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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
24 FEVEREIRO DE 2021 
 

PEC emergencial que retoma auxílio poderá ser fatiada 

O Estado de S. Paulo 

A Câmara avalia fatiar a PEC emergencial e aprovar primeiro o dispositivo que 

autoriza o governo a lançar uma nova rodada de auxílio neste ano antes das medidas de 

fortalecimento das regras de contenção de gastos para crises futuras. O assunto foi 

discutido nos últimos dias, mas enfrenta resistências do Ministério da Economia. A pasta 

tenta barrar a pressão. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já aceitou a concessão 

do auxílio sem contrapartidas de corte de despesas neste momento e colocou seu futuro 

no governo na aprovação de um texto da PEC com “protocolo de crise” sem 

desidratação. Agora, desdobra-se para garantir essa aprovação. 

A Câmara deve votar o texto na sequência da análise dos senadores. Com essa 

estratégia de fatiamento, o Congresso pode promulgar no primeiro momento apenas o 

artigo que permite uma “via rápida” para tirar o benefício do papel. O texto autoriza que 

o auxílio seja pago sem uma nova calamidade, por meio de crédito extraordinário fora 

do teto de gastos e sem interferir no esforço que a equipe econômica precisa fazer para 

atingir a meta de primário, que permite rombo de até R$ 247,1 bilhões. 

Para integrantes da equipe econômica, Lira estaria comprometido com a votação 

da PEC com ajustes. Eles lembram a mensagem postada ontem pelo presidente da 

Câmara ressaltando a votação da PEC como um marco histórico das finanças públicas. O 

presidente da Câmara, por outro lado, tem repetido que sempre vai ouvir a posição dos 

líderes democraticamente. Lira no almoço negou que defenda o fatiamento a Guedes. 

Mas o problema é que as lideranças da Câmara avaliam que a análise das medidas fiscais 

pode atrasar a votação da PEC, enquanto a volta do auxílio é considerada urgente diante 

da pandemia. 

Governistas no Congresso confirmaram que o fatiamento está sendo analisado, 

mas apontam que é muito complicado saber o que seria destacado. Avalia-se que a 

pressão pelo pagamento do auxílio pode ajudar a promover um entendimento de 
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procedimento de tramitação. No Senado, o senador José Serra (PSDB-SP) apresentou 

uma emenda ao parecer para destacar o dispositivo do auxílio emergencial, deixando 

para outro momento os ajustes estruturais. Serra repete sempre a frase: “A pressa é 

inimiga da Constituição”. 

O fatiamento da PEC, porém, seria um caminho mais rápido para dar suporte 

legal à abertura de um crédito extraordinário no Orçamento e iniciar o pagamento da 

nova rodada. Os outros itens da PEC, entre eles os mais polêmicos, como os gatilhos 

para contenção de despesas no governo federal, nos Estados e nos municípios, ficariam 

para um segundo momento. Essas medidas de redução de gastos seriam 

automaticamente colocadas em prática em duas situações no futuro: calamidades 

nacionais, como a da covid-19, e outro para episódios em que as despesas correntes de 

Estados e municípios superam 95% de suas receitas correntes (no caso da União, a 

proporção é despesa obrigatória superior a 94% do gasto total). 

 

Troca na Petrobras abala imagem e deprecia títulos 

Broadcast 

As debêntures da Petrobras, emitidas no início de 2019 com grande sucesso, não 

escaparam da baixa que atinge ações e bonds da petroleira nesta semana, por conta do 

anúncio do presidente Bolsonaro de mudança no comando da estatal, atualmente 

presidida por Roberto Castello Branco. O spread – taxa que representa o prêmio que 

investidores exigem para correr o risco de ter o papel em suas carteiras – aumentou de 

3,3% para 3,9. Depois, cedeu para 3,75%. No lançamento, esses títulos atraíram R$ 10 

bilhões em demanda. Emitiu-se R$ 3,6 bilhões nessas debêntures, em três séries com 

diferentes remunerações, a maioria vendida a pessoas físicas. A queda no valor de 

mercado de uma empresa está diretamente ligada ao abalo em sua imagem, o que é 

conhecido como “capital reputacional”. É o que está acontecendo com a Petrobras, de 

acordo com o índice Valor, Gestão e Relacionamento (IVGR), da consultoria 

especializada em gestão de imagem de reputação Curado & Associados. 

A imagem da Petrobras, projetada pelos quatro principais veículos de imprensa 

do Brasil (O Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, O Globo e Valor Econômico) é de crise, 

com índice de -4,66, numa escala de -5 a +5. Grau abaixo de -2 indica crise de imagem. 
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A imagem da Petrobras está qualificada como “vulnerável”, de acordo com análise da 

consultoria. É uma imagem de fragilidade da empresa diante de intervenções externas. 

 

 

Mercado de aluguel de apartamentos para universitários 

Broadcast 

A VBI Real Estate, gestora de recursos especializada no mercado imobiliário, se 

prepara para investir entre R$ 200 milhões e R$ 300 milhões por ano no mercado de 

aluguel de apartamentos para universitários e recém-formados.  A VBI vai concluir em 

2021 o seu primeiro grande ciclo de investimentos. O plano trienal previa desembolsos 

de R$ 500 milhões, mas os sócios elevaram o cheque para R$ 600 milhões, dada a 

oportunidade. Deste total, R$ 400 milhões já foram executados. O grupo comprou dois 

prédios para reformas e adaptação em São Paulo (Pinheiros) e Santos, e um terreno em 

Campinas para erguer um empreendimento. No próximo ciclo, a meta é ir além do eixo 

Rio-são Paulo e chegar a Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte e Brasília, segundo o 

sócio da VBI, Rodrigo Abbud. 

 

 

Mercado de estacionamentos 

Broadcast 

Líder global em gestão de estacionamentos, o Grupo Indigo está com apetite 

para investir no Brasil. Após direcionar R$ 53 milhões na operação brasileira em 2020, a 

companhia pretende quadruplicar os aportes em 2021. A expectativa é que os 

investimentos superem a casa dos R$ 200 milhões em 2021, o que seria, no mínimo, 

crescimento de 277% em relação ao ano passado. Com sede na França e presença em 

12 países, o Grupo Indigo está no Brasil há cinco anos e, em 2020, assumiu a gestão dos 

estacionamentos do Parque do Ibirapuera, em São Paulo, e de 50 laboratórios de 

medicina diagnóstica, também na capital paulista.  Os aportes devem acontecer apesar 

de o grupo ter enfrentado queda de 30% no faturamento global em 2020. O grupo tem 

cerca de 2,4 milhões de vagas de estacionamento sob gestão. 
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Ataques Cibernéticos 

Broadcast 

A quantidade de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil caiu de 24 bilhões 

em 2019 para 8,4 bilhões em 2020, de acordo com levantamento da empresa americana 

de segurança Fortinet. Apesar do recuo expressivo no número de investidas, não há 

muitas razões para comemorar, uma vez que os ataques avançaram em sofisticação e 

efetividade, com o uso de tecnologias avançadas e inteligência artificial, com maior 

chance de sucesso. Isso significa que, em menos tentativas, conseguem causar mais 

dano. Entre os ataques mais vistos está o uso de ramsomware, no qual um programa de 

computador nocivo bloqueia o acesso a um sistema e cobra um resgate - geralmente 

em criptomoedas - para que a empresa ou governo possa voltar a acessar o local. A 

expectativa é que o volume de ataques siga em patamares altos, como reflexo da 

chegada do 5G e da maior digitalização das rotinas, com o uso de internet das coisas, 

inteligência artificial e equipamentos autônomos, entre outros. 

 

 

Investimentos em SP focam na infraestrutura 

O Estado de S. Paulo 

Ao contrário do que ocorreu com boa parte dos indicadores da atividade 

econômica, os investimentos anunciados no Estado de São Paulo não mostraram 

recuperação no segundo semestre do ano passado. Depois de acentuada queda de 

março a maio do ano passado, muitos indicadores mostraram nos meses seguintes 

recuperação que, em certos casos, começa a perder dinamismo. Mas os investimentos 

paulistas continuaram a diminuir. 

Os investimentos no Estado atingiram seu ponto mais alto dos últimos anos no 

primeiro semestre de 2019, quando alcançaram R$ 68,0 bilhões. Desde então, estão 

diminuindo e chegaram a R$ 25,1 bilhões na segunda metade do ano passado, de acordo 

com a Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (Piesp) realizada 

pela Fundação Seade. No entanto, considerando-se que decisões econômicas relevantes 

– sobretudo as de longo e médio prazos, como são as relativas a investimentos – foram 

afetadas e inibidas pelo impacto da pandemia na atividade empresarial e na vida social, 

(24/02/2021)
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os resultados dos dois semestres de 2020 (de R$ 51,3 bilhões) são sinal de certa 

resistência. 

O total de 2016 alcançou R$ 28,3 bilhões; em 2017, R$ 58,9 bilhões; e em 2018, 

R$ 55,7 bilhões. Os resultados dos dois últimos anos não estão distantes do de 2020. A 

exceção do período foi 2019. Com o resultado excepcional no primeiro semestre, o total 

de investimentos anunciados para São Paulo naquele ano alcançou R$ 100,1 bilhões. 

No ano passado, a maior parcela dos investimentos foi destinada à 

infraestrutura, em particular aos transportes terrestres, graças, sobretudo, à concessão 

de serviços públicos a grupos privados. Na primeira metade, destacou-se o transporte 

ferroviário de cargas; na segunda, o transporte metroviário de passageiros na capital. A 

retomada das obras da Linha 6-Laranja exigirá investimentos de R$ 15 bilhões. O setor 

de serviços registrou o anúncio de investimentos de R$ 5,4 bilhões no segundo 

semestre. Por região, a Grande São Paulo concentrou 80% dos recursos anunciados no 

segundo semestre de 2020. 

 

Clubhouse: a história se repete 

O Estado de S. Paulo 

Maurício Benvenutti 

Sempre que algo surge, a história se repete. Em 1995, muitos diziam: “A internet 

é uma moda passageira”. Em 2006: “O Facebook é só para estudantes”. Em 2012: “O 

Instagram é apenas para a criançada”. Em 2015: “O Linkedin só serve para procurar 

emprego”. Em 2019: “O Tiktok só tem dancinhas”. Em 2021: “O Clubhouse não vai 

durar”. É incrível como boa parte das pessoas tende a negar as novidades em vez de 

aprofundá-las. 

Certamente, você já conhece essa rede social baseada em áudio que captou a 

nossa atenção nas últimas semanas. O app surpreende em vários aspectos. A falta de 

atrito é um deles. Usá-lo é muito simples. A sensação de “intimidade” é outro. Parece 

que você está do lado das pessoas, escutando elas falarem ao redor da mesma mesa. 

Mas há um elemento que diferencia o Clubhouse das demais redes: a voz. Lá, não 

importa se você tem um corpo bonito, textos “matadores” ou fotos paradisíacas. A fala 
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R$ 55,7 bilhões. Os resultados dos dois últimos anos não estão distantes do de 2020. A 

exceção do período foi 2019. Com o resultado excepcional no primeiro semestre, o total 

de investimentos anunciados para São Paulo naquele ano alcançou R$ 100,1 bilhões. 

No ano passado, a maior parcela dos investimentos foi destinada à 

infraestrutura, em particular aos transportes terrestres, graças, sobretudo, à concessão 

de serviços públicos a grupos privados. Na primeira metade, destacou-se o transporte 

ferroviário de cargas; na segunda, o transporte metroviário de passageiros na capital. A 

retomada das obras da Linha 6-Laranja exigirá investimentos de R$ 15 bilhões. O setor 

de serviços registrou o anúncio de investimentos de R$ 5,4 bilhões no segundo 

semestre. Por região, a Grande São Paulo concentrou 80% dos recursos anunciados no 

segundo semestre de 2020. 

 

Clubhouse: a história se repete 

O Estado de S. Paulo 

Maurício Benvenutti 

Sempre que algo surge, a história se repete. Em 1995, muitos diziam: “A internet 

é uma moda passageira”. Em 2006: “O Facebook é só para estudantes”. Em 2012: “O 

Instagram é apenas para a criançada”. Em 2015: “O Linkedin só serve para procurar 

emprego”. Em 2019: “O Tiktok só tem dancinhas”. Em 2021: “O Clubhouse não vai 

durar”. É incrível como boa parte das pessoas tende a negar as novidades em vez de 

aprofundá-las. 

Certamente, você já conhece essa rede social baseada em áudio que captou a 

nossa atenção nas últimas semanas. O app surpreende em vários aspectos. A falta de 

atrito é um deles. Usá-lo é muito simples. A sensação de “intimidade” é outro. Parece 

que você está do lado das pessoas, escutando elas falarem ao redor da mesma mesa. 

Mas há um elemento que diferencia o Clubhouse das demais redes: a voz. Lá, não 

importa se você tem um corpo bonito, textos “matadores” ou fotos paradisíacas. A fala 

(24/02/2021)
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é a sua única arma para atrair o público. Sem conteúdos de qualidade, dificilmente 

alguém evoluirá na plataforma. 

Além disso, na medida em que a sociedade está cada vez mais ocupada, o tempo 

se tornou valiosíssimo. Pegue um vídeo. Ele ocupa ativamente o seu dia. Basta lembrar 

de quando você assiste ao Youtube. Normalmente, seus olhos ficam grudados na tela. 

Um áudio, pelo contrário, é incrivelmente passivo. Rádio, podcast, música são 

consumidos enquanto fazemos outras coisas. Tudo se baseia, então, em economizar 

tempo. O Uber fez isso. O Netflix também. Gostamos de soluções rápidas que valorizam 

nossas horas, minutos e segundos. E o áudio combina demais com velocidade. Prova 

disso é que em 2020, pela primeira vez na história, mais de 100 milhões de americanos 

escutaram pelo menos um podcast por mês. Loucura, não? 

Observe a ascensão dos assistentes de voz. Em média, falamos 150 palavras por 

minuto. Porém, digitamos só 50. Hoje, posso pedir para a Alexa apagar as luzes, ajustar 

o ar e programar o alarme, por exemplo. Mas também posso fazer isso com uma única 

expressão: “Boa noite, Alexa”. O tempo economizado pode ser pequeno, mas muda 

consideravelmente as expectativas de quem usa. Quando você imaginaria que esticar o 

braço para desligar o abajur, girar o termostato para regular o ar e pegar o celular para 

acionar o alarme poderia ser a rota mais difícil e lenta? Agora, um “Boa noite, Alexa” 

resolve isso. 

Voltando ao Clubhouse: sim, cópias vão aparecer. Sim, outras empresas podem 

incorporá-lo. Sim, talvez não dure. Mas há grandes chances de essa rede se consolidar 

entre as principais do mundo. Se isso ocorrer, quem negá-la ficará para trás. Quem 

aprofundá-la largará na frente. Assim como em todas as inovações quando surgem. 

 

 

Inteligência artificial e plataforma de áudio fortalecem setor 

O Estado de S. Paulo 

Doutor em Linguística Computacional pela Universidade Estadual Paulista 

(Unesp) e pós-doutor em Computação Criativa pela Universidade de Coimbra (Portugal), 

Felipe Iszlaji lançou em dezembro de 2020 o primeiro corretor de estilo em português, 

(24/02/2021)
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o Clarice.ai. Batizada em homenagem à escritora Clarice Lispector, a ferramenta 

combina inteligência artificial e machine learning para aperfeiçoar a escrita. 

“Sempre atuei na interface do digital com a linguagem. Quando trabalhei com 

marketing para a internet, lia textos e vi excesso de advérbio, palavras gramaticais mais 

do que semânticas. Não existia uma tecnologia que ajudasse redatores e editores”, 

conta. Redatores e editores são, aliás, o maior público do Clarice.ai, somando hoje 1,3 

mil usuários; em seguida vêm os novos escritores. A assinatura custa R$ 15 por mês, e a 

integração com Google Docs está em teste. Um plano para empresas deve ser lançado 

em breve. 

Iszlaji atuou como consultor do Museu da Língua Portuguesa e do Google para a 

ferramenta que converte voz em escrita e vice-versa. Também já tinha feito o Dicionário 

Criativo, para ajudar escritores, jornalistas, publicitários, roteiristas e compositores. 

Com Lucas Spreng, especialista em sistemas para internet, lançou o Clarice.ai, 

com investimento inicial de cerca de R$ 250 mil, entre recursos de Love Money e do 

programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas da Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (Pipe/ Fapesp). Agora tem mais R$ 700 mil do mesmo 

programa para usar até 2022. “Linguistas e programadores de computadores estão 

trabalhando juntos para tornar o processamento de linguagem cada vez mais natural”, 

afirma Iszlaji . 

Outro serviço pouco conhecido pelos autores independentes é a possibilidade 

de alcançar as pessoas com audiolivros. “Temos acordos com editoras e também 

recebemos obras na página autores.tocalivros.com”, diz Ricardo Camps, sócio da 

Tocalivros. Criada no fim de 2014, a plataforma tem quase 2,4 mil audiobooks e, desde 

dezembro, cerca de 15 mil ebooks. 

Formado em administração pública, Camps conta que passou a ouvir muito 

audiolivro uns três anos antes, por indicação do irmão e atual sócio, Marcelo, que é 

engenheiro de produção. “Comecei com livros técnicos, sobre negócios e carreira.” 

Depois experimentou outros conteúdos. “Escutei Crime e Castigo em 20 horas. Devo ter 

ouvido em três semanas, fiquei fascinado. É um autor que eu não leria. É muito grande, 

uma literatura muito densa.” 
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No fim de janeiro, a empresa se mudou para uma nova sede em São Paulo, com 

seis estúdios em um escritório de 211 metros quadrados. A Tocalivros não abre o valor, 

mas revela que quadruplicou o faturamento anual durante a pandemia. Para 2021, a 

expectativa é continuar em expansão. “O audiolivro é acessível, barato em comparação 

com outras coisas. É vantajoso tanto financeiramente quanto se a pessoa é analfabeta 

ou tem dificuldade na leitura ou alto grau de dislexia.” A assinatura custa R$ 14,90 – 

alguns títulos são pagos à parte, caso de A Guerra dos Tronos. 

 

 

Empresas de educação Eleva e Cogna anunciam troca de ativos 

O Estado de S. Paulo 

A Cogna informou ontem que chegou a um acordo com a Eleva Educação, que 

tem Jorge Paulo Lemann entre seus sócios, para a troca de ativos editoriais e de ensino 

básico – as negociações se estenderam pelos últimos meses. A operação depende de 

aprovação do Conselho de Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Por meio da sua 

subsidiária Somos Sistemas, a Cogna adquiriu a totalidade das ações da Editora Eleva 

por R$ 580 milhões, valor que será pago em parcelas de cinco anos. Por sua vez, a Eleva 

Educação pagará R$ 964 milhões – sendo R$ 625 milhões em cinco parcelas e o restante 

em debêntures conversíveis em ações – pela Saber, outra controlada da Cogna. Entre as 

marcas que passam para a Eleva estão colégios como Anglo, Maxi, Pitágoras e Lato 

Sensu. A operação exclui a escola de idiomas Red Baloon. 

A operação inclui ainda um acordo comercial, válido por dez anos, para o 

fornecimento de material didático pela Somos Sistemas à Eleva. O contrato prevê que o 

fornecimento garantirá uma economia de R$ 15 milhões nos primeiros quatro anos de 

vigência do acordo. As empresas também firmaram uma parceria para o 

desenvolvimento de novas ferramentas educacionais para os colégios. 

Em relatório, o Citi disse considerar que os termos finais da troca de ativos entre 

Cogna e a Eleva Educação vieram em linha com as estimativas, uma vez que tinham sido 

divulgados pela imprensa antes da assinatura do acordo, já sendo precificado nos 

papéis. “Achamos a transação positiva, uma vez que ajuda a Cogna a maximizar seu valor 

ao vender as escolas para uma player ‘pura’ do segmento de educação básica”, 

(24/02/2021)
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escrevem os analistas Leandro Bastos e Tobias Stingelin. Na visão do banco do 

americano, a Cogna sai da transação com seus negócios mais definidos, permitindo que 

a diretoria foque nos segmentos de principal atuação (educação superior e plataformas 

de ensino). “Nos perguntamos como a rede Red Balloon (escola de inglês voltada a 

crianças pequenas) vai se encaixar estrategicamente no portfólio da Cogna, dada a sua 

escala relativamente limitada”, disseram os analistas. 

Já o BTG Pactual, em relatório dos analistas Samuel Alves e Yan Cesquim, lembra 

que a saída da Cogna da educação básica representa o abandono “de uma oportunidade 

de consolidação”. Por outro lado, a operação vai ajudar na desalavancagem (redução da 

dívida) da companhia. Os analistas destacam ainda que, conforme esperado pelo 

mercado, o acordo não dará direito de voto à Cogna por um determinado período, a fim 

de evitar conflitos de governança. O BTG manteve a recomendação neutra para o papel 

de Cogna, pois considera que a desalavancagem mais rápida prevista por investidores 

mais otimistas não se concretizou. Além disso, apontam o fato de o cenário para o 

segmento permanecer desafiador em meio à crise econômica trazida pela pandemia. O 

preço-alvo estipulado para a ação pelo banco é de R$ 5,40, representando um potencial 

de alta de 35,6% em relação ao último fechamento. 

 



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 
Estoque do Volume de Crédito         4,02 TRI         Dez/20 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central e , ME e IBGE 
     

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 


