
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

12 de Julho de 2022 (terça-feira) 

Ano 4 n. 385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 
 
 

“Não existem países subdesenvolvidos. Existem 
países subadministrados” 

Peter Drucker 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
12 DE JULHO DE 2022 
 
- Dado de emprego reforça alta de juros nos EUA 

O mercado de trabalho ainda bastante forte nos Estados Unidos em junho pavimentou 

a expectativa em Wall Street de que o Federal Reserve seguirá firme na sua política de 

elevação dos juros par atentar controlara maior inflação em quatro décadas no país.  

- Elon Musk: Twitter não cumpriu obrigações e desiste de negócio 

Elon Musk notificou o Twitter ontem de que desistiu de comprar a companhia. A 

comunicação foi feita em documentação enviada à SEC, que incluía uma carta assinada 

por Mike Ringler, advogado que o representa na negociação.  

- Todas as criptomoedas fecharam junho no vermelho 

Se o mês de maio tinha sido difícil, com apenas uma criptomoeda apresentando 

resultados positivos, junho conseguiu ser ainda pior.  

- Reação da construção e varejo ainda requer cautela 

Empresas dos chamados setores cíclicos mostraram reação na bolsa de valores nos 

últimos dias, após meses com desempenho fraco.  

- Otimista, mercado se divide entre alta e estabilidade 

O otimismo do mercado financeiro sobre o comportamento das ações no curtíssimo 

prazo teve impulso no Termômetro Broadcast Bolsa, que busca captar o sentimento de 

operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana 

seguinte.  

- Recessão afetará lucros de empresas nos Estados Unidos 

As empresas de capital aberto nos Estados Unidos devem entregar o menor crescimento 

de lucros no 2.º trimestre desde o fim de 2020, em meio ao temor de uma recessão à 

vista.  

- Alta do juro, para conter inflação, se reflete em Wall Street 

Os resultados dos balanços do 2.º trimestre são vistos como um dos principais gatilhos 

para o desempenho futuro das ações das companhias listadas nos Estados Unidos, na 

opinião de bancos em Wall Street e consultorias econômicas.  

- Taxa de administração de fundos ‘mono ação’ pode chegar a 3% ao ano 

Na oferta da Eletrobras, que marcou a privatização da companhia, 370 mil trabalhadores 

compraram ações utilizando o FGTS.  

- Boca a boca digital turbina retorno de PMEs 

A divulgação boca a boca é o trunfo das empresas. Ter alguém que experimentou, 

gostou e sente prazer em recomendar um produto ou serviço gera conexão e confiança.  

- Usinas emergenciais somam mais de R$ 400 milhões em multas 

As usinas de energia contratadas pelo governo de forma emergencial em 2021 

acumulam R$ 413 milhões em multas por não cumprir partes dos contratos e atrasar a 

entrega da energia prevista.  
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Dado de emprego reforça alta de juros nos EUA (12/07/2022) 
Bloomberg 

O mercado de trabalho ainda bastante forte nos Estados Unidos em junho 

pavimentou a expectativa em Wall Street de que o Federal Reserve seguirá firme na sua 

política de elevação dos juros par atentar controlara maior inflação em quatro décadas 

no país. Mas o temor de que o país entre em recessão em breve – o que tem causado 

volatilidade nos mercados financeiros. 

Os EUA criaram 372 mil novos empregos em junho, mostrou o relatório 

conhecido como “payroll ”, publicado pelo Departamento do Trabalho do país. O 

número veio acima da mediana de analistas consultados, que apontava para a geração 

de 275 mil vagas, e mostrou um mercado de trabalho ainda pujante nos EUA, o que 

desafia o Fed no controle da inflação. 

Assim, o “payroll” deixou as portas abertas para um novo aumento da ordem de 

0,75% dos juros na reunião deste mês do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em 

inglês), de acordo com a maioria dos bancos em Wall Street. Estão nesse grupo no 

mesmo Jpmorgan, o Goldman Sachs, o Citigroup e o Jefferies, além das consultorias 

britânicas Oxford de capital Economics.  Levantamento feito pela plataforma CME Group 

mostra que a chance de um aumento da ordem de 1% passou a ser precificada no 

mercado, embora ainda pequena – de 4,6%. Antes do “payroll”, tal possibilidade não 

era aventada. A maioria mantém a expectativa de 0,75%.   

Elon Musk: Twitter não cumpriu obrigações e desiste de negócio 

(12/07/2022) 
Bloomberg 

Elon Musk notificou o Twitter ontem de que desistiu de comprar a companhia. A 

comunicação foi feita em documentação enviada à SEC (Securities and Exchange 

Comission, órgão que regula o mercado de capitais nos EUA), que incluía uma carta 

assinada por Mike Ringler, advogado que o representa na negociação. A oferta era de 

US$ 44 bilhões e foi suspensa em maio porque o empresário não estava convencido da 

transparência da plataforma em relação à sua base de usuários. 

Na carta, Ringler afirma, em nome de Musk, que “o Twitter não cumpriu com 

suas obrigações contratuais”. Segundo levantamento do Twitter entregue ao bilionário, 
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a plataforma tinha cerca de 5% de contas consideradas “spam”, que podem ser perfis 

falsos ou bots. Especialistas, porém, dizem que o número pode ser muito maior. 

Segundo Ringler, o Twitter ignorou vários pedidos de Musk para acessar dados 

de usuários ativos mensais – ou seja, contas que poderiam ser monetizadas. No acordo 

de intenção de compra assinado pelo bilionário, porém, ele havia concordado em abrir 

mão de verificar esses dados durante as negociações. A multa para a quebra do contrato 

entre as partes é de US$ 1 bilhão a ser pago por Musk. 

Todas as criptomoedas fecharam junho no vermelho 

(12/07/2022) 
Broadcast  

Se o mês de maio tinha sido difícil, com apenas uma criptomoeda apresentando 

resultados positivos, junho conseguiu ser ainda pior. Entre os 40 ativos mapeados pela 

QR Asset, nenhum conseguiu segurar a pressão do “inverno cripto” – termo criado para 

definir períodos estendidos de forte desvalorização dos ativos. O Bitcoin Cash (BCH), por 

exemplo, teve o seu pior mês, trimestre e semestre desde a sua criação em se tratando 

de quedas. Assim, a criptomoeda encerrou junho com queda de 44,06% frente ao real – 

o pior desempenho entre os ativos analisados pela QR Asset. O bitcoin cash foi criado 

em 1.º de agosto de 2017 em um processo de separação do bitcoin. 

Entre as maiores quedas do mês está o Ethereum (ETH), que se desvalorizou 

38,90% em junho. Theodoro Fleury, sócio da QR Asset, diz que, com a queda de 

operadores de renome no ecossistema, o ethereum ficou pressionado.  Se não houve 

um lado positivo no mês, ao menos houve quem conseguisse segurar parte das quedas. 

A criptomoeda de melhor desempenho no período foi a Theta Token (THETA), que 

fechou junho com baixa de apenas 1,12%. “Ao longo de junho, a Theta Network 

anunciou melhorias na sua rede de validadores, mas o principal motivo pelo qual o ativo 

se destacou é o fato de ele estar entre os piores desempenhos no início do mês”, explica 

Fleury. 

Entre os ativos com mais de US$ 1 bilhão de capitalização de mercado, o THETA 

apresentava uma das piores performances desde a máxima histórica, com queda de 

quase 95% em um ano. As outras criptomoedas que conseguiram perdas menos 

expressivas em junho são o Uniswap (UNI), que anunciou a compra do agregador de 
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NFTS Genie; e o Chainlink (LINK), que anunciou que o ativo deve fazer em breve um 

staking – quando parte das criptomoedas são travadas na blockchain e, com isso, os 

investidores recebem moedas digitais como recompensa pela validação de operações. 

Completa a lista dos melhores ativos do mês o FTX Token (FTT). 

Reação da construção e varejo ainda requer cautela 

(12/07/2022) 
Broadcast  

Empresas dos chamados setores cíclicos – aqueles que têm forte correlação com 

o contexto macroeconômico – mostraram reação na bolsa de valores nos últimos dias, 

após meses com desempenho fraco. Mas, para analistas, é cedo para falar em 

recuperação consistente desses setores, uma vez que o ambiente econômico brasileiro 

e internacional inspira cuidados. O momento ainda é de incertezas e volatilidade, e a 

confiança do consumidor só deve ser mais significativa em um futuro próximo. 

Há espaço para ações desses setores subirem porque as cotações estão abaixo 

dos preços justos, devido à acentuada retração. E as apostas não são as mesmas para 

todos os setores. Analistas apontam que o varejo, por exemplo, tem melhores 

fundamentos e pode ser favorecido, mas o e-commerce deve sofrer por mais tempo. No 

setor de construção, as companhias voltadas à alta renda tendem a enfrentar mais 

dificuldades do que as de baixa renda. E as aéreas, cujos papéis estão caros, deverão 

continuar a sofrer com a alta do combustível de aviação, câmbio e demanda 

enfraquecida. 

Otimista, mercado se divide entre alta e estabilidade 

(12/07/2022) 
Broadcast 

O otimismo do mercado financeiro sobre o comportamento das ações no 

curtíssimo prazo teve impulso no Termômetro Broadcast Bolsa, que busca captar o 

sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na 

semana seguinte. Nenhum dos participantes disse esperar queda na próxima semana, 

com as expectativas divididas entre alta (76,92%) e estabilidade (23,08%), o que não 

ocorria desde dezembro de 2021. No último Termômetro, 42,86% esperavam ganhos 

nesta semana; outros 42,86%, variação neutra; e 14,29%, baixa. 
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No período de 11 a 15 de julho, o foco da agenda externa é a divulgação do índice 

de inflação ao consumidor (CPI, em inglês) de junho nos Estados Unidos, na quarta-feira 

(13). Na noite de quinta (14), está prevista uma bateria de indicadores de atividade na 

China, entre eles, o PIB do segundo trimestre. No Brasil, o calendário contempla a 

Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) e a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). 

Recessão afetará lucros de empresas nos Estados Unidos 

(12/07/2022) 
Bloomberg 

As empresas de capital aberto nos Estados Unidos devem entregar o menor 

crescimento de lucros no 2.º trimestre desde o fim de 2020, em meio ao temor de uma 

recessão à vista. Os resultados do período podem se tornar um desafio para o 

desempenho futuro das ações em Wall Street. A temporada de balanços nos Estados 

Unidos tem início nesta semana, com gigantes do setor financeiro como Citigroup, 

JPMorgan, Wells Fargo e Morgan Stanley revelando seus números do período. Além dos 

grandes bancos, a PepsiCo, de alimentos e bebidas, também puxa a fila. 

O lucro das empresas do S&P 500, que reúne as 500 maiores companhias listadas 

nos EUA, deve apresentar expansão de 4,1% no 2.º trimestre, de acordo com estimativa 

revisada para baixo da norte-americana FactSet. Antes, a previsão era de alta de 5,9%. 

Será, assim, o menor crescimento de lucros reportado pelo índice desde o quarto 

trimestre de 2020, quando o avanço registrado foi de 3,8%, e as economias foram 

impactadas pelos bloqueios implementados para conter a pandemia da covid-19. 

Alta do juro, para conter inflação, se reflete em Wall Street 

(12/07/2022) 
Financial Times  

Os resultados dos balanços do 2.º trimestre são vistos como um dos principais 

gatilhos para o desempenho futuro das ações das companhias listadas nos Estados 

Unidos, na opinião de bancos em Wall Street e consultorias econômicas. No entanto, 

diante de uma inflação persistente e o risco de uma recessão a reboque, o horizonte 

não é dos melhores. “Embora o crescimento da receita deva permanecer saudável, 

vemos decepção frente as margens de lucro”, diz o diretor da Oxford Economics, Daniel 

Grosvenor. 
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De acordo com o Morgan Stanley, as estimativas de ganhos para o S&P 500 e o 

Nasdaq 100, que reúne as cem maiores empresas não financeiras da bolsa de tecnologia, 

estão 20% acima das vistas após a grande crise financeira de 2009.  

As próprias empresas já estão sinalizando uma projeção negativa para o lucro 

por ação no 2.º trimestre e no fechamento de 2022. Das mais de 100 empresas que 

forneceram uma orientação para o intervalo de abril a junho, 71 foram negativas e 32, 

positivas. “De fato, o 2.º trimestre tem o maior número de empresas do S&P 500 

emitindo orientação de lucro por ação negativo para um trimestre desde o 4.º trimestre 

de 2019”, observa Butters, da FacSet. 

Taxa de administração de fundos ‘mono ação’ pode chegar a 3% 

ao ano (12/07/2022) 
Broadcast 

Na oferta da Eletrobras, que marcou a privatização da companhia, 370 mil 

trabalhadores compraram ações utilizando o FGTS. A demanda foi tamanha que os 

investidores não conseguiram comprar todas as ações que desejaram. Para atrair esses 

recursos, bancos e corretoras lançaram mais de 20 fundos com o propósito único de 

comprar ações da empresa de energia na oferta. A disputa pelos recursos do FGTS na 

oferta se tornou tão grande que chegou às taxas de administração cobradas pelo 

mercado. Elas começaram  em 1%, mas chegaram a cair, chegando a 0,2% ao ano. No 

entanto, essa não é a realidade de outros fundos no mercado que têm investimento em 

uma única ação listada na Bolsa. Levantamento realizado por Einar Rivero, da 

Economatica/TC, mostra que há 66 fundos de investimento “mono ação”, com ações da 

Vale ou Petrobras. O estudo não contabiliza fundos que foram lançados na privatização 

da Eletrobras. 

Desses fundos, 39 cobram mais do que 1% de taxa de administração, sendo que 

três cobram 3% anualmente, esses geridos pelo Itaú Unibanco. O fundo com maior 

número de cotistas é um administrado pelo Banco do Brasil, com 35 mil e um patrimônio 

na casa de R$ 1 bilhão, apenas com ações da Vale. A cobrança é de 2% aos cotistas. Isso 

significa que, sem esforço de gestão, o fundo rende à instituição financeira cerca de R$ 

20 milhões anualmente. Procurados, Itaú e BB não comentaram. A concentração em 

ações de Vale e Petrobras é explicada porque, assim como a Eletrobras, foi liberado 
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antes o uso do FGTS para compra de ações. Além desses casos, há fundos mono ação 

com papéis da Cielo, BB Seguridade e Bradesco. 

A taxa de administração é cobrada para remunerar o gestor do fundo pelo 

trabalho de seleção dos ativos que irão compor a carteira. No entanto, em um fundo 

mono ação, esse trabalho não existe, já que ele foi constituído para comprar apenas 

uma ação, não podendo diversificar o portfólio com outros ativos. 

Boca a boca digital turbina retorno de PMEs (12/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A divulgação boca a boca é o trunfo das empresas. Ter alguém que 

experimentou, gostou e sente prazer em recomendar um produto ou serviço gera 

conexão e confiança. Entre si, as pessoas discutem sobre o item e querem trocar mais 

experiências. No mundo digital e conectado, esses brand lovers (apaixonados pela 

marca) se reúnem em comunidades virtuais que potencializam o negócio e ser fonte de 

novos clientes. 

“Grupos em torno de um assunto comum geram pertencimento e é por isso que 

podem  trazer boas oportunidades para as marcas”, escreve André Siqueira, fundador 

da RD Station, no livro Máquina de Aquisição de Clientes. Esse é o marketing de 

comunidade, que pode ser aplicado tanto num grupo de seguidores em rede social como 

entre membros reunidos no Telegram, espontaneamente ou capitaneados pela marca. 

A tática, porém, não é um tipo específico de divulgação. “É um conjunto de ações que 

pode fomentar ou estimular, organizando algum tipo de comunidade ao redor da marca. 

Ele é parte de um todo”, explica Marcos Bedendo, professor de marketing da ESPM. 

Para manter o engajamento, é importante investir em conteúdo que conversem 

com o universo da marca, pois só posts de venda podem afastar o consumidor.  

Usinas emergenciais somam mais de R$ 400 milhões em multas 

(12/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As usinas de energia contratadas pelo governo de forma emergencial em 2021 

acumulam R$ 413 milhões em multas por não cumprir partes dos contratos e atrasar a 

entrega da energia prevista. Foram 17 usinas vencedoras em um leilão realizado no fim 

de 2021 com o objetivo de afastar os riscos de apagão neste ano e preservar os 
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reservatórios das hidrelétricas do País nos meses de seca. As empresas tinham de 

começar a entregar energia em 1.º de maio, mas 98% da carga adquirida ainda não foi 

acionada – só uma dessas usinas está em operação neste momento. Os riscos de apagão 

diminuíram, e os lagos das hidrelétricas estão cheios, o que torna a operação menos 

necessária. 

O levantamento das punições junto à Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE), instituição que atua como o gestor financeiro do setor. O órgão 

confirmou o valor das multas e a informação de que todas as usinas foram alvo das 

autuações, já que não estavam funcionando na data determinada. Como as multas 

aplicadas em junho se referem apenas ao descumprimento do prazo confirmado em 

maio, o valor das punições continuará a crescer, devido aos atrasos que prosseguem até 

o momento. 

No setor elétrico, é grande a pressão para que o governo cancele os contratos. 

Pelas regras do leilão, isso pode ser feito se as usinas não estiverem ligadas até dia 1.º 

de agosto. O TCU já procurou a Aneel, questionando sobre a alternativa do rompimento, 

mesmo que isso enseje indenização, por conta do alto custo da energia contratada. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

 

Nem… nem (Concordância) 

 

Sujeito composto ligado por “Nem… nem” leva o verbo para o plural. 

 

Exemplo: 

Nem o árbitro nem o auxiliar viram irregularidade no lance. 

 

Quando houver ideia de exclusão, o verbo permanecerá no singurar. 

 

Exemplo: 

Nem Maria nem Luana casará com João. 

 

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. 
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3 de 3 

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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