tem custo de crediário maior, ela puxa a média para 

cima”, afirma Carlos Castro, da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro 

(Planejar). 
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Cibersegurança é condição para destravar 5G na saúde 
(23/08/2022) 
Mckinsey 

Jim Boehm, sócio da Mckinsey em Washington; Patrick Rinski, sócio associado 

especialista em São Paulo; Bruna Freire, médica e associada em São Paulo; e Guilherme 

Moreira, especialista em cibersegurança em São Paulo 

Atelemedicina permitiu um salto na qualidade de vida para muitas pessoas com 

doenças crônicas ou que vivem em regiões remotas. Com o 5G, que traz o potencial de 

expandir o acesso, a qualidade e o custoeficiência da saúde, essa melhoria pode atingir 

um público ainda maior. De pacientes e médicos a hospitais, indústrias farmacêuticas e 

seguradoras ou sistemas nacionais de saúde, todo o ecossistema pode colher benefícios 

com os dispositivos de IOT, que devem agilizar diagnósticos e democratizar serviços que 

antes pareciam cena de filme. 

Embora cirurgias a distância com robôs e avanços afins dependam do 

amadurecimento de algumas tecnologias, algo já está claro: a indústria da saúde deve 

se preparar para um enorme desafio de cibersegurança. O uso do 5G e de dispositivos 

de IOT traz vulnerabilidades. Do vazamento de dados a cirurgias remotas hackeadas, são 

muitas brechas possíveis. Um hacker pode realizar golpes, ameaçar pessoas em troca de 

dinheiro – os ransonware – ou vender dados na deep web. Dados de saúde podem valer 

de dez a 50 vezes mais do que os bancários, pois permitem fraudes ainda maiores, como 

em um seguro de vida. Ataques cibernéticos têm causado perdas expressivas . Quase 

um terço das organizações globais já sofreu ataques; o Brasil é o quinto país que mais 

sofre ataques no mundo. Só em 2020, os ransomware custaram cerca de US$ 21 bilhões, 

uma alta de 123% em relação a 2019. Empresas de saúde podem se tornar alvos 

preferenciais, pois não podem perder o acesso aos registros dos pacientes. 

B3 cria site para ajudar brasileiro a investir (23/08/2022) 
Broadcast 

A B3 lança o Bora Investir, site que reúne materiais educativos, conteúdos e 

reportagens para auxiliar o brasileiro na organização das finanças e com lições sobre o 

mundo dos investimentos. O projeto foi desenvolvido com o núcleo de produção de 

conteúdo de alta performance do Broadcast e a  Buildbox, especialista em soluções 

digitais. “Vivemos a chegada de um grande número de novos investidores e é papel da 



10 
 
 

B3, como a Bolsa do Brasil, estar próxima dessas pessoas, oferecer informação de 

qualidade e com credibilidade para apoiarmos o desenvolvimento da nossa economia e 

do mercado de capitais”, diz Ana Buchaim, diretora executiva de pessoas, comunicação, 

marketing, sustentabilidade e investimento social da B3. 

Para Letícia Sorg, editora-chefe do Bora Investir, o site ajudará o leitor a fazer as 

melhores escolhas de investimento a partir de conteúdos gratuitos. Os textos terão 

linguagem simples para que possam ser compreendidos por todos, sem assumir que o 

leitor seja familiarizado com jargões da economia. 

Além de materiais em texto, infográficos e vídeos, o projeto trará podcasts que 

explicam conceitos importantes sobre o mundo dos investimentos, como as diferenças 

entre a renda fixa e a renda variável, além do efeito da taxa básica de juros, a Selic, para 

o cidadão comum. Um dos principais diferenciais do Bora Investir será uma plataforma 

com dados da B3 que mostrará a composição média da carteira dos investidores da 

Bolsa brasileira. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

 

EMENDA: correção de falta ou defeito, alteração. 
Exemplo: Os deputados aprovaram a emenda constitucional. 
 

EMENTA: resumo, síntese - de lei, decisão judicial, etc. 
Exemplo: Leia a ementa das disciplinas apontadas. 
 
 
Os textos do conteúdo exposto neste informativo não são de autoria do Governo do Estado do Ceará. 
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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. 

mailto:adece@adece.ce.gov.br


 

AV. WASHINGTON SOARES, 999 – PAVILHÃO LESTE – PORTÃO D – 2º MEZANINO – EDSON QUEIROZ 
CEP: 60811-341 | FORTALEZA/CE | TEL.: (85) 3108.2700 – E-MAIL: adece@adece.ce.gov.br 

Página 2 de 15 

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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