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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
22 DE MARÇO DE 2021 

 
Nova geração do campo cria as startups do agronegócio 

Broadcast 

Os “herdeiros” do agronegócio no Brasil são digitais e, uma vez adeptos da cultura das 

startups, querem promover um crescimento exponencial no setor. Filhos de produtores rurais 

que saem do campo para estudar e depois voltam para as fazendas de seus pais estão levando 

com eles novas tecnologias e ferramentas de gestão por meio de startups voltadas para o 

agronegócio. Pesquisa mostra que as iniciativas de unir internet das coisas (IoT) à agricultura se 

concentram em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. É o caso de Eduardo Rezende, que 

desenvolveu com a Agrosolutions um sistema de gerenciamento de áreas de café no interior 

mineiro e de Mariana Vasconcelos, da Agrosmart, com coleta de dados para irrigação. Mais ao 

Sul do Brasil, a catarinense Horse Machine, fundada por Guilherme Kieling e Cleomar Matuchaki, 

cria máquinas para colheitas em pequenas propriedades, e o gaúcho Elias Sgarbossa, da Z2S 

Sistemas, teve a ideia de elaborar um sistema de limpeza de ordenhadeiras. 

Os filhos de produtores rurais que saem do campo para estudar e depois voltam para as 

fazendas, trazendo tecnologias e ferramentas de gestão, não se destacam apenas ao assumir o 

comando das propriedades da família. Esses jovens também estão criando startups voltadas ao 

agronegócio, oferecendo soluções para problemas que conhecem de perto. 

No caso do gaúcho Elias Sgarbossa, da Z2S Sistemas a ideia foi criar um sistema que 

automatiza a limpeza de ordenhadeiras. Segundo pesquisa da Agtechgarage a maioria oferece 

serviços de suporte à agricultura de precisão (como dados que ajudam o produtor a definir a 

quantidade de defensivos a ser aplicada), internet das coisas (IoT) e gestão agrícola. 

Com os resultados positivos do agronegócio, mesmo depois da pandemia e em um 

momento de crise para os demais setores, as pessoas estão digitalizando suas fazendas. Mas 

alguns clientes também sentiram os impactos da covid-19.  Ainda assim, esses empreendedores 

sentem que há um aumento no número de jovens iniciando negócios no campo e que o interesse 

das novas gerações em desenvolver projetos de tecnologia sinaliza a força do agronegócio.  

 

Recuperação mundial perde vigor, mas resiste 

Broadcast 
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A recuperação das 20 maiores economias do mundo (G-20) se manteve no último 

trimestre, mas seu ritmo diminuiu de maneira acentuada em comparação com o trimestre 

anterior, de acordo com dados da OCDE. O PIB desses países, entre os quais o Brasil, cresceu 

2,1% nos últimos três meses de 2020 em relação ao terceiro trimestre. De julho a setembro, o 

crescimento tinha sido de 7,8%, mas sobre uma base fortemente deprimida pelo impacto da 

pandemia, pois no segundo trimestre de 2020 o PIB do G-20 encolhera 6,6%. 

Na gangorra econômica, com quedas expressivas seguidas de altas igualmente muito 

amplas, o comportamento mais inusitado tem sido o da Índia. Seu PIB encolheu 25,9% no 

segundo trimestre e cresceu 23,7% no seguinte. No caso do Brasil, segundo a OCDE, o PIB 

encolheu 9,2% no segundo trimestre, aumentou 7,7% no terceiro e voltou a crescer (3,2%) no 

quarto. Tanto para o G-20 como para o Brasil o ano foi ruim, com redução do PIB de, 

respectivamente, 3,3% e 4,1%. Do grupo, apenas duas economias cresceram: a da China, com 

aumento de 2,3%, e a da Turquia, com 1,8%. 

As projeções da OCDE para 2021 são relativamente otimistas. O aumento de 5,2% do 

PIB mundial neste ano será suficiente para repor as perdas de 2020. Já em meados deste ano a 

produção mundial terá alcançado o volume observado antes do início da pandemia. A expansão 

se manterá em 2022, com aumento previsto de 4%. 

Na corrida do crescimento, o Brasil ficará atrás do resto do mundo. Neste ano, segundo 

a OCDE, o PIB brasileiro deverá crescer 3,7%, aumento insuficiente para repor o que se perdeu 

em 2020. Somente em 2022, quando poderá crescer 2,7%, o País alcançará o volume que 

produzia em 2019. Fatores que devem estimular a recuperação econômica mundial terão menos 

vigor no Brasil. Mudanças notáveis em algumas das principais economias mundiais se deveram 

ao êxito da vacinação da população contra a covid-19. Aqui, a vacinação patina na imprevidência 

e na incompetência das autoridades federais. Outros países já montaram programas de estímulo 

fiscal e os colocaram em prática. Aqui, a discussão se arrastou demais. 

Quanto mais rápido os países agirem, mais rápida e vigorosa será a recuperação. A 

recíproca é verdadeira. 

 

Negociações para compra de Vacinas por parte do Setor Privado 

Broadcast 

Mesmo após a criação da lei que autoriza a compra de vacinas pela iniciativa privada, as 

negociações empresariais para aquisição de imunizantes ainda estão dispersas. Neste momento, 

existem diversos grupos espalhados pelo País avaliando a compra de vacinas junto a 

farmacêuticas estrangeiras. Aparentemente, nenhum acordo expressivo está perto de ser 
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fechado. O empresário Carlos Wizard, da holding Sforza, disse que encabeça um grupo com 

potencial de comprar 10 milhões de imunizantes. Com o apoio de 100 empresas, as adesões têm 

crescido: as redes supermercadistas Carrefour e BIG teriam manifestado interesse em comprar 

mais 300 mil doses para seus funcionários. O Carrefour disse que analisa possibilidades e ainda 

não há nenhum acordo concreto. O BIG não se manifestou. 

A classe empresarial está insatisfeita com a determinação para que 100% das vacinas 

sejam doados para o SUS até a vacinação dos grupos prioritários, que somam aproximadamente 

78 milhões de pessoas. Só depois disso, as companhias poderão ficar com 50% das vacinas. 

Apenas 4 milhões de brasileiros receberam as duas doses necessárias. As empresas querem 

vacinar seus próprios trabalhadores, mas perceberam que vai demorar, com o ritmo atual. Os 

empresários Luciano Hang, dono da rede Havan, e Wizard, da Sforza, que encabeçam grupos 

interessados, estão pressionando para que parlamentares mudem a legislação. 

Uma empresa listada na Bolsa está perto de comprar um lote de poucos milhares de 

vacinas da AstraZeneca, com entrega em menos de dois meses. Como a transação não está 

fechada, a companhia preferiu falar sem se identificar. A ideia é mostrar para conglomerados 

maiores ser possível acelerar a vacinação em massa no Brasil e a recuperação da economia como 

um todo – mesmo que isso implique em não vacinar os próprios trabalhadores imediatamente. 

 

Soluções Financeiras para Logística de Caminhoneiros 

Broadcast 

A Target, fintech de soluções financeiras para o setor de logística especializada em 

caminhoneiros, está oferecendo cashback nos pagamentos digitais em postos de combustíveis 

e lojas de conveniência por seu novo aplicativo. No caso da Target, o dinheiro fica livre e pode 

ser sacado em caixa 24h. Com mais de 50 mil caminhoneiros e 1,3 mil transportadoras 

cadastrados, a fintech espera triplicar sua base de clientes até o fim do ano. 

 

Digitalização na B3 

Broadcast 

A B3 vai disponibilizar, a partir de 5 de abril, um protocolo eletrônico para listagem de 

ofertas públicas de fundos de investimento imobiliários (FII) para negociação em Bolsa. As 

entregas de documentos relacionados aos FIIs eram feitas fisicamente. Em cinco anos, os fundos 

listados foram de 130 para 378. 
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Empresários se unem em ofensiva por renda básica com reformas 

O Estado de S. Paulo 

Um grupo de executivos lançou uma ofensiva sobre parlamentares em busca de aliar 

dois temas importantes para o País, ainda mais em tempos de pandemia: a necessidade das 

reformas estruturais e criação de uma renda básica de básica para os brasileiros em situação 

vulnerável. A proposta é direcionar às famílias uma parte dos recursos obtidos com as 

privatizações e com a reforma administrativa, que tende a reduzir os gastos com o RH do Estado. 

Lançado em 2020, o Movimento Convergência Brasil retomou as articulações após a definição 

para o comando do Congresso. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), colocou a reforma 

administrativa como uma das prioridades.  

O grupo é liderado por Elvaristo do Amaral e tem como apoiadores Luiza Helena Trajano, 

do Magazine Luiza, Jorge Gerdau Johannpeter, do Grupo Gerdau, Hélio Magalhães, ex-

presidente do Citi e presidente do conselho de administração do Banco do Brasil, Helena Nader, 

vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, Paulo Hartung, ex-governador do Espírito 

Santo, e Fabio Barbosa, membro do Conselho das Nações Unidas, entre outros empresários. 

Representantes do grupo conversaram com o vice-presidente da Câmara, Marcelo 

Ramos, sobre a proposta. Eles elaboraram uma emenda a ser apresentada à comissão que 

discutirá o conteúdo da reforma administrativa. O objetivo é vincular 30% da economia obtida 

com a proposta a um programa de transferência de renda a vulneráveis. Cálculos do Ipea 

divulgados em setembro apontam que iniciativas para reduzir a reposição de servidores daqui 

para frente, cortar salários iniciais e alongar os degraus das carreiras podem resultar em 

impactos de R$ 202,5 bilhões a R$ 318,5 bilhões em dez anos. O valor considera a economia 

obtida por União, Estados e municípios. Amaral chega a citar números, perto de R$ 800 bilhões, 

pois é defensor da inclusão dos atuais servidores e dos membros dos demais Poderes, como 

juízes, procuradores, desembargadores e parlamentares. Todos esses grupos ficaram de fora do 

texto encaminhado pelo governo Bolsonaro em 2020. Para Amaral, é preciso acabar com 

“penduricalhos” em salários do serviço público. A mesma vinculação seria feita com recursos a 

serem obtidos com as privatizações. Na avaliação de Amaral, o governo deveria colocar à venda 

todas as suas empresas – inclusive Petrobrás e Banco do Brasil. 

Como potencial de arrecadação, ele cita valores de R$ 500 bilhões até o R$ 1 trilhão. 

Nessa proposta, 30% das receitas obtidas seriam colocadas em um fundo financeiro 

administrado pelo BNDES. A cada ano, 5% ou 10% seriam sacados para bancar o programa de 

renda básica. O porcentual seria calculado de forma a garantir longa duração à política. 
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O coordenador do movimento reconhece que alguns detalhes operacionais ainda 

precisam ser discutidos, como a harmonização da proposta com o mecanismo do teto de gastos, 

que limita o avanço das despesas à inflação, sobretudo no caso do uso das receitas obtidas com 

privatizações para elevar o gasto social. Mas ele diz acreditar que, com um sinal de compromisso 

do Congresso com as reformas, seria plausível encontrar algo que torne o programa viável.  

Amaral reconhece que, além de um fator social, os empresários também se beneficiarão 

de uma política de renda básica mais robusta. “A criação de uma renda básica para os mais 

vulneráveis será benéfica para toda a sociedade, inclusive para os empresários. Uma renda 

complementar de caráter permanente vai sendo incorporada ao mercado consumidor, e os 

empresários estão dispostos a produzir. Isso gera mais crescimento, mais emprego”, afirma. 

 

Corteva amplia estrutura para superar concorrência 

Broadcast 

A Corteva, multinacional de agroquímicos e sementes, trabalha em várias frentes para 

crescer neste ano até 2% acima do mercado, que, para defensivos, projeta avanço de 10% a 15% 

sobre 2020. Terceiro maior player do setor no mundo em receita líquida, atrás de Bayer e 

Syngenta, a companhia está ampliando em 10% seu quadro de funcionários e representantes 

comerciais no Brasil, hoje de 2,5 mil pessoas. Aumentou a capacidade produtiva e fez novas 

parcerias, conta Roberto Hun, presidente para Brasil e Paraguai. Concluiu a ampliação da planta 

de defensivos em Franco da Rocha (SP), que absorveu mais de US$ 20 milhões e permitirá elevar 

a produção em 25%. No segundo trimestre, termina a expansão da unidade de Formosa (GO), 

de beneficiamento de sementes de milho, que aumentará o potencial de produção em 30%.  

Uma das apostas da Corteva é o lançamento em julho do sistema Enlist E3, de variedades 

de soja e milho tolerantes a três herbicidas. Há possibilidade de comercializar, ainda em 

2021/22, sementes de soja com tolerância a herbicidas e proteção contra as principais lagartas. 

A Corteva aguarda aprovação do produto pela Europa para vendê-lo aqui. Para surfar a onda 

dos produtos biológicos, a empresa tem feito parcerias, ampliando rapidamente este portfólio. 

Seus dez centros de pesquisa no País estarão debruçados este ano sobre soluções da gaúcha 

Simbiose, com a qual a Corteva fechou parceria em fevereiro. Marcelo de Godoy, CEO da 

Simbiose, diz que em 2022 devem ser lançados produtos para soja, milho, café, algodão e cana. 

 

Ferrogrão embargada 

Broadcast 

(22/03/2021)

(22/03/2021)



 

6 
 

O agronegócio trabalha para manter a programação da Ferrogrão. Semana passada, o 

ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes suspendeu o projeto da ferrovia, 

atendendo a pedido de liminar do PSOL. A expectativa é de que a decisão seja revertida no 

plenário da Corte. O agro consulta advogados em busca da melhor forma de mostrar ao STF o 

impacto da suspensão. Edeon Vaz Ferreira, diretor executivo do Movimento Prólogística, diz que 

se trata da mais importante ferrovia para o escoamento da produção futura de Mato Grosso e 

do Brasil. “Se não viabilizar a Ferrogrão, teremos que duplicar a BR-163, porque ela não vai 

suportar 50 milhões de toneladas da forma que está. E o impacto ambiental resultante seria 

maior do que a construção da ferrovia.” Por enquanto, o agro mantém a expectativa de que a 

licitação ainda possa ocorrer até o fim do ano. “Não estamos pensando em um plano B.” 

 

Exclusão das Cédulas de Produto Rural (CPRS) da recuperação judicial 

Broadcast 

A exclusão das Cédulas de Produto Rural (CPRS) físicas dos processos de recuperação 

judicial aumenta a segurança jurídica para tradings e indústrias financiarem a agropecuária, 

avalia Liv Machado, sócia do escritório Tozzinifreire. “A tendência é facilitar a concessão do 

crédito ou até mesmo de esse crédito ficar mais barato”, afirma. Veto do presidente Bolsonaro 

à nova lei de Recuperação Judicial havia mantido as CPRS físicas dentro dos processos de RJ, mas 

o Congresso derrubou. A advogada diz que, para produtores que têm na CPR sua principal forma 

de financiamento, a recuperação judicial se tornou uma alternativa pior de reestruturação. “Se 

produtores tiverem diversas CPRS físicas nessas condições, os credores poderão executar e não 

adianta nada entrar com o pedido de recuperação”, explica. 

 

Expansão do mercado de capitais no Agronegócio 

Broadcast 

A Stonex pega carona no crescimento do agronegócio e prevê ampliar em 20% o 

faturamento no País este ano. Em 2020 o desempenho foi 15% maior, diz Fabio Solferini, CEO 

da consultorial. O plano é expandir para 1,2 mil a base de clientes de consultoria e corretagem 

após a abertura de escritórios em Campo Novo do Parecis (MT), Luís Eduardo Magalhães (BA), 

Varginha (MG) e Rio Verde (GO). A Stonex quer ampliar a oferta de serviços. Na área de 

estruturação de operações com títulos de crédito do agronegócio, a meta é atingir R$ 150 

milhões neste ano, ante R$ 70 milhões em 2020. Neste mês, a consultoria abriu para 
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investidores no Brasil seu primeiro fundo de renda fixa com papéis do agro, criado em março de 

2020 e que rendeu 301,76% do CDI até dezembro. 

 

Vacinação a melhor política fiscal 

O Estado de S. Paulo 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que a “vacinação em massa é a melhor 

política fiscal, mais barata e de maior impacto sobre a oferta”, disse, em uma live. É o primeiro 

passo para que o Brasil consiga retomar a confiança e o crescimento econômico. “Vacinação em 

massa é a melhor política fiscal, mais barata e de maior impacto sobre a oferta”, disse ele. “A 

primeira medida fiscal, de saúde pública, de tudo, é a vacinação em massa.” 

As declarações foram dadas em live do Parlatório, organização sem fins lucrativos, com 

a participação de empresários como Abilio Diniz, Luiza Trajano e Jorge Gerdau, o médico Raul 

Cutait, a ex-ministra do STF Ellen Gracie e o ex-ministro da Fazenda e atual diretor do Banco 

Safra, Joaquim Levy, entre outros. A despeito dos sinais contraditórios dados pelo Planalto na 

administração da pandemia, Guedes e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, 

são dois nomes da linha de frente do governo que têm ressaltado a importância da vacinação. 

Ainda ao falar sobre imunização no Brasil, o ministro disse que os governos podem errar 

e é justo haver cobranças, mas que seria preciso excluir o que ele chamou de comportamentos 

de “ferocidade”. Na sequência, afirmou que não se pode também descredenciar as instituições. 

“Não se pode pedir impeachment (do presidente Jair Bolsonaro) todo dia porque o filho tem 

problema um dia, porque falou um palavrão no outro dia, por causa da vacina.” 

Para Guedes, é preciso exigir vacinas neste momento de pandemia. “Vamos exigir 

vacinas. Às vezes, governos erram e, quando isso acontece, tem de aumentar a voz, mas sem 

ferocidade e, sim, por meio das instituições existentes.” 

Guedes também reforçou o discurso a favor das reformas. “O foco tem de ser seguir 

com reformas. O Brasil pode ser a maior fronteira de investimentos do mundo”, afirmou. Para 

ele, o governo merece críticas pelo atraso em relação às privatizações, mas têm avançado na 

agenda. O ministro disse ainda que a reforma administrativa pode ter encaminhamento em 

breve, com uma economia esperada de R$ 300 bilhões. Ex-ministros do governo Bolsonaro 

também participaram do encontro, como Sergio Moro, que esteve à frente da pasta da Justiça. 

Ele chegou a dizer que Bolsonaro não colabora com o pedido de tolerância feito por Guedes. 

Na área do meio ambiente, Guedes chamou atenção para a necessidade de o governo 

mudar a linguagem ambiental para não sofrer boicote internacional. “O futuro é verde”, disse. 
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“A conversa não está boa. Estão nos julgando equivocadamente e não estamos sabendo colocar 

(o debate ambiental) no ângulo correto.” 

 

O impacto do seu investimento 

O Estado de S. Paulo 

FÁBIO GALLO  

✽ PROFESSOR DE FINANÇAS DA FGV-SP 

Nos últimos tempos, ganhou muita força no mercado o investimento dedicado a 

empresas que são socialmente responsáveis. Aqueles investimentos denominados ESG, sigla 

que conjuga os aspectos ambiental (environmental), social (social) e de governança 

(governance). No entanto, essa discussão que até há pouco era vista como mais uma alternativa 

interessante evoluiu e está incorporando a realização de investimentos de maneira mais 

contundente e eticamente alinhados. São investimentos realizados por aqueles que desejam 

fazer diferença na vida dos outros, os chamados investimentos de impacto. Vistos como um 

passo adiante dos investimentos ESG. Investir em empresas que buscam conciliar a obtenção de 

resultados econômico-financeiros à geração de impacto social que seja quantificável. Em outros 

termos, obter retornos financeiros positivos com resultados socioambientais mensurados. 

Tudo o que temos vivido ao longo da pandemia trouxe muitas lições. Uma das mais ricas 

é que passamos a dar mais valor ao que é importante nas nossas vidas. Essa atenção por valores 

ligados à vida está fazendo com que as pessoas se voltem para um futuro melhor para todos e, 

por consequência, o investimento em empresas com essa preocupação. No sentido 

deontológico, os indivíduos estão fazendo escolhas por empresas que agem dentro do 

moralmente necessário. Lançando mão de Kant, que diz que agir por dever é dar à ação o seu 

valor moral, mas que só atinge a perfeição moral quando exercida por livre vontade. 

Segundo estimativas do Global Impact Investing Network (GIIN), em 2020 esse 

segmento de mercado atingiu cerca de US$ 715 bilhões em ativos sob gestão – embora a 

International Finance Corporation (IFC) tenha colocado uma estimativa ainda maior, de US$ 2,1 

trilhões. Essas organizações apontam que as perspectivas para esse tipo de investimento são 

bastantes promissoras. Basta observar certas tendências mundiais importantes, como a crise 

climática, a desigualdade socioeconômica, a disparidade de gênero, a injustiça racial e outras 

crises que colocam grandes desafios para os governos e a sociedade em geral. 

Somente para atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU 

serão necessários US$ 2,5 trilhões até 2030. Por outro lado, para poder receber o rótulo de 
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impacto, os investidores demandam uma combinação de melhores padrões e medidas de 

retorno financeiro do impacto social. Hoje, podemos encontrar novas estruturas e ferramentas 

para controlar e medir o impacto dos projetos. Alguns desses instrumentos são oferecidos por 

consórcios de entidades e profissionais como PNUD, IFC, GIIN, entre outros, e de forma gratuita.  

 

 

 

 



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 

(22/03/2021)


