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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
26 FEVEREIRO DE 2021 
 

Insumo no atacado tem forte alta em 12 meses 

O Estado de S. Paulo 

Puxados pelo mercado internacional, os preços em reais das matérias-primas brutas, 

que incluem minério de ferro, cobre, soja, bovinos, entre outras importantes commodities, 

deram um galope em janeiro. Em 12 meses, registraram a maior alta da série iniciada em agosto 

de 1995. Entre fevereiro de 2020 e o mês passado, a cotação em reais dessas matérias-primas 

no atacado subiu 71,61%, segundo dados da FGV, apurados para o cálculo do IGPDI. Foi um 

avanço de mais de dez pontos porcentuais em apenas um mês e uma mudança de tendência. 

Em dezembro, o ritmo de alta havia perdido força em relação a novembro. 

 

 

“Os preços em alta dessas commodities, que são a base de muitas cadeias de produção 

da economia, sobrecarregam vários segmentos”, alertou o economista André Braz, coordenador 

do Índice Preços ao Consumidor da FGV. “É um impacto difuso, porque, no caso das 

commodities metálicas, pega boa parte da cadeia industrial”, concorda o economista da MB 

Associados, Sergio Vale. O reflexo direto da escalada das cotações das matérias-primas no dia a 

dia é mais pressão de custos na indústria, que pode resultar em novos reajustes de preços ao 

consumidor. O leque de produtos cujos preços podem ser afetados pela escalada das matérias-

primas é amplo: vai de insumos usados na construção civil, na indústria química até o carro zero. 

Mas o estrago mais visível e imediato é na mesa do brasileiro, no tradicional prato feito. 

Em 12 meses até janeiro, arroz, feijão preto, carne e ovo subiram 74,14%, 54,24%, 22,82% e 

10,13%, respectivamente, segundo dados da inflação oficial, o Índice de Preços ao Consumidor 
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Amplo (IPCA) do IBGE. Não é de hoje que a comida tem sido a vilã da inflação. Em 12 meses até 

janeiro, a alimentação no domicílio acumula alta de quase 20% no IPCA. É um resultado quatro 

vezes maior do que a inflação geral no mesmo período (4,56%). 

No mês passado, os preços do grupo alimentação e bebidas no indicador até 

desaceleraram em relação a dezembro. Mesmo assim, registraram aumento na casa de 1% em 

um mês. Também em janeiro os alimentos responderam por quase a totalidade da inflação geral 

do mês (0,22 ponto de 0,25%). “Acima de 1% em um mês na alimentação, preocupa”, diz Braz. 

Na cesta básica da Fundação Procon de São Paulo, os preços de 28 itens que compõem 

a lista de alimentos também subiram mais de 1% no mês passado. A cesta de comida que 

custava, em média, R$ 883,28 em dezembro, atingiu R$ 893,37 em janeiro e comprometeu mais 

de 80% da renda das famílias que vivem com um salário-mínimo. Para os mais pobres, o gasto 

com alimentos consome a maior parte da renda e sobra muito pouco para as demais despesas 

básicas. Entre os alimentos que mais contribuíram para alta de preços da cesta básica do Procon, 

estão aves e embutido. Milho e soja, que ficaram 68,9% e 96,3% mais caros no atacado nos 

últimos 12 meses, são usados para alimentar os animais. 

Diante de tantas pressões, economistas já começam a revisar para cima as projeções de 

inflação para 2021. No Boletim Focus, do Banco Central, da semana passada o mercado 

projetava 3,62% para a mediana do IPCA e, nesta semana, subiu para 3,82%. Há um mês a 

expectativa era de uma alta de 3,50%. As projeções do mercado estão acima de 3,75%, o centro 

da meta. O economista Fábio Silveira, sócio da MacroSector, espera inflação “desconfortável” 

de 4,5% para 2021, a mesma marca de 2020. Na sua avaliação, o principal motivo é a pressão 

do câmbio acumulada ao longo de 2020, de mais de 30%. Vale, da MB Associados, é outro 

economista que está pessimista com a inflação. A consultoria tem a expectativa de que a inflação 

fique em 3,8% em 2021, mas já considera aumentar essa projeção. 

 

Plataforma de negociação de criptomoedas cogita IPO 

Broadcast 

A plataforma de negociação de moedas virtuais e outros ativos Mercadobitcoin também 

está olhando para a Bolsa. A empresa tem conversado com bancos e investidores sobre uma 

eventual captação, por meio de IPO. O objetivo, claro, é impulsionar os negócios, que cresceram 

mais do que o esperado em 2021. No fim de janeiro, o Mercadobitcoin recebeu um aporte da 

GP Investimentos e de fundos da Parallax Ventures e pretende investir R$ 200 milhões para 

expandir suas operações para México, Argentina e Chile. Antes mesmo de usar os recursos, 

porém, o volume negociado na plataforma surpreendeu e os executivos à frente da operação 
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perceberam que precisam de mais recursos. A Mercadobitcoin é considerada a maior 

plataforma da América Latina, com R$ 19 bilhões transacionados desde 2013, quando nasceu. 

Em seu comando estão dois ex-executivos da Cetip-B3, Roberto Dagnoni e Reinaldo Rabelo. Em 

janeiro a plataforma negociou R$ 9,7 bilhões, superando o total de 2020, que foi de R$ 6,4 

bilhões. Os clientes cadastrados somam 2,3 milhões. 

Com vários executivos saídos da B3 em seu quadro, o Mercadobitcoin tem, além das 

criptomoedas, uma plataforma de tokenização, que transforma um ativo real em digital e o 

fraciona em tokens para serem negociados. Entre eles, tokens de consórcio e precatórios. Este 

mês, passou a negociar tokens de crédito de carbono da plataforma ambiental Moss. O giro de 

negócios nas primeiras 24 horas com os tokens de crédito de carbono, de R$ 10 milhões, foi o 

maior entre os ativos já colocados na plataforma. 

 

Crescimento do financiamento de Veículos 

Broadcast 

Após recuo de 3,4% em em 2020, o mercado de financiamento de veículos deve voltar 

a crescer em 2021. É o que esperam os bancos das montadoras, que representam mais da 

metade do volume de empréstimos dessa modalidade no País. A expectativa é de expansão de 

12,5% sobre os R$ 156,7 bilhões concedidos em 2020, segundo projeção feita pela Associação 

Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras (Anef). 

 Na avaliação do presidente da Anef, Paulo Noman, a retomada deve ter o impulso da 

demanda reprimida de 2020. Além disso, os volumes devem crescer porque os clientes têm dado 

entradas menores e estão fechando contratos por prazos mais longos. O fim de 2020 mostrou 

números mais positivos. No último trimestre, os recursos liberados para financiar veículos 

atingiram níveis pré-pandemia. Noman afirma que é preciso ter cautela e observar a dinâmica 

para os próximos meses da indústria, que ainda pode ter problemas de estoques. 

 

Aumento de Crédito Estruturado 

Broadcast 

A Riza Asset, comandada pelo ex-sócio da XP Daniel Lemos vai expandir sua atuação em 

um filão de negócio que tem se destacado nos últimos tempos: o de crédito estruturado, aquele 

que junta em uma mesma estrutura dívidas, empréstimos e financiamentos. A Riza tem um 

fundo dedicado a esses créditos, gerados por ela mesma junto a empresas para as quais faz a 

gestão de passivos. Prestes a completar um ano de existência, em março, o fundo captou R$ 500 
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milhões, com a expectativa de chegar a R$ 1 bilhão. Suas cotas têm vencimento em 180 dias, 

mas a Riza estuda lançar outro fundo, de 360 dias. Por ser mais longo, ele permitirá oferecer às 

empresas instrumentos de captação mais elaborados e, aos investidores, retorno mais alto. 

 

Facilitadora de Operações Financeiras no Exterior 

Broadcast 

A fintech norte-americana Usend - facilitadora de operações financeiras no exterior - 

pretende crescer a passos largos no mercado brasileiro em 2021. A empresa está lançando uma 

ferramenta que servirá como conta corrente digital nos Estados Unidos para empresas e 

autônomos do Brasil, com a burocracia reduzida para abertura das contas. Por meio da 

plataforma, será possível pagar, receber e manter saldo em dólar. A Usend já atende mais de 

40% do mercado internacional de transações financeiras individuais entre Brasil e EUA. Agora, 

pretende avançar no mercado local por meio do ramo B2B. A fintech prevê aumento de 70% em 

seu faturamento em 2021, o que equivale a cerca de US$ 22 milhões. A empresa espera mais de 

3 milhões de transações em sua plataforma, entre contas físicas e jurídicas, até o fim de 2021. 

 

Sem gasto emergencial, Tesouro tem superávit de R$ 43 bi em janeiro 

O Estado de S. Paulo 

Após iniciar o ano com o freio de mão puxado nos gastos e sem a pressão dos gastos 

emergenciais contra covid-19, o Tesouro Nacional registrou um superávit de R$ 43,2 bilhões nas 

contas do governo central em janeiro. O resultado positivo, porém, está longe de ser uma 

tendência para o ano, já que as despesas devem se acelerar até o rombo autorizado pela meta 

fiscal, que é de R$ 247,1 bilhões. Há ainda a discussão para uma nova rodada do auxílio 

emergencial, que pode ter custo adicional de cerca de R$ 30 bilhões. 

Na versão atual da proposta em análise no Congresso, o gasto extra com o auxílio 

emergencial não será contabilizado nem no teto de gastos, nem na meta fiscal. Mas os recursos 

para financiá-los serão obtidos mediante a emissão de novos títulos da dívida, pelos quais o País 

paga juros. Por isso, o Tesouro aproveitou a ocasião da divulgação e fez um alerta contundente 

sobre a necessidade de aprovar contrapartidas de ajuste fiscal com o novo período do benefício. 
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um filão de negócio que tem se destacado nos últimos tempos: o de crédito estruturado, aquele 

que junta em uma mesma estrutura dívidas, empréstimos e financiamentos. A Riza tem um 

fundo dedicado a esses créditos, gerados por ela mesma junto a empresas para as quais faz a 

gestão de passivos. Prestes a completar um ano de existência, em março, o fundo captou R$ 500 
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milhões, com a expectativa de chegar a R$ 1 bilhão. Suas cotas têm vencimento em 180 dias, 

mas a Riza estuda lançar outro fundo, de 360 dias. Por ser mais longo, ele permitirá oferecer às 

empresas instrumentos de captação mais elaborados e, aos investidores, retorno mais alto. 

 

Facilitadora de Operações Financeiras no Exterior 

Broadcast 

A fintech norte-americana Usend - facilitadora de operações financeiras no exterior - 

pretende crescer a passos largos no mercado brasileiro em 2021. A empresa está lançando uma 

ferramenta que servirá como conta corrente digital nos Estados Unidos para empresas e 

autônomos do Brasil, com a burocracia reduzida para abertura das contas. Por meio da 

plataforma, será possível pagar, receber e manter saldo em dólar. A Usend já atende mais de 

40% do mercado internacional de transações financeiras individuais entre Brasil e EUA. Agora, 

pretende avançar no mercado local por meio do ramo B2B. A fintech prevê aumento de 70% em 

seu faturamento em 2021, o que equivale a cerca de US$ 22 milhões. A empresa espera mais de 

3 milhões de transações em sua plataforma, entre contas físicas e jurídicas, até o fim de 2021. 

 

Sem gasto emergencial, Tesouro tem superávit de R$ 43 bi em janeiro 

O Estado de S. Paulo 

Após iniciar o ano com o freio de mão puxado nos gastos e sem a pressão dos gastos 

emergenciais contra covid-19, o Tesouro Nacional registrou um superávit de R$ 43,2 bilhões nas 

contas do governo central em janeiro. O resultado positivo, porém, está longe de ser uma 

tendência para o ano, já que as despesas devem se acelerar até o rombo autorizado pela meta 

fiscal, que é de R$ 247,1 bilhões. Há ainda a discussão para uma nova rodada do auxílio 

emergencial, que pode ter custo adicional de cerca de R$ 30 bilhões. 

Na versão atual da proposta em análise no Congresso, o gasto extra com o auxílio 

emergencial não será contabilizado nem no teto de gastos, nem na meta fiscal. Mas os recursos 

para financiá-los serão obtidos mediante a emissão de novos títulos da dívida, pelos quais o País 

paga juros. Por isso, o Tesouro aproveitou a ocasião da divulgação e fez um alerta contundente 

sobre a necessidade de aprovar contrapartidas de ajuste fiscal com o novo período do benefício. 
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Segundo o órgão, a desidratação da PEC emergencial, no sentido de eliminar as medidas 

de contenção de gastos e aprovar apenas o auxílio, poderia adiar a retomada da atividade 

econômica, elevar juros e prejudicar a geração de emprego e renda para a população. A votação 

da PEC ficou para a semana que vem no Senado. No relatório do senador Marcio Bittar, não há 

definição de valores ou público-alvo do auxílio, nem uma contrapartida direta ao gasto adicional 

que será feito. Há a previsão de criação de um marco para casos de emergência fiscal ou de 

calamidade nacional, que inclui gatilhos de contenção das despesas. Outro ponto incluído por 

Bittar foi a extinção dos pisos mínimos para gastos em saúde e educação. 

O problema é que as mudanças geraram polêmica dentro e fora do Congresso e 

enfrentam resistência entre parlamentares e em entidades da sociedade civil. Por isso, a ideia 

de aprovar apenas o auxílio agora e deixar para depois as medidas de ajuste tem ganhado força, 

para não atrasar a liberação dos recursos aos mais vulneráveis. Em reação a esse movimento, o 

secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, foi direto ao dizer que o fatiamento da PEC teria 

um efeito “extremamente perverso” sobre a economia. Segundo ele, essa medida despertaria a 

desconfiança dos investidores em relação ao compromisso com o ajuste. 

 

 

Com Eleva, Lemann amplia aposta no setor de educação. 

O Estado de S. Paulo 

O bilionário brasileiro Jorge Paulo Lemann acaba de dobrar sua aposta no setor de 

educação básica. O avanço de um dos homens mais ricos do Brasil no setor ocorre por meio do 

investimento na Eleva Educação, grupo que acaba de abocanhar 51 escolas da Cogna (ex-

Kroton). A fortuna de Lemann é avaliada em US$ 18,9 bilhões, segundo a revista Forbes. 

Um dos donos da cervejaria ABInBev está no caminho de ter em sua carteira de 

investimentos, na qual já figuram empresas como Lojas Americanas, Burger King e Kraft Heinz, 

o maior grupo de educação básica do mundo em número de alunos. Com as escolas da Cogna, 
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a Eleva deverá atingir 120 mil estudantes. A empresa, que está em processo de abertura de 

capital na B3, poderá ganhar mais musculatura para sair à frente na consolidação desse 

mercado, que tem um faturamento anual na casa de R$ 70 bilhões no Brasil, segundo dados da 

consultoria de educação Hoper.  A estratégia da Eleva será tomar a dianteira no setor “premium” 

de educação, aquele voltado às classes mais altas e com mensalidades mais altas. O dinheiro do 

IPO deve ser usado para aquisições. A operação, programada para este ano e que prevê 

arrecadar R$ 1,5 bilhão, será tocada pelos bancos Goldman Sachs, Itaú BBA e Morgan Stanley. 

Pelo acordo entre Cogna e Eleva, serão vendidas 51 escolas de educação básica, entre 

elas o Colégio pH, Centro Educacional Leonardo da Vinci, Colégio Lato Sensu e Sigma. Já as 

marcas Anglo, pH, Par, Pitágoras, Ético, Maxi e Rede Cristã continuam sendo de propriedade da 

Cogna, mas a Eleva terá direito de usá-las. O presidente da consultoria Hoper, William Klein, 

aponta que a educação básica segue muito pulverizada no Brasil e no mundo – isso porque esse 

tipo de ensino, ao contrário do superior, costuma ser provido pelo setor público. Klein frisa que, 

com a tendência de um número maior de famílias matricularem os filhos no ensino particular, o 

mercado “premium” passou por fase de uma expansão e abriu a oportunidade de consolidação 

que agora começa a sair do papel. De acordo com o especialista, em todo o mundo, há poucos 

conglomerados educacionais que tenham mais de 50 mil alunos em educação básica. 

A Eleva Educação foi criada em 2013, com o fundo Gera Capital. Nasceu da fusão das 

redes de ensino Elite e Pensi. As aquisições de escolas prosseguiram nos anos posteriores. Além 

da Gera Capital e de Lemann, outro acionista relevante da Eleva é o fundo norte-americano 

Warburg Pincus. A operação com a Cogna envolveu troca de ativos e ainda depende de 

aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).  

O investimento na Eleva, contudo, não é a única atuação de Jorge Paulo Lemann no 

campo da educação. Ele é um dos mantenedores doadores da escola de negócios Insper. Desde 

2020, a universidade tem a Cátedra Fundação Lemann, que viabiliza a pesquisa acadêmica. Além 

disso, desde os anos 1990, a Fundação Estudar fornece bolsas para estudantes da rede pública. 

Alguns de seus ex-bolsistas seguiram carreira política – grupo que inclui a deputada federal 

Tábata Amaral (PDT-SP). Lemann, que há tempos dedica parte do seu tempo ao setor, costuma 

dizer que a única alternativa para o futuro do País é o investimento em educação. 

 

Anatel aprova edital de leilão do 5G, que deve ocorrer ainda no 1º 

semestre 

O Estado de S. Paulo 

(26/02/2021)
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Venda de faixas da tecnologia 5G será a maior licitação do segmento no País, mas 

processo ainda precisa passar pelo crivo do TCU com obrigações de cobertura exigidas, 

expectativa é que arrecadação de leilão seja relativamente baixa. A Anatel aprovou ontem o 

edital para o leilão de frequências do 5G. O documento será enviado agora para análise do TCU.  

O leilão acontecerá ainda no primeiro semestre de 2021. 

A tecnologia 5G é a quinta geração das redes de comunicação móveis. Ela promete 

velocidades até 20 vezes superiores à do 4G, com maior consumo de vídeos e jogos. Será a maior 

licitação de espectro da história do País. O edital manteve a proposta de lotes regionais para a 

faixa de 3,5 GHz, radiofrequência em que o 5G será ofertado, e o uso de todo o espectro 

disponível, de 400 MHz. A Anatel também manteve a proposta do relator Carlos Baigorri sobre 

padrões tecnológicos no uso da faixa 3,5 GHz, que exigirão a construção de redes inteiramente 

novas e investimentos pesados das companhias. Vivo e Claro contavam com uma migração mais 

suave, na qual poderiam utilizar parte das atuais estruturas de 4G para aos poucos chegarem 

aos padrões da quinta geração. Já a TIM defendia o novo padrão desde já. 

Para Baigorri, o novo padrão é o que de fato pode entregar a qualidade esperada para 

o 5G. Ele disse que esse padrão poderia ser comparável a uma Ferrari, enquanto o outro seria 

um Fusca. Hoje, disse que não desejava um 5G “meia-boca” ou “para poucos”. Outro ajuste 

acatado é o que determina que todas as empresas interessadas no leilão terão de comprovar 

regularidade fiscal municipal. Apesar de toda a polêmica dos conflitos entre o governo e a China, 

a proposta de edital não proíbe a Huawei de fornecer equipamentos às teles que disputarem o 

leilão. A vedação à companhia somente poderia ser concretizada por decreto assinado pelo 

presidente Bolsonaro. O preço mínimo de cada lote no leilão só será divulgado após o aval do 

TCU. Mas, dada a quantidade de obrigações adicionais às empresas vencedoras, a expectativa é 

de que a arrecadação financeira para o Tesouro Nacional não seja tão grande. Isso porque os 

investimentos necessários para o cumprimento de cada contrapartida prevista no edital são 

descontados dos valores que poderiam ser cobrados como outorga. 

Os vencedores nessa frequência de 3,5 GHz terão de assumir a maior parte dos 

compromissos determinados pelo governo. Com a migração dos canais transmitidos por antena 

parabólica, a exemplo do que ocorreu com o fim da TV analógica para acomodar as redes de 4G, 

as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais deverão receber 

kits para não perderem o acesso. Esse custo será bancado pelas empresas que levarem os lotes 

nacionais dessa frequência. Além disso, por determinação do Ministério das Comunicações, os 

vencedores do leilão na faixa de 3,5 GHz deverão construir uma rede de telecomunicações 

segura e exclusiva para toda a administração federal, cuja propriedade passará à União. 
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Há a expectativa de que essa rede será operada pela Telebrás. Com o incômodo do 

Ministério da Economia, que pretende privatizar a companhia, o governo disse que deve editar 

um decreto para que essa atribuição possa ser realizada por outras empresas – isso, até agora, 

não ocorreu. Essa infraestrutura para o governo, que será chamada de Rede Segura, deverá ser 

de fibra óptica fixa, com criptografia, e alcançar todo o território nacional onde houver órgãos 

públicos federais. No caso específico do Distrito Federal, as redes deverão ser fixas e móveis. 

Depois das reclamações das teles sobre o volume de contrapartidas que serão exigidas 

no leilão do 5G, o governo sugeriu um teto máximo de R$ 2,5 bilhões em investimentos. Esse 

valor deverá ser dividido em dois projetos que fazem parte da lista de obrigações: R$ 1 bilhão 

para a Rede Segura e R$ 1,5 bilhão para a infraestrutura do País. Os valores não foram 

considerados no edital neste momento, mas poderão ser incluídos depois da análise do TCU. 



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 


