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“Coisas incríveis nunca são feitas pora uma única 

pessoa. São feitas por um time” 
Steve Jobs 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 08 DE JUNHO DE 2021 
 

-  Estados e municípios preveem perda de até R$ 115 bilhões 
O pacote para reduzir o preço dos combustíveis neste ano de eleições deflagrou uma 
guerra de números em Brasília e aumentou as incertezas para as contas públicas depois 
de 2022. Estados e municípios contestam as contas do governo e dizem que as perdas 
com o pacote estão em R$ 115 bilhões. 

- Brasil carece de mão de obra para se tornar fonte de peças 
No Brasil, as 20 empresas de encapsulamento de semicondutores atendem a 10% da 
demanda local, informa a Associação Brasileira da Indústria local (Abisemi). Em 2021, o 
setor faturou R$ 4,5 bilhões. 
- Governo propõe compensar Estados para zerar ICMS de diesel  
O presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende zerar os impostos federais que hoje 
incidem sobre a gasolina e o etanol. Como forma de conter a explosão dos preços dos 
combustíveis em pleno ano eleitoral, Bolsonaro prometeu que o governo federal 
bancará os Estados que se dispuserem a reduzir a zero a cobrança de ICMS.  
- Preço da gasolina já acumula defasagem de 20% 
Há 87 dias sem reajuste, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras registra uma 
defasagem de 20% em relação aos valores praticados no mercado internacional. É o 
maior patamar desde meados de maio. A diferença de preços está sendo impactada pela 
alta do barril de petróleo – puxada pelos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia – e 
pela desvalorização do real frente ao dólar.  

- Mercado eleva para quase 9% projeção para inflação no ano 
Os economistas do mercado financeiro aumentaram de 7,89%, no final do mês de abril, 
para quase 9% a estimativa para a inflação neste ano. Segundo o relatório Focus 
divulgado ontem pelo Banco Central, a maioria das projeções para o IPCA, o índice de 
inflação oficial, ficou em 8,89%. 
- Brasil cria quase 197 mil empregos formais em abril 
A economia brasileira gerou 196.966 empregos com carteira assinada em abril deste 
ano, informou ontem o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, na atualização 
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 

- Tempo para abrir empresa cai para 1 dia de 16 horas 
Nunca foi tão rápido abrir um negócio no Brasil: o tempo para abertura de empresas no 
País nos primeiros quatro meses deste ano ficou, em média, em um 1 dia e 16 horas – 
queda de 8 horas (16,7%) em relação ao terceiro quadrimestre de 2021 e de 1 dia e 13 
horas (48,1%) em relação ao mesmo período em 2021. 

- Das empresas que abriram capital, 80% estão no vermelho 
- Um ano após entrar no C6, JP Morgan amplia serviços 
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Estados e municípios preveem perda de até R$ 115 bilhões 
(08/06/2022) 

O Estado de S. Paulo. 
O pacote para reduzir o preço dos combustíveis neste ano de eleições deflagrou 

uma guerra de números em Brasília e aumentou as incertezas para as contas públicas 

depois de 2022. Estados e municípios contestam as contas do governo e dizem que as 

perdas com o pacote estão em R$ 115 bilhões. 

Desse total, R$ 27 bilhões seriam perdas de receitas para as prefeituras, segundo 

a Confederação Nacional de Municípios (CNM). O governo aceita compensar, porém, 

22,34% (R$ 25,7 bilhões) por meio de uma PEC que abre exceção no teto de gastos para 

a transferência a governadores e prefeitos. No outro lado da guerra e na defesa das 

medidas, o Ministério da Economia divulgou dois estudos para mostrar que 

governadores e prefeitos apresentam a melhor capacidade de pagamento da história. 

No centro da disputa, o projeto em tramitação no Senado, fixa um teto de 17% 

do ICMS para combustível, diesel, energia, telecomunicações, gás e transporte urbano. 

O projeto é considerado por governadores e prefeitos um “arrasa-quarteirão” sem volta 

nas finanças de Estados e municípios (estes recebem parte do ICMS) por não compensar 

a perda, calculada em cerca de R$ 80 bilhões pelo Comsefaz. Para essa perda, Paulo 

Guedes, fechou as portas a uma compensação futura. Os Estados negociam com os 

senadores que a redução das alíquotas seja temporária, segundo fontes. 

Brasil carece de mão de obra para se tornar fonte de peças 
(08/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

No Brasil, as 20 empresas de encapsulamento de semicondutores atendem a 

10% da demanda local, informa a Associação Brasileira da Indústria local (Abisemi). Em 

2021, o setor faturou R$ 4,5 bilhões. 

Com a falta de chips, só as montadoras do Brasil deixaram de produzir 345,5 mil 

automóveis em 2021. No mundo todo a perda foi de 10,2 milhões de carros. Para este 

ano estão previstas perdas globais de até 8 milhões de unidades. No País já deixaram de 

ser feitos 100 mil carros neste ano, até abril. Para o analista de mercado automotivo da 

consultoria Globaldata, José Augusto Amorin, o investimento na fabricação de 
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microchips é “altíssimo” e a demanda na América do Sul é baixa frente aos EUA e a 

países da Ásia e da Europa. 

“O Brasil não tem como competir com os mercados maiores e, infelizmente, não 

tem uma política séria de exportação para produtos de alto valor agregado”, avalia 

Amorin. Carlos Libera, da Bain & Company, diz duvidar “que saia uma fábrica de 

semicondutores aqui; talvez saia uma pressão para o governo dar um incentivo adicional 

para comprar algo de fora”. 

Governo propõe compensar Estados para zerar ICMS de diesel  
(08/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O presidente Jair Bolsonaro anunciou que pretende zerar os impostos federais 

que hoje incidem sobre a gasolina e o etanol. Como forma de conter a explosão dos 

preços dos combustíveis em pleno ano eleitoral, Bolsonaro prometeu que o governo 

federal bancará os Estados que se dispuserem a reduzir a zero a cobrança de ICMS. Se 

aprovadas, as medidas valerão até o final deste ano. O impacto chegará a R$ 50 bilhões. 

Bolsonaro apresentou as medidas ao lado dos presidentes da Câmara, Arthur Lira  

e do Senado, Rodrigo Pachec, na tentativa de mostrar compromisso do Congresso com 

as medidas. Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) terá de ser aprovada pelo 

Congresso. A compensação fica de fora do teto de gastos, a regra que limita o 

crescimento das despesas à inflação. A medida prevê isenção de PIS, Cofins e Cide sobre 

a gasolina e o etanol. O governo havia cortado esses impostos apenas do diesel. As 

fontes dos recursos serão as arrecadações extraordinárias obtidas pela União e que não 

estão previstas no Orçamento, entre elas, ganhos com a venda da venda da Eletrobras. 

O presidente pediu ao Congresso que trabalhe para aprovar o mais rápido 

possível o projeto de lei que prevê a criação de um teto do ICMS até 17%. Hoje, esse 

porcentual varia conforme o Estado e é cobrado em taxas bem maiores. 

Preço da gasolina já acumula defasagem de 20% (08/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Há 87 dias sem reajuste, o preço da gasolina nas refinarias da Petrobras registra 

uma defasagem de 20% em relação aos valores praticados no mercado internacional. É 

o maior patamar desde meados de maio. A diferença de preços está sendo impactada 

pela alta do barril de petróleo – puxada pelos efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia – 
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e pela desvalorização do real frente ao dólar. Já o diesel, reajustado no dia 10 de maio 

pela estatal, é comercializado no Brasil com uma defasagem média de 14%. 

Com a demora do reajuste, principalmente da gasolina, a necessidade em tese 

de aumento de preços fica cada vez maior. Se a Petrobras quiser alinhar hoje seus preços 

aos do mercado internacional, terá de elevar a gasolina em R$ 0,95 por litro e o diesel, 

em R$ 0,78. A empresa vem sendo pressionada pelo presidente Jair Bolsonaro a manter 

os preços congelados, com o objetivo de segurar a inflação e, no plano político, diminuir 

o desgaste no momento em que o presidente disputa a reeleição. 

Na Bahia, única refinaria de grande porte privatizada no País, os reajustes têm 

sido semanais. No último sábado, a Acelen, que controla a Refinaria de Mataripe, elevou 

o preço da gasolina entre 3,2% e 4,6% e o diesel, entre 10% e 11%, dependendo do 

mercado. Sem novos reajustes, o litro da gasolina vem registrando ligeira queda de 

preço nos postos de abastecimento, mas ainda assim se mantém acima dos R$ 7 na 

maioria dos mercados e continua sendo encontrada em alguns municípios por até R$ 

8,50. É a mesma situação do diesel, também na casa dos R$ 7 na média nacional. 

Mercado eleva para quase 9% projeção para inflação no ano 
(08/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Os economistas do mercado financeiro aumentaram de 7,89%, no final do mês 

de abril, para quase 9% a estimativa para a inflação neste ano. Segundo o relatório Focus 

divulgado ontem pelo Banco Central, a maioria das projeções para o IPCA, o índice de 

inflação oficial, ficou em 8,89% – considerando as projeções atualizadas até sexta-feira 

passada. Já a estimativa para o IPCA de 2023 ficou em 4,39%, ante 4,10% no Focus 

anterior (referente a 30 de abril). 

Para 2022, a projeção segue acima do teto da meta (5%), sinalizando o segundo 

ano consecutivo de descumprimento do mandato do Banco Central. A estimativa para 

2023 já está mais próxima do limite superior (4,75%) do que do centro da meta (3,25%). 

Com a proximidade da próxima reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom), nos dias 14 e 15, o BC divulgou uma atualização do Focus, em meio à greve 

dos servidores, com apenas as medianas para IPCA, PIB, câmbio e Selic no fim de 2022 

e de 2023. Depois da publicação do PIB do primeiro trimestre (avanço de 1%), o relatório 
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Focus mostrou que a mediana para o crescimento econômico este ano está em 1,20%. 

Há cinco semanas, na divulgação anterior do Focus, era de 0,70%. Considerando apenas 

as respostas nos últimos cinco dias úteis, a estimativa para o PIB no fim deste ano 

chegou a 1,50%. Para a taxa básica de juros da economia (Selic), o mercado financeiro 

manteve sua estimativa de 13,25% no fechamento de 2022. Para o fim de 2023, a 

projeção é de 9,75%, ante 9,25% na publicação anterior do Focus, em 2 de maio.  

Brasil cria quase 197 mil empregos formais em abril  
(08/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A economia brasileira gerou 196.966 empregos com carteira assinada em abril 

deste ano, informou ontem o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, na 

atualização do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). 

Em abril, foi criado 1,85 milhão de empregos formais, ao mesmo tempo que 1,66 

milhão de trabalhadores foram demitidos. O dado foi melhor do que o do mesmo mês 

no ano passado (89,5 mil vagas formais). Porém, de janeiro a abril, o número de vagas 

criadas (770,6 mil) foi inferior ao do mesmo período do ano passado (894,7 mil). 

Para o estrategista-chefe do Banco Mizuho no Brasil, Luciano Rostagno, os 

números de abril mostram tendência de desaceleração do mercado de trabalho com o 

arrefecimento da atividade. “Embora o dado tenha sido bastante positivo, o que a gente 

vê é que a capacidade de geração de postos de trabalho vem diminuindo”, disse. 

Rostagno reforça que os números de abril ainda estão sob a influência de dois 

vetores positivos – a reabertura da economia e os estímulos fiscais de liberação do FGTS, 

pagamento do Auxílio Brasil e reajuste do salário mínimo –, que favoreceram os serviços. 

Tempo para abrir empresa cai para 1 dia de 16 horas 
(08/06/2022) 
Broadcast 

Nunca foi tão rápido abrir um negócio no Brasil: o tempo para abertura de 

empresas no País nos primeiros quatro meses deste ano ficou, em média, em um 1 dia 

e 16 horas – queda de 8 horas (16,7%) em relação ao terceiro quadrimestre de 2021 e 

de 1 dia e 13 horas (48,1%) em relação ao mesmo período em 2021. 

Os dados fazem parte do Boletim do Mapa de Empresas do 1.º Quadrimestre de 

2022, divulgado ontem pelo Ministério da Economia. 
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Do total de empresas ativas no Brasil (19,4 milhões), 69% são de 

Microempreendedores Individuais (MEIS), ou 13,5 milhões. Desse total, 1,15 milhão de 

empresas foram abertas no primeiro quadrimestre deste ano, um aumento de 14% em 

relação aos últimos quatro meses de 2021, mas uma queda de 3,2% na comparação com 

igual período do ano passado. 

Das empresas que abriram capital, 80% estão no vermelho 
(08/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Ao longo dos últimos cinco anos, 80 empresas abriram o capital na Bolsa 

brasileira, a B3 – todas vendendo aos potenciais acionistas projeções de robusto 

crescimento. No entanto, olhando a trajetória da maior parte dessas companhias desde 

o início de suas negociações, 8 em cada 10 valem menos do que na época de seu IPO. 

Ou seja, em 80% dos casos, quem comprou papéis na estreia desses negócios ficaria no 

prejuízo se decidisse vender hoje. Apesar de o Brasil ter visto um cenário recente de alta 

nos juros, que incentiva a migração do investidor para a renda fixa, a queda das 

“novatas” na B3 não reflete um cenário de crise para o sistema financeiro como um 

todo. Isso porque, nos últimos cinco anos, o índice Ibovespa subiu mais de 70%. 

Outro levantamento mostra que, além de operar no vermelho, algumas dessas 

empresas perderam tanto valor de mercado que nem sequer valem o montante captado 

no momento do IPO. Nessa lista estão, por exemplo, o braço brasileiro da varejista C&A,  

avaliada em R$ 980 milhões (menos da metade do arrecadado na B3), e a rede de 

farmácias D-1000, que  vale 200 milhões (no IPO, havia captado R$ 400 milhões). Na 

rede de depilação Espaçolaser, a companhia levantou R$ 2,6 bilhões em sua oferta 

inicial, mas seu valor de mercado é  menos de um terço disso (R$ 750 milhões). 

Um ano após entrar no C6, JP Morgan amplia serviços 
(08/06/2022) 
Broadcast. 

Prestes a completar um ano do anúncio do aporte do Jpmorgan no banco digital 

C6, em negócio aprovado pelo Banco Central em fevereiro, o neobanco começa agora a 

oferecer produtos em parceria com o americano. Os clientes da conta global do C6 já 

podem sacar dinheiro na rede de caixas automáticos do JP, por exemplo, e outras 

parcerias devem vir, segundo o executivo responsável por produtos e pessoa física, Max 
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Gutierrez. A plataforma de investimentos do C6 é uma das frentes em que a sociedade 

deve gerar novos frutos logo. Com o C6, o JP entrou na corrida das fintechs no Brasil, 

um mercado até aqui dominado por players locais. Nomes internacionais, como o inglês 

Revolut e o alemão N26, preparam-se para desembarcar no País. 

Aos três anos de existência, o C6 está abrindo 1 milhão de contas por mês, 

chegando a 16 milhões no total. Ao contrário de concorrentes, que começaram com 

produtos para o topo da pirâmide e foram descendo até as classes de menor renda, o 

C6 focou primeiro os menos endinheirados. Agora, sobe em direção ao topo. 

A maioria das novas contas são de pessoas físicas, mas o banco também quer 

atrair empresas de menor porte. Ao mês, são 50 mil novas contas de pessoas jurídicas. 

Enquanto a pessoa física quer tudo feito de forma digital, a PJ precisa de assessoria. Por 

isso, o banco tem 80 agentes para lidar com esse público. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

QUAL A FORMA CERTA DE USAR: A princípio ou em princípio. 

 

QUAL A FORMA CERTA DE USAR: A fim ou Afim? 

A locução a fim indica ideia de finalidade. 
Exemplo: Nós viemos a fim de discutir o projeto. 
 
Afim é um adjetivo e significa semelhança. 
Exemplo: Eles têm ideias afins 
 

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. 

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 1.872 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. 
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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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