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

John F. Kennedy 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
23 DE SETEMBRO DE 2022 
 
- Mercado vê meta de inflação em xeque 
A mudança do arcabouço fiscal já indicada tanto por Luiz Inácio Lula da Silva quanto por 
Bolsonaro, pode colocar em xeque o cumprimento das metas de inflação nos próximos 
anos.  
- RENDA FIXA SEGUE COMO BOA APOSTA 
Mesmo com o fim do ciclo de alta na Selic, mantida em 13,75% como esperado pelo 
mercado, analistas de investimentos explicam que a renda fixa segue com rentabilidade 
interessante, pelo menos até o início da queda da taxa de juros.  
- BC americano subiu o juro em 0,75% pela terceira vez seguida 
Taxa vai ficar entre 3% e 3,25% ao ano; presidente do Fed fala em agir ‘de modo 
agressivo’ para controlar inflação.  
- Usinas culpam covid por geração baixa na Amazônia 
Duas das maiores hidrelétricas do País atribuíram às restrições impostas pela covid em 
2021 a frustração de energia que deveriam ter entregue.  
- Desigualdade no País afeta pessoas com deficiência, diz IBGE 
Considerada um dos maiores problemas do Brasil, a desigualdade atinge ainda mais 
duramente pessoas com deficiência física ou mental.  
- Cade proíbe CSN de comprar mais ações da Usiminas 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou despacho em que dá 
prazo indeterminado para a CSN vender as ações que detém na Usiminas.  
- Justiça de São Paulo decreta falência da Viação Itapemirim 
A Viação Itapemirim e suas subsidiárias tiveram sua falência decretada pela 1.ª Vara de 
Falências do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo.  
- Medicamento de cannabis será vendido via delivery 
A farmacêutica brasileira Greencare, controlada por um dos maiores fundos globais 
especializados em negócios de cannabis, o Greenfield Global Opportunities, começou 
esta semana a vender medicamento de cannabis medicinal no varejo por meio de 
delivery.  
- TCE-AM suspende contrato de R$ 88 milhões com Hapvida 
O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) atendeu a pedido de medida cautelar para 
suspensão do contrato de prestação de serviços para o governo do Estado pela Hapvida, 
no valor total de R$ 87,7 milhões.  
- Juros nos EUA tiram peso do Copom e ajudam varejo 
Os papéis das empresas de varejo fecharam em alta na B3 com a expectativa de uma 
decisão mais “leve” sobre a Selic no Brasil após a alta de juros nos EUA.  
- Inflação nos EUA derruba papéis de frigoríficos 
A alta da inflação nos Estados Unidos, que levou a mais uma elevação dos juros no país 
ontem, afetou os papéis dos frigoríficos na B3.  
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Mercado vê meta de inflação em xeque (23/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A mudança do arcabouço fiscal já indicada tanto por Luiz Inácio Lula da Silva 

quanto por Bolsonaro, pode colocar em xeque o cumprimento das metas de inflação 

nos próximos anos. Com a perspectiva de uma âncora menos austera e de inflação global 

mais elevada, economistas avaliam que passou a ser incerta a viabilidade de um alvo de 

3%, mesmo no longo prazo. No geral, a avaliação é de que a redução gradual das metas 

de inflação a partir de 2019 – a partir do nível de 4,5%, que vigorou de 2005 a 2018 – foi 

possibilitada pela previsibilidade fiscal criada pelo teto dos gastos e pelo ambiente de 

menor inflação global desde meados da década de 2010. A perspectiva de mudança do 

arcabouço fiscal do País, com vistas à ampliação de despesas, e o aumento da inflação 

mundial podem impedir o cumprimento do alvo. 

Ainda longe de ser um consenso, essa perspectiva já começa a aparecer nas 

expectativas do mercado coletadas pelo próprio Banco Central. Embora as medianas do 

relatório Focus indiquem a convergência do IPCA para o centro da meta em 2025 e 2026, 

as médias da pesquisa já sugerem, respectivamente, uma inflação de 3,28% e 3,27% 

nesses anos – mais de 0,25 ponto porcentual acima do alvo. 

A economista do Credit Suisse no Brasil, Solange Srour, reconhece que há muito 

ceticismo sobre se a meta de 3% é viável para o País, considerando que as reformas 

fiscais não foram finalizadas e que o mundo vai conviver com inflação mais alta pelo 

menos por mais um ano. A economista acrescenta que a discussão sobre a viabilidade 

da meta é diferente aqui e no exterior. “Há insegurança em relação a atingir a meta. 

Entendo que essa discussão está no mundo inteiro, já que as projeções de inflação para 

Europa e EUA no ano que vem estão acima da meta. O trabalho de convergência para a 

meta depende da âncora fiscal por aqui. A discussão sobre viabilidade da meta de 3% 

no Brasil é diferente do debate sobre a meta de 2% nos EUA”, avalia.  

RENDA FIXA SEGUE COMO BOA APOSTA (23/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Mesmo com o fim do ciclo de alta na Selic, mantida em 13,75% como esperado 

pelo mercado, analistas de investimentos explicam que a renda fixa segue com 

rentabilidade interessante, pelo menos até o início da queda da taxa de juros. Em um 



5 
 
 

cenário de incerteza sobre o posicionamento fiscal do próximo governo, a cautela nos 

investimentos é recomendada, assim como buscar diversificação da carteira. 

Sem perspectivas de redução dos juros até a metade de 2023, aplicações pós-

fixadas com vencimento em até um ano são favoráveis, diz Felipe Moura, analista da 

Finacap Investimentos. Uma recomendação para aproveitar os juros altos é o Tesouro 

Selic, atrelado à taxa: além de apresentar alta liquidez, é um dos investimentos mais 

seguros, ideal para os investidores mais conservadores. 

As NTN-BS, conhecidas como Tesouro IPCA +, também estão atrativas, já que 

pagam uma taxa de juros prefixada com rentabilidade indexada à inflação. “Apesar 

dessa deflação, que gera pressão no curto prazo, as NTN-BS para 2026, 2028, estão 

atrativas”, recomenda Rodrigo Cabraitz, especialista em alocação de ativos da Claritas. 

Considerando que a inflação vai voltar a ser parte do dia a dia, a taxa de juros reais do 

Tesouro IPCA + é bastante interessante, complementa Josian Teixeira, gestor de 

portfólio da Lifetime Asset Management. 

BC americano subiu o juro em 0,75% pela terceira vez seguida 

(23/09/2022) 
Reuters 

Taxa vai ficar entre 3% e 3,25% ao ano; presidente do Fed fala em agir ‘de modo 

agressivo’ para controlar inflação. Em decisão unânime, o Federal Reserve (Fed, o banco 

central americano) voltou a aumentar ontem a taxa de juro em 0,75%, para a faixa entre 

3% e 3,25% ao ano, num esforço para levar a inflação (que acumula alta de 8,3% nos 

últimos 12 meses) para a meta de 2%. Foi o terceiro aumento consecutivo nesse nível, 

e o Fed já indicou que o aperto monetário ainda não terminou. 

O presidente da instituição, Jerome Powell, afirmou que pretende agir “de modo 

agressivo” para manter o rumo até concluir a “tarefa” de fazer a inflação voltar à meta 

de 2%. “Queremos estar em posição de ter juros reais positivos em toda a curva. 

Continuaremos a avaliar se a política monetária está no lugar certo”, disse ele, em 

coletiva de imprensa após a divulgação do novo aumento. Segundo Powell, sem a 

estabilidade de preços a economia não funciona. Ele disse  que a luta contra a inflação 

deve requerer um mercado de trabalho mais fraco e crescimento econômico menor.  
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O aperto monetário na maior economia do mundo pode respingar, 

principalmente, nos países em desenvolvimento como o Brasil. Geralmente, a alta dos 

juros nos EUA drena capitais que estão em outros países, com efeitos, por exemplo, 

sobre as cotações do dólar. Analistas temem que uma freada brusca do PIB americano 

afeta o comércio global. Powell não deu indicação sobre o ritmo de novas altas dos juros, 

ressaltando que a trajetória dependerá “da situação da economia”.  

Usinas culpam covid por geração baixa na Amazônia 

(23/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Duas das maiores hidrelétricas do País atribuíram às restrições impostas pela 

covid em 2021 a frustração de energia que deveriam ter entregue. O argumento foi 

levado aos órgãos de fiscalização do setor elétrico pelas usinas de Jirau e Santo Antônio, 

quarta e quinta maiores hidrelétricas do País, em potencial de geração. 

Pelas regras do setor elétrico, toda hidrelétrica deve garantir um determinado 

volume de geração previamente determinado, além de respeitar um cronograma 

específico de manutenção de suas turbinas e demais equipamentos. O isolamento social 

e as dificuldades de contratação de serviços e suprimentos ocasionadas pela pandemia 

teriam prejudicado o calendário das empresas que operam no Rio Madeira. 

Há duas semanas, a concessionária Jirau Energia enviou informações à Aneel, 

para afirmar que por falta de mão de obra teve dificuldades até de realizar a limpeza das 

telas instaladas na frente de suas turbinas. O acúmulo do material travou a passagem 

de água e reduziu a geração. Entre janeiro e maio de 2021, no “período úmido”, foram 

realizadas por Jirau apenas 155 intervenções de limpeza nas máquinas, o que representa 

40% da quantidade do mesmo período do ano anterior (256). 

Desigualdade no País afeta pessoas com deficiência, diz IBGE 

(23/09/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Considerada um dos maiores problemas do Brasil, a desigualdade atinge ainda 

mais duramente pessoas com deficiência física ou mental. A constatação está na 

pesquisa Pessoas com Deficiência e as Desigualdades Sociais, divulgada pelo IBGE. 
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O estudo revela que o rendimento médio mensal de uma pessoa com deficiência 

é de R$ 1.639, bem abaixo do equivalente a trabalhadores sem deficiência (média de R$ 

2.619). Pessoas com deficiência estão concentradas em áreas que tradicionalmente 

pagam menos, como serviços domésticos, agropecuária e alojamento e alimentação. 

A desocupação é maior nesse grupo: 10,3%, ante 9% para trabalhadores sem 

deficiência. A situação é pior entre as mulheres com deficiência. Para as mulheres 

negras, ela chega a 13,4%. O mesmo indicador é de 12,6% para mulheres brancas com 

deficiência e de 8,3% para mulheres brancas sem deficiência. Há diferenças de 

participação no mercado de trabalho de acordo com o tipo de deficiência. A taxa é  maior 

entre as pessoas com deficiência visual (37%) do que entre aquelas com deficiência 

mental (5,3%). O acesso à educação é outro problema. O Censo Escolar de 2019 mostra 

que apenas 55% das escolas do ensino fundamental tinham infraestrutura adaptada 

para alunos com deficiência. No ensino médio, a proporção era de 67,4%. As 

disparidades regionais também são significativas: em São Paulo, apenas 33% das escolas 

de ensino médio eram adaptadas, contra 96,1% em Santa Catarina. 

Cade proíbe CSN de comprar mais ações da Usiminas 

(23/09/2022) 
Broadcast 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou despacho em 

que dá prazo indeterminado para a CSN vender as ações que detém na Usiminas. A 

autoridade antitruste, no entanto, manteve a proibição de que a siderúrgica compre 

novos papéis da empresa mineira. A CSN também continua proibida de exercer direitos 

políticos na Usiminas, assim como de alugar suas ações para terceiros. 

Em 2014, o Cade determinou que a CSN se desfizesse das ações da siderúrgica 

mineira em cinco anos, mas o prazo não foi cumprido e vem sendo adiado desde então. 

Havia o temor na Usiminas de que o Cade alterasse, agora, o acordo de 2014 para retirar 

a obrigação da venda ou até permitir que a CSN comprasse novas ações, o que não 

ocorreu. A decisão dividiu o conselho: três integrantes do tribunal votaram pela 

homologação do despacho do presidente do Cade, Alexandre Cordeiro, dando prazo 

indeterminado para a venda, mas mantendo as demais obrigações. Outros três votaram 

contra a alteração do acordo, mantendo o prazo para a venda, que acabaria neste ano. 
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Coube a Cordeiro desempatar o julgamento – o presidente tem voto de Minerva. 

O conselheiro Gustavo Augusto, favorável ao despacho, disse que, nesses oito anos, não 

se verificaram problemas concorrenciais resultantes da operação. A CSN chegou a ter 

17% de participação na Usiminas e, atualmente, detém 14%. A companhia de Benjamin 

Steinbruch tem dois indicados no conselho de administração da Usiminas: Gesner 

Oliveira, consultor que já presidiu o Cade em meados da década de 1990, e Ricardo 

Weiss, que é conselheiro de outras empresas. A empresa CSN conseguiu indicar os 

conselheiros depois de reverter uma decisão prévia do Cade, que vetava esse direito. 

Justiça de São Paulo decreta falência da Viação Itapemirim 

(23/09/2022) 
Jornal Valor Econômico 

A Viação Itapemirim e suas subsidiárias tiveram sua falência decretada pela 1.ª 

Vara de Falências do Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo. A decisão, proferida pelo juiz 

João de Oliveira, atendeu a um pedido da EXM Partners, administradora judicial do 

grupo. A viação, uma das referências em transporte rodoviário no País, estava em 

recuperação judicial desde 2016. O negócio foi alvo de brigas entre sócios e 

administradores. Somente a dívida tributária seria de R$ 2,8 bilhões. Mesmo estando 

em recuperação judicial, conseguiu a autorização para montar empresa do setor aéreo, 

a ITA, em meio à pandemia. O negócio ficou no ar  por cinco meses, entre atrasos de 

salário e de outros direitos de trabalhadores. No fim de 2021, pouco antes do Natal, a 

empresa cancelou seus voos, deixando milhares de passageiros sem atendimento. 

A decisão do TJ paulista inclui a manutenção das linhas rodoviárias da 

companhia. Foi estabelecido o arrendamento, por um período de 12 meses, para a 

empresa Suzantur, que opera ônibus urbanos no ABC, na Grande São Paulo.  

O imbróglio da Itapemirim tem três protagonistas: o atual dono da Itapemirim, 

o empresário Sidnei Piva; a EXM Partners, administradora judicial do negócio; e os 

herdeiros do fundador da companhia. A EXM afirma que a empresa tem deixado de 

entregar documentos à administradora e afirmou que Piva foi remunerado em R$ 3,1 

milhões em 2020. Já a família do fundador do negócio trava uma longa briga com Piva. 

Medicamento de cannabis será vendido via delivery 

(23/09/2022) 
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O Estado de S. Paulo. 

A farmacêutica brasileira Greencare, controlada por um dos maiores fundos 

globais especializados em negócios de cannabis, o Greenfield Global Opportunities, 

começou esta semana a vender medicamento de cannabis medicinal no varejo por meio 

de delivery. Com autorização sanitária obtida junto à Anvisa, que permitiu a empresa 

ter estoque desses itens, a companhia consegue encurtar de 30 dias para 48 horas o 

prazo de entrega do medicamento ao paciente. Antes de obter essa autorização, a 

importação era feita pelos pacientes e demorava cerca de um mês até ser finalizada. 

“Em 70% do território nacional, vamos conseguir retirar a receita azul 

(controlada) na casa do cliente em 24 horas após o pedido telefônico e retornamos com 

o produto no local depois de 24 horas”, explica Fábio Furtado, diretor comercial da 

empresa. O executivo diz que se trata do primeiro delivery de medicamentos à base 

cannabis do Brasil. Com a estratégia de entregas, feita por meio de call center dedicado, 

a expectativa da companhia é ampliar em 40% a base de clientes no prazo de um ano, 

diz Martim Prado Mattos, presidente da farmacêutica. Hoje, a Greencare atende 20 mil 

pacientes. Quando a farmacêutica começou a desenhar o projeto de venda no varejo, 

chegou a cogitar a comercialização do produto no balcão da farmácia.  

TCE-AM suspende contrato de R$ 88 milhões com Hapvida 

(23/09/2022) 
Broadcast 

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) atendeu a pedido de medida 

cautelar para suspensão do contrato de prestação de serviços para o governo do Estado 

pela Hapvida, no valor total de R$ 87,7 milhões. A operadora foi contratada para 

oferecer o plano de saúde de 15 mil professores e servidores da Secretaria de Educação, 

na capital e no interior do Amazonas. A decisão foi publicada, no Diário Oficial. A 

representação afirma que, mesmo com o desembolso de R$ 35,4 milhões até agora, a 

Hapvida não teria cumprido regras do contrato, especialmente no interior do Estado. 

Isso porque não teria estruturado uma rede hospitalar presencial nas chamadas cidades-

polo, determinadas na prestação de serviços. Entre elas, Coari, Itacoatiara e Parintins. 

Ainda segundo a representação, impetrada por uma beneficiária, deveria haver 

unidades da Hapvida em 11 dessas cidades para o “atendimento ambulatorial e 
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hospitalar, de modo que o deslocamento para capital do Estado fosse apenas uma 

exceção”. Os beneficiários do plano vivem em 61 municípios diferentes. 

Apesar da medida do TCE-AM, a Hapvida não poderá suspender a execução dos 

serviços por 90 dias, pois, pela legislação, “prevalecem os princípios da supremacia do 

interesse público e da continuidade do serviço público”, segundo a decisão. A 

representação passará ainda pelo setor técnico e Ministério Público de Contas. 

Juros nos EUA tiram peso do Copom e ajudam varejo 

(23/09/2022) 
Broadcast. 

Os papéis das empresas de varejo fecharam em alta na B3 com a expectativa de 

uma decisão mais “leve” sobre a Selic no Brasil após a alta de juros nos EUA. Segundo 

analistas, a decisão do Fed já era esperada e gerou otimismo sobre os juros no Brasil, 

anunciados após o fechamento do pregão. Magazine Luiza subiu 6,50%, seguida por Via 

e Soma, com respectivas altas de 5,02% e 3,47%. Americanas avançou 0,69%. 

Inflação nos EUA derruba papéis de frigoríficos (23/09/2022) 
Broadcast 

A alta da inflação nos Estados Unidos, que levou a mais uma elevação dos juros 

no país ontem, afetou os papéis dos frigoríficos na B3. JBS e Marfrig, ambas com 

operações nos EUA, recuaram 3,10% e 2,87%, respectivamente, entre as maiores baixas 

do Ibovespa. Minerva cedeu 2,11% e BRF recuou 0,70%. “A inflação faz cair o consumo 

de carne, por isso os frigoríficos continuam a cair”, observou Rodrigo Brolo, sócio da 

Criteria Investimentos. 

 
PARA NÃO ERRAR MAIS  
 
“Há dois anos” / “Há dois anos atrás” 
 
Errado: Há dois anos atrás, iniciei meu mestrado. 
Certo: Há duas formas corretas: “Há dois anos, iniciei meu mestrado” ou “Dois anos 
atrás, iniciei meu mestrado.” 
Por quê? É redundante dizer “Há dois anos atrás”. 
 
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 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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