
1 
 
 

 

 

 

 

 

 

22 de Junho de 2022 (quarta-feira) 

Ano 4 n. 371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 
 

 

 
 
 

 
 

“Coisas incríveis nunca são feitas por uma única 
pessoa. São feitas por um time”  

 
Steve Jobs 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
22 DE JUNHO DE 2022 
 
- BofA projeta 40% de risco de recessão nos EUA 
O Bank of America (BofA) estima que há 40% de risco de os Estados Unidos entrarem 
em recessão no ano que vem, em meio à combinação de crescimento econômico fraco 
e inflação persistentemente elevada no país. 
- Recessão nos EUA não é inevitável, diz Janet Yellen 
A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse esperar que a economia americana 
desacelere, mas que uma recessão não é inevitável 
- Para advogados, lei dos distratos deixa brecha para contestar  
Relatam que estão notando um aumento nas demandas por processos relacionados a 
distratos e que já esbarraram com decisões judiciais baixando as multas previstas em 
contrato.  
- Energia solar para casas e pequenas empresas 
O Brasil chegou ao fim da primeira quinzena de junho à 1 milhão de sistemas de energia 
fotovoltaica em telhados, fachadas e terrenos.  
- Brasileiros investem mais em ‘cripto’ do que franceses e ingleses 
O investidor brasileiro é conservador e aloca capital na poupança (37,5%) ou em títulos 
públicos e renda fixa (21%).  
- A Bee4 quer ser um celeiro para a B3 
A Bee4 recebeu a autorização da CVM e deve iniciar as operações na segunda quinzena 
de junho, com a missão de unir empresas emergentes ao mercado de capitais.  
- Alta de juros enfraquece as criptomoedas e bitcoin cai 50% 
Com a fuga dos investidores das aplicações de risco, moedas digitais perdem US$ 300 
bilhões em valor de mercado.  
- Tombo das criptomoedas é alerta para investidores brasileiros. 
Quem apostou no mercado de criptomoedas nos últimos anos sabe que terá de esperar 
para recuperar as perdas dos últimos meses.  
- Juro de financiamento de imóvel sobe 20% em 2 anos 
Quem financiou um imóvel em meados de 2020 pode ter economizado algumas 
centenas de milhares de reais em juros.  
- Talvez Haja IPO após as Eleições 
Depois de um 2021 com mais de 40 IPOS (ofertas públicas iniciais), o que não se via na 
Bolsa de Valores brasileira desde 2007, a B3 está prestes a encerrar o primeiro semestre 
do ano sem nenhuma abertura de capital. 
- Revlon faz pedido de recuperação judicial nos EUA 
A Revlon, gigante de cosméticos de 90 anos, entrou com pedido de proteção contra 
falência nos EUA – processo conhecido no Brasil como recuperação judicial.  
- Saraiva vende ativos e recebe R$ 160 mi para pagar dívidas 
Saraiva ganhou fôlego para superar sua grave crise financeira e tentar sair de um 
processo de recuperação judicial que se arrasta há mais de três anos.  
- Fraude online nas compras do Dia dos Namorados 
O porcentual de fraudes nas compras online para o Dia dos Namorados deste ano caiu 
para 3,24% no Brasil.   
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BofA projeta 40% de risco de recessão nos EUA (22/06/2022) 
Reuters 
 

O Bank of America (BofA) estima que há 40% de risco de os Estados Unidos 

entrarem em recessão no ano que vem, em meio à combinação de crescimento 

econômico fraco e inflação persistentemente elevada no país. 

Em relatório, o banco explica que o Federal Reserve (Fed, o banco central 

americano) ficou “atrás da curva”, demorando para agir no combate à escalada 

inflacionária, e enfrenta um horizonte desafiador. Nesse cenário, a instituição prevê que 

os juros chegarão ao pico acima de 4%, antes de a inflação se estabilizar em cerca de 3% 

– superior à meta de 2% do Fed. O BofA também cortou a previsão para crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre, de 2,5% para 

1,5%, após contração de 1,5% no primeiro trimestre.  

Recessão nos EUA não é inevitável, diz Janet Yellen (22/06/2022) 
Reuters 
 

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse esperar que a economia 

americana desacelere, mas que uma recessão não é inevitável. Ela ofereceu uma dose 

de otimismo mesmo com os economistas cada vez mais preocupados com uma recessão 

alimentada pela disparada da inflação e pela guerra na Ucrânia. 

Em entrevista à emissora ABC, também falou sobre uma possível redução 

temporária de imposto federal sobre a gasolina para ajudar a dar aos motoristas algum 

alívio. O preço médio da gasolina é de cerca de US$ 5 por galão e o imposto é de 18,4 

centavos por galão. “Essa é uma ideia que certamente vale a pena considerar”, disse 

Yellen sobre a proposta. Ela acrescentou ainda que o presidente Joe Biden quer “fazer 

tudo o que puder para ajudar os consumidores”. 

Para advogados, lei dos distratos deixa brecha para contestar 
(22/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

Os sócios Pedro Serpa e Daniel Gomes, do escritório SIDC Advogados, 

especializado em direito imobiliário, relatam que estão notando um aumento nas 

demandas por processos relacionados a distratos e que já esbarraram com decisões 
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judiciais baixando as multas previstas em contrato. Segundo eles, a Lei 13.786 deixou 

brecha para que os valores seja alvos de contestação nos tribunais.  

Os sócios acrescentam que esse tipo de brecha pode até criar situações em que 

o consumidor que esteja em dificuldades financeiras veja o distrato como uma boa 

solução, já que oferece a chance de recuperar mais de 50% do valor pago acrescido da 

correção monetária por INCC ou IGP-M. “Com a inflação e os juros em alta, optar pelo 

distrato pode ser até um negócio atrativo”, observa Serpa. 

Na visão do advogado Marcelo Tapai, sócio do escritório Tapai Advogados, 

voltado a consumidores, é natural que haja flexibilização dos termos contratuais, pois é 

sabido que o juiz pode interferir quando vê desequilíbrio em alguma das partes. 

Energia solar para casas e pequenas empresas (22/06/2022) 
Broadcast 
 

O Brasil chegou ao fim da primeira quinzena de junho à 1 milhão de sistemas de 

energia fotovoltaica em telhados, fachadas e terrenos. Segundo a Absolar, houve um 

crescimento de cerca de 65% no número de pequenas empresas e residências que 

aderem à micro geração solar. 

Brasileiros investem mais em ‘cripto’ do que franceses e ingleses 
(22/06/2022) 
Broadcast 
 

O investidor brasileiro é conservador e aloca capital na poupança (37,5%) ou em 

títulos públicos e renda fixa (21%). Ainda assim, o País se destaca no investimento em 

criptomoedas. Segundo um novo relatório da FGV que compara o apetite para risco dos 

investidores do Brasil, da França e do Reino Unido, 14,5% dos investidores brasileiros 

afirmam investir em criptoativos. O porcentual é cinco vezes maior do que na França 

(3%) e nove vezes os ingleses (1,5%). A proporção de brasileiros que investem em 

criptoativos é  inferior ao porcentual que afirma investir em renda variável(16,1%), o 

que inclui Bolsa e fundos de investimento em ações. Entre os franceses, 12,6% dizem 

investir nesse segmento, enquanto o apetite entre os ingleses é maior, de 17,5%. 

Para William Eid, coordenador do Centro em Finanças da Fgv/eaesp e um dos 

autores do relatório, o panorama não é uma surpresa. O especialista afirma que a 
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Inglaterra tem um mercado de ações desenvolvido, enquanto França e Brasil são 

mercados pequenos. Essa distância em maturidade das economias explica, segundo ele, 

a menor adesão de brasileiros e franceses à Bolsa. A relação dos brasileiros com 

criptoativos tem explicação. O relatório da FGV deixa claro a perspectiva mais 

imediatista do investidor brasileiro. Cerca de 76% dos participantes do Brasil afirmaram 

investir visando curto ou médio prazos, contra 45,5% dos franceses e 64,5% dos ingleses. 

Os brasileiros são os que menos investem no longo ou longuíssimo prazo (24%),  54,5% 

dos franceses e 35,5% dos ingleses o fazem. 

Na decisão de investimento, o brasileiro considera menos o risco (22%) do que 

os investidores da França (26,8%) e do Reino Unido (36%). Além disso, os investidores 

do Brasil olham mais para a rentabilidade passada (19%), de até um mês atrás, e confiam 

mais nas recomendações de influenciadores digitais (10%). 

‘A Bee4 quer ser um celeiro para a B3’ (22/06/2022) 
Broadcast 
 

Os brasileiros estão prestes a ganhar uma nova opção de investimento. A Bee4, 

plataforma de negociação de ativos tokenizados, recebeu a autorização da CVM e deve 

iniciar as operações na segunda quinzena de junho, com a missão de unir empresas 

emergentes ao mercado de capitais. Os tokens vão funcionar como ações de 

companhias com faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões. 

O sandbox regulatório da CVM estabeleceu que, para listar os ativos na Bee4, as 

companhias precisam antes realizar sua oferta inicial na Beegin, plataforma de equity 

financiamento coletivo ligada ao projeto. Depois, os ativos ficam disponíveis para a 

negociação dos investidores em um pregão que acontecerá semanalmente, às quartas-

feiras, entre 12h e 20h. A CEO Patrícia Stille ex-XP e conta que, durante sua trajetória, 

esbarrou em inúmeros empreendedores com modelos de negócios milionários que 

acabavam de fora do radar da “Faria Lima”.  

Alta de juros enfraquece as criptomoedas e bitcoin cai 50% 
(22/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
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Com a fuga dos investidores das aplicações de risco, moedas digitais perdem US$ 

300 bilhões em valor de mercado. 

A postura mais firme dos bancos centrais dos países ricos no combate à inflação, 

com altas nos juros que deixam a renda fixa mais atraente, tem abalado o mercado de 

criptomoedas. Somente na última semana, o setor perdeu US$ 300 bilhões em valor de 

mercado no mundo. Com a desvalorização, a quantia total desses ativos virtuais perdeu 

a marca de US$ 1 trilhão pela primeira vez desde janeiro de 2021 e ronda os US$ 900 

bilhões, de acordo com dados da consultoria Coinmarketcap. 

O bitcoin despencou do nível de US$ 30 mil por unidade, no qual estava 

estabilizado há cerca de um mês, para perto de US$ 19 mil. A principal criptomoeda do 

planeta acumula desvalorização superior a 50% em 2022 e opera nos menores níveis 

desde o fim de 2020, com valor de mercado de US$ 400 bilhões – distante do pico de 

US$ 1,2 trilhão há um ano. 

TOMBO DAS CRIPTOMOEDAS É ALERTA PARA INVESTIDORES 
BRASILEIROS (22/06/2022) 
O Estado de S. Paulo. 
 

Quem apostou no mercado de criptomoedas nos últimos anos sabe que terá de 

esperar para recuperar as perdas dos últimos meses. Renato Siqueira, 43 anos, 

profissional de comunicação, passou a investir nesse tipo de aplicação durante a 

pandemia. Com o dinheiro que gastaria em viagens, resolveu comprar ativos mais 

arriscados e com potencial de retorno mais alto do que a renda fixa. Siqueira fez 

pequenos aportes ao longo de pouco mais de um ano até atingir o total de R$ 23 mil 

investidos em nas criptomoedas bitcoin e ethereum e outros criptoativos menos 

populares. Percebendo uma tendência de queda ainda no fim do ano passado, ele 

decidiu sacar R$ 3 mil para viajar e pagar contas, deixando o restante investido. 

Após uma expressiva queda do mercado de criptomoedas, o valor investido por 

Siqueira é atualmente de R$ 10 mil. Observando o movimento, decidiu então converter 

grande parte das suas criptomoedas para ativos vinculados ao dólar americano para 

reinvestir quando o mercado chegar ao fundo do poço e buscar uma recuperação. 
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O catalisador do choque atual das criptomoedas foi a divulgação recente do 

índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, que saltou 

8,6% na comparação anual de maio e subiu ao maior patamar desde dezembro de 1981. 

Juro de financiamento de imóvel sobe 20% em 2 anos 
(22/06/2022) 
Broadcast 
 

Quem financiou um imóvel em meados de 2020 pode ter economizado algumas 

centenas de milhares de reais em juros. Naquele ano, a taxa básica de juros da 

economia, a Selic, estava na mínima histórica de 2% ao ano, o que jogou o custo efetivo 

total (CET) dos financiamentos imobiliários para uma média de 7% ao ano. 

O CET reúne todas as taxas que serão pagas pelo comprador, como juros, 

despesas administrativas do banco e tributos, determinando o valor da parcela. De lá 

para cá, entretanto, a Selic subiu para os atuais 13,25% ao ano, em uma tentativa do 

Banco Central de conter o avanço da inflação – o maior patamar desde janeiro de 2017. 

A mudança elevou os custos dos financiamentos que, agora, cobram em média 

9,8% ao ano dos contratantes. Para um imóvel de R$ 250 mil, o aumento de 2,8 pontos 

porcentuais na CET significa uma diferença de R$ 68 mil em juros, por exemplo. 

Talvez Haja IPO após as Eleições (22/06/2022) 
Broadcast 

Depois de um 2021 com mais de 40 IPOS (ofertas públicas iniciais), o que não se 

via na Bolsa de Valores brasileira desde 2007, a B3 está prestes a encerrar o primeiro 

semestre do ano sem nenhuma abertura de capital. 

Não faltam motivos para justificar o receio das empresas em acessar o mercado 

de capitais: guerra na Ucrânia, inflação e juros em alta no Brasil e no mundo e uma 

eleição presidencial no radar. Mesmo com o cenário macroeconômico incerto, o 

mercado de M&A (fusões e aquisições) segue aquecido no País, após mais de 1,9 mil 

transações em 2021, um recorde. Na primeira semana de junho, por exemplo, os 

acionistas de BR Malls e Aliansce Sonae aprovaram a união dos negócios das duas 

companhias, resultando na maior empresa de shoppings da América Latina. 
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Para Denis Morante, da Fortezza Partners, especializada em M&A, o mercado de 

fusões e aquisições deve ultrapassar 2 mil operações neste ano. Até lá, deve surgir uma 

janela para quem quiser ir à Bolsa se capitalizar nos últimos meses do ano. 

Revlon faz pedido de recuperação judicial nos EUA (22/06/2022) 
Reuters 
 

A Revlon, gigante de cosméticos de 90 anos, entrou com pedido de proteção 

contra falência nos EUA – processo conhecido no Brasil como recuperação judicial. O 

negócio se diz sobrecarregado por dívidas, interrupções na cadeia de suprimentos global 

e novos concorrentes. A empresa listou ativos e passivos entre US$ 1 bilhão e US$ 10 

bilhões, de acordo com seu pedido de falência. 

Os problemas da Revlon só se intensificaram com a pandemia, à medida que as 

vendas de batom despencaram. As vendas caíram 21% em 2020, embora essas vendas 

tenham reagido 9,2% no relatório anual mais recente da companhia, relativo a 2021, 

com a ampliação da vacinação em todo o mundo. A Revlon disse que, após a aprovação 

da Justiça, espera receber US$ 575 milhões em financiamento de seus credores. 

Saraiva vende ativos e recebe R$ 160 mi para pagar dívidas 
(22/06/2022) 
Broadcast 
 

Ex-líder de mercado de livrarias no Brasil, a Saraiva ganhou fôlego para superar 

sua grave crise financeira e tentar sair de um processo de recuperação judicial que se 

arrasta há mais de três anos. Em um leilão judicial realizado, a empresa vendeu o ponto 

de uma loja do Shopping Ibirapuera, em São Paulo, hoje alugada pela varejista Centauro, 

além de créditos tributários. Com o leilão, a varejista abaterá cerca de R$ 160 milhões 

de sua dívida, que já alcançava a casa de R$ 500 milhões. O negócio será concretizado 

apenas após homologação judicial das propostas vencedoras. 

Esses eram os únicos ativos disponíveis para venda, conforme o plano de 

recuperação judicial. Anteriormente, a companhia tentou vender seu ecommerce 

(Saraiva.com), ativo que foi a leilão em mais de uma ocasião, sem sucesso. 

O dinheiro da venda não entrará no caixa da empresa. Será destinado 

exclusivamente para o abatimento do endividamento. O restante da dívida deve ser 
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pago pela geração de caixa. Os credores poderão optar, conforme o último plano de 

recuperação aprovado, trocar a dívida por ações. 

Fraude online nas compras do Dia dos Namorados (22/06/2022) 
Broadcast 
 

O porcentual de fraudes nas compras online para o Dia dos Namorados deste 

ano caiu para 3,24% no Brasil. No ano passado, as fraudes na data corresponderam a 

8,13% do total de compras digitais. Os dados são da Konduto, área antifraude da 

empresa de inteligência analítica da Boa Vista. 

 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

 

Algumas expressões precisam de um certo cuidado na escrita. 

 

ERRADO: 

De vez enquando. 

Está meia cansada. 

Ela mesmo faz. 

Nós vai. 

Se eu pôr. 

Entre eu e tu. 

 

CORRETO: 

De vez em quando. 

Está meio cansada. 

Ela mesma faz. 

Nós vamos. 

Se eu puser. 

Entre mim e você. 

 

 

 

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. 
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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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