
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

28 de Setembro de 2022 (quarta-feira) 

Ano 4 n. 439 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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

John F. Kennedy 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
28 DE SETEMBRO DE 2022 
 
- Aegea vence leilão de saneamento no Ceará; investimentos chegam a R$ 6,2 
bi 
 
- Contratação digital de crédito imobiliário deve crescer 
 
- Tempo para obter o empréstimo cairá para 1 semana 
 
- Impulsionada pela logística, Special Dog já fatura R$ 1,5 bi 
 
- Azul terá 26 novas rotas em 9 aeroportos concedidos à CCR 
 
- Os salários ainda perdem da inflação 
 
- Aluguel de máquinas agrícolas dispara  
 
- Brasil surfa no mercado de etanol da União Europeia 
 
- Propostas de candidatos ainda vagas para o agro 
 
- Questionamento da Cédula de Produto Rural 
 
- Aumento da Entrega de Adubos 
 
- Com crise global e eleição, dólar chega a R$ 5,38 e Bolsa cai 2,3% 
 
- Mercado reduz a 5,88% projeção para IPCA no ano, mostra Focus 
 
- Investimentos cobrem rombo em contas externas 
 
- Petrobras cumprirá compromisso de vender refinarias 
 
- MPT se reúne com a Volkswagen  
 
- Whatsapp permite a criação de links para chamadas de vídeo 
 
- Exportadoras ficaram entre as poucas altas na B3 
 
- Novas regras para cartões afetam neobancos 
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Aegea vence leilão de saneamento no Ceará; investimentos 

chegam a R$ 6,2 bi (28/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A Aegea Saneamento foi a vencedora de leilão promovido ontem pelo governo 

do Ceará. A companhia arrematou os dois lotes de serviço de esgotamento sanitário em 

24 municípios das regiões metropolitanas de Fortaleza e do Cariri. O total de 

investimentos é estimado em R$ 6,2 bilhões ao longo dos próximos 30 anos. 

O grupo ofereceu um desconto de 27,92% no bloco 1 (que abrange 17 cidades) 

sobre a chamada contraprestação que será paga pelo poder público ao novo operador 

dos serviços. O valor total a ser pago será de R$ 7,652 bilhões. No bloco 2 (outros 7 

municípios), o desconto chegou a 37,86%, resultando num valor de R$ 11,376 bilhões. 

Criada em 2010, a Aegea é hoje o maior grupo privado no setor de saneamento 

no País. Atualmente, ela já atua no Estado do Ceará, com uma concessão no município 

de Crato. O projeto é uma Parceria Público-privada (PPP) e foi estruturado pelo BNDES, 

com prazo de 30 anos de contrato. O fornecimento de água permanecerá sob 

responsabilidade da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), que fará os 

pagamentos das contraprestações e ficará com a gestão comercial da concessão de 

esgoto. 

Contratação digital de crédito imobiliário deve crescer 

(28/09/2022) 
Jornal Valor Econômico 

A contratação de crédito imobiliário está passando por uma simplificação que 

promete acabar com a burocracia, a papelada e a demora. Algumas instituições 

financeiras estão fechando contratos de forma digital, sem que o cliente tenha de ir à 

agência bancária ou ao cartório para assinar. O Bradesco ultrapassou a marca de 500 

contratos (cerca de R$ 150 milhões) de financiamentos firmados de forma digital, sem 

o cliente ter de sair de casa.  

O projeto começou no Estado de São Paulo e, em junho, foi estendido para o 

País. O processo de registro eletrônico reúne assinaturas digitais e integra o sistema de 

cartórios do País. Todos os envolvidos no processo conseguem acompanhar e assinar o 

contrato virtualmente, sem comparecer aos pontos físicos de atendimento. 
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O movimento é acompanhado por outros bancos, e a tendência é de que a 

prática seja uma realidade ampla no mercado até o fim de 2023, estimou o presidente 

da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), José 

Rocha Neto. Segundo Rocha, o avanço será significativo, uma vez que o Estado de São 

Paulo representa algo próximo de 40% da contratação de financiamentos do País. 

Tempo para obter o empréstimo cairá para 1 semana 

(28/09/2022) 
Jornal Valor Econômico 

O diretor de crédito imobiliário do Santander, Sandro Gamba, disse que a 

digitalização ajudará a derrubar o tempo de contratação dos empréstimos para até uma 

semana. “Anos atrás era coisa de 60 a 90 dias. Hoje já evoluiu, está dentro de um mês. 

Com essa nova evolução será algo de dias, até coisa de uma semana se estiver com toda 

a documentação em ordem”, projetou o executivo. 

“Com o registro eletrônico, estamos falando em uma mudança de patamar para 

o negócio. Nós sabemos que o financiamento é uma etapa demandante para todos os 

agentes da cadeia. Com esse avanço que todos os bancos estão fazendo, será uma 

mudança relevante na forma como se contrata”, acrescentou Gamba. 

A vice-presidente de habitação da Caixa Econômica Federal, Henriete Bernabé, 

afirmou que o banco estatal já está trabalhando nesse processo e espera um avanço 

robusto a partir do começo do ano que vem. Até lá deve ser implantado o Sistema 

Eletrônico dos Registros Públicos (Serp), que vai unificar sistemas de cartórios em todo 

o País e permitir registros e consultas pela internet – conforme definido pela Lei 

14.382/22, sancionada em junho.  

Impulsionada pela logística, Special Dog já fatura R$ 1,5 bi 

(28/09/2022) 
Broadcast 

Quem circula pelas rodovias paulistas já pode ter reparado nos caminhões 

alaranjados da Special Dog Company, uma empresa de rações para pets de capital 

familiar que fatura R$ 1,5 bilhão por ano e vem investindo fortemente em transporte 

para crescer. A companhia diz que entrega os produtos rapidamente – no ano passado, 

sua receita avançou 50% ante 2020 – justamente pela sua logística. Hoje, a empresa 
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opera uma frota própria de 250 caminhões. Só em julho, o negócio investiu mais R$ 15 

milhões em novos veículos. 

De 2013 para cá, a frota de caminhões foi multiplicada por cinco. Para Everaldo 

Turcato, gerente de logística e expedição na Special Dog, o avanço da companhia está 

ligado à boa execução de entregas e atendimento aos donos de petshops e 

revendedores do produto. É por isso que a empresa prefere ter uma logística própria, 

sem frota de terceiros. Além disso, ele diz investir tempo com as equipes para buscar 

maior produtividade. Com isso, o desempenho dos motoristas melhorou: antes, a média 

de entregas era de 12 toneladas de produto por dia; agora, chegou a 24 toneladas. 

Além de ser o sexto maior do planeta em termos de faturamento, o mercado pet 

brasileiro registrou alta de 42,5% durante a pandemia, saltando de R$ 35,3 bilhões, em 

2019, para R$ 51,7 bilhões, em 2021. Os números do Instituto Pet Brasil levam em conta 

os segmentos de indústria, serviços, varejo e venda direta de animais em todo o Brasil. 

Azul terá 26 novas rotas em 9 aeroportos concedidos à CCR 

(28/09/2022) 
Broadcast 

A Azul terá 26 novas rotas que passam a compor sua malha em 9 aeroportos 

administrados pela CCR nos Estados de Goiás, Pernambuco, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul. A iniciativa reforça a oferta de voos regulares e sazonais para atender à 

demanda da alta temporada de verão entre dezembro de 2022 e o final de janeiro de 

2023. “Os novos voos reforçam o compromisso da CCR Aeroportos de trabalhar junto às 

companhias aéreas para ampliar o número de rotas e destinos operados nos aeroportos 

recém-assumidos pela concessionária. O foco da companhia é oferecer cada vez mais 

opções aos seus passageiros. A nossa aposta é que será um verão de viagens 

domésticas”, afirma a gerente de Negócios Aéreos da CCR Aeroportos, Graziella 

Delicato.  

Os salários ainda perdem da inflação (28/09/2022) 
Broadcast 

Os reajustes salariais médios não ganham da inflação desde setembro de 2020. 

Mesmo renunciando a benefícios nas negociações com os empregadores, parte dos 

trabalhadores com emprego formal tem perda de renda real. Por causa do baixo 
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desempenho da economia e da deterioração do mercado de trabalho, categorias 

profissionais enfrentaram dificuldades para fechar acordos que assegurem reajustes 

salariais maiores do que a inflação. Em agosto, 43,4% dos reajustes ficaram abaixo da 

variação do INPC. 

O estudo é elaborado pela Fipe com base nas negociações coletivas por meio de 

acordos (entre empresas e seus empregados) e convenções (entre categorias 

econômicas e profissionais) registrados no Ministério da Economia. O reajuste superou 

a inflação em 30,2% das negociações, mas o reajuste mediano, de 10,1%, empatou com 

a inflação. Tem sido assim ao longo de 2022. De 12.621 negociações coletivas 

examinadas pela Fipe nos oito primeiros meses de 2022, em apenas 634 (5% do total) o 

reajuste superou a inflação. Os ganhos reais foram modestos, abaixo de 1%. A correção 

mediana dos salários para todo o ano é igual à inflação. 

Tem havido alguma melhora, por causa das transformações por que passa o 

mercado de trabalho. A taxa de desocupação aferida pela Pnad Contínua do IBGE vem 

caindo há vários trimestres e, depois de ter superado 14% no auge da pandemia, baixou 

para 9,1% no trimestre encerrado em julho. A renda real média do trabalho voltou a 

crescer ao longo deste ano, mas, na última pesquisa, ainda era inferior à de um ano 

antes.  

Aluguel de máquinas agrícolas dispara (28/09/2022) 
Broadcast 

O aluguel de máquinas agrícolas deu um salto e continuará crescendo em ritmo 

acelerado no médio prazo, apontam executivos do ramo. O Grupo Vamos, líder em 

locação de veículos, ampliou sua frota em 75% entre 2020 e 2021, para 26.481 veículos, 

dos quais 30% para o agro. Os aluguéis para o setor vêm crescendo na mesma proporção 

e, para 2022 e próximos 3 anos, a previsão é manter ritmo semelhante de expansão, diz 

Gustavo Couto, o CEO. Da frota atual, próxima de 35 mil veículos, 8 mil estão com usinas 

de cana, empresas do ramo florestal e, cada vez mais, produtoras de grãos. Há 

expectativa de que o peso do setor passe dos 30% até 2025, quando o Vamos quer 

atingir 100 mil veículos – sendo ao menos 30 mil para o agro. 
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A Ouro Verde, que atua na locação de máquinas, viu os contratos com o agro 

subirem mais de 25% em 2021 e espera alta semelhante este ano, diz Marluz Cariani,. 

“Não fosse a falta de equipamentos nos fabricantes, cresceria 40%.” 

Brasil surfa no mercado de etanol da União Europeia 

(28/09/2022) 
Folha de São Paulo 

Com o etanol em baixa no Brasil, as usinas exportam volumes recordes à Europa, 

que enfrenta uma crise de energia e oferece preços até 30% mais altos. A Tereos Brasil 

prevê faturar US$ 100 milhões vendendo para lá 25% de sua produção na safra 2022/23. 

O bloco virou “uma boa saída”, diz Gustavo Segantini, diretor comercial. 

Propostas de candidatos ainda vagas para o agro (28/09/2022) 
Broadcast 

A poucos dias das eleições, em 2 de outubro, os planos dos candidatos à 

Presidência registrados no TSE não incluem medidas específicas para o agro, só 

diretrizes gerais. A exceção é Simone Tebet (MDB), que faz 12 propostas. Jair Bolsonaro 

(PL) fala em “aprimorar avanços”; Lula (PT) finaliza um plano mais detalhado. Ciro 

Gomes (PDT) cita o setor uma vez. 

Questionamento da Cédula de Produto Rural (28/09/2022) 
Broadcast 

Parte do setor financeiro questiona regras para emissões de Cédulas de Produto 

Rural (CPR) por revendas de insumos e empresas do agro, as CPR 3.0. O papel, utilizado 

para captar recursos, só podia ser usado por agricultores. O problema, diz uma fonte, é 

que no caso dos papéis apenas para produtores, bancos podem levantar dinheiro junto 

a investidores oferecendo o papel LCA, isento de imposto de renda, mas não para a CPR 

3.0. Assim, precisam captar por papéis não isentos, que elevam os juros da CPR 3.0. 

Aumento da Entrega de Adubos (28/09/2022) 
Broadcast 

As entregas de adubos a produtores em setembro e outubro serão expressivas, 

segundo Carlos Heredia, consultor de negócios em suprimentos e fertilizantes. O 

movimento ocorre após a queda recente das compras. Heredia diz que produtores se 

sentiram seguros para postergar a aquisição do insumo vendo os portos cheios de 

produto importado e a perspectiva de queda dos preços. 
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Com crise global e eleição, dólar chega a R$ 5,38 e Bolsa cai 2,3% 

(28/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Em semana tensa, expectativa de que bancos centrais pelo mundo tenham de 

subir os juros e incerteza eleitoral no Brasil mexem com mercados e investidores. 

A aversão ao risco global e as preocupações com o cenário eleitoral local deram 

o tom ontem no mercado financeiro no Brasil. Depois de chegar a R$ 5,41, o dólar fechou 

o dia cotado a R$ 5,38 – maior patamar desde 22 de julho –, com alta de 2,53%. O 

pessimismo também dominou o mercado de ações. O Ibovespa, principal indicador da 

B3, recuou 2,33%, aos 109,1 mil pontos. 

O dia negativo para os ativos brasileiros teve como pano de fundo a expectativa 

de que os principais bancos centrais terão de endurecer ainda mais a política monetária 

para combater uma inflação persistente, o que deve levar a economia mundial a um 

quadro recessivo. No cenário local, a poucos dias do primeiro turno, o desfecho eleitoral 

também tem levado incerteza para o mercado. Os investidores se preocupam com o 

futuro das contas públicas do País a partir de 2023. 

Mercado reduz a 5,88% projeção para IPCA no ano, mostra Focus 

(28/09/2022) 
Jornal Valor Econômico 

Após o Comitê de Política Monetária (Copom) manter a Selic em 13,75% ao ano, 

o Boletim Focus divulgado ontem mostrou novamente melhora das expectativas para a 

inflação neste ano e em 2023, ao mesmo tempo que indicou estabilidade em 2024 – 

para onde caminha o horizonte relevante da política monetária. 

Para 2022, a estimativa para alta do IPCA foi reduzida pela 13.ª semana seguida, 

caindo de 6% para 5,88%, reflexo das desonerações para baixar combustíveis e energia. 

Há um mês, a projeção era de 6,70%. Em relação a 2023, a mediana recuou pela sexta 

semana, de 5,01% para 5%, ante 5,30% há quatro semanas. 

Já a mediana para o IPCA de 2024 interrompeu a sequência de altas semanais e 

ficou estável em 3,50%, ante 3,41% há um mês. Apesar da melhora nas projeções das 

últimas semanas, as medianas indicadas pelo Focus continuam a apontar para três anos 

consecutivos de estouro da meta, após o descumprimento do mandado do BC em 2021, 
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com o IPCA de 10,06%. O alvo para 2022 é de 3,50%, com tolerância superior de até 5%, 

enquanto para 2023 a meta é de 3,25%, com banda até 4,75%. Já para 2024 e 2025, a 

meta é de 3%, com intervalo de 1,5% a 4,5%.  

Investimentos cobrem rombo em contas externas (28/09/2022) 
Broadcast 

O resultado das transações correntes do Brasil com outros países registrou 

déficit de US$ 18,411 bilhões no primeiro semestre do ano, mas foi coberto pelo 

ingresso de US$ 52,631 bilhões em investimentos estrangeiros no setor produtivo. 

O resultado das transações correntes, um dos principais indicadores do setor 

externo para o País, é formado pela balança comercial (comércio de produtos entre o 

Brasil e outros países), pelos serviços (adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas 

rendas (é o caso de remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior). 

Em julho, o resultado ficou negativo em US$ 4,136 bilhões, o pior desempenho 

para meses de julho desde 2019, quando o saldo foi negativo em US$ 11,636 bilhões. O 

número em julho ficou dentro do levantamento realizado pelo Estadão/broadcast, que 

tinha intervalo de déficit de US$ 1,425 bilhão a US$ 6,30 bilhões.  

Petrobras cumprirá compromisso de vender refinarias 

(28/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, afirmou que a Petrobras vai 

vender todas as refinarias que se comprometeu com o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (Cade) a desinvestir. No mesmo evento, Caio Paes de Andrade, 

presidente da estatal, disse que a companhia pretende investir US$ 2,8 bilhões em ações 

para mitigação de emissões de carbono nos próximos cinco anos. 

O compromisso da Petrobras com o Cade previa que oito refinarias deveriam ser 

vendidas até o fim de 2021, o que não ocorreu. A única refinaria de fato assumida por 

outro controlador foi a unidade da Bahia, ex-rlam e hoje Refinaria de Mataripe, 

comprada pelo fundo de investimento árabe Mubadala. 

“Tenho certeza de que a Petrobras vai vender todas as refinarias que estão 

acordadas”, disse Sachsida. O ministro criticou a alta tributação do setor de petróleo e 

gás, afirmando que “tributar em 30% insumos básicos para a indústria é tecnicamente 
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um equívoco”, defendendo as reduções tributárias do setor promovidas pelo governo 

Jair Bolsonaro – e que ajudaram a diminuir o preço dos combustíveis. 

MPT se reúne com a Volkswagen (28/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O Ministério Público do Trabalho (MPT) realiza na quinta-feira nova audiência 

administrativa com a Volkswagen do Brasil para discutir a reparação que a empresa teria 

de pagar envolvendo caso de trabalho escravo ocorrido, nas décadas de 1970 e 1980, 

na Fazenda Vale do Rio Cristalino no Pará, conhecida como Fazenda Volkswagen. 

A primeira audiência ocorreu em 14 de junho, na Procuradoria-geral do Trabalho 

(PGT), em Brasília. Na reunião, o MPT expôs o histórico do caso e novos documentos 

foram solicitados à empresa sobre fatos ocorridos em sua propriedade rural. 

O processo teve início em 2019, quando o MPT recebeu documentos 

relacionados a situações de submissão de trabalhadores a condições degradantes, entre 

1974 e 1986. À época, o grupo tinha o plano de construir um projeto de criação de gado 

na Amazônia. Entre as violações denunciadas, está o impedimento de saída da fazenda, 

em razão de vigilância armada ou de dívidas contraídas com a empresa. 

Whatsapp permite a criação de links para chamadas de vídeo 

(28/09/2022) 

Reuters 

O Whatsapp anunciou ontem que usuários poderão compartilhar chamadas de 

vídeo a partir de um link, e não apenas com convites manuais na plataforma, afirmou 

Mark Zuckerberg. A atualização da ferramenta vai permitir que as chamadas funcionem 

de forma semelhante às reuniões de videoconferência, como Google Meet ou Zoom, 

que permitem o ingresso de participantes com um endereço web. Zuckerberg afirmou 

que o Whatsapp está testando chamadas de vídeo com até 32 pessoas de uma só vez. 

Até então, as reuniões com mais de 30 pessoas eram possíveis apenas por áudio, recurso 

também atualizado em 2022. 

Outra mudança é que, antes, apenas contatos adicionados poderiam participar 

da conversa por vídeo. Agora, é preciso apenas que o usuário tenha uma conta no 

aplicativo e acesse o link da reunião. Para criar o link de uma chamada de vídeo, é preciso 

ir às configurações do app e clicar em “chamadas”. Ao acessar a opção “links de 
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chamadas”, o app gera um endereço para a videoconferência. Acessar os novos 

recursos, porém, exige que os usuários tenham a versão mais atualizada do aplicativo – 

que pode ser buscada na loja de aplicativos tanto de celulares com sistema operacional 

Android quanto IOS, da Apple. As ferramentas devem estar disponíveis a partir desta 

semana.  

Exportadoras ficaram entre as poucas altas na B3 (28/09/2022) 
Broadcast 

Num dia de aversão a riscos, devido aos temores de uma recessão global, apenas 

algumas empresas exportadoras tiveram alta na B3. Os receios fizeram o dólar disparar 

e favoreceram essas companhias que têm parte de suas receitas na moeda americana. 

Os ganhos tímidos do Ibovespa foram liderados por São Martinho, que teve alta de 

0,60%, e Klabin, que subiu 0,17%. Qualicorp, de serviços de saúde, avançou 0,22%. 

Novas regras para cartões afetam neobancos (28/09/2022) 
Jornal Valor Econômico 

As novas tarifas de intercâmbio de cartões de débito e prépagos anunciadas pelo 

Banco Central pressionaram os papéis dos bancos digitais. Na Bolsa de Nova York, Inter 

caiu 13,13%, Pagseguro teve queda de 7,96% e Nubank, de 4,45%. Na B3, Banco Pan 

caiu 5,87%, enquanto Cielo cedeu 0,39%, e Getnet, 0,86%. Na Nasdaq, Stone perdeu 

5,83%. Para o BTG Pactual, as novas regras devem ser mais negativas para emissoras de 

cartões pré-pagos. 

 
PARA NÃO ERRAR MAIS  
 
“Traz” / “Trás” 

 

Errado: Ele olhou para traz e viu o vulto. 

Certo: Ele olhou para trás e viu o vulto. 

Por quê? Trás significa parte posterior. Traz é a conjugação do verbo “trazer” na 3ª 

pessoa do singular do Presente do Indicativo.  

Ex: Ela sempre traz os relatórios para a gerência. 
 
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 29.08.2022 

 

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 NO ANO (%) 

REGIÃO/ANO JUN/18 
JAN-

DEZ/18 
JUN/19 

JAN-
DEZ/19 

JUN/20 
JAN-

DEZ/20 
JUN/21 

JAN-DEZ 
/21 

JUN/22 

Ceará 0,47 1,75 2,08 1,78 -7,44 -4,07 7,05 4,07 3,84 

Nordeste 1,09 1,32 0,58 0,42 -5,32 -3,69 3,98 3,18 4,58 

Brasil 0,96 1,33 1,07 1,05 -6,30 -4,05 7,35 4,63 2,24 
Fonte: Banco Central. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 
 

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

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

Exportações 1.272,13 1.388,91 1.120,86 1.443,05 1.574,10 9,08 

Importações 1.580,61 1.388,39 1.421,95 1.742,31 3.211,94 84,35 

Saldo Comercial -308,48 0,53 -301,08 -299,26 -1.637,84 447,29 
Fonte: MDIC.  
 

PRINCIPAIS ÍNDICES 

 Variação Acumulada de Janeiro a Junho 

ATIVIDADE – CEARÁ    2018   2019 2020 2021  2022 

Produção Física Industrial 0,0 2,1 -22,0 26,7 -5,1 

Pesquisa Mensal de Serviços -9,2 -2,3 -13,4 5,7 17,6 

Pesquisa Mensal do Turismo -1,1 9,9 -39,2 -6,0 61,5 

Vendas Mensais do Varejo Comum 3,5 -1,1 -16,3 4,9 6,6 

Vendas Mensais do Varejo Ampliado 4,2 2,9 -15,8 18,3 6,1 

Vendas Mensais de Materiais de Construção -5,4 12,0 -10,2 41,1 12,1 
Fonte: IBGE e FGV. 
Nota: base: igual período do ano anterior. 
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MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.4 2022.1 2022.2 

População em idade de 

Trabalhar (a) 

7.195 

(100%) 

7.297 

(100%) 

7.389 

(100%) 

7.467 

(100%) 
7.479 

(100%) 

7.540 

(100%) 

Força de trabalho (mil) 

(b) 

4.125 

(57%) 

4.227 

(58%) 

3.858 

(52%) 

3.961 

(53%) 

3.803 

(51%) 
3.984 

(53%) 

Ocupada (mil) (c) 3.705 3.790 3.300 3.522 3.384 3.572 

Formal (mil) 1.660 1.724 1.561 1.622 1.580 1.687 

Informal (mil) 2.045 2.066 1.739 1.900 1.804 1.885 

Desocupada (mil) (d) 420 437 558 439 419 412 

Fora da Força de trabalho 

(mil) (e) 

3.070 

(43%) 

3.070 

(42%) 

3.532 

(48%) 

3.505 

(47%) 

3.675 

(49%) 
3.556 

(47%) 

Desalentados (mil) (f)  327 361 463 380 385 341 

       

Taxa de desocupação (g=d/b) (%) 10,2 10,3 14,5 11,1 11,0 10,4 

Nível de ocupação (h=c/a) (%) 51,5 51,9 44,7 47,2 45,2 47,4 

       

Rendimento médio real de todos os 
trabalhos, habitualmente recebido 
por mês,  das pessoas ocupadas (R$) 

1.937 2.053 1.971 1.864 1.799 1.794 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 
 

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS (ATÉ JULHO/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 1.436.295 1.517.101 1.556.233 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.349.863 8.839.100 9.039.503 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.559 49.011.097 50.571.997 

                  

CE/NE (%) 17,34 17,11 17,15 17,02 17,30 17,20 17,16 17,22 

CE/BR (%) 3,21 3,13 3,17 3,16 3,16 3,11 3,10 3,08 

NE/BR (%) 18,52 18,32 18,46 18,54 18,30 18,06 18,03 17,87 
Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED. 
Nota: *O estoque de empregos 2020: Estoque de estatutários de 2020 (Rais) + Estoque de empregos em 2020 (Novo Caged). 
** O estoque de empregos 2021: Estoque de estatutários de 2020 (Rais) + Estoque de empregos em 2021 (Novo Caged). 
*** O estoque de empregos 2022: Estoque de estatutários de 2020 (Rais) + Estoque de empregos em 2022 (Novo Caged). 

 

POPULAÇÃO E EMPREGO/POPULAÇÃO (ATÉ JULHO/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 15,63 16,42 16,75 

Nordeste (%) 15,74 14,82 14,92 15,24 14,98 14,55 15,33 15,60 

Brasil (%) 23,51 22,35 22,29 22,37 22,24 21,83 22,98 23,54 
Fonte: RAIS/ME, NOVO CAGED e IBGE. 
Nota: * Dados sujeito a alterações. 
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Julho/2022. 

Ano Declarado  Admitidos  Desligados Saldo 

2022* 315.368 276.236 39.132 
2021* 496.853 416.047 80.806 
2020* 373.206 367.251 5.955 
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 7.598.495 7.024.861 573.634 

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

Total     643.182 

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

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

ESPECIFICAÇÕES 2018 2019 2020 2021 2022 

Abertura 41.167 49.078 47.641 65.996 65.517 

Fechamento 60.103 18.328 15.794 21.043 28.938 

Saldo -18.936 30.750 31.847 44.953 36.579 
Fonte: JUCEC. 

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

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

  9.996.015 10.442.284 9.051.463 11.659.544 10.251.875 2,56 
Fonte: CIPP. 

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

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

Ceará 5.613.615 5.819.946 5.489.488 6.184.772 6.148.928 12,01% 
  Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento. 

Núcleo de Inteligência ADECE/SEDET 
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