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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:  
09 DE AGOSTO DE 2022 
 

- Governo quer nova âncora fiscal inspirada em metas da inflação 

- Pandemia incentiva mudança de carreira em busca de bem-

estar e realização pessoal 

- Semantix estreia na Nasdaq e quer investidor de longo prazo 

- CEO da Semantix, companhia de ‘big data’ e inteligência 

artificial 

- Com Pix, golpes bancários devem atingir R$ 2,5 bi no ano 

- Veja como proteger celulares e contas de ataques de criminosos 

- Operadora virtual oferecerá serviços a torcedores do Flamengo 

- Começa a surgir um concorrente de peso para o Google: o 

TikTok 

- Brasil pode antecipar venda de milho para mercado chinês 

- Fipe lança tabela de preços para tratores e colheitadeiras 

- Estreia em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) 

- Preços internacionais em alta do arroz e mais baixos da soja 

- Setor aprova critérios da China sobre farelo e milho 

- Balanços da indústria de carnes saem esta semana 
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Governo quer nova âncora fiscal inspirada em metas da inflação 
(09/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O Ministério da Economia estuda a criação de um modelo de metas para a dívida 

pública com banda de flutuação. O modelo é inspirado no sistema de metas de inflação 

adotado há 23 anos pelo Banco Central para definir a política de juros. Uma das 

propostas em estudo estabelece um alvo para a dívida entre 60% e 70% do PIB, com 

margem de tolerância de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos, segundo 

apurou o Estadão. O sistema de bandas permitiria aumentar as despesas acima da 

inflação desde que garantida a continuidade da queda do endividamento. Se a dívida 

estiver subindo, o governo teria de voltar a controlar as despesas. A ideia é que a dívida 

pública passe a ser a principal âncora da política fiscal brasileira. Hoje, esse papel é do 

teto de gastos, regra que atrela o crescimento das despesas à inflação. 

O Ministério da Economia está desenhando um modelo de meta para a dívida 

pública com banda de flutuação para cima ou para baixo, inspirado no sistema de metas 

de inflação adotado há 23 anos pelo Banco Central (BC) para definir a política de juros. 

Uma das propostas testadas é um alvo para a dívida entre 60% e 70% do PIB, 

com margem de tolerância de cinco pontos porcentuais para mais ou para menos. Por 

exemplo: se a meta for de 65% do PIB, o governo cumpriria a meta se levasse a dívida 

para o intervalo entre 60% e 70%. Hoje, a dívida está em 78,2% do PIB – no melhor 

momento, em dezembro de 2011, chegou a 51,3%. Não há, porém, nenhum número 

fechado.  Os técnicos da equipe econômica pretendem apresentar o resultado das 

simulações. O modelo faz parte da regulamentação de emenda constitucional 

promulgada em março de 2021 que garantiu a prorrogação do auxílio emergencial. 

Pandemia incentiva mudança de carreira em busca de bem-estar 
e realização pessoal (09/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A pandemia e o isolamento social trouxeram à tona discussões sobre qualidade 

de vida, saúde mental e equilíbrio entre os lados pessoal e profissional. Hoje, passado o 

pior momento da crise sanitária, os profissionais buscam cada vez mais empregos 

adequados às próprias vontades. Às vezes, isso significa abandonar profissões que 

demandaram anos de estudo e começar do zero em outra área. 
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“As pessoas passaram a ver que tinham poder de escolha, seja para trabalhar de 

casa, seja no modo híbrido, e identificaram oportunidades melhores”, diz o gerente da 

Robert Half (RH) Leonardo Berto. Segundo levantamento feito pela empresa, com 1.161 

profissionais, 49% dos entrevistados têm intenção de buscar novas oportunidades de 

emprego neste ano. Desse total, 39% pretendem migrar de área. 

Os motivos são variados. Vão desde o desejo de inovar ou aprender algo novo 

(19%) até a busca por realização pessoal (17%). Há aqueles que decidiram apostar numa 

qualidade de vida melhor. Para 12% dos entrevistados, a troca de profissão tem esse 

objetivo.  

Semantix estreia na Nasdaq e quer investidor de longo prazo 
(09/08/2022) 

O Estado de S. Paulo. 
Empresa brasileira de inteligência artificial e ‘big data’ chega ao mercado 

americano de capitais após fusão com a Alpha Capital. Fundada em 2010, a empresa 

brasileira de big data e inteligência artificial Semantix realizou oferta pública de ações 

(IPO, na sigla em inglês) na Nasdaq, nos EUA. O lançamento ocorre após a conclusão do 

processo de fusão SPAC com a Alpha Capital. 

A Semantix é uma plataforma de dados focada no modelo Saas – o Software as 

a Service, que trabalha com distribuição e comercialização de softwares de tecnologia. 

A companhia conta com investimento de empresas como a Bradesco/inovabra, Crescera 

e Innova Capital, com mais de 300 clientes em mais de 20 países. 

A empresa anunciou sua intenção de fazer o IPO nos EUA em novembro do ano 

passado, quando se fundiu com uma empresa de propósito específico (SPAC, em inglês), 

em um negócio avaliado em cerca de US$ 1 bilhão. Na prática, o SPAC funciona como 

um “cheque em branco”, uma corporação de fachada já listada em Bolsa com o objetivo 

de adquirir uma companhia ainda de capital fechado e conseguir torná-la pública sem 

precisar passar pelo processo tradicional de abertura de capital e IPO. 

CEO da Semantix, companhia de ‘big data’ e inteligência artificial 
(09/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

• A listagem na Nasdaq marca a conclusão da fusão com a Alpha Capital. Como 

foi esse processo? É um momento incrível para nós. Foram meses para a gente 
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conseguir todas as autorizações regulatórias e a adequação dos modelos fiscais, 

tributários e contábeis para receber o ok da SEC. Esse não é um processo trivial, pelo 

fato de ser a primeira deep tech da América Latina a ser listada na Nasdaq por meio de 

um SPAC, um modelo que foi muito questionado por reguladores, bancos e todo o 

mercado de capitais. 

• O que a empresa planeja fazer com os recursos que entraram? São cinco 

direcionadores. Ser uma empresa profitable, e nós já somos uma geradora de caixa ao 

contrário da maioria das techs; e ser uma empresa de alto crescimento. Também 

estamos em um mercado ainda no início, e existe um processo benéfico de 

consolidações e aquisições no mercado. E por fim a globalização, que faz parte 

fundamental de empresas dentro do modelo de end-toend (cadeia integrada). 

Com Pix, golpes bancários devem atingir R$ 2,5 bi no ano 
(09/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Do roubo de dados no celular à “engenharia social”, modalidade na qual a vítima 

é manipulada psicologicamente para transferir valores, o volume de golpes no sistema 

financeiro no Brasil deve alcançar a marca de R$ 2,5 bilhões em 2022. A estimativa dos 

bancos é de que, desse montante, as ações criminosas envolvendo o Pix alcancem R$ 

1,8 bilhão, ou 70% do total. O Banco Central formou um grupo com entidades e 

empresas do setor financeiro para discutir melhorias em segurança. Uma das ideias em 

estudo é o bloqueio em cascata de contas laranjas por onde passa o dinheiro roubado. 

A estimativa dos bancos para o fechamento de 2022, leva em conta os dados até 

junho – período em que as fraudes já somavam R$ 1,7 bilhão, sendo R$ 900 milhões por 

meio do Pix. Esse número, no entanto, pode estar subestimado, uma vez que nem todos 

os golpes são reportados aos bancos pelos clientes.  

Um levantamento feito pela Serasa Experian mostrou que, em maio de 2021, um 

total de 331,2 mil brasileiros foram vítimas de algum tipo de fraude, sendo que mais de 

176 mil ocorrências (53,3%) foram realizadas a partir de contas bancárias ou cartões de 

crédito.  

Veja como proteger celulares e contas de ataques de criminosos 
(09/08/2022) 
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O Estado de S. Paulo. 
Os celulares têm hoje lugar de destaque na vida da maioria das pessoas, ao reunir 

em um único aparelho informações pessoais, de trabalho e também financeiras. 

Exatamente por isso, bandidos visam esses smartphones em furtos ou roubos. Proteger 

o aparelho para evitar que os criminosos tenham acesso a dados sensíveis, como e-mail 

ou contas bancárias, tornou-se primordial para garantir a segurança no mundo digital.  

Algumas orientações de proteção, classificadas por complexidade, dadas por 

especialistas em cibersegurança. O nível básico, por exemplo, é mais simples de realizar, 

mas também consegue ser contornado mais facilmente por bandidos. Já o nível 

avançado dá mais trabalho para executar, e também pode representar um custo extra, 

mas oferece barreiras bem maiores. Independentemente do nível de dicas que o 

consumidor decidir adotar para garantir a integridade de seu smartphone, é sempre 

bom ter em mente que não existe solução mágica contra crimes digitais. 

Operadora virtual oferecerá serviços a torcedores do Flamengo 
(09/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A Surf Telecom e o Flamengo firmaram parceria para lançar a primeira operadora 

virtual voltada para os torcedores do time de futebol em todo o País, utilizando a rede 

da TIM. A nova operadora oferecerá planos de internet e ligações locais e interurbanas 

ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora. 

A Surf Telecom é uma operadora virtual, ou MVNO (mobile virtual network 

operation, na sigla em inglês), empresa que presta serviço de telefonia e internet a partir 

da locação de redes de outras operadoras – no caso, da TIM. Ela é contratada por outras 

empresas para ofertar planos de internet com benefícios para um nicho de 

consumidores finais. A lista de clientes inclui desde corporações como Uber, Carrefour 

e Correios até outros times de futebol, como Palmeiras, Fluminense e Vasco. 

Começa a surgir um concorrente de peso para o Google: o TikTok 

(09/08/2022) 
The Economist 

Com um algoritmo poderoso, TikTok vira primeira opção como ferramenta de 

buscas para muitos usuários. “Como limpar o vidro do box do banheiro” e “formas de 

dobrar roupas” são algumas das perguntas para as quais Amanda Alt, 31, procurou 
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respostas na internet. O lugar óbvio para fazer isso seria o Google, mas a gerente de 

projetos optou por um caminho inusitado: o TikTok. A nova vocação do serviço passou 

a desafiar o Google naquilo que tornou a companhia uma gigante: buscas. 

É uma mudança de paradigma que pode estar tirando o sono dos executivos do 

Google. O novo hábito afeta diretamente o negócio da companhia, que se consolidou 

nos últimos 24 anos como o lugar favorito da internet para realizar qualquer pesquisa. 

“Em nossos estudos, cerca de 40% dos jovens não vão ao mapa ou à ferramenta 

de busca do Google quando procuram onde almoçar. Eles vão ao TikTok ou ao 

Instagram”, disse Prabhakar Raghavan, executivo da gigante da tecnologia. Segundo ele, 

as gerações mais novas querem conteúdo imersivo, com formatos “ricos”, como vídeos. 

Brasil pode antecipar venda de milho para mercado chinês 

(09/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O governo brasileiro negocia antecipar ainda para este ano a exportação do 

primeiro lote de milho para a China. Segundo um interlocutor que acompanha as 

conversas, o governo chinês abriu mão do monitoramento de eventuais pragas que 

possam ter acometido as lavouras, e aprovou a compra do cereal que já foi colhido. Pelo 

protocolo inicial, os embarques só seriam autorizados em 2023 (para a safra 2022/23, 

ainda a ser plantada), depois do monitoramento sanitário do produto. 

“As exportações não estão mais sendo negociadas do ponto de vista 

fitossanitário, mas há trâmites a serem cumpridos para a implementação do protocolo 

ainda nesta safra, como a habilitação dos estabelecimentos”, disse esse interlocutor. A 

decisão da China tem a ver com o receio de dificuldades para abastecer seu mercado 

interno – principalmente, para a produção de carne suína, de aves e ovos –, diante dos 

problemas de logística enfrentados depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia. 

Fipe lança tabela de preços para tratores e colheitadeiras 

(09/08/2022) 
Broadcast 

Entrou no ar, no início do mês, a tabela Fipe para colheitadeiras e tratores 

usados, primeira referência para a comercialização desses equipamentos no País. A 

ferramenta, disponível no site da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, traz uma 
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média nacional de preços. Ela consolida as cotações de 241 modelos, de 7 dos principais 

fabricantes, conta à coluna Sérgio Crispim, professor e economista da Fipe. Por 

enquanto, 177 modelos de tratores e 64 colheitadeiras, com até dez anos de uso, 

integram o levantamento. Para formatar a tabela, Crispim e equipe consultaram fontes 

em toda a cadeia ligada ao setor, desde fabricantes até seguradoras, bancos, sites e 

concessionárias. 

Estreia em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) 

(09/08/2022) 
Broadcast 

A consultoria Alvarez & Marsal concluiu em julho sua primeira estruturação de 

Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) verdes. O título, de R$ 50 milhões, foi 

emitido para a empresa mineira de pecuária Green Farming Fazendas Renováveis. 

Segundo a A&M, os recursos serão aplicados para expandir em 50% as atividades da 

companhia ainda este ano. Com a ampliação, espera engordar 100 mil bovinos por ano 

até 2025, ante as atuais 30 mil cabeças/ano. A Guide Investimentos coordenou a 

transação, com securitização da Virgo. 

Marcos Haaland, líder da divisão de Agribusiness, estima que a A&M possa 

finalizar outras duas ou três operações de títulos verdes para o agro ainda neste ano. 

Para 2023, prevê estruturar de quatro a seis. O pipeline inclui financiamento para 

culturas que fixam nitrogênio no solo, insumos biológicos e prestação de serviços 

ambientais, conta. “O agronegócio de médio porte tem uma oportunidade fantástica de 

alavancar financiamentos por meio de suas práticas sustentáveis”, diz. 

Preços internacionais em alta do arroz e mais baixos da soja 

(09/08/2022) 
Broadcast 

Os preços internacionais em alta do arroz e a retomada do consumo doméstico 

seguram as cotações do produto no mercado interno, mostra levantamento da 

Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia). O cereal ficou 5,1% mais caro no 

último mês, negociado a R$ 1.273 por tonelada. Em um ano, a alta é de 6,3%, segundo 

os dados da entidade. A associação prevê que os preços internacionais devam se manter 

em alta por causa das condições climáticas adversas na Índia, maior exportador do grão. 
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Já os valores pagos pela soja no mercado interno cederam, acompanhando o 

movimento no mercado global, diz a Abia. De junho a julho, a queda foi de 2,7%, para 

R$ 3.077 por tonelada, enquanto em um ano acumula alta de 13,5%. “O conflito entre 

Rússia e Ucrânia eleva a volatilidade dos preços globais do grão”, diz João Dornellas, 

presidente da Abia. Ele pondera que a desaceleração da economia mundial pode reduzir 

a valorização do grão. 

Setor aprova critérios da China sobre farelo e milho 

(09/08/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Os protocolos de exportação negociados com a China para exportar milho, 

farelo, proteína de soja e polpa cítrica do Brasil atenderam às demandas do setor 

exportador. Indústrias e exportadores estavam preocupados com o elevado nível de 

exigência dos importadores chineses. Agora, o governo indicará quais empresas estão 

aptas a exportar. 

Balanços da indústria de carnes saem esta semana (09/08/2022) 
Broadcast 

O resultado trimestral dos principais frigoríficos do País sairá esta semana. A 

expectativa do mercado é de leve pressão no desempenho de Marfrig e JBS, devido ao 

enfraquecimento do setor de carnes nos EUA. Já a exportação aquecida de carnes 

bovina e de frango tende a beneficiar os resultados de Minerva e BRF. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

EMBAIXO (SE ESCREVE JUNTO) 

Exemplo: O livro está embaixo do caderno 

EM CIMA (SE ESCREVE SEPARADO) 

Exemplo: O livro está em cima do caderno. 
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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. 
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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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