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“Coisas incríveis nunca são feitas por uma única 
pessoa. São feitas por um time”  

 
Steve Jobs 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
24 DE JUNHO DE 2022 
 
- Montadoras voltam a parar por falta de peças e componentes  
Como consequência dos lockdowns na China que ampliaram as dificuldades de abastecimento 
na indústria, fábricas das três maiores montadoras do País estão parando novamente por falta 
de componentes eletrônicos.  
- Adiamento de relicitação de aeroportos afeta leilão do Galeão 
O adiamento da relicitação dos aeroportos sinaliza que a devolução de ativos da primeira leva 
de concessões do setor deve ser mais complexa do que o esperado.  
- Techs superam mau humor da B3 
As empresas ligadas ao setor de tecnologia acompanharam o respiro de Nova York e se 
descolaram do mau humor da B3 ontem.  
- Queda do minério de ferro afeta siderurgia 
A forte queda do minério de ferro no mercado internacional derrubou os papéis de mineradoras 
e siderúrgicas ontem na B3.  
- Vendas em shopping centers registram alta de 81,5% em abril 
O setor de shopping centers registrou a 13.ª alta mensal consecutiva ao atingir uma elevação de 
81,5% nas vendas em abril, na comparação com o mesmo mês do ano passado.  
- Cade aprova compra da Gaspetro pela Compass 
O Cade aprovou a compra de 51% do capital da Gaspetro, pertencente à Petrobras, pela 
Compass, empresa do grupo Cosan.  
- Bolsonaro sanciona teto para ICMS sobre combustíveis, mas veta recomposição para saúde 
e educação 
O presidente Bolsonaro sancionou a lei que fixa um teto para as alíquotas de ICMS sobre 
combustíveis, energia, transporte e telecomunicações, mas vetou um dispositivo que buscava 
garantir a recomposição de verbas para saúde e educação. 
- Citigroup vê chances de recessão global próximas de 50% 
A recessão é um "risco cada vez mais palpável" para a economia, escreveram analistas do 
Citigroup em uma nota, em que avaliam a provável trajetória de crescimento global nos 
próximos 18 meses. 
- Caminhoneiros autônomos evitam greve e seguem em diálogo 
A CNTA entidade que afirma representar 850 mil caminhoneiros do país, manteve 
posicionamento contrário à realização de uma greve nacional, postura que vem sendo 
defendida há meses por segmentos da categoria que citam os sucessivos aumentos nos preços 
do diesel. 
- Bolsa cai à mínima em 1 ano e meio e dólar avança a R$ 5,23 
Em um dia negativo para os mercados de ações de países em desenvolvimento, a Bolsa de 
Valores brasileira recuou ao seu menor nível desde o início de novembro de 2020.  
- Funcionários da Ryanair em greve agravam caos aéreo na Europa 
Conforme anunciaram diversos sindicatos que agrupam os trabalhadores da Ryanair, os voos da 
maior companhia aérea de baixo custo da Europa serão afetados por medidas de greve a partir 
desta sexta-feira (24).  
- Murphy Oil pode comprar ativos da Petrobras 
A produtora de petróleo americana Murphy Oil avalia a possibilidade de usar seu direito de 
preferência para comprar ativos da parceira Petrobras que estão à venda no Golfo do México. 
- BOLSA CAMINHONEIRO TEM RESTRIÇÕES LEGAIS E FISCAIS. 
A proposta do governo de incrementar benefícios sociais, incluindo a criação de uma bolsa 
caminhoneiro de até R$ 1 mil por mês a 100 dias das eleições, esbarra em restrições jurídicas e 
fiscais, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/camara-conclui-votacao-e-projeto-que-limita-icms-vai-a-sancao-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/reducao-do-icms-e-ineficaz-e-greve-de-caminhoneiros-nao-demora-muito-diz-associacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/reducao-do-icms-e-ineficaz-e-greve-de-caminhoneiros-nao-demora-muito-diz-associacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/diesel-ja-custa-mais-que-gasolina-em-postos-de-combustivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/diesel-ja-custa-mais-que-gasolina-em-postos-de-combustivel.shtml
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Montadoras voltam a parar por falta de peças e componentes 
(24/06/2022)  
O Estado de S. Paulo. 

Como consequência dos lockdowns na China que ampliaram as dificuldades de 

abastecimento na indústria, fábricas das três maiores montadoras do País – Fiat, 

Volkswagen e General Motors (GM) – estão parando novamente por falta de 

componentes eletrônicos. O problema atinge a indústria de aparelhos eletrônicos, onde 

o total de fábricas com atrasos é o maior desde o início da crise dos semicondutores. 

Da guerra da Ucrânia, à morosidade na liberação de cargas em alfândegas, as 

indústrias vêm enfrentando obstáculos para manter as linhas funcionando. Com o 

empenho da China em zerar os casos de covid, a situação se tornou desafiadora, pois o 

congestionamento de navios provocado pelo fechamento de portos no país reduziu a 

disponibilidade de contêineres e embarcações para o transporte de mercadorias. A Fiat 

não vai fabricar carros por dez dias em Betim (MG) por falta de peças.  

Adiamento de relicitação de aeroportos afeta leilão do Galeão 
(24/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O adiamento da relicitação dos aeroportos de Viracopos (SP) e São Gonçalo do 

Amarante (RN) sinaliza que a devolução de ativos da primeira leva de concessões do 

setor deve ser mais complexa do que o esperado. A definição dos valores devidos pela 

União aos concessionários – como forma de indenização pelos investimentos não 

amortizados – é o maior entrave à conclusão dos processos, o que pode afetar a 

relicitação do Aeroporto do Galeão (RJ), cujo pedido de devolução foi feito 

recentemente. O processo do aeroporto de Natal foi prorrogado por 12 meses e, o de 

Viracopos, por 24 meses. A relicitação desses terminais era uma bandeira do governo 

para mostrar que o atual modelo de concessões de infraestrutura é viável no longo prazo 

e atrativo para o investidor. 

Techs superam mau humor da B3 (24/06/2022) 
Broadcast 

As empresas ligadas ao setor de tecnologia acompanharam o respiro de Nova 

York e se descolaram do mau humor da B3 ontem. Méliuz fechou em alta de 7,69% e 

Locaweb, de 2,40%. “Os mercados melhoraram após fala do presidente do Federal 
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Reserve (Jerome) Powell reconhecendo que a economia dos EUA está forte e bem 

posicionada para enfrentar o aperto monetário”, disse Régis Chinchila, da Terra 

Investimentos. 

Queda do minério de ferro afeta siderurgia (24/06/2022) 
Broadcast 

A forte queda do minério de ferro no mercado internacional derrubou os papéis 

de mineradoras e siderúrgicas ontem na B3. O movimento de baixa foi puxado por CSN, 

que recuou 4,6%. Gerdau caiu 3,94% e Metalúrgica Gerdau, 3,40%. Os papéis da CSN 

Mineração tiveram perdas de 1,63%, enquanto Usiminas caiu 0,22%. Já a Vale perdeu 

0,86%, e Bradespar, sua principal acionista, teve retração de 2,69%. 

Vendas em shopping centers registram alta de 81,5% em abril 
(24/06/2022) 
Broadcast 

O setor de shopping centers registrou a 13.ª alta mensal consecutiva ao atingir 

uma elevação de 81,5% nas vendas em abril, na comparação com o mesmo mês do ano 

passado, segundo balanço da Associação de Shopping Centers (Abrasce), com base no 

Índice Cielo em Shopping Centers (Icvs-abrasce). Em termos reais, quando descontada a 

inflação, o crescimento foi de 61,8%. Apenas nos quatro primeiros meses de 2022, o 

comércio dos shoppings acumula uma recuperação de 45,1% em relação ao primeiro 

quadrimestre de 2021. Do ponto de vista regional, o Sudeste se destacou no mês ao 

crescer acima da média nacional com uma ampliação de 114,1% nas vendas. No período, 

todas as demais regiões tiveram altas: Centro oeste (71,2%), Nordeste (68,3%), Sul 

(49,6%) e Norte (43,5%). 

Impactado pelo cenário macroeconômico, em especial pela inflação, o tíquete 

médio de abril em lojas de shoppings fechou em R$ 124,46, o que representa uma 

redução de 12,24% quando comparado aos R$ 140,22 do mesmo mês de 2021. 

Cade aprova compra da Gaspetro pela Compass (24/06/2022) 

Broadcast 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a compra de 

51% do capital da Gaspetro, pertencente à Petrobras, pela Compass, empresa do grupo 

Cosan. O negócio foi aprovado sem restrições, mas com um placar apertado: três 

conselheiros votaram por impor condições e quatro pelo aval sem restrições. Parte do 
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conselho demonstrou preocupação de que a operação criasse uma nova “gigante do 

gás”. A principal divergência no julgamento foi sobre a necessidade de tornar obrigatória 

a venda de 12 distribuidoras pela Compass. No processo, a empresa apresentou 

voluntariamente um plano que prevê o desinvestimento de 12 empresas, de um total 

de 18 adquiridas. 

As empresas que poderiam ser vendidas, segundo o plano da Compass, estão 

localizadas em Estados como Acre, Roraima e Alagoas e não incluem mercados 

consumidores do Sul e Sudeste. O relator do processo, Luiz Hoffmann, votou pela 

aprovação da compra sem restrição por entender que a intenção apresentada pela 

Compass de se desfazer de distribuidoras é suficiente. 

A compra da Gaspetro foi anunciada em julho do ano passado, por R$ 2,03 

bilhões. Em março deste ano, o órgão antitruste chegou a dar aval, sem restrições, à 

operação, mas houve recurso, o que levou o negócio à avaliação do tribunal.  

Bolsonaro sanciona teto para ICMS sobre combustíveis, mas veta 
recomposição para saúde e educação (24/06/2022) 
Folha de São Paulo 

O presidente Bolsonaro sancionou a lei que fixa um teto para as alíquotas de 

ICMS sobre combustíveis, energia, transporte e telecomunicações, mas vetou um 

dispositivo que buscava garantir a recomposição de verbas para saúde e educação em 

caso de prejuízo a essas áreas devido à perda de arrecadação. 

O dispositivo foi incluído durante votação do projeto no Senado Federal e foi 

mantido pela Câmara dos Deputados em meio a alertas de risco ao financiamento das 

políticas. A mudança, porém, não tinha apoio do governo. 

"Em que pese o mérito da proposta, a proposição legislativa contraria o interesse 

público, ao permitir a criação de despesa pública de caráter continuado, diferente das 

medidas temporárias aprovadas nos outros artigos da mesma proposição", disse o 

ministério da Economia ao pedir o veto. 

Citigroup vê chances de recessão global próximas de 50% 
(24/06/2022) 
Reuters 

O Citigroup calcula probabilidade de quase 50% de uma recessão global, uma vez 

que os bancos centrais correm para aumentar as taxas de juros para acabar com a 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/camara-conclui-votacao-e-projeto-que-limita-icms-vai-a-sancao-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/camara-conclui-votacao-e-projeto-que-limita-icms-vai-a-sancao-de-bolsonaro.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/senado/
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/camara-dos-deputados/
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inflação, que tem sido parcialmente alimentada pelo impacto da guerra da Ucrânia e 

da pandemia de Covid-19. A recessão é um "risco cada vez mais palpável" para a 

economia, escreveram analistas do Citigroup em uma nota, em que avaliam a provável 

trajetória de crescimento global nos próximos 18 meses. 

"A experiência da história indica que a desinflação muitas vezes acarreta custos 

significativos para o crescimento, e vemos a probabilidade agregada de recessão se 

aproximando agora de 50%", disseram os analistas. 

Vários bancos centrais, incluindo o Federal Reserve dos EUA, têm aumentado 

agressivamente as taxas de empréstimo à medida que o custo de vida atinge níveis 

recordes. O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quartaque o banco 

central norte-americano não está tentando desencadear uma recessão, mas que está 

empenhado em controlar os preços.  

Caminhoneiros autônomos evitam greve e seguem em diálogo 
(24/06/2022) 
Folha de São Paulo 

A CNTA (Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos), entidade que 

afirma representar 850 mil caminhoneiros do país, manteve posicionamento contrário 

à realização de uma greve nacional, postura que vem sendo defendida há meses por 

segmentos da categoria que citam os sucessivos aumentos nos preços do diesel. 

Citando a pesquisa contratada pela entidade em cinco pontos do país, incluindo 

o Porto de Santos, e realizada entre 4 a 18 de abril com mil caminhoneiros, o assessor 

executivo da CNTA, Marlon Maues, afirmou a jornalistas que "infelizmente ecoam nos 

grupos de WhatsApp falas de pessoas que nunca representaram os caminhoneiros". 

Segundo ele, apesar dos sucessivos aumentos nos preços dos combustíveis nos últimos 

meses, uma convocação de greve da categoria é vista como "último recurso", uma vez 

que a entidade segue encontrando diálogo com o governo federal. 

"Uma paralisação é o último recurso para qualquer categoria pleitear demandas. 

Enquanto tiver diálogo aberto consistente, a paralisação como houve em 2018 deve ser 

o último recurso", disse Maues. "Naquela ocasião houve adesão de transportadoras, 

empresas de ônibus e do agronegócio", acrescentou. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/guerra-da-ucrania/
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/coronavirus/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-comeca-a-quarta-em-baixa-acompanhe-o-dia-do-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/dolar-comeca-a-quarta-em-baixa-acompanhe-o-dia-do-mercado.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/reducao-do-icms-e-ineficaz-e-greve-de-caminhoneiros-nao-demora-muito-diz-associacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/reducao-do-icms-e-ineficaz-e-greve-de-caminhoneiros-nao-demora-muito-diz-associacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/06/diesel-ja-custa-mais-que-gasolina-em-postos-de-combustivel.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/folha-topicos/whatsapp/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/09/entenda-a-crise-dos-caminhoneiros.shtml
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Bolsa cai à mínima em 1 ano e meio e dólar avança a R$ 5,23 
(24/06/2022) 
Reuters 

Em um dia negativo para os mercados de ações de países em desenvolvimento, 

a Bolsa de Valores brasileira recuou ao seu menor nível desde o início de novembro de 

2020. O índice Ibovespa encerrou a sessão aos 98.080 pontos, com desvalorização diária 

de 1,45%. Como é comum em momentos de aversão aos investimentos mais arriscados, 

o dólar comercial apresentou ganhos frente à maior parte das moedas emergentes. No 

mercado de câmbio brasileiro, o dólar avançou 1,02%, a R$ 5,23. 

Assim como na véspera, declarações do presidente do Fed (Federal Reserve, o 

banco central americano) ao Congresso dos Estados Unidos alarmaram investidores 

quanto à aceleração da escalada dos juros no país e, consequentemente, para o risco do 

tombo que esse aperto ao crédito pode provocar na economia mundial. 

Jerome Powell disse ao comitê de serviços financeiros da Câmara dos Deputados 

que o controle da inflação mais alta em 40 anos no país deve ser "incondicional". 

Funcionários da Ryanair em greve agravam caos aéreo na Europa 
(24/06/2022) 
Reuters 

Conforme anunciaram diversos sindicatos que agrupam os trabalhadores da 

Ryanair, os voos da maior companhia aérea de baixo custo da Europa serão afetados por 

medidas de greve a partir desta sexta-feira (24). Os primeiros três dias de protestos 

convocados na Espanha pelo USO (Sindicato dos Trabalhadores) e pelo SITCPLA 

(Sindicato Independente de Tripulação de Cabine de Passageiros de Linha Aérea) devem 

ocorrer até domingo (26). As medidas vão coincidir com as chamadas de greve para a 

tripulação de cabine da empresa sediada na Bélgica, França, Itália e Portugal. No total, 

cerca de 2.700 trabalhadores deixarão as atividades por períodos de 24 horas, de acordo 

com o Aviacionline. 

Na França, o sindicato SNPNC convocou uma greve para os dias 25 e 26 de junho. 

Na Itália, UILTRASPORTI e FILT-CGIL anunciaram medidas contundentes para 25 de 

junho. Pilotos pilotos baseados na Bélgica confirmaram a paralisação das atividades nos 

dias 24 e 26 de junho. 
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Murphy Oil pode comprar ativos da Petrobras (24/06/2022) 
Reuters 

A produtora de petróleo americana Murphy Oil avalia a possibilidade de usar seu 

direito de preferência para comprar ativos da parceira Petrobras que estão à venda no 

Golfo do México, disse o presidente da companhia, Roger Jenkins. 

A Petrobras colocou à venda neste ano sua fatia de 20% em 14 campos offshore 

no Golfo do México. Os ativos são detidos por sua subsidiária Petrobras America, na 

joint venture MPGoM (MP Gulf of Mexico), na qual a Murphy tem 80% de participação. 

A parcela da Petrobras na produção dos campos em 2021 foi de 10,4 mil barris 

por dia de óleo equivalente, segundo a estatal. "Vamos comprar se o preço estiver bom, 

ou vender por um preço alto", disse Jenkins durante uma teleconferência do banco 

JPMorgan. 

BOLSA CAMINHONEIRO TEM RESTRIÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
(24/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A proposta do governo de incrementar benefícios sociais, incluindo a criação de 

uma bolsa caminhoneiro de até R$ 1 mil por mês a 100 dias das eleições, esbarra em 

restrições jurídicas e fiscais, segundo especialistas ouvidos pelo Estadão. A reportagem 

apurou que as movimentações têm sido acompanhadas de perto por membros do TCU, 

órgão que fiscaliza o uso do dinheiro público. 

O plano em análise neste momento é usar os R$ 29,6 bilhões previstos na PEC 

dos Combustíveis e que seriam destinados, inicialmente, à compensação de Estados que 

zerassem o ICMS sobre diesel e gás até dezembro deste ano. Diretor da Instituição Fiscal 

Independente, Daniel Couri avalia que, ainda que a criação da bolsa-caminhoneiro possa 

ser questionada pela proximidade da eleição, do ponto de vista fiscal ela seria permitida 

desde que o benefício fosse criado por uma PEC, que é a intenção do governo. “Pode-se 

argumentar que esse novo auxílio aos caminhoneiros fere a legislação eleitoral, mas isso 

pode ser resolvido via PEC”, diz. “O governo não tem espaço fiscal para gastar R$ 30 

bilhões.” A preocupação, avalia Couri, é que, ainda que as propostas tenham data de 

validade – até o fim do ano –, há grandes chances de se tornarem gastos permanentes. 

Um exemplo é o próprio Auxílio Brasil, que inicialmente teria o valor de R$ 400 apenas 

em 2022; mas, em abril, uma medida provisória tornou esse piso permanente. 
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PARA NÃO ERRAR MAIS 

 
Não devemos usar crase antes da palavra você 
 
Exemplo: 
Parabéns a você. 
Dedico a você. 
Desejo a você. 
Graças a você. 
Peço a você. 
 

 

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 

http://www.adece.ce.gov.br/
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INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS 
ATUALIZADO 13.05.2022 

TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN A DEZ) 

 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 1,45 2,09 -4,16 6,63 1,25 

Brasil 1,78 1,22 -3,88 4,65 0,50 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (**) Valores projetados, sujeitos a revisão. 
 

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JAN A DEZ) 
 2018 2019 2020* 2021* 2022** 

Ceará 155,90 163,58 163,86 192,31 207,27 

Brasil 7.004,14 7.389,13 7.467,62 8.679,49 9.285,51 

           

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

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

Participações População (%)           4,35 4,35 4,34 4,33 4,33 
Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 24/03/2022. 
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 ABR) 

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

Exportações 639,07 736,83 680,49 654,86 798,13 21,88 

Importações 798,31 670,38 826,01 976,37 1.941,13 98,81 

Saldo Comercial -159,24 66,45 -145,52 -321,51 -1.143,00 255,51 
Fonte: MDIC.  
 

PRINCIPAIS ÍNDICES 

 Variação Acumulada de Janeiro a Março 

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021  2022 

Produção Física Industrial 2,7 -0,4 -1,4 5,8 -12,8 

Pesquisa Mensal de Serviços -9,2 -5,7 -0,6 -7,8 15,2 

Pesquisa Mensal do Turismo -2,7 10,6 -9,3 -34,5 47,7 

Vendas Mensais do Varejo Comum 3,5 -1,5 -7,5 -6,1 4,8 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado 4,5 1,1 -3,1 -0,3 5,2 

Vendas Mensais de Materiais de Construção -8,1 5,3 11,7 15,4 28,6 
Fonte: IBGE e FGV. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 

mailto:adece@adece.ce.gov.br
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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 1.872 1.798 1.800 1.738 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 

 
ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS 

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 1.521.965 1.530.890 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.852.080 8.877.166 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 48.997.477 49.612.650 

                  

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,23 17,19 17,25 

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,16 3,12 3,11 3,09 

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,10 18,07 17,89 

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. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Março/2022. 
Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2022* 132.279 123.354 8.925 
2021* 495.733 415.265 80.468 
2020* 373.222 367.277 5.945 
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 7.414.302 6.871.223 543.079 

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

Total     612.627 

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

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

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Abertura 23.381 26.994 27.598 37.191 36.795 

Fechamento 52.696 10.484 9.759 11.917 15.947 

Saldo -29.315 16.510 17.839 25.274 20.848 
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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