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“The best way to predict the future is to create it” 

Abraham Lincoln 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 18 DE MAIO DE 2021 
- China dá novos sinais de desaquecimento por causa da covid 
As vendas no varejo recuaram 11,1% em abril em relação ao mesmo mês do ano passado, 
enquanto a produção industrial caiu 2,9%. O país pratica tolerância zero contra a covid-19, 
com cidades fechadas. 
- Um superávit enganoso 
Em valores, o superávit primário de março alcançou R$ 4,312 bilhões. A decomposição dos 
resultados por níveis de governo, por exemplo, mostra uma clara diferença entre a evolução 
das finanças do governo central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS) e a das contas dos 
Estados e municípios. 
- Sem ofertas em Bolsa, receitas de bancos de investimento caem 
Com os IPOS parados, o desempenho só não foi mais comprometido por conta da 
compensação com a onda de operações de títulos de dívida, como debêntures, que bateram 
recorde no período. 
- Minério e China beneficiam siderúrgicas na Bolsa 
A recuperação dos preços do minério de ferro e do alumínio nos mercados internacionais 
sustentou os ganhos dos setores de mineração e siderurgia ontem na Bolsa. A redução da taxa 
de financiamento imobiliário na China também favoreceu os setores. 
- Locaweb amarga a maior queda do Ibovespa 
Depois do fechamento do mercado, a empresa informou à CVM que a Blackrock reduziu sua 
participação acionária de 10,14% para 9,66%. 
- Crowdwork ou microtrabalho: entenda o trabalho digital 
A 59ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP) determinou que uma empresa de tecnologia 
formalize a contratação de todos os seus prestadores de serviços que atuavam como MEI. 
Nesse modelo, os trabalhadores atuam numa espécie de apoio às ferramentas de inteligência 
artificial que abastecem empresas e plataformas. 
- Empresas de tecnologia cortam empregos 
A profunda e ampla liquidação de ações, à medida que os investidores se preocupam com o 
aumento das taxas de juros e a desaceleração do crescimento econômico fez com que as 
empresas de tecnologia reagissem cortando custos, reduzindo a queima de caixa e 
concentrando-se nos fundamentos. 
- Produtores de biodiesel temem Sachsida antecipar importação 
Produtores de biodiesel já preveem que, uma vez esgotado o duelo com a Petrobras, o 
governo volte as baterias contra o setor e decida antecipar a abertura do mercado para 
biodiesel importado, o que está previsto para acontecer só no ano que vem. 
- Caso TCU dê sinal verde, oferta de ações deve ocorrer no dia 25 
O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, sinalizou em reunião, no TCU, um 
calendário provável para a privatização da Eletrobras caso a corte aprove a venda da estatal. 
- Preço da gasolina elevará tensão entre o governo e a Petrobras 
Sem reajustes nas refinarias há mais de dois meses (o último foi em 11 de março), a gasolina se 
tornou o novo ponto de tensão entre a diretoria da Petrobras e o governo. 
- Para especialistas, mudança no frete pode reduzir custos 
A mudança no formato do frete dos combustíveis, proposta que entrou nas discussões do 
novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, poderia trazer algum alívio aos preços. 
- Bolsonaro muda frete para atender caminhoneiros 
A modificação, não deve resultar em reajuste imediato da tabela do frete, segundo a ANTT, o 
gatilho de 5% entre a média do preço do óleo diesel e o valor referência ainda não foi atingido. 
- Dólar tem baixa de 2,15%, enquanto B3 sobe 0,51% 
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China dá novos sinais de desaquecimento por causa da covid 
(18/05/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

Dados divulgados ontem pelo Escritório Nacional de Estatísticas mostram novos 

sinais de desaquecimento econômico na China. As vendas no varejo recuaram 11,1% em 

abril em relação ao mesmo mês do ano passado, enquanto a produção industrial caiu 

2,9%. O país pratica tolerância zero contra a covid-19, com cidades fechadas. 

A desaceleração da economia chinesa tem impacto no Brasil. A dificuldade de 

importar produtos da China, principalmente insumos para a indústria, deve contribuir 

para manter a inflação em alta. Outro setor que recuou no país asiático foi o imobiliário, 

com as vendas de moradias caindo 32,2% no primeiro quadrimestre na comparação com 

o mesmo período do ano passado. O resultado mostrou piora em relação ao declínio de 

25,6% no primeiro trimestre. Apesar dos dados negativos, a economia chinesa está se 

reanimando à medida que restrições contra o coronavírus são relaxadas e Xangai 

começa a reabrir negócios.  

Um superávit enganoso (18/05/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

Em março, pelo quinto mês consecutivo, o setor público consolidado (governo 

central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) registrou 

superávit primário. Em valores, o superávit primário de março alcançou R$ 4,312 

bilhões, maior do que o de fevereiro (R$ 3,471 bilhões) e menor do que o de março de 

2021 (R$ 4,981 bilhões). A decomposição dos resultados por níveis de governo, por 

exemplo, mostra uma clara diferença entre a evolução das finanças do governo central 

(Tesouro Nacional, Banco Central e INSS) e a das contas dos Estados e municípios. 

Se fossem computados apenas os dados do governo central, o resultado seria 

um déficit primário de R$ 7,811 bilhões apenas em março; ou de R$ 10,022 bilhões no 

acumulado de 12 meses. Estes são números que comprovam o desequilíbrio das contas 

do governo central. O resultado consolidado (de todos os níveis de governo) tem sido 

positivo por causa do desempenho das contas dos Estados e municípios (superávit 

primário de R$ 11,882 bilhões em março e de R$ 123,330 bilhões em 12 meses). 



5 
 
 

Sem ofertas em Bolsa, receitas de bancos de investimento caem 
(18/05/2021) 
Broadcast 

Sem novas listagens em Bolsa, os bancos de investimento viram a receita 

encolher no primeiro trimestre. Com os IPOS parados, o desempenho só não foi mais 

comprometido por conta da compensação com a onda de operações de títulos de dívida, 

como debêntures, que bateram recorde no período. As fusões e aquisições seguiram 

aquecidas. No Itaú BBA, a receita caiu 2,4%, no Bradesco BBI, encolheu 7,5%, no BTG 

Pactual recuou 27% no negócio de banco de investimento – todos na comparação anual. 

O Banco do Brasil, que opera em parceria com o UBS, foi exceção e viu sua receita saltar 

36% no trimestre, com a coordenação de 38 transações, das quais 32 no segmento de 

renda fixa. Após o boom de renda fixa nos três primeiros meses, o presidente do Itaú 

Unibanco, Milton Maluhy, vê desaceleração nesse ritmo, sobretudo no quarto trimestre, 

por causa das eleições. Ele disse que haverá janelas menos favoráveis, principalmente 

em renda variável.  

Minério e China beneficiam siderúrgicas na Bolsa (18/05/2021) 
Broadcast 

A recuperação dos preços do minério de ferro e do alumínio nos mercados 

internacionais sustentou os ganhos dos setores de mineração e siderurgia ontem na 

Bolsa. Vale avançou 3% e Bradespar, seu principal acionista, 2,3%. Usiminas subiu 3,80% 

e CSN, 2,68%, seguidas por Gerdau (+1,44%), Metalúrgica Gerdau (+1,73%) e CBA 

(+0,30%). A redução da taxa de financiamento imobiliário na China também favoreceu 

os setores, diz Pedro de Marco, da Reach. 

Locaweb amarga a maior queda do Ibovespa (18/05/2021) 
Broadcast 

Após avanço expressivo no fim da semana passada, devido ao balanço melhor do 

que o esperado pelo mercado no primeiro trimestre de 2022, as ações da Locaweb 

registraram a maior queda do Ibovespa ontem. Com a venda por parte de investidores, 

os papéis fecharam em queda de 3,11%. Depois do fechamento do mercado, a empresa 

informou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que a Blackrock reduziu sua 

participação acionária de 10,14% para 9,66%. 
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Crowdwork ou microtrabalho: entenda o trabalho digital 
(18/05/2021) 
Folha de São Paulo 

A 59ª Vara do Trabalho de São Paulo (SP) determinou que uma empresa de 

tecnologia formalize a contratação de todos os seus prestadores de serviços que atuavam 

como microempreendedores individuais (MEI). A decisão atende a um pedido do MP do 

Trabalho, autor de ação civil pública apresentada à Justiça. Segundo os procuradores do 

trabalho, essa é a primeira decisão em ação coletiva do Judiciário trabalhista tratando 

do crowdwork, modalidade também conhecida como microtrabalho. 

Nesse modelo, os trabalhadores atuam numa espécie de apoio às ferramentas de 

inteligência artificial que abastecem empresas e plataformas. Essa interferência humana 

serve para calibrar e aprimorar a inteligência artificial, que vai sendo treinada a partir 

dessas correções. Segundo o MPT, as atividades via crowdwork são, em geral, de baixa 

complexidade e de curta duração. 

Empresas de tecnologia cortam empregos (18/05/2021) 
Financial Times 

Sua experiência reflete a súbita sobriedade que se abateu sobre o setor 

tecnológico dos Estados Unidos, motivada por uma profunda e ampla liquidação de 

ações, à medida que os investidores se preocupam com o aumento das taxas de juros e 

a desaceleração do crescimento econômico. As empresas de capital fechado estão 

sendo forçadas a reajustar as expectativas sobre avaliações, acesso a financiamento e 

apetite por risco entre os capitalistas de risco, que talvez estejam dando mais valor à 

cautela. As empresas de tecnologia estão reagindo abordando o básico –cortando 

custos, reduzindo a queima de caixa e concentrando-se nos fundamentos.  

Produtores de biodiesel temem Sachsida antecipar importação 
(18/05/2021) 
Broadcast 

Produtores de biodiesel já preveem que, uma vez esgotado o duelo com a 

Petrobras, o governo volte as baterias contra o setor e decida antecipar a abertura do 

mercado para biodiesel importado, o que está previsto para acontecer só no ano que 

vem. No mês passado, o Ministério da Economia foi vencido neste ponto no Conselho 

Nacional de Política Energética, mas a ida de Adolfo Sachsida para a pasta de Minas e 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/09/acoes-por-vinculo-de-emprego-com-apps-ja-superam-total-de-2019.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/05/e-agora-jose.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/tec/inteligencia-artificial/
https://www1.folha.uol.com.br/tec/inteligencia-artificial/
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/facebook-amazon-e-uber-e-outras-empresas-de-tecnologia-americanas-freiam-contratacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/facebook-amazon-e-uber-e-outras-empresas-de-tecnologia-americanas-freiam-contratacoes.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/fed-sobe-juros-em-05-ponto-maior-alta-desde-2000.shtml


7 
 
 

Energia pode mudar o jogo. Na ocasião, deputados ligados ao agronegócio que fazem 

parte da base de apoio de Bolsonaro convenceram Bento Albuquerque de que a 

mudança não ajudaria a baixar os preços e afetaria a cadeia da soja.  

Empresários rejeitam a ideia de baixar a fração de biodiesel no diesel, hoje em 

10%. A Economia chegou a fazer estudos para reduzi-la a 6%. Não avançou devido ao 

lobby do agronegócio, que é eleitor de Bolsonaro. Dessa vez, deputados dizem que o 

presidente quer mesmo é baixar o preço do diesel, e outras pautas do setor, como a 

ampliação do Plano Safra, podem ter preferência. 

Caso TCU dê sinal verde, oferta de ações deve ocorrer no dia 25 
(18/05/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

O novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, sinalizou em reunião, no 

TCU, um calendário provável para a privatização da Eletrobras caso a corte aprove a 

venda da estatal. Sachsida disse a um ministro da corte que a oferta das ações deve 

ocorrer no próximo dia 25 de maio, com a liquidação prevista para o dia 9 de junho, se 

o TCU der o sinal verde para a operação. A retomada do segundo e último julgamento 

do processo de venda – depois de um adiamento de 20 dias – está marcada para hoje, 

e a expectativa no tribunal é de que seja aprovado pelos ministros. 

Ministros do TCU alertaram a Sachsida que o julgamento do processo poderia 

começar do zero se fosse adiante proposta para a Eletrobras antecipar um volume maior 

de recursos que seriam pagos ao longo de 25 anos para a Conta de Desenvolvimento 

Energético (CDE), fundo que financia uma série de políticas setoriais, no processo de 

privatização para baixar a conta de luz. Em contrapartida, a empresa adiaria o 

pagamento de outorga à União previsto para ser feito à vista na modelagem de 

desestatização da empresa. Sachsida garantiu que essa medida não será feita. O BNDES 

avalia que todo o processo de desestatização deve movimentar R$ 100 bilhões. 

Preço da gasolina elevará tensão entre o governo e a Petrobras 
(18/05/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

Sem reajustes nas refinarias há mais de dois meses (o último foi em 11 de março), 

a gasolina se tornou o novo ponto de tensão entre a diretoria da Petrobras e o governo. 
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Segundo cálculos da Abicom, associação que reúne pequenos e médios importadores 

de combustíveis, a defasagem dos preços da gasolina em relação ao mercado 

internacional chegaria a 20%. Ao contrário do diesel (que depende de cerca de 25% de 

importações), a gasolina é menos dependente do mercado externo, já que as refinarias 

locais abastecem 97% do mercado. Mas, ainda assim, a defasagem em relação ao 

mercado externo é da ordem de R$ 1 por litro, segundo a Abicom. 

Na avaliação do professor do Instituto de Energia da PUCRIO Edmar Almeida, os 

reajustes são necessários e, se não forem feitos com alguma regularidade, a Petrobras 

pode ser questionada na Justiça pelos acionistas, principalmente se houver suspeita de 

interferência por parte do governo. O especialista ressalta que, apesar da alta 

volatilidade do mercado de petróleo, intensificada com a guerra na Ucrânia, a Petrobras 

é uma empresa de capital aberto e não pode subsidiar preços.  

Para especialistas, mudança no frete pode reduzir custos 
(18/05/2021) 
O Estado de S. Paulo. 

A mudança no formato do frete dos combustíveis, proposta que entrou nas 

discussões do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, poderia trazer algum 

alívio aos preços. Hoje, ao vender o combustível para as distribuidoras, a Petrobras arca 

com o frete, que já vai embutido no preço. É o modelo CIF (sigla em inglês para custo, 

seguro e frete). A ideia é mudar o sistema para FOB (ou livre a bordo, em português), no 

qual o comprador assume o frete e os riscos. A lógica é que os clientes conseguiriam ser 

mais eficientes do que a estatal na contratação do frete, diz o especialista em logística 

Antonio Wrobleski, presidente do da BBM Logística.  

Para Larry Carvalho, especialista em transportes, as empresas com vendas CIF 

embutem no preço uma margem de taxa de administração, que encarece o frete. Essa 

mudança poderia implicar redução de até 15%. Os especialistas, porém, calculam um 

impacto um pouco menor, em torno de 10%, e que poderia diminuir ainda mais na 

bomba, porque envolve custos como impostos e margem dos revendedores. 

Bolsonaro muda frete para atender caminhoneiros (18/05/2021) 
Broadcast 
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Em mais uma ação para aliviar a pressão dos caminhoneiros diante da escalada 

do preço dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória (MP) 

que permite a revisão da tabela do frete sempre que houver oscilação superior a 5% no 

preço do óleo diesel em relação ao preço de referência. O gatilho anterior para o 

aumento dos valores do frete era de 10%. 

A modificação, no entanto, não deve resultar em reajuste imediato da tabela do 

frete, pois, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), responsável 

pelas revisões no piso mínimo, o gatilho de 5% entre a média do preço do óleo diesel 

verificada no último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP) e o valor usado como referência ainda não foi atingido.  

Dólar tem baixa de 2,15%, enquanto B3 sobe 0,51% 
(18/05/2021) 
Broadcast 

Em um dia marcado por enfraquecimento global da moeda americana e apetite 

ao risco no exterior, o dólar fechou ontem em queda de 2,15%, vendido a R$ 4,9429. 

Com isso, a baixa no ano voltou a ser de dois dígitos (11,35%). Além do relaxamento dos 

lockdowns na China e de indicadores positivos na zona do euro e nos EUA, novas 

declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) 

afastaram, por enquanto, as apostas de um aumento mais rápido e forte dos juros no 

país. Já a Bolsa de Valores emendou o quinto pregão consecutivo de alta, na sua melhor 

série desde meados de março, ainda que não tenha conseguido sustentar o nível de 109 

mil pontos que existia até o fim de abril. O Ibovespa fechou com alta de 0,51%, aos 108,7 

mil pontos. Na semana, acumula alta de 1,74% e, no mês, de 0,85%. 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

SEQUER: ao menos, nem mesmo. 
Exemplo: Não estudou duas horas sequer. 
 
SE QUER: se quiser, caso queira. 
Exemplo: Se quer ser aprovado, estude! 

 
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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