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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:  
 19 DE MAIO DE 2021 
- Privatização da Eletrobras atrai grandes fundos 
Vencida o que se pode chamar de fase mais política, a privatização da Eletrobras chega 
definitivamente ao mercado de capitais. A operação foi no TCU  por 7 votos a 1. 
- FGTS poderá ser usado para a compra de ações da Eletrobras 
Já estão prontos a campanha publicitária e os sistemas para os trabalhadores comprarem com 
dinheiro do FGTS ações da Eletrobras no processo de privatização da empresa, aprovado pelo 
TCU. O potencial para a compra com recursos do FGTS é de R$ 6 bilhões. 
- Sachsida sugere recursos da Eletrobras para abater alta da luz 
O ministro também disse que poderiam ser usados créditos do Pis/cofins para amortizar as 
tarifas. 
- Caixa aposta no crédito imobiliário, na contramão do setor 
Único dos cinco grandes que tem capital fechado, o banco público – que busca expandir o 
crescimento em relação a 2021 – lançou no fim de abril um amplo pacote para o setor. 
- Vinho natural movimenta microvinícolas brasileiras 
O movimento do vinho de mínima intervenção traz características de “garagem”, de quem 
começa a fazer o produto em volumes experimentais, em casa. 
- Startup desenvolve modelo de bolsa de valores para MPE 
A startup é uma corretora voltada à negociação de ações de empresas emergentes – que têm 
faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões, estando em funcionamento há pelo 
menos um ano. 
- Com investidor cauteloso, bancos ganham impulso 
Os grandes bancos subiram pelo segundo dia consecutivo na B3, reflexo do maior 
conservadorismo do investidor em meio a um ambiente macroeconômico incerto. 
- Magazine Luiza tem forte queda após balanço 
Após um prejuízo de quase R$ 100 milhões no primeiro trimestre, os papéis do Magazine Luiza 
fecharam com queda de 11,46% ontem na B3. 
- Startups do Nordeste tentam despontar no cenário nacional 
Empresas de Estados como Alagoas, Bahia e Ceará tentam driblar volume menor de 
investimentos. As captações de startups nordestinas acompanharam o boom nacional. Os 
investimentos saltaram 389% em 2021 em comparação com 2020. 
- Em meio à crise do streaming, Netflix demite 150 funcionários 
Depois de perder usuários pela primeira vez em mais de uma década, a Netflix confirmou 
ontem a demissão de 150 funcionários em algumas sedes da empresa. 
- Governo condiciona trabalho remoto à ‘qualidade dos serviços’ 
O presidente Jair Bolsonaro editou decreto para permitir que servidores públicos trabalhem de 
casa, até mesmo do exterior, desde que cumpram metas. 
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Privatização da Eletrobras atrai grandes fundos (19/05/2022) 
Folha de São Paulo. 

Vencida o que se pode chamar de fase mais política, a privatização 

da Eletrobras chega definitivamente ao mercado de capitais. A operação foi no TCU  por 7 

votos a 1. O resultado do julgamento é uma vitória do ministro Paulo Guedes, que agora 

tem caminho aberto para executar a privatização de uma empresa inteira. O desafio 

agora é fazer a operação mesmo com as condições adversas no mercado. 

O governo corre contra o relógio para fazer a operação o quanto antes. A venda da 

Eletrobras foi modelada para ocorrer por meio de capitalização em Bolsa. Serão emitidas 

ações e recibos de ações (ADRs), respectivamente no Brasil e Estados Unidos. No mundo 

dos lançamentos de ações, eles são conhecidos como investidores âncora. Quanto maior 

e mais conceituado o âncora, melhor pode ser o desempenho de uma operação, bem 

como o cenário para a empresa. 

Entre os grandes investidores que teriam interesse, estariam o fundo 3G, gestora 

de recursos dos brasileiros Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles. 

Ela já é um dos principais detentores de ações preferenciais da Eletrobras. No processo 

de convencimento da privatização, representantes dos ministérios da Economia e Minas 

e Energia sempre destacaram que a Eletrobras poderia atrair fundos de previdência e 

fundos soberanos, que dariam fôlego para uma nova fase de investimentos no setor 

elétrico brasileiro. 

FGTS poderá ser usado para a compra de ações da Eletrobras 
(19/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Já estão prontos a campanha publicitária e os sistemas para os trabalhadores 

comprarem com dinheiro do FGTS ações da Eletrobras no processo de privatização da 

empresa, aprovado pelo TCU. O potencial para a compra com recursos do FGTS é de R$ 

6 bilhões. O governo espera uma venda expressiva com o dinheiro do fundo, assim como 

já aconteceu em operações de capitalização da Petrobras. Na privatização da Eletrobras, 

os trabalhadores poderão usar até 50% do FGTS. O valor mínimo para aplicação é de R$ 

200. Em caso de venda das ações pelo trabalhador, os recursos voltam ao Fundo. 

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/eletrobras-avalia-assumir-controle-da-usina-santo-antonio-as-vesperas-da-privatizacao.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/tcu-forma-maioria-para-aprovar-processo-de-privatizacao-da-eletrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/governo-e-eletrobras-refazem-cronograma-de-privatizacao-e-veem-eleicoes-como-desafio.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/entenda-o-fundo-de-investimento-3g-capital-fundada-por-lemann-telles-e-sicupira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/entenda-o-fundo-de-investimento-3g-capital-fundada-por-lemann-telles-e-sicupira.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/07/lemann-provoca-congestionamento-e-bate-dono-da-xp-em-jogo-de-tenis.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/05/governo-quer-usar-venda-da-eletrobras-para-segurar-conta-de-luz-em-ano-eleitoral.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/acordo-de-acionistas-pode-por-em-xeque-controle-diluido-na-eletrobras.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/04/acordo-de-acionistas-pode-por-em-xeque-controle-diluido-na-eletrobras.shtml
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Uma “sala de guerra” para a disputa de liminares na Justiça já começou a 

funcionar no BNDES e na Eletrobras. Advogados fazem um monitoramento diário do 

movimento jurídico em tribunais de todo o País para barrar as tentativas de paralisação 

da operação. A expectativa do governo é de que a liquidação (fase final) da operação 

ocorra em junho. Entre as etapas do cronograma de venda da empresa está a definição 

pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) do preço mínimo da 

ação. 

Sachsida sugere recursos da Eletrobras para abater alta da luz 
(19/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Contrário à articulações no Congresso para suspender novos aumentos nas 

tarifas de energia autorizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o 

ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, sugeriu ontem que recursos da 

privatização da Eletrobras podem ser uma alternativa para abater a alta na conta de luz. 

O ministro também disse que poderiam ser usados créditos do Pis/cofins para amortizar 

as tarifas. 

A proximidade do cronograma de reajustes de energia elétrica das distribuidoras 

que atendem os dois maiores colégios eleitorais do País – Cemig (Minas Gerais) e Enel 

Distribuição (antiga Eletropaulo), de São Paulo – pressiona o novo ministro de Minas e 

Energia a buscar alternativas para travar a alta na conta de luz. O presidente Bolsonaro 

cobra a redução de energia. Ele chegou a prometer 20% de queda na conta de luz, mas, 

com os reajustes programados das distribuidoras, a queda deve ficar em torno de 6%. 

Caixa aposta no crédito imobiliário, na contramão do setor 
(19/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Entre os cinco maiores bancos do País, é quase unanimidade que o crédito 

imobiliário vai desacelerar neste ano. O “quase” se dá por causa da postura do líder no 

segmento: a Caixa Econômica Federal. Único dos cinco grandes que tem capital fechado, 

o banco público – que busca expandir o crescimento em relação a 2021 – lançou no fim 

de abril um amplo pacote para o setor. Em 2021, o financiamento imobiliário cresceu 

46%, para R$ 255 bilhões. Embora tenha avançado, a Caixa não acompanhou o ritmo, e 

teve sua participação reduzida de 69,3% para 66,5% do mercado. 
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O banco anunciou a meta de crescer 20% no segmento. Para isso, colocou o pé 

no acelerador no primeiro trimestre e fechou um recorde de R$ 34,4 bilhões em 

contratações, valor 17,8% superior ao do mesmo período de 2021. Desse total, R$ 21,4 

bilhões ocorreram pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A Caixa 

anunciou um pacote de facilidades para o financiamento à construção, com a 

reformulação do Plano Empresário (linha voltada para construtoras), e medidas para os 

compradores de imóveis, como uma carência em financiamentos. 

Este é um cenário que contrasta com o dos bancos privados. Com os juros mais 

altos, os modelos de crédito dos bancos tem uma comprovação de renda mais rigorosa. 

O Bradesco, reduziu à metade a aprovação do crédito imobiliário entre o primeiro 

trimestre de 2021 e o mesmo período deste ano. 

Vinho natural movimenta microvinícolas brasileiras 
(19/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O restaurante de alta gastronomia Maní, em São Paulo, completou 15 anos, e a 

chef Helena Rizzo já esteve em listas de melhores cozinheiras do mundo. No mês 

passado, o Maní lançou seu novo menu-degustação incluindo dois vinhos naturais, de 

mínima intervenção. O caso ilustra um holofote que tem sido colocado em pequenos 

negócios de vinhos naturais, de produção em escala humana, mínima intervenção e sem 

adição de produtos que a indústria geralmente usa.  

O movimento do vinho de mínima intervenção traz características de “garagem”, 

de quem começa a fazer o produto em volumes experimentais, em casa. É algo similar 

ao que se observou anos atrás com gente fazendo cerveja dentro de apartamentos.  

Startup desenvolve modelo de bolsa de valores para MPE 
(19/05/2022) 
Broadcast 

As pequenas e médias empresas ganham, a partir de junho, uma nova alternativa 

para captação de recursos com a chegada ao mercado da Bee4. A startup é uma 

corretora voltada à negociação de ações de empresas emergentes – que têm 

faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões, estando em funcionamento 

há pelo menos um ano. A Bee4 funciona como mercado de acesso, um passo anterior a 
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uma bolsa de valores tradicional, como é a B3, em São Paulo. Assim, a startup segue 

uma regulação específica da CVM, em que, para negociar, transforma as ações das 

empresas em tokens (que funcionam como a representação digital de uma ação). Esses 

ativos que são negociados na plataforma, em sistema blockchain – em que uma base 

compartilhada de dados faz o registro e a validação de transações digitais. 

Para Patrícia Stille, CEO da Bee4, essa pode ser justamente uma oportunidade: 

“Hoje nós temos um grupo grande de empresas que está desassistido”, afirma. Segundo 

dados da FGV, há uma diferença de R$ 166 bilhões entre o crédito demandado pelas 

MMPES (microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 

individuais) e a concessão de crédito a elas. De acordo com o estudo, as pequenas 

empresas têm uma demanda potencial anual de cerca de R$ 514 bilhões de crédito. 

O público-alvo da corretora são empresas em processo de forte crescimento, que 

buscam uma alternativa para financiar sua expansão. Além dos requisitos de 

faturamento e tempo de funcionamento, é preciso, no ato da inscrição, apresentar um 

contrato assinado com uma empresa de auditoria independente já cadastrada na CVM. 

Com investidor cauteloso, bancos ganham impulso (19/05/2022) 
Broadcast 

Os grandes bancos subiram pelo segundo dia consecutivo na B3, reflexo do maior 

conservadorismo do investidor em meio a um ambiente macroeconômico incerto. “É o 

mercado preferindo qualidade a crescimento. Segurança e geração de caixa trazem mais 

conforto para o investidor”, diz Charo Alves, analista da Valor Investimentos. Banco do 

Brasil teve alta de 2,85%, seguido por Bradesco ON (+1,94%) e PN (+2,05%). Itaú avançou 

0,88% e Santander, 1,22%. 

Magazine Luiza tem forte queda após balanço (19/05/2022) 
Broadcast 

Após um prejuízo de quase R$ 100 milhões no primeiro trimestre, os papéis do 

Magazine Luiza fecharam com queda de 11,46% ontem na B3. Segundo analistas, o 

resultado refletiu a alta de juros e maiores despesas operacionais. Diante de uma maior 

cautela dos investidores, outras varejistas também recuaram. Americanas caiu 2,70% e 

Petz, 0,58%. Já Via subiu 2,40% e Carrefour, 1,96%. Pão de Açúcar teve leve alta de 0,09% 

e Grupo Soma ficou estável. 
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Startups do Nordeste tentam despontar no cenário nacional 
(19/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

Atualmente, o Brasil tem 23 “unicórnios” (startups avaliadas acima de US$ 1 

bilhão) e todos eles são do eixo Sul-sudeste. Isso, porém, não significa que o ecossistema 

nacional de inovação exista apenas nessas regiões. Empresas de Estados como Alagoas, 

Bahia e Ceará tentam driblar volume menor de investimentos. As captações de startups 

nordestinas acompanharam o boom nacional. Os investimentos saltaram 389% em 2021 

em comparação com 2020, passando de menos de US$ 18 milhões para US$ 87 milhões, 

segundo a plataforma Sling Hub. No Sudeste, que somou US$ 8,7 bilhões em 2021. De 

acordo com os dados da Sling Hub, a região abriga 7% dessas empresas, ficando em 

terceiro lugar no ranking, atrás do Sudeste e do Sul do País, que têm 58% e 20%. 

Dentro da região, há diferenças. Pernambuco, por exemplo, conta com o Porto 

Digital, local de referência no Nordeste. Por lá, estão 355 empresas de tecnologia, que 

somaram faturamento de R$ 4 bilhões em 2021. Já o Piauí tem um mercado 

embrionário.  

Em meio à crise do streaming, Netflix demite 150 funcionários 
(19/05/2022) 
Reuters 

Depois de perder usuários pela primeira vez em mais de uma década, a Netflix 

confirmou ontem a demissão de 150 funcionários em algumas sedes da empresa. 

Segundo o serviço de streaming, a maioria dos cortes foi nos Estados Unidos, 

sem esclarecer quais outros países também foram afetados. A Netflix não informou se 

algum colaborador no Brasil foi desligado. Nos EUA, os cortes representam cerca de 2% 

da força de trabalho da empresa no país. O mais recente relatório financeiro da 

companhia, divulgado no final de abril, revelou uma queda de 200 mil assinantes na 

plataforma, número que reflete a suspensão do serviço de streaming na Rússia, por 

conta da guerra, e a competição de mercado com outros serviços, como Disney+, por 

exemplo. 

Várias áreas foram atingidas, como a divisão de criação de séries e filmes. De 

acordo com as informações, as demissões envolveram desde assistentes até diretores 
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importantes dentro da empresa. Nos dias seguintes ao balanço financeiro, a queda das 

ações na Bolsa de Valores americana cortou um terço do valor de mercado da Netflix.  

Governo condiciona trabalho remoto à ‘qualidade dos serviços’ 
(19/05/2022) 
O Estado de S. Paulo. 

O presidente Jair Bolsonaro editou decreto para permitir que servidores públicos 

trabalhem de casa, até mesmo do exterior, desde que cumpram metas. A norma diz que, 

a partir de 1.º de julho deste ano, os órgãos poderão adotar programa de gestão que 

medirá o desempenho dos servidores a partir da “entrega por resultados” e da 

“qualidade dos serviços prestados à sociedade”, e não mais a partir do ponto de 

frequência. O modelo poderá ser adotado nas modalidades de trabalho presencial ou 

teletrabalho, e será aplicado a servidores efetivos, comissionados, empregados públicos 

em exercício na administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 

contratados por tempo determinado e estagiários. O decreto não abrange os servidores 

militares.  

O decreto traz regulamentação específica para o teletrabalho no serviço federal. 

A norma estabelece que a atividade remota dependerá de acordo mútuo entre o agente 

público e a administração; poderá ocorrer em regime de execução integral ou parcial; 

terá a estrutura necessária, física e tecnológica, custeada pelo agente público; e exigirá 

que o agente público permaneça disponível para contato, no período definido pela 

chefia imediata e observado o horário de funcionamento do órgão ou da entidade, por 

todos os meios de comunicação. 

PARA NÃO ERRAR MAIS 

ANEXO: concorda com o termo a que se refere. 
Exemplo: Envio documento anexo / Vão anexas as cópias. 
 
EM ANEXO: expressão invariável 
Exemplo: Os documentos estão em anexo / As cópias estão em anexo. 

 
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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