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Governos e indústria buscam saída para Troller 

O Estado de S. Paulo 

Considerada um dos ícones da indústria automobilística do País, e criada por brasileiros 

em pleno Nordeste, região que não estava no mapa de grandes montadoras até início dos anos 

2000, a Troller passou por dois donos nacionais e foi parar nas mãos da norte-americana Ford, 

que em janeiro anunciou seu fechamento para o fim do ano. Há um esforço para salvar a marca 

brasileira que produz, no Ceará, o Troller T4, jipe que tem frota total em circulação de cerca de 

20 mil unidades, a maioria nas mãos de fãs do modelo, os “troleiros”. Governo do Ceará, 

Federação das Indústrias, Ministério da Fazenda e Prefeitura de Horizonte, onde está a fábrica, 

buscam interessados em adquirir a empresa. 

Há três grupos que declararam interesse e três que, por enquanto, fizeram sondagens, 

informa o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Maia Junior. “Nosso papel é 

apenas intermediar as discussões, pois as negociações ocorrem diretamente entre a Ford e os 

interessados”, explica ele. Segundo Maia, o Estado pretende estender a um eventual comprador 

o benefício fiscal oferecido a todas as indústrias que se instalam no Ceará, que é o prazo de 36 

meses para recolhimento de 75% do valor do ICMS. O pagamento normalmente tem de ser feito 

em até um mês. O secretário afirma que as três empresas que já indicou para a Ford são do setor 

automotivo e têm interesse só na Troller, e não nas outras duas fábricas que a Ford fechou em 

janeiro em Taubaté (SP) e Camaçari (BA), onde produzia os modelos Ka e EcoSport, e na unidade 

de motores em Taubaté (SP). “A prioridade do Ceará é a garantia da produção desse carro, que 

é genuinamente cearense desde o seu desenvolvimento, e a garantia dos empregos de hoje 

(cerca de 500). “Não queremos ninguém para construir galpões e só daremos o benefício com 

essas garantias; fora disso não tem conversa”, afirma Maia. 

A fábrica começou a operar em 1995 pelos esforços do cearense Rogério Farias. 

Formado em administração de empresas, nunca seguiu essa profissão. Preferia criar veículos – 

lanchas, carretas agrícolas, carro anfíbio, jipes e picapes estão em seu currículo. Antes ele foi 

dono – junto com o irmão Bill –, da Fyber, que produziu mais de 7 mil buggies em 19 anos. 

O jipe da Troller foi desenvolvido como um fora de estrada para enfrentar dunas, morros 

e estradas nas praias e florestas do Ceará. No início a produção era manual, com peças de 
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diversas marcas adquiridas no mercado. O primeiro motor era do Volkswagen Santana e depois 

da MWM. Eram fabricadas de duas a três unidades ao mês por uma equipe de dez pessoas. 

O veículo foi ganhando adeptos, especialmente entre pilotos de rali, e os pedidos 

aumentaram. Farias não tinha como investir na ampliação, então associou-se, em 1997, ao 

empresário Mário Araripe, que ficou com 75% da empresa e depois com a totalidade. A fábrica 

ganhou linha de montagem para produção em série, que passou a 100 unidades ao mês. 

O jipe cearense feito em fibra de vidro ganhou fama mundial em 2000, quando ficou em 

quarto lugar no Paris Dakar. Nos dois anos seguintes ganhou o Campeonato Mundial de Rally e 

chegou a ter pelo menos cem unidades exportadas para Arábia Saudita, Egito e Sudão. 

Em 2002, Farias saiu da Troller e passou a produzir autopeças que fornecia para a 

montadora. Hoje, aos 70 anos, tem uma empresa de elevadores residenciais desenvolvidos por 

ele. “Se eu tivesse dinheiro comprava ela de novo”, diz. “Mas eu faria algo diferente, como um 

veículo elétrico, que é o futuro”. Araripe comandou a Troller até 2007, quando a vendeu para a 

Ford. Hoje é dono de vários empreendimentos, entre os quais a Casa dos Ventos, um dos 

maiores grupos do setor de energia eólica.  

A Ford adquiriu a Troller para poder transferir à fábrica de Camaçari (BA), inaugurada 

em 2001, benefícios do regime automotivo especial do Norte e Nordeste, que dá isenção do IPI. 

Como na época o programa valia para quem já estava instalado nas regiões, foi a estratégia da 

montadora americana de escapar do recolhimento de alguns impostos. O mesmo fez a Fiat, que 

comprou uma fábrica de motores para beneficiar a unidade da Jeep aberta em 2015 em Goiana 

(PE). O secretário Maia Junior teme que a estratégia dificulte a compra da Troller, pois o 

benefício está atrelado à fábrica do Ceará. “Já pedimos ao governo federal o desmembramento, 

do contrário quem quiser a Troller teria de comprar também a fábrica baiana para ter acesso ao 

incentivo.” Em 13 anos, a Ford modernizou as instalações da Troller, investiu R$ 215 milhões em 

2014 e no ano passado lançou a nova geração do T4, feita na plataforma da Ranger. O jipe  

recebeu melhoramentos como câmbio automático e custa a partir de R$ 170 mil. Teve 1,3 mil 

unidades vendidas em 2020.  “A prioridade do Ceará é a garantia da produção desse carro (...) e 

dos empregos.” Maia Junior SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO CEARÁ. 

Pandemia faz crescer dependência do Brasil em relação à China 

O Estado de S. Paulo 

Apesar das críticas à China do governo Bolsonaro, a dependência comercial do Brasil em 

relação ao país asiático bateu recorde em 2020 – e deve aumentar nos próximos anos, informam 

Douglas Gavras e Francisco Carlos de Assis. A participação chinesa nas vendas do Brasil ao 
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exterior avançou 4% em 2020 e atingiu 32,3% do total. As exportações aos chineses subiram 7%, 

de US$ 63,4 bilhões para US$ 67,8 bilhões. O total de exportações brasileiras caiu de US$ 225,4 

bilhões, em 2019, para US$ 209,9 bilhões em 2020, por causa da crise internacional. A retomada 

da economia chinesa no quarto trimestre de 2020 e o aumento da demanda do país por 

commodities brasileiras ajudam a explicar o crescimento da dependência nacional para a China. 

A participação chinesa nas exportações brasileiras vem crescendo, ano após ano, desde 2015. 

Entre 2018 e 2019, essa fatia nas exportações aumentou pouco mais de 1%. Com a pandemia 

do novo coronavírus, porém, a participação chinesa explodiu, avançando 4 pontos porcentuais: 

de pouco mais de um quarto para um terço das exportações, batendo em 32,3% em 2020. 

Em um ano, as vendas aos chineses subiram de US$ 63,4 bilhões para US$ 67,8 bilhões 

(alta de 7%, em termos nominais), segundo dados do antigo Ministério da Indústria, Comércio 

Exterior e Serviços (Mdic), hoje ligado ao Ministério da Economia. E isso se deu enquanto o total 

das exportações brasileiras caiu de US$ 225,4 bilhões, em 2019, para US$ 209,9 bilhões em 2020, 

por conta da crise internacional. Dois fenômenos ajudam a explicar o aumento da dependência 

em relação à China em 2020, diz o estrategista do Banco Ourinvest e ex-secretário nacional de 

Comércio Exterior, Welber Barral. “O Brasil exportou mais carnes para a China, já que a peste 

suína lá fez crescer a demanda pelo produto, e subiu a quantidade de outros produtos básicos 

demandados por eles no segundo semestre.” A expectativa do Banco Mundial é que a China 

tenha crescido 2% no ano passado, enquanto a média mundial deve ser de uma queda de 4,4%. 

Como efeito da retomada do país, os chineses voltaram a comprar do mundo, chegando 

a estocar alimentos, e as vendas de commodities brasileiras começaram a reagir, impulsionando 

o agronegócio, mesmo em um ano de recessão mundial. “A China teve um desempenho muito 

bom no quarto trimestre de 2020. É um dos poucos países que deve ter crescido no ano, 

enquanto nos EUA, o número de mortos é assombroso e a pandemia segue descontrolada”, 

avalia o coordenador do Ibre/FGV, Armando Castelar. Ele lembra que o apetite chinês pelas 

commodities de que o Brasil depende para ter vantagem nas suas exportações – como a soja e 

o minério de ferro – deve crescer também este ano, dado que as projeções do Banco Mundial 

estimam uma alta de 7,9% do PIB do país e alguns analistas já projetam crescimento de 9%. 

Enquanto isso, a economia americana, o segundo principal destino das exportações 

brasileiras, pode crescer 6%, caso o presidente Joe Biden consiga colocar em prática seu pacote 

de estímulos de US$ 1,9 trilhão. “A maior parte do crescimento da demanda pelos produtos 

brasileiros, portanto, se dará pela China e a nossa dependência vai aumentar”, reforça Castelar.  

Parte dos atritos do presidente Bolsonaro, do ministro das Relações Exteriores, Ernesto 

Araújo, e de aliados com os chineses se deve ao alinhamento do governo brasileiro com o então 
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presidente Trump.  Bolsonaro chamou de “vachina” a vacina fabricada pelo Instituto Butantan.  

As declarações dos bolsonaristas geraram reações da diplomacia chinesa. Em janeiro, temendo 

que as rusgas atrasassem o envio da matéria prima para vacinas, o presidente mudou e afagou 

o governo chinês em suas redes sociais, agradecendo a autorização para a vinda dos insumos.  

Enquanto os chineses ganharam terreno nas vendas brasileiras ao exterior, no entanto, 

as exportações para os Estados Unidos caíram 27,6%, de US$ 29,7 bilhões em 2019 para US$ 

21,5 bilhões em 2020, afetadas pelo tranco no comércio internacional durante a pandemia. 

“De fato, a economia chinesa voltou ao patamar anterior à pandemia e é hoje a mais 

dinâmica. É a que entregou crescimento e, por isso, é natural que demande mais”, diz a 

economista Fabiana D’atri, coordenadora de economia do Bradesco e que também é diretora 

econômica do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC). A China abriu sua economia antes, 

conseguiu atender a sua própria demanda e depois a procura mundial por bens ligados à 

pandemia  e depois equipamentos usados para as atividades de home office, equipamentos 

eletrônicos, celular, cabos e fones. “Não é à toa que o valor do frete da China também explodiu. 

O que a gente pode perceber não é o Brasil ditando a sua exposição, mas a China ditando o ritmo 

não só do Brasil, mas do mundo inteiro”, avalia Fabiana. 

WhatsApp se dobra ao BC para entrar em pagamentos 

Broadcast 

Oito meses desde que seu serviço de pagamentos foi suspenso pelo Banco Central, o 

WhatsApp decidiu jogar o jogo do regulador do sistema financeiro no Brasil para ter a solução 

liberada. A gigante de tecnologia tem conversado com o BC para ser classificada como “iniciador 

de pagamentos”, modalidade criada no fim do ano passado pela autoridade monetária – e que 

pode ser a brecha para a companhia de mensagens instantâneas entrar de vez no mercado. O 

serviço de envio e recebimento de dinheiro por meio do WhatsApp, que pertence ao Facebook, 

foi lançado no Brasil em junho 2020. Porém, o BC suspendeu os chamados “pagamentos no 

WhatsApp”. Segundo o regulador, era preciso avaliar questões de competição e privacidade. 

O BC criou uma modalidade para instituições de pagamentos, o “iniciador de 

pagamentos”, que estaria autorizado a fazer transações financeiras de uma conta a outra, sem 

que as duas partes precisem acessar as instituições financeiras nas quais são correntistas. Com 

a nova modalidade, ganhou força a hipótese de que o WhatsApp poderia se enquadrar na 

categoria. O BC afirmou que cada situação seria avaliada. O diretor do BC João Pinho de Mello 

disse que o app poderia ser classificado dessa maneira. O WhatsApp decidiu aproveitar a brecha 

e fez o pedido em dezembro. A expectativa é que o BC dê a resposta neste semestre. 
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Carteiras digitais de pagamentos das Teles 

Broadcast 

As grandes operadoras de telefonia podem chegar a um acordo sobre o projeto de criar 

uma carteira digital conjunta e padronizada do setor nas próximas semanas. Principal defensora 

da proposta, a TIM tenta convencer as rivais Vivo, Claro e Oi a se unirem a ela nesse 

empreendimento comum. Segundo a TIM, a negociação está “evoluindo”. A expectativa da TIM, 

é concluir neste trimestre as tratativas. Carteiras digitais são plataformas oferecidas aos 

consumidores na forma de aplicativos. Permitem pagamentos, transferências, consulta de saldo, 

entre outros serviços. No Brasil, é um mercado crescente e os competidores mais conhecidos 

são PagSeguro, Samsung Pay, Google Pay, PayPal, Mercado Pago, Apple Pay e Pic Pay. Com o 

lançamento da carteira digital, as teles veem espaço para oferecer serviços financeiros de 

parceiros comerciais, em troca dos créditos oriundos das recargas – mercado que reúne 100 

milhões de clientes pré-pagos e R$ 20 bilhões anuais em recargas. 

Recuperação das empresas na pandemia 

Broadcast 

Apesar de ter atingido com mais força as pequenas e médias empresas, a pandemia 

também colocou muitas grandes em situação delicada. Neste grupo, 58% ficaram na zona mais 

crítica quando considerado eventual risco de falência. A análise foi feita pela consultoria 

Accenture, em estudo feito a partir dos dados do terceiro trimestre de 2020 das 60 maiores 

companhias de capital aberto do País. Antes da crise, o patamar era de 47%. Com a perspectiva 

de melhora nos próximos meses, a expectativa é que as companhias também tenham alívio. O 

número de grandes em zona crítica deve ser menor em 2021, porém ainda acima do patamar 

de 2019. Pelo menos na Bolsa, o grupo das 60 maiores se recuperou da crise sanitária. O valor 

de mercado combinado está hoje quase R$ 500 bilhões acima do fim de 2019. No início da 

pandemia, em março, elas haviam perdido cerca de R$ 760 bilhões em valor de mercado. 

Alta demanda do Fundo Verde 

Broadcast 

A reabertura do fundo Verde, que surpreendeu o mercado pela alta demanda que 

recebeu nas principais plataformas de investimento e no Itaú Unibanco, no qual toda a reserva 

para captação foi feita em menos de dois minutos, impulsionou instituições menores. As vendas 

de cotas do fundo do badalado gestor Luis Stuhlberger levaram a Vitreo a bater a marca de R$ 
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9 bilhões sob custódia, R$ 1 bilhão a mais do que tinha um mês antes. Ajudou a atração de novos 

clientes para o fundo próprio e multimercado Carteira Universa, que agora conta com R$ 1,5 

bilhão em patrimônio líquido. Ele replica as indicações de investimento de Felipe Miranda, 

fundador e estrategista-chefe da Empiricus. Vitreo e Empiricus trabalham em parceria e 

aguardam aprovação do Banco Central para fazerem parte da mesma holding, a Universa. 

Como a pandemia afetou as ocupações 

O Estado de S. Paulo 

A pandemia estabeleceu um novo padrão na demanda por trabalhadores. Em resultado 

até certo ponto surpreendente, o número de empregados com registro em carteira aumentou 

no ano passado, com a abertura de 142,7 mil vagas, segundo o Caged da Secretaria do Trabalho 

do Ministério da Economia. Os números registrados a partir de julho foram mais do que 

suficientes para compensar as quedas observadas em março, abril e maio. O quadro melhorou 

até com rapidez. Mas quando se examinam as contratações por profissão, nota-se um novo 

desenho do mercado. Algumas ocupações foram mais afetadas do que outras pela pandemia e 

pelas medidas de contenção do avanço da covid-19. 

Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), tendo 

como base os dados desagregados do Caged, concluiu que, “das dez profissões com maior nível 

de ocupação no mercado de trabalho formal, apenas uma (alimentador de linhas de produção) 

figurou entre aquelas que registraram maior crescimento”. O isolamento social estimulou a 

abertura de vagas para ocupações como auxiliar de logística (aumento de 28,1%), estoquista 

(19,1%) e embalador de produtos (12,7%). Também profissões ligadas à agricultura, único setor 

da economia que cresceu no ano passado, e à construção civil, impulsionada pela demanda de 

habitações em 2020, registraram aumento de contratações. 

A recuperação do comércio no final de 2020 propiciou a abertura de vagas para diversas 

ocupações. Como era previsível, aumentaram as contratações em ocupações relacionadas a 

serviços de entrega e de atendimento a distância (o número de ajudantes de motorista 

aumentou 11,1% e o de operadores de telemarketing, 10,4%). Na outra ponta, ocupações 

ligadas ao atendimento presencial e ao transporte público foram as mais prejudicadas. O 

número de cobradores diminuiu 11,3% e o de motoristas de coletivos, 7,1%. Preocupante é o 

impacto da pandemia sobre o mercado de trabalho de profissionais ligados à educação. Das 20 

ocupações com maior redução do número de empregados, metade é de profissionais da área 

de educação. Foram fechados 72,2 mil postos de trabalho formal nessa área no ano passado. 
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Orbia vê disparada das vendas online com insumos e 
commodities agrícolas neste ano 

Broadcast 

A Orbia, marketplace criado pela Bayer e Bravium no fim de 2019, prevê quintuplicar 

em 2021 o volume de negócios com insumos e commodities agrícolas pela internet. Partindo de 

R$ 220 milhões em 2020, quer atingir R$ 1 bilhão até dezembro. “Em 2020 quebramos a barreira 

que havia junto ao produtor, e ele agora passa a considerar mais um lugar de compra”, explica 

Ivan Moreno, CEO da empresa. São 170 mil agricultores cadastrados, ante 135 mil um ano antes. 

Para sustentar o salto, a Orbia está ampliando parcerias com empresas e agentes de crédito. 

Além de Sicredi, que já oferece recursos para associados negociarem pela plataforma, há 

conversas avançadas com outras instituições financeiras, conta Moreno. “Estamos conversando 

com quase todos os bancos que atendem o agro de alguma maneira”, diz.  Será essencial 

aumentar o número de revendas de insumos agrícolas que têm lojas virtuais na plataforma. Os 

160 distribuidores hoje “plugados” na Orbia representam 15% do mercado nacional de insumos. 

Moreno quer abraçar de 25% a 35% até o fim deste ano. Essas empresas não só vendem seus 

produtos como financiam os produtores, aceitando receber meses depois, na colheita dos grãos. 

A possibilidade de venda da produção agrícola na Orbia ajuda. Em novembro, a Bunge 

ingressou no marketplace para comprar grãos. Uma outra parceria também com trading deve 

ser anunciada, desta vez para comércio de café.  Moreno acredita que até 2025 a plataforma 

poderá movimentar de R$ 25 a R$ 30 bilhões, entre insumos e commodities agrícolas. Grande 

parte do montante será por meio de barter, negociação em que empresas antecipam insumos 

ao agricultor em troca do produto agrícola que receberá na colheita. 

Pecuária aquecida 

Broadcast 

A Marcher Brasil fechou 2020 com aumento de receita de 60%, grande parte puxada 

pelo setor pecuário. Para este ano, a expectativa é de alta de 40%, conta Myriam Bado, CEO da 

fabricante de equipamentos para armazenar produtos agrícolas em silos-bolsa. Mais fazendas 

buscam embolsadoras de silagem, grãos e forragem para garantir alimento aos animais em 

épocas de menor oferta desses insumos. A fábrica da Marcher em Gravataí (RS) está sendo 

ampliada e a partir de março deve atender o aumento das exportações da empresa e do 

portfólio, que incluirá máquinas de grande porte. A companhia já tem pedidos que 

correspondem a 30% da meta fixada para o ano. 
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Certificação RTRS 

Broadcast 

O volume de soja comercializada no mundo com a certificação RTRS, que atesta a 

sustentabilidade da produção, deve crescer 15% a 20% em 2021, segundo a Associação 

Internacional de Soja Responsável. A meta é alcançar de  5 milhões a 5,5 milhões de toneladas, 

conforme Cid Sanches, consultor da RTRS no País. Em 2020, foram 4,75 milhões de toneladas, 

20% mais do que em 2019. Os números do Brasil ainda não estão fechados, mas Sanches estima 

que representem entre 75% e 85% desse total. Em 2020, o número de locais certificados para 

movimentação de soja RTRS no mundo aumentou quase 121%. “Das principais tradings, todas 

são membros da RTRS”, diz Sanches. A situação mudou com a indicação de empresas de 

alimentos processados de que vão demandar soja certificada neste ano. 

Novo modelo de comercialização de biodiesel 

Broadcast 

A indústria de biodiesel vê avanços na discussão com o governo sobre o novo modelo 

de comercialização de biodiesel. “Houve uma sinalização positiva do Ministério de Minas e 

Energia (MME) de que a solução tributária em um novo modelo não pode gerar acúmulo de 

créditos de ICMS”, diz Daniel Furlan, economista-chefe da Associação Brasileira das Indústrias 

de Óleos Vegetais (Abiove). O setor também pleiteia que no mínimo 90% das compras de 

biodiesel sejam de usinas com o selo biocombustível social - o governo avalia entre 80% e 90%. 

Crescimento da Exportação de carne de frango 

Broadcast 

O setor avícola comemora a reação das vendas de carne de frango para o Oriente Médio, 

após queda de 5,7% nos embarques para a região no ano passado, devido à covid19. “Vimos um 

aumento no último trimestre de 2020 e pode melhorar mais”, diz Luis Rua, diretor de Mercados 

da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Ele lembra que os Emirados Árabes Unidos 

são um dos países com mais alto índice de vacinação. Em janeiro, segundo dados da ABPA, as 

exportações de frango para a Arábia Saudita cresceram 4% ante igual mês de 2020, para 35,8 

mil toneladas. Representantes de dez empresas brasileiras viajam nesta semana para Dubai para 

participar da Gulfood. Estarão na maior feira de alimentos da região, além da ABPA e da Apex-

brasil, Agroaraçá, Aurora Alimentos, Bello Alimentos, BRF, Copacol, C.vale, Granja Faria, Integra 

(Gt Foods), Naturovos e Netto Alimentos. 

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br
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MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS 
DADOS DEMOGRÁFICOS 

 INDICADOR/REGIÃO CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 
Área Km2 148.894 - 8.510.295   
População 9.187.103 57.374.243 211.755.692   
Dens demográfica hab/km2 56,76   22,43   

 Fonte: IBGE 

INDICADORES SOCIAS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE BRASIL    PERÍODO 

Índice de GINI: 0,6193 0,6277 0,6086   
Renda domiciliar per capita R$ 942 - 2.398,00   
Expectativa da Vida 74,1  -   76,7 2017 
IDH 0,68 - 0,765 2010 

 Fonte: IBGE 

DADOS ECONÔMICOS 
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ  NORDESTE      BRASIL        PERÍODO 

PIB        R$ 156,1 BI -     R$ 6,90 TRI      2020 
Saldo da Balança Comercial (Em Mi US$) -131,3 -           -1.125,5        Jan/2021 
Volume de Crédito         4 TRI         Dez/20 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 368.287  1.985.818 15.166.221 Jan-Dez/2020 
Demissões 349.741  1.951.129 15.023.531 Jan-Dez/2020 
Saldo de Empregos Gerados 18.546        34.689     142.690 Jan-Dez/2020 
          
Desocupação (%) 14,1         17,9 14,6 3 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 40,7         38,9 47,1 3 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.356 (100%)     46.516 (100%)     
    Força de Trabalho (mil)     4.142 (56%)    22.020 (47%) - 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil) 3.675        18.078 - 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)  467          3.942 - 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.213 (44%)    24.496 (53%) - 3 TRI 2020 

 Fonte: IBGE e ME 

Total de Empresas Ativas  
INDICADOR/REGIÃO CEARÁ             NORDESTE    BRASIL PERÍODO 

Empresas Ativas 600.790   3.462.249 19.907.733 2020 
Fonte: ME 

                  Abertura/Fechamento de Empresas – Ceará - Jan-Dez 2020 

Especificação 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

Abertura 69.981 84.948 89.084 11.239 11.239 
Fechamento 71.796 31.501 27.463 3.314 3.314 
Saldo -1.815 53.447 61.621 7.925 7.925 

 Fonte: JUCEC 

                   Protocolos e Resoluções Aprovados pelo CEDIN 2020 
Especificação Quan�dade Inves�mentos Privados Projetados (R$) Emprego Direto Projetados 

Protocolos  39 881.278.406,90 7.296 
Resoluções 19 165.696.341,37 1.965 

                   Fonte: ADECE 

   PECEM – Total de Movimentação de Cargas (Toneladas) 

Período 

Total do Ano 
2021 

2018 2019 2020 
Jan Até Jan 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.367.393 1.367.393 
               Fonte: CIPP 


