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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:  
 09 DE JUNHO DE 2021 
 
-  Com fixação de teto, ICMS pode cair à metade em alguns Estados 
A proposta de limitar a cobrança do ICMS em 17% para combustíveis, energia elétrica, 
telecomunicações e transporte pode significar uma redução à metade da alíquota do tributo em 
alguns Estados. O Rio de Janeiro cobra 34% sobre a gasolina. Maranhão, Minas Gerais e Piauí 
seguem o Rio na lista dos Estados com tributação mais alta sobre a gasolina com alíquota de 
31%. A maior parte dos estados cobra 29% sobre a gasolina e terá de derrubar a alíquota caso o 
projeto seja aprovado no Senado. 
- Petrobras cita cenário global e indica que fará reajuste no diesel 
A Petrobras sinalizou ontem novos reajustes dos combustíveis, em especial do óleo diesel. Em 
uma nota com “esclarecimento da Petrobras sobre a prática de preços de mercado”, a petroleira 
afirma que “não há fundamentos que indiquem a melhora do balanço global e o recuo estrutural 
das cotações internacionais de referência para o óleo diesel”.  
- Câmara aprova projeto que reduz valor de tarifa de luz 
Com as eleições se aproximando, governo e aliados políticos no Congresso lançaram ontem 
ofensiva para fazer uma votação-relâmpago do pacote para reduzir os preços dos combustíveis 
na bomba aos consumidores. Eles trabalham com a expectativa de ter o pacote de propostas e 
o projeto que reduzem os tributos sobre combustíveis aprovado dentro de uma semana no 
Senado.  
- Texto que prevê corte da conta de luz vai à sanção 
A Câmara aprovou ontem projeto que prevê usar o valor de tributos recolhidos a mais pelas 
distribuidoras para abater a conta de luz. Segundo o texto, a Aneel terá de implementar a 
destinação dos créditos de Pis/cofins que as empresas cobraram a mais de seus usuários na 
forma de redução de tarifas.  
- Produção de veículos registra aumento de 10,7% em maio 
Apesar da falta de componentes eletrônicos, as montadoras fecharam maio com alta de 10,7% 
na produção, na comparação com abril, chegando a 205,9 mil veículos fabricados. Foi o melhor 
resultado no ano, segundo a Anfavea, a associação que representa o setor no País. 
- Banco Mundial corta projeção para PIB mundial 
Com os desdobramentos da guerra na Ucrânia e o registro de novos casos de covid-19, a 
economia mundial enfrenta crescente risco de estagflação – fenômeno definido como período 
prolongado de crescimento econômico lento combinado com inflação em alta. 
- Americanas faz parceria para entregar compras em favelas 
Um ano depois de levar o comércio online de bens para dentro de sete favelas brasileiras, a 
gigante Americanas quer repetir a dose para alimentos e demais itens de supermercados. Neste 
mês, a companhia vai ofertar para a comunidade de Paraisópolis, na zona sul da capital paulista, 
a possibilidade de fazer a compra de supermercado sem sair de casa, por meio do aplicativo ou 
site. 
- Oferta de ações da Eletrobras será a 2ª maior do mundo em 2022 
Eletrobras deve fechar a segunda maior oferta de ações do mundo este ano, de acordo com 
ranking preparado pela Refinitiv, que pertence à Bolsa de Londres. A lista inclui aberturas de 
capital e ofertas subsequentes. Com os lotes extras, a operação da estatal pode movimentar R$ 
35 bilhões, ou US$ 7,15 bilhões pelo câmbio de ontem.  
- Minério e dólar favorecem siderurgia 
- Combate ao desperdício de comida vira negócio para startups 
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Com fixação de teto, ICMS pode cair à metade em alguns Estados 
(09/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A proposta de limitar a cobrança do ICMS em 17% para combustíveis, energia 

elétrica, telecomunicações e transporte pode significar uma redução à metade da 

alíquota do tributo em alguns Estados. O Rio de Janeiro cobra 34% sobre a gasolina. 

Maranhão, Minas Gerais e Piauí seguem o Rio na lista dos Estados com tributação mais 

alta sobre a gasolina com alíquota de 31%. A maior parte dos estados cobra 29% sobre 

a gasolina e terá de derrubar a alíquota caso o projeto seja aprovado no Senado. No 

etanol, o ICMS mais comum é de 25%, mas no Rio chega a 32% e em Tocantins a 29%. 

No diesel, a mediana entre os Estados é de 17%, exatamente o limite que o 

projeto busca impor aos governadores. Nove Estados, porém, têm alíquotas do diesel 

acima desse teto e terão de se mexer: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. A maior parte dos Estados também 

coincide com o teto no caso do gás de cozinha. Para a conta de luz residencial, a alíquota 

mais recorrente é de 25%. Em telecomunicações, 29%. 

O levantamento das alíquotas foi feito com base nos dados fornecidos pelas 

entidades que reúnem as empresas: Fecombustíveis (comércio de combustíveis), 

Conexis (telecomunicações) e Abradee (distribuidoras de energia). Pelo projeto, esses 

itens passam a ser considerados essenciais, e a redução das alíquotas será imediata. O 

texto já passou na Câmara com votos favoráveis de ampla maioria. 

Petrobras cita cenário global e indica que fará reajuste no diesel 
(09/06/2022) 
Jornal Valor Econômico 

A Petrobras sinalizou ontem novos reajustes dos combustíveis, em especial do 

óleo diesel. Em uma nota com “esclarecimento da Petrobras sobre a prática de preços 

de mercado”, a petroleira afirma que “não há fundamentos que indiquem a melhora do 

balanço global e o recuo estrutural das cotações internacionais de referência para o óleo 

diesel”. Na avaliação da Petrobras, porém, o atual cenário mundial é de escassez e, como 

o Brasil é deficitário em produção de óleo diesel, tendo importado quase 30% da 

demanda total em 2021, o resultado é que “poderá haver maior impacto nos preços e 

no suprimento”. A estatal acrescenta que esse cenário se tornou ainda mais provável 
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porque o consumo nacional de diesel é mais alto no segundo semestre, com o aumento 

das atividades agrícola e industrial. Fora do Brasil, há ainda um conjunto de fatores que, 

diz a Petrobras, deve puxar os preços, como os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. 

Desde o início do governo, Bolsonaro já demitiu três presidentes da Petrobras. O 

atual ocupante do cargo, José Mauro Coelho, está demissionário, mas a sua substituição 

ainda aguarda a realização de nova assembleia de acionistas da empresa.  

Câmara aprova projeto que reduz valor de tarifa de luz 
(09/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Com as eleições se aproximando, governo e aliados políticos no Congresso 

lançaram ontem ofensiva para fazer uma votação-relâmpago do pacote para reduzir os 

preços dos combustíveis na bomba aos consumidores. Eles trabalham com a expectativa 

de ter o pacote de propostas e o projeto que reduzem os tributos sobre combustíveis 

aprovado dentro de uma semana no Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 

antecipou que deve colocar em votação a proposta que limita a alíquota de tributos 

estaduais sobre os preços de combustíveis e energia – já aprovada pela Câmara. Ele não 

se comprometeu a votar no mesmo dia as duas PEC’s que vão tratar de combustíveis. 

Uma dessas PEC vai prever a compensação aos Estados por perdas de 

arrecadação e a outra vai tratar do etanol, como antecipado pelo relator Fernando 

Bezerra Coelho (MDB-PE). “É um comando constitucional para que as leis possam 

obedecer que se vai dar um estímulo aos combustíveis renováveis”, explicou ele. “Será 

dado esse comando para os Estados”, acrescentou. 

O governo vai compensar a perda de arrecadação dos Estados que reduzirem de 

17% a zero até dezembro deste ano a alíquota do diesel e do gás de cozinha. 

Paralelamente, o governo também se compromete a desonerar a gasolina e o etanol da 

cobrança do Pis/cofins e da Cide, tributos que são federais. Na PEC, estarão definidos, 

em separado, o limite para a redução de Pis/cofins e da Cide e outro para o repasse aos 

Estados que reduzirem de 17% para zero o ICMS sobre diesel e gás de cozinha. Esse 

repasse ficará fora do teto de gastos, a regra que limita o crescimento das despesas à 

variação do IPCA. Parte do pacote que pode chegar até R$ 50 bilhões – cerca de R$ 25,7 

bilhões – ficará fora do teto de gastos, caso o Congresso autorize. Mesmo assim, 
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Pacheco falou em “responsabilidade fiscal” e prometeu ouvir os governadores sobre a 

perda de arrecadação dos Estados.  

Texto que prevê corte da conta de luz vai à sanção (09/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A Câmara aprovou ontem projeto que prevê usar o valor de tributos recolhidos 

a mais pelas distribuidoras para abater a conta de luz. Segundo o texto, a Aneel terá de 

implementar a destinação dos créditos de Pis/cofins que as empresas cobraram a mais 

de seus usuários na forma de redução de tarifas. A proposta agora segue para sanção 

do presidente Jair Bolsonaro. 

Os valores são referentes à cobrança do ICMS na base de cálculo de Pis/cofins 

pagos a mais pelos brasileiros nas contas de luz nos últimos anos, reconhecida como 

indevida pelo STF. De acordo com dados da Aneel, dos R$ 60,3 bilhões em créditos a 

devolver pela União às distribuidoras, R$ 47,6 bilhões ainda não foram restituídos aos 

consumidores. O restante entrou em revisões tarifárias desde 2020 que resultaram em 

redução média de 5% até então. 

Ainda segundo a agência, em razão das diferentes datas de ajuizamento das 

ações pelas distribuidoras, os efeitos serão sentidos de maneira diferente em cada 

região e área de atuação das concessionárias. Como as revisões consideram outros 

custos que poderiam aumentar a tarifa na revisão, não necessariamente os valores vão 

significar redução na fatura, mas em aumento menor.  

Produção de veículos registra aumento de 10,7% em maio 
(09/06/2022) 
Broadcast 

Apesar da falta de componentes eletrônicos, as montadoras fecharam maio com 

alta de 10,7% na produção, na comparação com abril, chegando a 205,9 mil veículos 

fabricados. Foi o melhor resultado no ano, segundo a Anfavea, a associação que 

representa o setor no País. 

Na comparação com maio de 2021, houve alta de 6,8% na produção de veículos, 

entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Foi a primeira vez no ano 

que a produção subiu no comparativo com 2021. No acumulado do ano, porém, houve 

queda de 9,5%, com a montagem total de 888,1 mil unidades. 
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A direção da Anfavea considera que a crise de abastecimento no setor começou 

a perder força. “O problema de semicondutores ainda persiste, mas, devagar, a situação 

tem se tornado menos crítica na comparação com o mês anterior”, afirmou Márcio de 

Lima Leite, presidente da entidade. 

Banco Mundial corta projeção para PIB mundial (09/06/2022) 
The Economist 

Com os desdobramentos da guerra na Ucrânia e o registro de novos casos de 

covid-19, a economia mundial enfrenta crescente risco de estagflação – fenômeno 

definido como período prolongado de crescimento econômico lento combinado com 

inflação em alta. 

O alerta é do Banco Mundial, que cortou a previsão para a expansão do Produto 

Interno Bruto (PIB) do planeta em 2022 – de 4,1%, projetada em janeiro, para 2,9%. 

Em relatório divulgado ontem, a instituição também reduziu a estimativa para o 

avanço da atividade no mundo em 2023, de 3,2% para 3%. Para 2024, a expectativa 

também é de alta de 3%. “Para muitos países, a recessão será difícil de evitar”, disse o 

presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass. 

O Banco Mundial acredita que a inflação deve declinar no ano que vem, mas 

ainda deve ficar acima das metas dos BCS. O documento adverte que o cenário 

inflacionário pode causar uma acentuada desaceleração da economia global e, como 

consequência, deflagrar crises financeiras em mercados emergentes. 

O Banco Mundial também revisou a previsão para crescimento do PIB brasileiro 

em 2022, para 1,5%. Em janeiro, a instituição havia projetado que a maior economia da 

América Latina cresceria 1,4% este ano. 

Americanas faz parceria para entregar compras em favelas 
(09/06/2022) 
Broadcast 

Um ano depois de levar o comércio online de bens para dentro de sete favelas 

brasileiras, a gigante Americanas quer repetir a dose para alimentos e demais itens de 

supermercados. Neste mês, a companhia vai ofertar para a comunidade de Paraisópolis, 

na zona sul da capital paulista, a possibilidade de fazer a compra de supermercado sem 

sair de casa, por meio do aplicativo ou site. 
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O desenho do projeto é o mesmo do iniciado em abril do ano passado, também 

em Paraisópolis. Na época, a companhia fechou parceria com a empresa de logística 

Favela Brasil Xpress, responsável pelas entregas na comunidade, e a organização G10 

Favelas para colocar as comunidades na rota do varejo online. Até então, muitas 

entregas do e-commerce não chegavam às favelas por questões de segurança e paravam 

nas agências dos Correios mais próximas. 

O projeto, no entanto, rompeu essa barreira. “Os resultados superaram bastante 

as expectativas”, afirma Marco Zolet, diretor executivo das categorias de mercado e 

conveniência da Americanas. 

Oferta de ações da Eletrobras será a 2ª maior do mundo em 2022 
(09/06/2022) 
Jornal Valor Econômico 

Eletrobras deve fechar a segunda maior oferta de ações do mundo este ano, de 

acordo com ranking preparado pela Refinitiv, que pertence à Bolsa de Londres. A lista 

inclui aberturas de capital e ofertas subsequentes. Com os lotes extras, a operação da 

estatal pode movimentar R$ 35 bilhões, ou US$ 7,15 bilhões pelo câmbio de ontem. É 

menor apenas que a venda de ações da fabricante de bateria coreana LG Energy, que 

abriu o capital em janeiro deste ano e movimentou US$ 10,8 bilhões, na maior transação 

já feita na Coreia do Sul. Se forem consideradas apenas ofertas subsequentes, de 

empresas já listadas em Bolsa, a operação que resultará na privatização da Eletrobras é 

a maior do mundo em 2022. 

Entre todas as ofertas de ações no mundo, a da LG foi a mais aguardada, atraindo 

forte demanda: US$ 96 bilhões. No governo, fontes acreditam que a procura total pelos 

papéis da Eletrobras pode chegar perto disso. Por ora, está em cerca de duas vezes o 

livro de ofertas, segundo fontes. O período de reserva termina hoje. 

Minério e dólar favorecem siderurgia (09/06/2022) 
Broadcast 

A alta do minério de ferro e do dólar favoreceram os papéis da Vale e do setor 

de siderurgia, ontem, na B3. “A forte apreciação do dólar faz com que as empresas 

exportadoras de commodities tenham valorização dos seus papéis”, destacou a equipe 

de Research da Ativa Investimentos. As ações ON de Vale subiram 2,34% e os papéis de 
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sua acionista Bradespar tiveram alta de 1,29%. Entre as siderúrgicas, CSN fechou com 

ganho de 0,59% e Gerdau, de 0,23%. 

Combate ao desperdício de comida vira negócio para startups 
(09/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Por trás das vitrines com quitutes deliciosos, padarias e confeitarias enfrentam o 

desperdício de alimentos. Nos bastidores, quando esses estabelecimentos não 

conseguem vender todos os itens expostos, a solução encontrada é a doação ou, o que 

ocorre na maior parte das vezes, o descarte – mesmo que os itens estejam perfeitos 

para o consumo. Para amenizar o prejuízo recorrente dos estabelecimentos, startups da 

área de alimentos (as foodtechs) começam a ganhar força por meio de um modelo que 

consegue aproveitar a comida antes que ela seja despejada nos lixões do País. No Brasil, 

as pioneiras são a Food to Save e a Refood, criadas na pandemia e concorrentes diretas 

no mercado da capital paulista. 

Ambas as empresas têm aplicativos próprios, em que os consumidores 

encontram padarias, confeitarias e outros estabelecimentos do tipo, fazem as compras 

e recebem uma cesta em casa, com bolos, pães e doces no cardápio. A plataforma se 

encarrega de processar o pagamento e cuidar da entrega, embutindo no preço uma taxa 

de serviço a cada operação. As startups afirmam que conseguem revender os produtos 

por preços até 70% mais baixos dos que os praticados na loja. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

QUAL A FORMA CERTA DE USAR: Em vez de ou ao invés de? 

“Em vez de” é usado como substituição. 
Exemplo: Em vez de elaborarmos um relatório, discutimos o assunto em reunião. 
 
“Ao invés de” é usado como oposição. 
Exemplo: Subimos, ao invés de descer. 
 

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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