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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
10 DE MARÇO DE 2021 
 

KPTL lança fundo de ‘govtechs’ e planeja levantar R$ 200 milhões 

O Estado de S. Paulo 

Um novo fundo de startups, voltado para o investimento em empresas que 

desenvolvem soluções inovadoras para o setor público, conhecidas como govtechs, está no 

mercado. Recém-lançado pela KPTL (fala-se Quépital), uma empresa de capital de risco que 

administra um total de R$ 1 bilhão, o novo fundo será o primeiro do gênero na América Latina 

e um dos poucos no mundo dedicados às govtechs. Segundo Renato Ramalho, sócio e CEO da 

KPTL, a meta é captar cerca R$ 200 milhões para investir em 20 a 25 startups que já tenham 

negócios em andamento em uma das três esferas de governo – federal, estadual e municipal. A 

ideia é usar parte dos recursos para fazer os primeiros investimentos nos empreendimentos, 

mas para acelerar os que se mostrarem mais promissores. O novo fundo será gerenciado pelo 

economista Adriano Pitoli ex-diretor da Tendências Consultoria, e contará com a assessoria de 

Paulo Ubel, ex-secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Uebel deverá 

ajudar Pitoli a avaliar as oportunidades de investimento e contribuir com o conhecimento 

adquirido nos quase 20 meses em que foi responsável pela área, em Brasília. “Enquanto estava 

no governo, um dos grandes problemas era a dificuldade de financiar esses projetos”, afirma.  

Tradicionalmente dominado pelas big techs, como Microsoft, Oracle e IBM, voltadas 

principalmente para a comercialização de grandes “pacotes” de tecnologia, que custam dezenas 

ou centenas de milhões de reais, conforme o caso, o setor público está se abrindo para as 

startups, estimulando a multiplicação de novos negócios dedicados ao segmento. Ramalho 

conta que a KPTL mapeou cerca de 500 startups em atividade no País voltadas ao 

desenvolvimento de soluções para os serviços públicos, para ser prospectadas pela empresa. 

A KPTL, de acordo com ele, já investe em meia dúzia de govtechs que recheiam outros 

fundos não dedicados exclusivamente a serviços governamentais, com atuação em diferentes 

atividades da máquina pública, como zeladoria, processos de licitação, cidadania, regulação e 

educação. Ele afirma que foi com base nessa experiência que a empresa resolveu ampliar a sua 

exposição na área. “Mais da metade de todo o investimento feito em tecnologia hoje no País vai 

para o setor público.” Na visão de Uebel, com as restrições orçamentárias que atingem a União, 

os Estados e os municípios, a digitalização é a melhor alternativa para ampliar a oferta e 

melhorar a qualidade dos serviços públicos. Além de exigir apenas uma fração dos investimentos 
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necessários para atender à demanda de forma convencional, a digitalização permite um corte 

significativo nos custos operacionais, favorece a universalização dos serviços, reduz a burocracia 

e traz mais eficiência ao processo. Nas contas de Uebel, a economia proporcionada pela 

digitalização de serviços é de R$ 5 para cada R$ 1 investido no processo.  

Segundo Pitoli, o fundo deverá buscar preferencialmente empresas em nove frentes de 

atuação: saúde, educação, mobilidade urbana, segurança pública, cidadania, legislação, smart 

cities, gestão e moradia. Ele afirma que as startups que vão rechear o fundo não terão de ser 

necessariamente contratadas pelo governo. Dependendo da situação, o modelo de negócio de 

uma govtech poderá ter outra forma de remuneração, como no caso do Portal de Compras 

Públicas, que já faz parte de outro fundo da KPTL. O empreendimento facilita o processo de 

compras de 2.000 municípios, mas quem custeia o serviço são os mais de 200 mil fornecedores 

cadastrados que pagam uma taxa para participar das licitações. 

De acordo com Pitoli, o novo marco das startups, que foi aprovado no Senado com 

modificações e terá de ser votado na Câmara, deverá favorecer a contratação de 

empreendimento de tecnologia pelo setor público. O novo marco também prevê a possibilidade 

de acumular créditos tributários com uma startup que não prosperou e ficou no vermelho para 

usá-los em novos investimentos. Para evitar eventuais problemas na relação das empresas com 

o poder público, que representam sempre um risco no País, Pitoli afirma que o KPTL contratou 

a consultoria Resultante, especializada em análise ambiental, social e de governança, para 

elaborar um conjunto de normas que terá de ser seguido pelos empreendimentos que 

receberem investimentos do fundo. Ele diz que os gestores também deverão acompanhar de 

perto as empresas, ao participar dos conselhos consultivo e de administração. Se algum desvio 

for detectado, o fundo poderá excluir a empresa do portfólio e recuperar o capital investido. 

 

BC age contra mudanças na PEC do Auxílio 

O Estado de S. Paulo 

Preocupado com a piora do humor no mercado financeiro, o presidente do Banco 

Central, Roberto Campos Neto, encontrou-se com lideranças da Câmara para reverter mudanças 

na PEC Emergencial avalizadas pelo presidente Jair Bolsonaro. A PEC vai a votação hoje. 

A economia potencial prevista com as medidas de ajuste da PEC que autoriza uma nova 

rodada de auxílio é de R$ 150 bilhões em dez anos para União, Estados e municípios. Para os 

cofres do governo federal seriam poupados R$ 34,3 bilhões em uma década, valor inferior ao 

limite estipulado de R$ 44 bilhões para a nova rodada do benefício. Para os Estados o calculo da 

economia de R$ 54,7 bilhões e nos municípios, de R$ 60,9 bilhões. 
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O Ministério da Economia e nem o senador Marcio Bittar, relator da PEC no Senado, 

apresentaram dados com o ganho caso os gatilhos sejam acionados. Eles são considerados o 

coração da PEC para a equipe econômica, que se coloca contra o presidente Bolsonaro e 

parlamentares para que essas contrapartidas não sejam desfiguradas na votação da Câmara e 

pela manutenção do valor de R$ 44 bilhões de gastos com o pagamento do auxílio. O ganho 

potencial de R$ 92,9 bilhões é a trava para promoções nas carreiras. O congelamento dos 

salários por mais dois anos daria uma economia de R$ 56,9 bilhões nas três esferas de governo. 

Com apoio de Bolsonaro, há um movimento para desidratar a potência dos gatilhos, blindando 

as categorias de forças de segurança. Nos Estados e municípios, a PEC já prevê um acionamento 

de gatilhos facultativo, quando as despesas correntes chegarem a 95% das receitas correntes. O 

governador e prefeito que não acionar essas medidas de contenção de gastos não poderão 

receber aval do Tesouro Nacional para novos empréstimos. 

Os cálculos apontam também como seria a economia de gastos caso a PEC original, 

apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em novembro de 2019 tivesse sido 

aprovada. Ela contava com a redução de jornada de trabalho e dos salários do funcionalismo em 

até 25%. Dessa forma, a potência da PEC emergencial seria de R$ 281,6 bilhões em 10 anos. A 

União garantiria uma economia de R$ 65,1 bilhões. Já Estados conseguiriam reduzir os gastos 

em R$ 100,5 bilhões e municípios, em R$ 116,1 bilhões. A redução da jornada e do salário foi 

abandonada antes da apresentação do parecer do relator senador Márcio Bittar (MDB-AC) e 

seria responsável sozinha por um impacto de R$ 131,8 bilhões em 10 anos. 

 

Fintechs e Google fundam entidade para ter mais voz 

Broadcast 

Duas das maiores fintechs da América Latina, o Nubank e o Mercado Pago, se juntaram 

a uma gigante global de tecnologia, o Google, para fundar no Brasil uma associação de empresas 

que oferecem serviços financeiros digitais, a Zetta. A entidade nasce com nome de startup e a 

adesão de companhias como Inter e Creditas. É o primeiro movimento em bloco deste grupo 

para ganhar peso nas discussões que pautam o setor financeiro, ainda dominadas pelos grandes 

bancos, mais acostumados aos corredores de Brasília. A criação da Zetta será anunciada hoje e 

terá como presidente Bruno Magrani, diretor de Relações Institucionais do Nubank. Segundo 

ele, a entidade priorizará três grandes temas: competitividade, inovação tecnológica e inclusão 

financeira. As pautas listadas por Magrani estão alinhadas à agenda que vem sendo ditada pelo 

Banco Central (BC) desde 2016 e que resultou, por exemplo, no lançamento do Pix, sistema de 

pagamentos instantâneos que derrubou as tarifas cobradas por grandes bancos para 
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transferências de dinheiro e acirrou a competição no setor. Além do Pix, a Zetta quer discutir 

temas como open banking, regulação das fintechs, desburocratização, proteção de dados e 

outros. Zetta é uma medida de grandeza que equivale a 10 elevado a 21, maior que mega e que 

giga. O nome foi escolhido porque remete a “expansão, transformação e constante evolução, 

significados que se interligam.” Na lista de associados estão ainda as fintechs Movilepay, Hash e 

iugu. O Google, embora seja originalmente uma empresa de tecnologia, desde 2017 oferece o 

Google Pay a clientes brasileiros. 

 

Novo marco do Gás 

Broadcast 

O governo e a indústria estão empenhados em aprovar o novo marco de gás na Câmara 

de forma definitiva nesta semana. A articulação inclui diversas reuniões com os deputados para 

alinhavar pontos da proposta. A votação está prevista para quinta-feira, 11, após a apreciação 

da PEC Emergencial. O projeto foi aprovado pela Câmara em setembro, pelo Senado em 

dezembro e, agora, volta para última análise dos deputados. Nessa fase final, nenhuma nova 

mudança pode ser proposta: ou os deputados dão aval ao parecer que já aprovaram, relatado 

pelo deputado Laércio Oliveira (PP-SE), ou aceitam o texto que veio do Senado e encaminham à 

sanção presidencial. Nos bastidores, há quem acredite que o substitutivo receberá mais que os 

351 votos do ano passado. 

 

Aumento da demanda de Caminhões 

Broadcast 

As montadoras de caminhões ampliaram a jornada nas fábricas para atender a 

demanda, em alta, vinda do transporte da safra, quando a insuficiência de peças limita a 

produção. O movimento inclui, até mesmo, trabalhar aos domingos para finalizar e liberar os 

veículos às concessionárias. É o que tem acontecido desde o início do ano na fábrica do Rio de 

Janeiro da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que nos demais dias da semana vem realizando 

horas extras no primeiro e segundo turno, assim como seus concorrentes. Faltam nas linhas 

circuitos eletrônicos, além de pneus e peças de aço e alumínio.  

 

Mobilização pela Reabertura das Lojas 

Broadcast 
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bancos, mais acostumados aos corredores de Brasília. A criação da Zetta será anunciada hoje e 

terá como presidente Bruno Magrani, diretor de Relações Institucionais do Nubank. Segundo 

ele, a entidade priorizará três grandes temas: competitividade, inovação tecnológica e inclusão 

financeira. As pautas listadas por Magrani estão alinhadas à agenda que vem sendo ditada pelo 

Banco Central (BC) desde 2016 e que resultou, por exemplo, no lançamento do Pix, sistema de 

pagamentos instantâneos que derrubou as tarifas cobradas por grandes bancos para 
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transferências de dinheiro e acirrou a competição no setor. Além do Pix, a Zetta quer discutir 

temas como open banking, regulação das fintechs, desburocratização, proteção de dados e 

outros. Zetta é uma medida de grandeza que equivale a 10 elevado a 21, maior que mega e que 

giga. O nome foi escolhido porque remete a “expansão, transformação e constante evolução, 

significados que se interligam.” Na lista de associados estão ainda as fintechs Movilepay, Hash e 

iugu. O Google, embora seja originalmente uma empresa de tecnologia, desde 2017 oferece o 

Google Pay a clientes brasileiros. 

 

Novo marco do Gás 

Broadcast 

O governo e a indústria estão empenhados em aprovar o novo marco de gás na Câmara 

de forma definitiva nesta semana. A articulação inclui diversas reuniões com os deputados para 

alinhavar pontos da proposta. A votação está prevista para quinta-feira, 11, após a apreciação 

da PEC Emergencial. O projeto foi aprovado pela Câmara em setembro, pelo Senado em 

dezembro e, agora, volta para última análise dos deputados. Nessa fase final, nenhuma nova 

mudança pode ser proposta: ou os deputados dão aval ao parecer que já aprovaram, relatado 

pelo deputado Laércio Oliveira (PP-SE), ou aceitam o texto que veio do Senado e encaminham à 

sanção presidencial. Nos bastidores, há quem acredite que o substitutivo receberá mais que os 

351 votos do ano passado. 

 

Aumento da demanda de Caminhões 

Broadcast 

As montadoras de caminhões ampliaram a jornada nas fábricas para atender a 

demanda, em alta, vinda do transporte da safra, quando a insuficiência de peças limita a 

produção. O movimento inclui, até mesmo, trabalhar aos domingos para finalizar e liberar os 

veículos às concessionárias. É o que tem acontecido desde o início do ano na fábrica do Rio de 

Janeiro da Volkswagen Caminhões e Ônibus, que nos demais dias da semana vem realizando 

horas extras no primeiro e segundo turno, assim como seus concorrentes. Faltam nas linhas 

circuitos eletrônicos, além de pneus e peças de aço e alumínio.  

 

Mobilização pela Reabertura das Lojas 

Broadcast 
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Dezenas de associações de empresas de comércio, serviços e alimentação estão se 

mobilizando para cobrar do governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), a reabertura 

imediata das lojas. O pleito constará em carta a ser enviada à cúpula do governo paulista. Caso 

não sejam atendidos, os empresários planejam ir às ruas, em movimento semelhante ao 

ocorrido em Manaus no fim do ano, antes do colapso no sistema de saúde. Subscrevem a 

Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings (Alshop), Associação Brasileira de Shopping 

Centers (Abrasce), Associação Comercial de São Paulo (ACSP), Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), entre outras. 

Juntas, representariam mais de 450 mil empresas associadas e mais de 1 milhão de pontos de 

vendas, com 4,6 milhões de pessoas empregadas e peso de 5% do PIB. 

Os empresários alegam que ainda não conseguiram recuperar as vendas após a crise 

iniciada há um ano e não têm mais fôlego para pagar as contas com o novo fechamento. O clima 

também é de revolta por suas atividades serem classificadas como não essenciais, enquanto 

canteiros de obras, indústrias e, agora, até as igrejas podem ficar abertas. Ou o fechamento vale 

para todos, ou que se libere também o comércio, argumentam. 

 

O trabalho em transição 

O Estado de S. Paulo 

SILVIO MEIRA  

Trabalho e emprego globais estão sob grande impacto da pandemia e da transformação 

digital, em que a primeira é o contexto indesejado que acelera a segunda. Desaprender, 

APRENDER e Reaprender serão fundamentais para todos os que ainda vão chegar ao mercado e 

os que já estão lá. A escola tradicional, seu conteúdo, métodos e processos de oportunidades 

de aprendizado têm pouca chance de sucesso no redesenho das competências e habilidades 

que já estão em demanda em mercados de trabalho habilitados por plataformas digitais. Vamos 

precisar de uma escola transformadora, figital, como os mercados. Até porque seria muito 

estranho se a escola do passado conseguisse criar as performances do presente e do futuro. 

No futuro, algoritmos e robôs realizarão atividades, mais do que suprimirão empregos 

diretamente. Estima-se que metade das tarefas hoje realizadas por pessoas, na economia, será 

automatizada no próximo quarto de século, causando a perda de muitos postos de trabalho. 

Quantos? Não se sabe ao certo: estimativas de 2019 apontavam para até metade dos empregos 

sendo deslocada. Mas a covid-19 está aumentando o volume, variedade e velocidade das 

transições para novas ocupações. Empregos cortados na pandemia não serão recriados. 
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Como se não bastasse, o grande impacto de inteligência artificial no trabalho e no 

emprego não será causado por um big bang de sistemas de informação com “inteligência 

humana”, mas por tecnologias “mais ou menos”, que cuidam de tarefas repetitivas. A covid-19 

acelerou tal desenvolvimento e RPA (automação “robotizada” de processos) é uma família de 

ferramentas de baixo custo cuja penetração tem acelerado. E não é necessário o concurso de IA 

para se ter um bom RPA; basta substituir por software parte da atividade recorrente que 

humanos, usando scripts que muito se assemelham a programas de computador. A presença e 

acesso ao espaço físico, a inércia e a necessidade de investimento eram barreiras que diminuíam 

a adoção de soluções que tornam ainda mais veloz o deslocamento do trabalho e do emprego. 

O imaginário da ficção sempre foi de robôs humanoides assumindo papéis variados nas 

nossas vidas e trabalho. A realidade é de sistemas de informação – bem mais simples do que se 

pode imaginar– escondidos em servidores na nuvem, a capturar dados, preencher formulários 

e realizar cálculos nem tão simples, enquanto “conversam” com você no Whatsapp. Se o seu 

trabalho parece com isso, se cuide: um robô está se candidatando à sua vaga. 

 

Para crescer no digital, Magalu aposta em moda, beleza e delivery de 

comida 

O Estado de S. Paulo 

Frederico Trajano, principal executivo do Magazine Luiza acredita que o Brasil vive um 

vácuo de poder. A pandemia avança rápido, enquanto a vacinação segue lenta. Mas, se a 

tempestade não dá trégua, a solução é fincar pilares ainda mais sólidos dentro de casa. “É hora 

de colocar um farol alto na economia, enxergar as possibilidades de crescimento que estão bem 

à nossa frente, e não focarmos no que está dando errado”, diz o executivo, que no momento 

tem cerca de 800 das suas 1.301 lojas no País fechadas por conta das restrições impostas pela 

crise sanitária. O farol alto de Frederico Trajano aponta para cinco direções que vão ditar o 

crescimento do Magazine Luiza nos próximos anos. Todas elas no ambiente digital. “A pandemia 

acelerou a digitalização no Brasil, mas ele está só no início”, diz Trajano, ressaltando que dois 

terços das vendas totais de R$ 44 bilhões do Magazine Luiza, no ano passado, foram online. 

Para o Magalu, as estradas de crescimento digital estão no varejo alimentar, no delivery 

de comida, no segmento de moda e beleza, na oferta de serviços financeiros e de anúncios. As 

três primeiras não vão dar grandes lucros para o Magazine Luiza, mas, como categorias de 

tíquete pequeno, são capazes de impulsionar as vendas e atrair novos vendedores para o seu 

marketplace. Uma vez instalados no portal do Magalu, esses vendedores vão pagar por anúncios 
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e serviços financeiros (estes últimos também direcionados aos clientes pessoa física). Para 

começar, é preciso atrair mais vendedores para a plataforma digital. “Dos 5,7 milhões de 

varejistas no País, só 47 mil estão no nosso marketplace”, diz Trajano. 

‘Piscou, chegou’. Depois de investir nos últimos anos na aquisição de três empresas de 

logística – Logbee, GFL Logística e Sinclog –, o Magazine quer crescer organicamente no quesito 

entregas. “Vamos acelerar os investimentos para converter as lojas em pontos de apoio logístico 

para os ‘sellers’ e aumentar o número de CDS (centros de distribuição).” No site da varejista, 

45% das entregas são feitas em até 24 horas. Há um ano, este porcentual estava em 5%. 

“Quando eu abro uma loja, aumento a  capacidade logística”, diz Trajano. Em 2020, foram 

inaugurados 189 pontos de venda. “2021 será o ano da logística do ‘piscou, chegou’”. Garantir 

a entrega rápida é fundamental para atrair varejistas. A meta do Magalu é a recorrência de 

compras exibida pelo gigante das compras online Alibaba: 80 compras por cliente ao ano. 

A tendência mundial do e-commerce é crescer no mercado de tíquete-médio menor. “O 

varejo alimentar, moda & beleza e delivery de comida vão trazer recorrência de compra”, diz 

Trajano. O varejo brasileiro movimenta R$ 1,2 trilhão ao ano – fatia da qual o Magalu detém 

3,5%, com vendas de R$ 44 bilhões. Mas o potencial do mercado online no País é de R$ 331 

bilhões, segundo dados do IPCMAPS 2020, relatados pela varejista. Em varejo alimentar, o 

mercado no País é de R$ 535 bilhões, com potencial para R$ 64 bilhões para o online. O 

Magazine fatura R$ 1 bilhão nesta categoria. Em moda & beleza, onde a varejista já atua com as 

marcas Netshoes, Zattini e Época Cosméticos, o mercado brasileiro soma R$ 223 bilhões. O 

potencial das vendas online é de R$ 67 bilhões, enquanto a fatia do Magalu está em R$ 5 bilhões. 

Mas é no segmento de delivery de comida, que tem o ifood como maior player nacional, 

que o apetite do Magazine Luiza é maior. “Podemos ser player relevante em delivery de comida 

com Aiqfome”, diz Trajano. O mercado de alimentação fora do lar no Brasil é de R$ 196 bilhões, 

sendo que o de delivery online é R$ 24 bilhões. “Com o Aiqfome, faturamos R$ 1 bilhão”. São 

cerca de 20 mil restaurantes cadastrados, em 450 cidades, a maioria de médio e pequeno porte. 

A frequência média de pedidos do Aiqfome é de três ao mês.  
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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 
Estoque do Volume de Crédito         4,02 TRI         Jan/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 0,36       0,25        01/2021  
Fonte: Banco Central, 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            7.534 (100%)     46.516 (100%)  175.121(100%)  3 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.569 (47%)    22.020 (47%) 96.556 (55%) 3 TRI 2020 
       Ocupada (mil)              3.068        18.078      82.464 3 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                 501          3.942      14.092 3 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)     3.965 (53%)    24.496 (53%) 78.565 (45%) 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 Quantidade Investimentos 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 
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