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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:
06 ABRIL DE 2021
- EUA impõem sanções a mercado paralelo russo e plataforma de criptomoedas
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs a um importante site de mercado da
darknet baseado na Rússia e a uma plataforma digital de criptomoedas que, segundo o órgão,
opera principalmente em Moscou e São Petersburgo.

- Banco JPMorgan pode perder US$ 1 bi com exposição à Rússia
O JPMorgan pode perder cerca de US$ 1 bilhão (R$ 4,6 bilhões) devido a sua exposição à
Rússia, disse o presidente-executivo do banco, Jamie Dimon.
- Recuperação de dívidas de empresas em 2021 é a maior em quatro anos
ano de 2021 encerrou com a maior média de dívidas recuperadas desde 2018, quando
o Serasa Experian começou a monitorar o índice.
- Rússia quer manter exportação de fertilizante ao Brasil
O embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Kazimirovitch Labetski, disse que Moscou trabalha para
manter a exportação de fertilizantes ao Brasil, em meio a restrições ao comércio ligadas à
imposição de sanções contra o país por causa da guerra na Ucrânia.

- Inflação para março em SP é a maior desde o Plano Real
O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de 1,28% divulgado pela Fipe alcançou o maior
valor para março desde o Plano Real, segundo a fundação.
- Amil terá de ficar com planos repassados à APS
A ANS decidiu que a operadora Amil terá de reassumir a carteira de 337 mil planos individuais
que seria repassada a um grupo liderado pelo fundo Fiord.

- Frigoríficos têm dia positivo na B3
Os papéis da Minerva Foods fecharam com alta de 3,05% na B3, na esteira do relatório
do BTG Pactual que elevou a recomendação para a empresa
- Setor de construção recua em mercado cauteloso
O setor de construção caiu em bloco na B3 puxado por Tenda (-4,44%) e Direcional (1,67%). Dentro do Ibovespa, MRV recuou 1,60% e Cyrela, 1,78%. Com valor “defasado”,
segundo Pedro Galdi, da Mirae, a Gafisa subiu 6,06%.
- Metaverso ganha fôlego mais rápido no Brasil, diz Accenture
O metaverso pode ser uma realidade mais presente no cotidiano das pessoas mais rápido no
Brasil do que em regiões como Estados Unidos e Europa, disseram executivos Accenture citando
resultados de uma pesquisa feita pela consultoria.

- Sem presidente para a Petrobras a uma semana da assembleia, governo cogita adiar
votação
Em mais um dia de indefinições e desencontros, o governo federal enfrentou dificuldades para
encontrar no mercado novos candidatos para a presidência e o conselho de administração da
Petrobras, o que o levou a cogitar adiar a votação da nova composição.

- UE quer proibir carvão da Rússia e fechar portos a seus navios
A Comissão Europeia propôs aos 27 países da UE o reforço das sanções contra Moscou, incluindo
a interrupção da compra de carvão da Rússia e o fechamento dos portos europeus.

- Decolar prevê aquisições e estreia no varejo físico no País
Para a retomada, a empresa, que tem US$ 300 milhões em caixa, está se preparando para
investir em novas aquisições e até na incursão no varejo físico no País.

- Startup Diferente aposta em alimentos orgânicos ‘feios’
A startup permite em seu site a assinatura de uma cesta (semanal, quinzenal ou mensal) de
hortaliças e frutas orgânicas. A promessa é a de entregar alimentos saudáveis por preços 40%
mais baixos.
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EUA impõem sanções a mercado paralelo russo e plataforma de
criptomoedas (06/04/2022)
Reuters
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs a um importante site de
mercado da darknet baseado na Rússia e a uma plataforma digital de criptomoedas que,
segundo o órgão, opera principalmente em Moscou e São Petersburgo.
As sanções contra a Hydra e a casa de câmbio Garantex, publicadas no site do
Departamento do Tesouro, "enviam uma mensagem aos criminosos de que não se pode
esconder na darknet ou em seus fóruns", disse a secretária do Tesouro Janet Yellen.
Segundo pesquisadores de blockchain, cerca de 86% do bitcoin ilícito recebido
diretamente por exchanges de criptomoedas russas em 2019 veio da Hydra, que o
Departamento do Tesouro dos EUA descreveu como o maior mercado darknet do
mundo.

Banco JPMorgan pode perder US$ 1 bi com exposição à Rússia
(06/04/2022)
O Estado de S. Paulo
O JPMorgan pode perder cerca de US$ 1 bilhão (R$ 4,6 bilhões) devido a sua
exposição à Rússia, disse o presidente-executivo do banco, Jamie Dimon. Dimon não

forneceu detalhes sobre o montante de perdas potenciais do JPMorgan ou um prazo,
mas disse que o banco estava preocupado com o impacto da invasão da Ucrânia pela
Rússia em empresas e países. A Rússia chama a ação na Ucrânia de "operação especial".
Em sua carta anual aos acionistas, o presidente do maior banco norte-americano
em ativos disse que os Estados Unidos devem aumentar a presença militar na Europa e
reiterou um apelo para o desenvolvimento de um plano que garanta a segurança
energética do país e de aliados. "Os EUA devem estar prontos para a possibilidade de
uma guerra prolongada na Ucrânia com resultados imprevisíveis. Devemos nos preparar para
o pior e esperar pelo melhor", escreveu ele.
Dimon abordou o relacionamento entre a China e os EUA, e disse que os EUA
deveriam reformular a cadeia de suprimentos para restringir o escopo a fornecedores
de dentro do país ou incluir apenas "aliados completamente amigáveis". Ele instou os
EUA a se juntarem novamente à Parceria TransPacífica (TPP), um dos maiores acordos
comerciais multinacionais do mundo. Comentando sobre o ambiente macroeconômico,
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Dimon disse que o número de elevações nas taxas de juros pelo Federal Reserve "pode
ser significativamente maior do que o mercado espera".

Recuperação de dívidas de empresas em 2021 é a maior em
quatro anos (06/04/2022)
Folha de São Paulo
O ano de 2021 encerrou com a maior média de dívidas recuperadas desde 2018,
quando o Serasa Experian começou a monitorar o índice.
Segundo o levantamento, 46,5% dos débitos foram ressarcidos pelas empresas
inadimplentes em até 60 dias após a negativação no ano passado. As dívidas de mais de
R$ 10 mil foram as mais recuperadas. O segmento de utilities, que inclui prestadores de
serviços como água, gás e energia, teve o melhor resultado, com 55% de quitação.
Depois, vem o varejo, que recuperou quase 50% das dívidas.
Além da melhora no fluxo de caixa com a retomada das atividades, as empresas
recorreram a políticas de crédito para pagar suas dívidas, segundo o economista do
Serasa Experian, Luiz Rabi. Ele pondera, no entanto, que a inflação e os juros altos
podem frear a recuperação.

Rússia quer manter exportação de fertilizante ao Brasil
(06/04/2022)
Folha de São Paulo
O embaixador da Rússia no Brasil, Alexei Kazimirovitch Labetski, disse que
Moscou trabalha para manter a exportação de fertilizantes ao Brasil, em meio a restrições
ao comércio ligadas à imposição de sanções contra o país por causa da guerra na
Ucrânia.
O diplomata aproveitou sua fala em audiência pública realizada pela Comissão
de Relações Exteriores no Senado nesta terça (5) para apresentar a versão russa sobre
a notícia dos corpos encontrados nas ruas e em valas comuns na cidade de Butcha,
reconquistada pelos ucranianos no fim de semana.
Labetski disse aos senadores que tem interesse em manter o fornecimento de
todos os tipos de fertilizantes para o Brasil, como também de adquirir produtos agrícolas
do país, citando a carne brasileira. "Confirmamos a nossa vontade de continuar
fornecendo os fertilizantes de todos os grupos para a República Federativa do Brasil",
afirmou. "Na situação atual, quando foram empreendidas as sanções ilegítimas contra
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nosso país, estamos abertos para trabalhar e criar os novos procedimentos necessários
para a logística, que é importante, e novos procedimentos para o pagamento dos
produtos, dos fertilizantes e dos produtos agrícolas brasileiros fornecidos para a Rússia."

Inflação para março em SP é a maior desde o Plano Real
(06/04/2022)
Folha de São Paulo
O IPC (Índice de Preços ao Consumidor) de 1,28% divulgado pela Fipe alcançou o
maior valor para março desde o Plano Real, segundo a fundação. Em março do ano
passado, o indicador, que mede as variações dos preços para as famílias paulistanas com
renda mensal entre 1 e 10 salários-mínimos, estava em 0,71%.
No mesmo mês de 1995, logo após a moeda mudar no Brasil, registrou aumento
de 1,92%. O recorde é resultado da escalada da inflação nos últimos meses, que se
concentrou principalmente nos grupos de alimentação e habitação.
"Em março, ¾ dos itens avaliados pelo IPC apresentaram aumento. Isso mostra
que o processo inflacionário está disseminado. O índice mensal também reflete o
aumento expressivo dos preços das commodities nos mercados internacionais, que já é
sentido na ponta do consumo", diz Guilherme Moreira, economista e coordenador do
IPC. Entre os produtos que puxaram o aumento estão os panificados e as massas. O
preço do pão francês, por exemplo, subiu 3% em março, diz Moreira.

Amil terá de ficar com planos repassados à APS (06/04/2022)
O Estado de S. Paulo.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu que a operadora Amil
terá de reassumir a carteira de 337 mil planos individuais que seria repassada a um
grupo liderado pelo fundo Fiord. A autarquia determinou que está suspenso qualquer
movimento de venda das participações do capital social da Assistência Personalizada à
Saúde (APS), operadora de planos de saúde da própria Amil, que abrigou os milhares de
consumidores. O objetivo era repassar o negócio ao grupo após eventual aval da ANS.
Segundo comunicado da ANS, a transferência dos planos individuais para a APS foi
aprovada no fim do ano passado porque a Amil garantiu que faria aportes necessários
para manter o equilíbrio econômico-financeiro da empresa.
Porém, a autarquia disse que, após a análise dos documentos, “a Amil já tinha
definido a venda das quotas da APS, o que faria com que a Amil e APS deixassem de
6

fazer parte do mesmo grupo econômico – esvaziando, assim, a garantia oferecida pela
Amil em favor da APS”. As empresas envolvidas terão prazo de dez dias para apresentar
manifestações à ANS, data em que a autarquia tomará a sua decisão final a respeito da
transferência de carteira.
Após grande dificuldade de encontrar interessados no negócio, apesar de se
dispor a fazer um aporte bilionário, a Amil repassou a deficitária carteira a um grupo
recém-formado por três sócios: a Fiord, que se autodenomina uma empresa de
investimentos, com fatia de 45%; o grupo Seferin & Coelho, de gestão de hospitais, com
45%; e o executivo Henning von Koss, ex-hapvida e Amil, com os 5% restantes.

Frigoríficos têm dia positivo na B3 (06/04/2022)
O Estado de S. Paulo.
Os papéis da Minerva Foods fecharam com alta de 3,05% na B3, na esteira do
relatório do BTG Pactual que elevou a recomendação para a empresa. As ações
ordinárias de Marfrig e da JBS acompanharam e encerraram o pregão em alta de 2,77%
e 1,31%, respectivamente. Na contramão, a BRF teve queda de 2,49%, depois de uma
semana positiva, embalada pela retração nas cotações do milho.

Setor de construção recua em mercado cauteloso (06/04/2022)
O Estado de S. Paulo.
O setor de construção caiu em bloco na B3 puxado por Tenda (-4,44%) e
Direcional (-1,67%). Dentro do Ibovespa, MRV recuou 1,60% e Cyrela, 1,78%. Com valor
“defasado”, segundo Pedro Galdi, da Mirae, a Gafisa subiu 6,06%. “A ação de Gafisa se
apresenta como uma das mais defasadas entre as incorporadoras na B3”. Para ele, o
mercado está cauteloso com o IPCA que sai esta semana, o que pressiona os papéis.

Metaverso ganha fôlego mais rápido no Brasil, diz Accenture
(06/04/2022)
Reuters
O metaverso pode ser uma realidade mais presente no cotidiano das pessoas
mais rápido no Brasil do que em regiões como Estados Unidos e Europa, disseram
executivos Accenture citando resultados de uma pesquisa feita pela consultoria.
"Estamos apostando que vai acontecer no Brasil daqui a dois, a cinco anos", disse
Paulo Ossamu, diretor executivo de tecnologia da Accenture na América Latina, em
entrevista à Reuters). "Haverá impacto já nos próximos dois anos."
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Segundo a edição 2022 da pesquisa anual da Accenture Technology Vision, feita
em 35 países, 78% dos executivos no Brasil afirmaram que o metaverso, termo usado
para indicar o mundo virtual que tenta replicar a realidade por meio de dispositivos
digitais, terá um impacto positivo em seus negócios.
A pesquisa ouviu 4.650 executivos de alto escalão de uma série de setores, com
metade deles de áreas vinculadas a telecomunicações e tecnologia da informação.

Sem presidente para a Petrobras a uma semana da assembleia,
governo cogita adiar votação (06/04/2022)
Reuters
Em mais um dia de indefinições e desencontros, o governo federal enfrentou
dificuldades para encontrar no mercado novos candidatos para a presidência e o
conselho de administração da Petrobras, o que o levou a cogitar adiar a votação da nova
composição. No vaivém de convites, sondagens e especulações, o Palácio do Planalto
recebeu a negativa do ex-presidente da ANP Décio Oddone, sondado para a presidência
da estatal, além. Executivos com experiência e reconhecimento no setor de óleo e gás
sondados para uma eventual indicação também estão declinando do convite.
Além disso, o secretário especial de desburocratização do Ministério da
Economia, Caio Mario Paes de Andrade, nome cotado para presidir a companhia, é
suspeito de usar a máquina pública para vasculhar dados financeiros de uma empresa.

UE quer proibir carvão da Rússia e fechar portos a seus navios
(06/04/2022)
Reuters
A Comissão Europeia propôs aos 27 países da UE (União Europeia) o reforço das
sanções contra Moscou, incluindo a interrupção da compra de carvão da Rússia e o
fechamento dos portos europeus para navios operados por russos.
"É claramente necessário aumentar ainda mais nossa pressão" contra Moscou,
estimou a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, no âmbito de um
endurecimento após a descoberta de numerosos corpos na região de Kiev, capital da
Ucrânia, após a retirada das tropas russas.
O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Yves Le Drian, afirmou:
"Estamos trabalhando juntos, França e Alemanha, para definir este novo pacote (de
sanções) que incluirá petróleo e carvão". Os países da UE estão sob pressão para atingir
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a Rússia no setor de energia, que para Moscou representa a principal fonte de
financiamento para a guerra.
A Comissão, órgão executivo da UE, também propõe aumentar as sanções
bancárias e proibir as exportações de materiais e componentes industriais cruciais para
a Rússia, como semicondutores avançados, no valor de 10 bilhões de euros (US$ 11
bilhões, R$ 50,7 bilhões). Também está em estudo a ampliação para a vodka e outros
produtos russos da lista de itens fechados para importação para a UE.

Decolar prevê aquisições e estreia no varejo físico no País
(06/04/2022)
Broadcast
Com a pandemia dando sinais de término, a companhia de turismo argentina
Despegar, dona da marca Decolar, avalia que 2022 poderá ser o ano de volta aos
patamares de antes da pandemia. Para a retomada, a empresa, que tem US$ 300
milhões em caixa, está se preparando para investir em novas aquisições e até na
incursão no varejo físico no País. A investida no mundo físico deve ocorrer por meio de
aquisições, segundo Damian Scokin, presidente da Despegar. Foi dessa maneira que a
empresa estreou em 2019, quando comprou a companhia chilena Viajes Falabella, que
tem lojas no Chile, Colômbia e Peru. Hoje, a Despegar administra 78 lojas nesses
mercados.
O executivo não coloca uma data para que essa estreia ocorra, mas afirma que
opções de compras já estão sendo analisadas. Porém, a ideia não é partir para uma
disputa em número de lojas com a CVC, que conta com cerca de 1.280 unidades, mas se
tornar um ponto de contato direto com os clientes.
Para Marta Poggi, especialista em turismo e sócia da Strategia, apesar do online
estar cada vez mais representativo no setor, o atual momento pode impactar
positivamente as vendas fora da internet. Segundo ela, ainda há muitas dúvidas dos
clientes relacionadas às viagens. A própria Decolar tem sofrido com as reclamações de
clientes no País. Somente no site Reclame Aqui, a companhia soma mais de 40 mil
reclamações nos últimos 12 meses e ainda tem a avaliação ruim na plataforma.
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Startup Diferente aposta em alimentos orgânicos ‘feios’
(06/04/2022)
O Estado de S. Paulo.
Entre a colheita e a chegada às gôndolas do mercado, mais de 20% da produção
global de frutas e hortaliças vai para o lixo, segundo o Programa das Nações Unidas para
o Meio Ambiente (PNUMA). Uma das mais impactantes é a de que parte do descarte
ocorre porque a produção não atende aos padrões estéticos dos mercados. É um
problema que a startup Diferente quer amenizar – e para isso, anuncia o recebimento
de um aporte de US$ 4,4 milhões. A startup permite em seu site a assinatura de uma
cesta (semanal, quinzenal ou mensal) de hortaliças e frutas orgânicas. A promessa é a
de entregar alimentos saudáveis por preços 40% mais baixos. Entre os fundadores estão
ex-executivos Saulo Marti (ex-olist), Paulo Monçores (ex-vtex), Walter Rodrigues (exrappi) e Eduardo Petrelli, cofundador do James Delivery, app de entregas do Grupo Pão
de Açúcar. Entre os investidores tem a Maya Capital GFC e Caravela. O aporte marca a
estreia do Collaborative Fund, que investiu na Beyond Meat e no Kickstarter. A britânica
Firstminute Capital, que participou da rodada, estreia no mercado nacional.
Além de negociar os orgânicos com produtores, a Diferente usa algoritmos de
predição para oferecer cestas que atendam ao gosto do consumidor – a ideia é
economizar tempo na hora da compra. Ao se cadastrar na plataforma, o usuário indica
preferências e restrições, e a inteligência artificial (IA) faz as escolhas. A cesta é
comprada automaticamente no período determinado. Os preços variam entre R$ 40 e
R$ 112, de acordo com o tamanho da cesta.

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
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ANEXO
INDICADORES ECONÔMICOS E SOCIAIS
Atualização 14.02.2022
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DO PIB (JAN-DEZ)
2018
2019
2020*
2021**
Ceará
1,45
2,67
-3,56
6,24
Brasil
1,78
1,41
-4,06
4,65
Fonte: IPECE. Atualizado em 16/12/2021.

2022**
1,25
0,5

VALOR CORRENTE DO PRODUTO INTERNO BRUTO ANUAL (PIB) (R$ BILHÕES) (JANDEZ)
2018
2019
2020*
2021**
Ceará
155,9
167,0
168,3
193,6
Brasil
7.004,1
7.407,0
7.447,9
8.468,1
PARTICIPAÇÕES PIB ANUAL (%)
(JAN-DEZ)
PIB_CE/PIB_BR
Participações População (%)

2018

2019

2020*

2021**

2,23
4,35

2,25
4,35

2,26
4,34

2,29
4,33

Fonte: IBGE e IPECE. Atualizado em 29/09/2021.
Notas: (*) Valores estimados, sujeitos a revisão; (*) Valores projetados, sujeitos a revisão.

ÍNDICE DA ATIVIDADE ECONÔMICA REGIONAL - VARIAÇÃO ACUMULADA (%)
REGIÃO/ANO
JAN-DEZ/18
JAN-DEZ/19
JAN-DEZ/20
JAN-DEZ /21
Ceará
1,86
1,83
-3,97
4,22
Nordeste
1,59
0,34
-3,54
2,97
Brasil
1,32
1,05
-4,05
4,50
Fonte: Banco Central.
Nota: base: igual período do ano anterior.
CONTAS EXTERNAS DO CEARÁ (US$ MILHÕES) (JAN)
2018
2019
2020
2021
2022
Var (21 - 22) %
Exportações
180,54 238,18 203,67
106,10
210,12
98,03
Importações
195,15 206,10 257,98
237,20
628,94
165,15
Saldo Comercial
219,47
-14,60
32,08
-54,30
-131,10 -418,83
Fonte: MDIC.

Brasil (R$ Tri)
Ceará (R$ Bi)
Fonte: Banco Central.

ESTOQUE DO VOLUME DE CRÉDITO
2018
2019
2020 2021 (Até dezembro)
3,26
3,48
4,02
4,68
71,32
76,77
87,14
100,58
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PRINCIPAIS ÍNDICES
Variação Acumulada de Janeiro a Dezembro

ATIVIDADE – CEARÁ
Produção Física Industrial
Pesquisa Mensal de Serviços
Pesquisa Mensal do Turismo
Vendas Mensais do Varejo Comum
Vendas Mensais do Varejo Ampliado
Vendas Mensais de Materiais de
Construção

2018
0,4
-7,1
6,6
2,1
2,7

2019
1,6
0,3
4,8
-1,4
3,1

2020
-6,2
-13,6
-41,0
-5,8
-5,0

2021
3,7
13,2
19,5
-3,3
7,1

-2,8

13,7

5,8

23,1

Fonte: IBGE e FGV.
Nota: base: igual período do ano anterior.

MERCADO DE TRABALHO - CEARÁ
2018.4
2019.4
10,1
10,1
50,3
50,8

INDICADOR
Desocupação (%)
Nível de ocupação (%)
População em idade de trabalhar
Força de trabalho (mil) (a=b+c)
Ocupada (mil) (b)
Formal (mil)
Informal (mil)
Desocupada (mil) (c)
Fora da Força de trabalho (mil)
Desalentados (mil)

2020.4
14,4
42,8

2021.3
12,4
46,7

7.312 (100%)
4.088 (56%)
3.676
1.630
2.046
412
3.224 (44%)
328

7.410 (100%)
4.185 (56%)
3.762
1.702
2.060
423
3.225 (44%)
358

7.620 (100%)
3.808 (50%)
3.260
1.534
1.726
549
3.812 (50%)
466

7.408 (100%)
3.952 (53%)
3.460
1.618
1.842
492
3.456 (47%)
384

1.525

1.685

1.656

1.694

Rendimento médio, estimava real, de todos
os trabalhos das pessoas ocupadas (em R$)
Fonte: IBGE (PNAD Contínua).

ESTOQUE DE EMPREGO FORMAIS
REGIÃO/ANO
Ceará
Nordeste
Brasil

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.542.759 1.443.365 1.464.948 1.471.704 1.478.563 1.441.497
8.899.279 8.436.203 8.543.651 8.647.237 8.548.407 8.368.329
48.060.807 46.060.198 46.281.590 46.631.115 46.716.492 46.236.176

CE/NE (%)
CE/BR (%)
NE/BR (%)

17,34
3,21
18,52

17,11
3,13
18,32

17,15
3,17
18,46

17,02
3,16
18,54

17,30
3,16
18,30

17,23
3,12
18,10

2021*
(Até
dezembro)
1.522.957
8.842.907
48.966.773
17,22
3,11
18,06

Fonte: RAIS/ME e NOVO CAGED.
Nota: * O estoque de empregos 2021: Estoque de empregos em 2020 + o saldo das contrações de 2021.
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Movimentação do emprego formal – Ceará – 1996 – Dezembro/2021
Ano Declarado Admitidos Desligados Saldo
2021*
492.569
411.109
81.460
2020*
373.278
367.300
5.978
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
7.278.915 6.743.736 535.179
2002
30.831
2001
17.081
2000
17.779
1999
5.823
1998
-7.460
1997
4.031
1996
1.463
Total
604.727
Fonte: Ministério da Economia/ NOVO CAGED.
Nota: * Valores sujeitos a revisão.

ABERTURA/FECHAMENTO DE EMPRESAS NO CEARÁ (ACUMULADO DE JAN-DEZ)
ESPECIFICAÇÕES
2018
2019
2020
2021
Abertura
70.245
85.246
89.216
110.011
Fechamento
71.837
31.598
27.472
38.832
Saldo
-1.592
53.648
61.744
71.179

Fonte: JUCEC.
PECEM - TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA (TONELADAS)
(ACUMULADO DE JAN-DEZ)
PERÍODO
2018
2019
2020
2021
Var (18 - 21) %
17.214.859 18.100.766 15.930.483 22.417.077
30,22
Fonte: CIPP.
CONSUMO (MWM) DE ENERGIA (ACUMULADO DE JAN-DEZ)
2018
2019
2020
2021
Var (20 - 21) %
11.575.659
Ceará
11.903.860 11.673.157 12.712.261
8,90
Fonte: ENEL Ceará/Departamento de Faturamento.
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Power BI Desktop

Fechamento do mercado
Bolsas
IBOV
119.558,76
NASDAQ
14.262,81
DOW JONES
34.762,40
S&P 500
4.542,26

Moedas

COMMODITIES

Indicadores de mercado

DÓLAR
R$ 4,66

USD/JPY
123,62

BRENT (US$)
106,41

OURO (US$)
1.925,30

US T-2Y
2,52

US T-5Y
2,71

EURO
R$ 5,09

EUR/USD
1,09
USD/CNY
6,36

Prata (US$)
24,44

Boi Gordo (R$)
325,00

US T-10Y
2,56

US T-20Y
2,76

Boi Gordo (US$)
137,30
Trigo NY (US$)
1.043,60

Soja NY (US$)
1.622,88
Fe CFR (US$)

GBP/USD
1,31

BITCOIN
$45.931,29

Nikkei 225
27.787,98

161,84

US T-30Y

2,59

Última atualização:
05/04/2022

11,75

IPCA Acumulado em
Risco Brasil - CDS 12 meses (%)
5 anos - USD
10,54

204,30
Receta Corrente Líquida
- Ceará (2021)

25.170,81 Mi

LSE Londres
8.360,00

SELIC (%)

Investimento - Ceará
(2021)

3.477,67 Mi

