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“Não existem países subdesenvolvidos. Existem 
países subadministrados” 

 
Peter Drucker 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
13 DE JULHO DE 2022 
 
- Programa de crédito para pequenos negócios será relançado 
Fonte de crédito criada durante a pandemia e que virou permanente, o Pronampe já 
soma R$ 62,5 bilhões de desembolsos em mais de 850 mil operações de empréstimo 
para micro e pequenas empresas, conforme ABDE, que reúne 31 bancos e agências de 
fomento.  
- Governo quer mais 2 milhões de famílias no Auxílio já em agosto 
O governo federal espera a aprovação de proposta na Câmara para ampliar alcance de 
benefício cujo número de famílias contempladas em agosto pode subir a 20,1 milhões.  
- Mercado vê inflação fora da meta em 2022 e 2023 
As projeções para a inflação no ano continuaram a perder fôlego, enquanto as 
estimativas para 2023 se distanciaram um pouco mais do teto da meta.  
- De olho em crédito de carbono, Petrobras investirá em florestas 
O diretor de relações institucionais da Petrobras, Rafael Chaves, disse ontem que a 
estatal vai atuar no mercado de crédito de carbono tanto pelo lado da demanda quanto 
da oferta.  
- Alta de juros está perto do fim, mas quadro fiscal preocupa 
O Banco Central do Brasil começou a subir os juros antes de seus pares e, por isso, o 
ciclo de alta das taxas pode estar perto do fim, diferentemente de Estados Unidos e 
Europa.  
- Nova ministra anuncia plano para controlar déficit na Argentina 
Empossada no cargo depois da renúncia de Martín Guzmán, a nova ministra da 
Economia da Argentina, Silvina Batakis, anunciou um pacote de medidas econômicas 
para retomar o equilíbrio fiscal do país.  
- Ao desistir do Twitter, Musk frustra comissão de bancos 
Grandes bancos americanos vão deixar de ganhar milhões de dólares com a desistência 
de Elon Musk de comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, oferta realizada pelo bilionário 
em abril deste ano.  
- Novonor põe fim à disputa judicial com Marcelo Odebrecht 
A Novonor – novo nome da holding Odebrecht – chegou a um acordo com seu ex-
acionista e presidente Marcelo Odebrecht para colocar fim a disputas judiciais entre as 
partes.  
- Bancos avançam em ‘situações especiais’ para gerar caixa 
Com o mercado de capitais arisco, devido à alta de juros no mundo, os bancos de 
investimento têm buscado outras fontes de receita.  
- Queda da inflação oficial ajuda ações de consumo 
A menor projeção para o IPCA em 2022, pelo Boletim Focus, favoreceu as ações de 
algumas empresas de consumo, que tiveram alta moderada na B3.  
- Companhias aéreas têm forte desvalorização 
Mais uma vez os papéis das aéreas ficaram entre as maiores baixas do Ibovespa.  
- Gooxxy deve recolocar R$ 500 milhões no mercado com itens perto do vencimento 
O avanço da inflação e o aperto da renda estão dando um impulso extra para os negócios 
da Gooxxy.  
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Programa de crédito para pequenos negócios será relançado 

(13/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Fonte de crédito criada durante a pandemia e que virou permanente, o Programa 

Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) já soma 

R$ 62,5 bilhões de desembolsos em mais de 850 mil operações de empréstimo para 

micro e pequenas empresas, conforme balanço da Associação Brasileira de 

Desenvolvimento (ABDE), que reúne 31 bancos e agências de fomento. 

Num cenário de alta dos juros, os dados mostraram que a inadimplência total do 

programa está em 3,9%, no caso das microempresas, e 2,8% no das pequenas empresas. 

Em abril, o programa tinha registrado uma inadimplência de 4%, para as microempresas, 

e 3% para as pequenas. 

O Pronampe permanente teve uma única fase até o momento, e uma segunda 

fase está sendo desenhada pelas instituições financeiras de fomento para ser lançada 

ainda em julho, segundo a presidente da ABDE, Jeanette Lontra. No Sistema Financeiro 

Nacional, o porcentual de operações com atraso de mais de 90 dias é de 9%, para as 

microempresas, e de 8,3% para as pequenas, conforme a presidente da ABDE. 

Governo quer mais 2 milhões de famílias no Auxílio já em agosto 

(13/07/2022) 
Folha de São Paulo. 

O governo federal espera a aprovação de proposta na Câmara para ampliar 

alcance de benefício cujo número de famílias contempladas em agosto pode subir a 20,1 

milhões. A ala política quer antecipar a distribuição, em busca de maior impacto na 

eleição. A parcela adicional de R$ 200 deve ser paga em 18 de agosto. 

O governo projeta a inclusão, a partir de agosto, de cerca de 2 milhões a mais de 

famílias no Auxílio Brasil. O número de famílias contempladas pelo programa pode subir 

para perto de 20,15 milhões. O texto da PEC “Kamikaze”, que amplia e cria benefícios 

sociais em pleno ano eleitoral, estabelece o início do pagamento do benefício da parcela 

adicional de R$ 200 no primeiro dia de agosto. Uma folha extra em julho, portanto, não 

poderá ser rodada, como esperavam aliados do governo. 
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O Ministério da Cidadania trabalha com as datas do cronograma habitual de 

início de pagamento do Auxílio Brasil em agosto, a partir do dia 18. Como a PEC só 

permite o pagamento da parcela adicional do dia 1.º de agosto a 31 de dezembro, a 

avaliação entre os técnicos é de que não vale rodar uma folha extra com custo adicional 

para pagar o Auxílio Brasil turbinado a poucos dias da data oficial. 

Mercado vê inflação fora da meta em 2022 e 2023 (13/07/2022) 
Broadcast. 

As projeções para a inflação no ano continuaram a perder fôlego, enquanto as 

estimativas para 2023 – foco da atual política monetária do Banco Central – se 

distanciaram um pouco mais do teto da meta. Conforme novo relatório Focus, divulgado 

ontem, a projeção para o IPCA de 2022 caiu de 7,96% para 7,67% na última semana. Já 

a estimativa para 2023 subiu de 5,01% para 5,09%. Há um mês, as apostas eram de 

8,50% e 4,70%, respectivamente. 

Mesmo com a redução nas projeções para este ano, a estimativa continua muito 

acima do teto da meta (5%), configurando o segundo ano consecutivo de rompimento 

do mandato principal do BC. No caso das estimativas para o IPCA de 2023, em alta há 14 

semanas, o resultado do Focus também está acima do teto, de 4,75%. 

Ainda pelo relatório divulgado ontem, a projeção para a Selic (a taxa básica de 

juros) no fim de 2022 ficou estável em 13,75%. Atualmente, a taxa está em 13,25% ao 

ano. Para 2023, os economistas do mercado financeiro também mantiveram a projeção 

anterior, de 10,50%. Em relação ao PIB, o Focus mostra um novo aumento na previsão 

mediana para este ano, de 1,51% para 1,59%. Há um mês, a estimativa era de 1,42%. 

De olho em crédito de carbono, Petrobras investirá em florestas 

(13/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O diretor de relações institucionais da Petrobras, Rafael Chaves, disse ontem que 

a estatal vai atuar no mercado de crédito de carbono tanto pelo lado da demanda 

quanto da oferta. Segundo Chaves, nos próximos anos a companhia prevê investir R$ 

120 milhões em soluções de captura de carbono focadas em florestas. Ele participou 

ontem do painel online “Soluções baseadas na natureza para captura de carbono”, 

organizado pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri). 
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Chaves disse ainda que empresas do porte da Petrobras não podem esperar pelo 

mercado regulado de créditos de carbono e devem atuar no mercado voluntário. “A 

gente não pode ficar esperando o que o regulador vai fazer. Podemos cobrar de 

governos, mas não podemos ficar esperando que a solução venha de Brasília. Eu 

acredito em soluções de mercado (para o problema ambiental)”, disse. 

O leque de ações da Petrobras, disse Chaves, passa por iniciativas de 

reflorestamento, preservação e ações que miram comunidades locais no sentido de 

geração de renda associada à proteção florestal – casos de manejo florestal e 

remuneração de serviços ambientais. As chamadas públicas para financiamento de 

projetos de reflorestamento têm como meta alcançar R$ 500 milhões para reflorestar 

até 33 mil hectares de todos os biomas brasileiros. Metade do montante será aportada 

pelo BNDES. 

Alta de juros está perto do fim, mas quadro fiscal preocupa 

(13/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O Banco Central do Brasil começou a subir os juros antes de seus pares e, por 

isso, o ciclo de alta das taxas pode estar perto do fim, diferentemente de Estados Unidos 

e Europa. Já a situação fiscal é bem mais preocupante, avalia Axel Christensen, diretor 

de estratégia de investimentos para a América Latina da Blackrock, a maior gestora de 

recursos do mundo, com US$ 10 trilhões em ativos. No País, o executivo vê 

oportunidades em títulos de renda fixa, do governo e de empresas. 

“Certamente, há aspectos com que estamos preocupados, em termos da 

situação fiscal, do crescimento da dívida pública e sobre quais as decisões de política 

econômica serão tomadas em torno disso”, afirmou Christensen. Há ainda o temor de 

que a alta generalizada de preços possa provocar inquietações na sociedade, como 

aconteceu nos países vizinhos, que viram uma série de protestos nas ruas. 

“O Banco Central do Brasil está mais perto de atingir o fim do ciclo de alta de 

juros do que o Federal Reserve, que apenas começou, ou o Banco Central Europeu, que 

nem começou ainda”, afirmou Christensen. Nesse ambiente, a incerteza sobre a política 

monetária na América Latina é menor do que no mundo desenvolvido. 
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Nova ministra anuncia plano para controlar déficit na Argentina 

(13/07/2022) 
Bloomberg. 

Empossada no cargo depois da renúncia de Martín Guzmán, a nova ministra da 

Economia da Argentina, Silvina Batakis, anunciou um pacote de medidas econômicas 

para retomar o equilíbrio fiscal do país. Silvina afirmou que o acordo de renegociação 

da dívida de US$ 45 bilhões com o FMI será mantido, ao contrário do que a própria 

ministra havia afirmado antes. “Se mantém as metas acordadas com o FMI. Entendemos 

que é um acordo que temos de cumprir”, disse ela, antes de ressaltar que a “chegada” 

do Fundo ocorreu em um momento de “máxima especulação” na Argentina. 

Quanto às medidas econômicas, a ministra afirmou que o repasse mensal do 

governo aos órgãos do setor público não ultrapassará a arrecadação, e anunciou a 

criação de um “comitê assessor da dívida” para “avaliar e propor em matéria da dívida 

soberana” na moeda do país. Silvina disse crer na solvência do Estado como “promotor 

da atividade econômica e da geração de empregos”. 

Silvina também disse que conversou com lideranças empresariais em sua 

primeira semana como ministra, e avaliou que o governo não pode permitir “abusos de 

preços” vistos recentemente. Na sua visão, não haveria razão técnica para o nível de 

aumento de preços aos consumidores, existindo apenas “pura especulação”. A inflação 

acumulada nos últimos 12 meses até maio é de 60%.  

Ao desistir do Twitter, Musk frustra comissão de bancos 

(13/07/2022) 
Bloomberg. 

Grandes bancos americanos vão deixar de ganhar milhões de dólares com a 

desistência de Elon Musk de comprar o Twitter por US$ 44 bilhões, oferta realizada pelo 

bilionário em abril deste ano. Desde então, a negociação foi cercada por uma série de 

polêmicas, quando o empresário anunciou a decisão de interromper a negociação. A 

rescisão do contrato, um dos mais rentáveis dos últimos anos, ocorre em meio a um 

momento de baixa no mercado de capitais dos EUA. E esta não é a primeira vez que o 

magnata deixa grandes instituições financeiras de mãos abanando, mas, por ser o 

homem mais rico do mundo, é pouco provável que sofra retaliações. 
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Dono da Tesla, fabricante de veículos elétricos, e da Spacex, que oferece serviços 

espaciais, Musk tem um patrimônio de US$ 237,9 bilhões. A lista de bancos envolvidos: 

o Morgan Stanley assessorava Musk, e o Goldman Sachs, o Twitter. Participavam os 

americanos Jpmorgan, Bank of America e Allen & Co, além do britânico Barclays. A 

comissão que receberiam pelo negócio, o chamado “fee” no jargão do mercado, era 

estimada em US$ 191,5 milhões, conforme dados da consultoria britânica Refinitiv.  

A compra do Twitter por Musk resultaria na maior comissão a ser recebida por 

bancos de investimento neste ano, que tem sido marcado por uma baixa dos negócios 

em Wall Street, com a subida de juros nos EUA e a guerra na Ucrânia. A cifra seria a mais 

elevada desde 2020, segundo a Refinitiv. No entanto, os banqueiros só colocariam a 

mão na bolada após o fim da transação. A conclusão das negociações com o Twitter teve 

efeito negativo nas ações da companhia.  

Novonor põe fim à disputa judicial com Marcelo Odebrecht 

(13/07/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A Novonor – novo nome da holding Odebrecht – chegou a um acordo com seu 

ex-acionista e presidente Marcelo Odebrecht para colocar fim a disputas judiciais entre 

as partes. A audiência de conciliação foi realizada na última quinta-feira. Dessa forma, 

Marcelo deixa de ser sócio do grupo, confirmou a Novonor. 

A nova fase da Odebrecht, com mudanças de marcas de seus dois principais 

negócios, como a própria holding e a OEC (ex-odebrecht), foi marcada por disputas entre 

os membros da família Odebrecht. EX-CEO da empresa, Marcelo, que ficou preso na 

Operação Lava Jato, foi demitido por justa causa pelo próprio pai, Emílio, em 2019. 

Ainda controlada pela família Odebrecht, a Novonor tem gestão 

profissionalizada. À frente da holding está o executivo Hector Nuñez, conhecido pela 

atuação no varejo, em empresas como a Ri-happy. Já a OEC, principal negócio do grupo 

e área em que a Novonor deve se especializar, é comandada por Maurício Cruz Lopes, 

que começou na Odebrecht há 25 anos. Os executivos disseram que precisam recuperar 

a confiança do mercado no grupo.  

Bancos avançam em ‘situações especiais’ para gerar caixa 

(13/07/2022) 



9 
 
 

O Estado de S. Paulo. 

Com o mercado de capitais arisco, devido à alta de juros no mundo, os bancos 

de investimento têm buscado outras fontes de receita. Com a saída de ofertas iniciais 

de ações (IPOS) e emissões no exterior, ganhou espaço a estruturação de operações 

caracterizadas como de “situação especial”. São empresas com necessidades variadas, 

sempre em busca de grande quantidade de dinheiro, como holdings não operacionais 

que precisam capitalizar subsidiárias, disputas legais ou mesmo aquelas em dificuldades 

financeiras. 

Como as operações são mais trabalhosas e feitas sob medida, geram ganhos aos 

bancos e que compensam os IPOs. No UBS BB o número de operações de situação 

especial dobrou no primeiro semestre ante igual período de 2021. Recentemente, o 

banco intermediou um aporte de US$ 100 milhões feito por um estrangeiro em uma 

empresa brasileira em uma “situação especial”. Os nomes não foram revelados. 

Queda da inflação oficial ajuda ações de consumo (13/07/2022) 
Broadcast. 

A menor projeção para o IPCA em 2022, pelo Boletim Focus, favoreceu as ações 

de algumas empresas de consumo, que tiveram alta moderada na B3. Assaí e Magazine 

Luiza subiram 0,46% e 0,38%, respectivamente. “O alívio na pressão inflacionária gera 

uma expectativa de consumo maior no segundo semestre, justificando o desempenho 

desses papéis”, dizem Luís Novaes e Régis Chinchila, da Terra Investimentos. 

Companhias aéreas têm forte desvalorização (13/07/2022) 
Broadcast. 

Mais uma vez os papéis das aéreas ficaram entre as maiores baixas do Ibovespa. 

Gol e Azul recuaram 11,79% e 7,55%, respectivamente, mesmo com o recuo do petróleo 

e as melhores projeções divulgadas pela Gol. “Apesar da melhor demanda por serviços 

de transporte aéreo, o setor está sendo impactado pelo aumento de custos, 

considerando a forte alta do querosene de aviação”, diz Pedro Galdi, da Mirae Asset. 

Gooxxy deve recolocar R$ 500 milhões no mercado com itens 

perto do vencimento (13/07/2022) 
Reuters. 

O avanço da inflação e o aperto da renda estão dando um impulso extra para os 

negócios da Gooxxy. A greentech ajuda a revender produtos que seriam descartados 
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pela indústria, como itens próximos ao vencimento, de linhas descontinuadas ou fora 

do padrão. A previsão é recolocar no mercado o equivalente a R$ 500 milhões em 

mercadorias em 2022. O valor é quase o dobro do ano passado, quando a recuperação 

dos itens representou cerca de R$ 300 milhões em produtos. 

A empresa nasceu em 2018 com a proposta de faturar com a diminuição do 

desperdício. Uma tecnologia própria conecta o varejo interessado em operar os 

produtos em condição especial com a indústria. A venda evita custos com descarte aos 

produtores e gera oportunidade para o comércio oferecer os itens mais baratos. A 

Gooxxy recebe uma comissão sobre as transações. O grupo não divulga números de 

faturamento ou lucro, mas garante que o negócio já atingiu o ponto de equilíbrio. 

A Gooxxy atua em 19 Estados e tem como parceiros da indústria multinacionais 

como Nestlé, Mondelez, Unilever e BRF. Recebeu um aporte do family office ligado ao 

grupo de logística Expresso Nepomuceno, de Minas Gerais, e está em tratativas finais 

para uma nova rodada de investimentos, de cerca de R$ 20 milhões, com fundos de 

venture capital. Os recursos devem ser usados para investimentos em tecnologia e na 

internacionalização, depois do incentivo de duas multinacionais para reproduzir o 

modelo no exterior.  

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

 
PARABÉNS! 
 
Ao felicitar alguém, dê os parabéns no plural. 
 
Exemplo: Desejo os parabéns atrasados. 
Envio os nossos parabéns. 
 
A palavra “PARABÉM”, no singular, existe, mas hoje é muito menos empregada. 
 

 

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 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
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MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ 

INDICADOR 2018.4 2019.4 2020.4 2021.4 2022.1 

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

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

            

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

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

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

      Formal (mil) 1.630 1.702 1.534 1.622 1.580 

      Informal (mil) 2.046 2.060 1.726 1.900 1.804 

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

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

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

      

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

1.778 1.982 1.903 1.800 1.738 

Fonte: IBGE (PNAD Contínua). 
 

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS (ATÉ MAIO/2022) 

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

Ceará 1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497 1.521.989 1.541.988 

Nordeste 8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329 8.853.817 8.950.730 

Brasil 48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176 49.001.712 50.053.215 

                  

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

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

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

POPULAÇÃO E EMPREGO/POPULAÇÃO (ATÉ MAIO/2022) 

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

Ceará 8.904.459 8.963.663 9.020.460 9.075.649 9.132.078 9.187.103 9.240.580 9.293.112 

Nordeste 56.551.115 56.907.538 57.245.734 56.752.244 57.063.084 57.374.243 57.667.842 57.951.331 

Brasil 204.441.683 206.072.026 207.652.504 208.436.323 210.088.011 211.755.692 213.317.639 214.828.540 

                  

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

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

Brasil (%) 23,51 22,35 22,29 22,37 22,24 21,83 22,97 23,17 
Fonte: RAIS/ME, NOVO CAGED e IBGE. 
Nota: * Dados sujeito a alterações. 
 
 
 

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 – 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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