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“Helping one person might not change the world, 
but it might change the world for one person” 
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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA:  
 24 DE MAIO DE 2021 
 
- Bolsonaro troca chefia da Petrobras pela 3ª vez  
Após 40 dias no cargo, José Mauro Coelho foi demitido ontem pelo presidente Jair Bolsonaro do 
comando da Petrobras.  
- Bolsonaro nega alta de imposto para sites asiáticos  
O presidente Jair Bolsonaro negou ontem que vá assinar medidas que criem impostos para 
compras online feitas em sites estrangeiros com presença no País. 
- Fintechs usam Pix para oferecer serviços antes dos bancos  
O Pix virou febre no País. Em janeiro deste ano, foram 1,3 bilhão de transferências pelo sistema 
de pagamentos instantâneo, seis vezes mais do que no mesmo período de 2021, segundo o 
Banco Central.  
- Guerra afeta comércio de alimentos, diz FMI  
Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia,  30 países restringiram o comércio de alimentos, 
energia e outras commodities, aponta monitoramento do FMI.  
- Magalu ‘caça’ CNPJs para seu marketplace 
Já faz algum tempo que as lojas do Magazine Luiza deixaram de ser apenas um lugar de venda 
de eletrodomésticos.  
- Dono da Starbucks no Brasil assume operação da Subway 
As cafeterias Starbucks estavam presentes nos Estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. Isso 
começou a mudar a partir de 2018, quando o investidor americano Ken Pope, assumiu a marca 
por aqui. Desde então, a rede cresceu em cerca de 60 lojas e chegou a sete Estados. 
- Locação é saída para a instabilidade financeira 
A escolha está associada à sua instabilidade financeira desde, que começou a pandemia. 
- Solubio cresce com instalação de biofábricas em fazendas  
A goiana Solubio, especializada em fornecer toda a estrutura necessária à instalação de fábricas 
de bioinsumos em fazendas, se prepara para iniciar operações no exterior. 
- Aumento de demanda por serviços financeiros no Agro 
A demanda por serviços financeiros no agro está “bastante grande”, diz André Cury, responsável 
pela área de commercial bank do Citi Brasil, focada em empresas que faturam de R$ 250 milhões 
a R$ 5 bilhões.  
- Aumento da Produção de Fertilizantes 
A Águia Fertilizantes está otimista com seu projeto de produção de fosfato natural em Lavras do 
Sul (RS). A mineradora tem direito de explorar o depósito de fosfato na região e aguarda licença 
de instalação para a planta de processamento.  
- Grandes bancos têm resultados sólidos  
Apesar de as fintechs terem conquistado cada vez mais clientes, os quatro maiores bancos de 
capital aberto do Brasil tiveram lucros no primeiro trimestre de 2022 que surpreenderam o 
mercado, posicionando-se de forma sólida entre investidores em um cenário econômico 
marcado por incertezas internas e externas. 
- Imposto de importação de arroz e outros itens têm corte de 10% 
Na tentativa de controlar a alta da inflação no mercado interno, o Ministério da Economia 
anunciou ontem uma nova redução de 10% nas alíquotas do Imposto de Importação de 
produtos comprados de países que não fazem parte do Mercosul.  
- BB quer fatia maior de equalização no Plano Safra 
O Banco do Brasil quer mais da metade dos R$ 21,8 bilhões pedidos pelo agronegócio ao governo 
para subvenção das taxas de juros do próximo Plano Safra.  
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Bolsonaro troca chefia da Petrobras pela 3ª vez (24/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Após 40 dias no cargo, José Mauro Coelho foi demitido ontem pelo presidente 

Jair Bolsonaro do comando da Petrobras. A estatal terá agora o quarto presidente no 

atual governo. O escolhido para substituir Coelho é Caio Paes de Andrade, secretário 

especial de Desburocratização do Ministério da Economia e ligado ao ministro Paulo 

A fritura de Coelho foi antecipada pelo Estadão há 11 dias. A Petrobras estava 

perto de anunciar novo reajuste para a gasolina, o que Bolsonaro quer evitar – o governo 

pretende alterar a forma de reajuste dos combustíveis. Além da presidência, o ministro 

Adolfo Sachsida (Minas e Energia) pretende mudar o conselho de administração e, em 

seguida, os diretores da estatal. 

Bolsonaro nega alta de imposto para sites asiáticos (24/05/2022) 
Broadcast 

O presidente Jair Bolsonaro negou ontem que vá assinar medidas que criem 

impostos para compras online feitas em sites estrangeiros com presença no País. “Não 

assinarei nenhuma MP (Medida Provisória) para taxar compras por aplicativos como 

Shopee, AliExpress, Shein etc.”, escreveu o presidente no Twitter. 

A declaração vem numa linha contrária à sinalizada pelo ministro da Economia, 

Paulo Guedes. O ministro acredita que o “digitax” (imposto para compras digitais) deve 

ser uma saída para “equalizar o jogo”. Nomes como Americanas, Magazine Luiza e Via 

(dona da Casas Bahia) vinham pressionando por uma medida nesse sentido. O 

presidente disse ainda, no tuíte, que possíveis irregularidade nesses serviços devem ser 

resolvidas com fiscalização, e não novas taxas. 

Fintechs usam Pix para oferecer serviços antes dos bancos 
(24/05/2022) 

Broadcast 
O Pix virou febre no País. Em janeiro deste ano, foram 1,3 bilhão de 

transferências pelo sistema de pagamentos instantâneo, seis vezes mais do que no 

mesmo período de 2021, segundo o Banco Central. Apesar de terem surgido junto com 

o Pix para transferências gratuitas, os demais formatos ainda engatinham nos grandes 

bancos, deixando uma janela de expansão para as fintechs. O Pix parcelado é o principal 

modelo adotado por empresas como Picpay e Recargapay. Esse tipo de pagamento pode 
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ser utilizado em lojas físicas e virtuais. Pelo modelo, o consumidor pode pagar o valor a 

prazo, mediante cobrança de taxas, enquanto o lojista recebe o valor à vista. 

“O recurso de pagar depois com o Pix pode ser como um empréstimo na conta 

ou um pagamento no cartão de crédito. Na guerra das carteiras digitais, você tem todas 

as armas ou você está desarmado”, diz Gilmar Hansen, vice-presidente do Recargapay. 

Até a onda de roubos de celulares visando transferências forçadas o Picpay transformou 

em negócio. A empresa oferece um seguro contra Pix feito sob coação. Criado com a 

Kovr Seguradora, o produto custa a partir de R$ 4,90 mensais, cobrindo outros crimes. 

Guerra afeta comércio de alimentos, diz FMI (24/05/2022) 
Financial Times 

Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia,  30 países restringiram o 

comércio de alimentos, energia e outras commodities, aponta monitoramento do FMI. 

O momento atual é descrito como o maior teste para a economia global desde a 

Segunda Guerra, com o conflito no Leste Europeu. O FMI destaca que apenas a 

cooperação internacional será capaz de atenuar problemas globais como “a escassez de 

alimentos, eliminar as barreiras ao crescimento e salvar o clima”.  

O texto é assinado pela diretora-gerente do Fundo, Kristalina Georgieva; Gipa 

Gopinath, vice-diretora-gerente; e Ceyla Pazarbasioglu, diretora de estratégia, política e 

revisão. “Custos de uma maior desintegração econômica seriam enormes entre os 

países”, de acordo com o Fundo. Para economias avançadas, a fragmentação traria mais 

inflação, e a produtividade seria prejudicada com o rompimento de parcerias com outras 

nações. O FMI estima que apenas a fragmentação tecnológica pode levar a perdas de 

5% do PIB para muitos países. 

Magalu ‘caça’ CNPJs para seu marketplace (24/05/2022) 
Broadcast 

Já faz algum tempo que as lojas do Magazine Luiza deixaram de ser apenas um 

lugar de venda de eletrodomésticos. A novidade, de alguns trimestres para cá, é que 

elas viraram também verdadeiras caçadoras de CNPJs (cadastro de pessoas jurídicas) 

para o marketplace da empresa. “Cada CNPJ que eu vejo, enxergo R$ 100”, contou 

animada, a gestora da loja do bairro do Farol, em Maceió (AL), Cássia da Silva Santos. 
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Ela se refere à comissão que recebe quando um novo comerciante cadastra sua 

loja no shopping virtual da companhia e passa a oferecer seus produtos. Em um mês, 

chega a angariar 24 novos lojistas. O trabalho não acaba no momento do cadastro, 

quando ela recebe a comissão. A profissional deixa seu contato com o comerciante local 

para tirar dúvidas e está presente até quando o dono do pequeno negócio vai à loja 

física e deixa seus produtos para serem entregues pela logística do Magalu. 

Dono da Starbucks no Brasil assume operação da Subway 
(24/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

As cafeterias Starbucks estavam presentes nos Estados de São Paulo e no Rio de 

Janeiro. Isso começou a mudar a partir de 2018, quando o investidor americano Ken 

Pope, assumiu a marca por aqui. Desde então, a rede cresceu em cerca de 60 lojas e 

chegou a sete Estados. Agora, o investidor quer garantir a expansão de outra marca 

americana por aqui: a Subway. Por trás da Southrock Capital, fundo em investimentos 

no setor de alimentos e bebidas, está Pope, de 37 anos. No caso da Subway, o primeiro 

contrato de Pope com a empresa ocorreu no fim de 2021. Ao contrário do que ocorria 

com a Starbucks, que tinha presença tímida no País, a Subway tem um porte 

considerável: são 1,6 mil lojas, nas 27 unidades da federação.  

Agora franqueador master da companhia no País, Pope vê espaço para mais 

inaugurações, com lojas mais próximas umas às outras. Além de colocar o pé no 

acelerador, ele quer criar novos formatos de lojas. A Subway passa por um momento 

difícil. O consultor Sergio Molinari lembra que a empresa passou por um período de 

enxugamento de operações no País – cerca de 500 unidades fecharam as portas.  

Locação é saída para a instabilidade financeira (24/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

A analista de sistemas Elizângela Rosa da Silva Costa, de 38 anos, e a assessora 

de eventos Dharana Calesco Rezende, de 33 anos, moram de aluguel. As duas optaram 

por edifícios voltados à locação. No caso de Elizângela, o apartamento tem 50,93 m² e o 

aluguel custa R$ 1.736, incluindo condomínio, IPTU, água e gás. O imóvel fica em Belo 

Horizonte, onde ela mora com o marido e o filho de 3 anos. “Tentamos comprar um 

apartamento, mas a parcela do financiamento seria muito alta. Essa foi a melhor opção.”  
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Dharana mora em São Paulo e alugou um apartamento nos Jardins para morar. 

Segundo ela, a escolha está associada à sua instabilidade financeira desde, que começou 

a pandemia. Ela teve os rendimentos comprometidos por causa do isolamento social. 

Por isso, optou por um negócio que não lhe amarrasse tanto no caso de problemas. 

“Aqui fico o tempo que quiser.” Um dos benefícios foi pegar o apartamento todo 

mobiliado. “Só precisei trazer a mala com as roupas. O resto estava tudo aqui.”  

Solubio cresce com instalação de biofábricas em fazendas 
(24/05/2022) 
Broadcast 

A goiana Solubio, especializada em fornecer toda a estrutura necessária à 

instalação de fábricas de bioinsumos em fazendas, se prepara para iniciar operações no 

exterior. No Brasil, o número de biofábricas deve chegar a 400 no fim do ano – são 265 

hoje – e o faturamento, a R$ 300 milhões, mais que o triplo dos R$ 80 milhões de 2021. 

Com uma nova captação de recursos em vista, de R$ 250 milhões, a empresa pretende 

instalar centros de distribuição de produtos (equipamentos e microrganismos) no 

Paraguai e na Colômbia e uma fábrica piloto no “cinturão de grãos” dos Estados Unidos, 

conta Mauricio Schneider, diretor comercial da Solubio. O dinheiro também viabilizará 

a instalação de mais 200 biofábricas no Brasil em 2023. 

Aumento de demanda por serviços financeiros no Agro 
(24/05/2022) 
Broadcast 

A demanda por serviços financeiros no agro está “bastante grande”, diz André 

Cury, responsável pela área de commercial bank do Citi Brasil, focada em empresas que 

faturam de R$ 250 milhões a R$ 5 bilhões. Há procura não só por capital de giro, mas 

também para investimentos em quase todos os setores. Em 2021, enquanto a carteira 

da divisão aumentou 22%, a do agro subiu mais de 30%. Para 2022, a expectativa é 

crescer 21%, com maior contribuição do agro. 

Cury segue firme no plano de atrair novas empresas e vem reforçando a equipe 

de gerentes de relacionamento. Dos 55 atuais, 10 atendem ao agro. Ao mesmo tempo, 

o banco deve implementar um projeto-piloto para começar a atender empresas com 

perfil global e faturamento abaixo de R$ 500 milhões. “A lógica é atender essas 

companhias com potencial de crescimento e acompanhá-las em sua jornada”, diz Cury. 
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Aumento da Produção de Fertilizantes (24/05/2022) 
Broadcast 

A Águia Fertilizantes está otimista com seu projeto de produção de fosfato 

natural em Lavras do Sul (RS). A mineradora tem direito de explorar o depósito de 

fosfato na região e aguarda licença de instalação para a planta de processamento. A 

expectativa é iniciar as obras em quatro meses e operar em no último trimestre de 2023, 

adianta Fernando Tallarico, o CEO. “Já investimos R$ 80 milhões e outros R$ 30 milhões 

serão aportados para construção da fábrica.” 

A Águia prevê participação no mercado gaúcho de 10% a 12%, atendendo 

diretamente produtores do Estado, especialmente de soja, arroz, milho e trigo. “Já 

temos acordo de distribuição com cooperativa do Estado”, diz o CEO. A empresa, listada 

na Bolsa de Valores de Sydney, projeta potencial de faturamento da planta de cerca de 

R$ 73,6 milhões por ano em capacidade plena de produção, de 300 mil toneladas/ano. 

Tallarico diz que o fosfato natural é menos beneficiado que o convencional e sem 

química. 

Grandes bancos têm resultados sólidos (24/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Apesar de as fintechs terem conquistado cada vez mais clientes, os quatro 

maiores bancos de capital aberto do Brasil tiveram lucros no primeiro trimestre de 2022 

que surpreenderam o mercado, posicionando-se de forma sólida entre investidores em 

um cenário econômico marcado por incertezas internas e externas. 

Entre janeiro e março deste ano, Banco do Brasil, Bradesco, Santander e Itaú 

lucraram, juntos, R$ 24,8 bilhões, alta de 17,7% em relação ao mesmo período do ano 

passado. Para Mario Goulart, analista da 02Research, o mercado está “voltando à 

realidade”. “Tivemos esse período de um entusiasmo sem sentido, com a ideia de que 

os bancos digitais acabariam com os tradicionais porque eles captam mais clientes e não 

têm custos. O que estamos vendo nos últimos resultados, não é bem isso”, diz o analista. 

Imposto de importação de arroz e outros itens têm corte de 10% 
(24/05/2022) 

Jornal Valor Econômico 
Na tentativa de controlar a alta da inflação no mercado interno, o Ministério da 

Economia anunciou ontem uma nova redução de 10% nas alíquotas do Imposto de 
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Importação de produtos comprados de países que não fazem parte do Mercosul. A 

medida reduz os tributos de bens como feijão, carne, massas, biscoitos, arroz e materiais 

de construção, e vale até 31 de dezembro de 2023. 

Em novembro, mesmo sem o aval dos demais integrantes do bloco comercial 

(Argentina, Paraguai e Uruguai), os ministérios da Economia e das Relações Exteriores 

já haviam anunciado um corte de 10% das alíquotas de 87% dos bens, mantendo de fora 

produtos como automóveis e sucroalcooleiros – que já têm um tratamento diferenciado 

pelo bloco. A nova redução, feita de forma unilateral, foi aprovada em reunião do 

Comitê-executivo de Gestão (Gecex) da Câmara de Comércio Exterior (Camex). A 

medida abrange desta vez 6.195 códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul e, 

segundo o Ministério da Economia, serve “para reduzir impactos decorrentes da 

pandemia e do conflito na Ucrânia sobre o custo de vida e preços de insumos do setor 

produtivo”. 

BB quer fatia maior de equalização no Plano Safra (24/05/2022) 
Broadcast 

O Banco do Brasil quer mais da metade dos R$ 21,8 bilhões pedidos pelo 

agronegócio ao governo para subvenção das taxas de juros do próximo Plano Safra – no 

ciclo atual, o BB teve cerca de 50% dessa verba, de R$ 13 bilhões. Renato Naegele, 

vicepresidente de agronegócios, diz que pretende reduzir spreads cobrados do governo 

em cinco linhas subsidiadas. 
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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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