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Desigualdade digital aprofunda efeito do isolamento social no comércio 

do Nordeste  

Folha de S. Paulo 

Uma associação de desigualdade no acesso à internet, falta de sincronia no isolamento 

social e lentidão do governo federal em reeditar os pacotes de socorro a trabalhadores informais 

impõe desafios adicionais para as redes de varejo no Nordeste na fase mais crítica da pandemia. 

O efeito da disparidade digital, por exemplo, está na resiliência da Casa Pio, rede de 

calçados que tem 45 lojas nos estados do Ceará, Pernambuco e Paraíba. Enquanto grandes 

varejistas nacionais fortalecem as suas plataformas e se adaptam ao ecommerce desde a 

primeira onda do coronavírus, a Casa Pio, que depende de carnês, não vende cada vez que fecha 

as portas e até ficou sem receber a metade dos pagamentos dos clientes durante seis meses. 

Clóvis Rolim Neto, vice-presidente da rede, conta que os carnês são a melhor alternativa 

para atender as classes B e, principalmente, C e D. A empresa atua com um crediário próprio. 

Feito sem intermédio de bancos, os carnês sempre foram pagos diretamente nas lojas. A rede 

trabalha com cartão de crédito, mas o carnê representa 50% da receita. Em 2020, a dependência 

do caixa em relação a essa modalidade era maior —chegou a representar 80%. Entre março e 

junho, as lojas ficaram fechadas por 70 dias. O empresário tem 12 milhões de clientes ativos nos 

três estados da região e afirma que não cobrou os juros. Os clientes pagaram tudo assim que as 

lojas foram reabertas. “Março é o dezembro do nosso financeiro, é quando recebemos os 

pagamentos das compras de Natal. Vendemos calçados com pagamento para 60, 90, 120 dias, 

e com as lojas fechadas em março o nosso cliente não fez o pagamento”. Para mitigar os 

impactos do lockdown e do toque de recolher nos estados onde atua, há duas semanas a Casa 

Pio passou a trabalhar com boleto bancário enviado aos clientes por email. Por causa dos novos 

decretos regionais, a rede ficará com as portas fechadas no Ceará. Na Paraíba e em Pernambuco, 

trabalhará em horário reduzido de segunda a sexta. 

Clóvis conta que enviar o boleto ajuda a manter o negócio de pé, mas por outro lado 

reduz o fluxo de novas compras dos clientes, que ainda são muito atraídos pelas vitrines. “Cada 

vez que o nosso cliente vai pagar uma prestação na loja, ele compra um produto novo. Com o 

boleto, esse fluxo acaba. No isolamento, o cliente vai menos à loja, não tem amigo secreto, 
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Carnaval, o sapato dura mais”, afirma. O empresário diz que estão mudando uma tradição de 

94 anos e enviando boletos aos clientes para não ficarem sem receber. "Como a gente diz aqui 

no Nordeste, a água está toldada, está muito escura, e a volta será muito lenta". 

O menor acesso à internet na região é um entrave para o comércio local. Em um 

levantamento do Cetic.br (Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação), que mostra o acesso de domicílios à internet por região, o Nordeste é o 

lanterninha: 65% das residências têm acesso à rede, contra 75% no Sudeste, 73% no Sul, 72% 

no Norte e 70% Centro-Oeste. Na relação de usuários que fizeram ao menos um acesso nos 

últimos três meses, a região também fica para trás. Foram 77%, atrás de Sul (78%), Sudeste 

(80%), Norte (80) e Centro-Oeste (83%). 

Essa realidade dificulta a digitalização dos negócios, como mostra Alexandre Cordeiro, 

sócio da rede de eletrodomésticos Solar Magazine, que tem 44 lojas no Ceará e no Rio Grande 

do Norte. Na pandemia, a rede começou a vender pelo WhatsApp, contratou profissionais para 

implantar um ecommerce, mas ele diz que o novo canal de vendas ainda está engatinhando, o 

que causa apreensão com o acirramento da pandemia. Cordeiro conta que 98% das vendas 

ainda são realizadas em lojas físicas. Com as restrições na Grande Fortaleza em março, a rede 

está com 15 lojas fechadas, e ele teme que esse número aumente nos próximos dias. 

“As lojas da Grande Fortaleza representam 40% do meu faturamento. Imagina o impacto 

que estou tendo. O interior, que não estava entrando em lockdown, está começando [a fechar] 

a entrar agora. Isso começa a deixar gente mais preocupado”, afirma. Segundo Cordeiro, o abre 

e fecha tem sido cruel com muitos. A rede, por exemplo, fez uma inauguração em Tabuleiro do 

Norte, no interior do Ceará, porque teve uma oportunidade para adquirir uma loja. A volta do 

auxílio emergencial, ele avalia, não vai aliviar esse cenário. “O auxílio ajudou muito, fez circular 

moeda dentro do mercado. Mas acho que esse novo auxílio, por ter um valor menor, não vai ter 

o mesmo efeito e as pessoas vão ter que se preocupar em comprar comida”, afirma. 

Em 2020, a primeira rodada do auxílio emergencial liberou parcelas de R$ 600, inclusíve 

para beneficiários do Bolsa Família, o que teve um grande impacto na recuperação econômica 

no Nordeste. O economista Thiago Moraes Moreira, consultor em planejamento e professor da 

pós-graduação do Ibmec, fez um estudo que sinaliza o resultado. No levantamento, ele 

desagregou a recuperação do comércio em dois subgrupos. A expansão do comércio varejista, 

de abril a agosto, ficou em 51% no Norte e Nordeste. No Centro-Sul-Sudeste, o avanço foi menor, 

de 27%. A diferença foi atribuída aos efeitos do auxílio sobre a renda dos mais pobres. 

Foram favorecidos os segmentos voltados ao lar, como eletrodomésticos, decoração e 

material de construção, que agora sentem a falta do benefício e projetam um ano pior com a 
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queda do valor do auxílio. O governo definiu que serão liberadas quatro parcelas de R$ 150, R$ 

250 ou R$ 375, a depender do perfil familiar. Serão atendidas 45,6 milhões de pessoas, 22,6 

milhões a menos dos beneficiados na primeira fase. 

José Lucena é dono da rede de material de construção Comjol, no Rio Grande do Norte. 

No ano passado, as vendas registraram crescimento de 29% em relação a 2019, puxadas, 

principalmente, por pequenas reformas. “Para material de construção, março do ano passado 

foi péssimo, mas, entre o final de abril e maio, a gente começou a reverter em V essa queda com 

pequenas reformas", afirma. "O auxílio ajudou muito, pois a quantidade de dinheiro que 

começou a circular dentro das lojas foi grande.” Com os ganhos, Lucena ampliou o quadro de 

funcionários, passou a atuar no ecommerce e iniciou o ano otimista com a previsão de duas 

inaugurações no interior —uma para 2021 e outra para 2022. “A gente sustentou empregos com 

os programas do governo e no final do ano tínhamos crescido mais 10% em quantidade de 

funcionários”. No entanto, o cenário de crescimento não é mais o mesmo, uma vez que o valor 

do auxílio caiu. O empresário afirma que a indefinição sobre o lockdown e o aumento do índice 

de transmissibilidade no estado, agora, mobilizam mais sua atenção do que uma menor na 

injeção de recursos da segunda rodada do auxílio emergencial. 

 

Fundo de pensão canadense CPP dá largada a investimentos em 

saneamento no País. 

Broadcast 

O fundo de pensão canadense CPP deu largada, nesta semana, a uma série de 

investimentos que pretende fazer no setor de saneamento no Brasil após a sanção do novo 

marco legal do setor, há menos de um ano. O CPP fechou acordo para aportar R$ 1,18 bilhão 

em troca de uma fatia de 45% na Iguá Saneamento, conforme antecipado pela Coluna em 

janeiro. Ao entrar na Iguá, a ideia é dar musculatura para a que empresa deslanche no setor. 

Atualmente, a companhia detém 18 contratos em cinco Estados e é responsável pelo 

abastecimento de água e coleta de esgoto a 6 milhões de pessoas. A principal disputa no radar 

é a concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae), que deve 

movimentar R$ 40 bilhões, maior projeto de infraestrutura do País. 

O diretor-geral do CPP na América Latina, Rodolfo Spielman, avalia que o setor de 

saneamento tem muito potencial para crescer após a sanção do novo marco legal, que permite 

maior participação da iniciativa privada. Por sua vez, o diretor de infraestrutura, Ricardo Szlejf, 

estima que a Iguá participará de “muitos, senão todos os processos de concessão e privatização 
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nos próximos anos”.  O aporte de R$ 1,18 bi do CPP na Iguá envolve R$ 514 milhões na 

capitalização da companhia e R$ 664 milhões na compra de ações do fundo Cyan, do empresário 

Flávio Guimarães, e do Bradesco, que deixam o quadro societário. Com isso, a Iguá terá como 

controladores CPP (45%), Aimco (39%) e IG4 (5%), todos via fundo de investimento, além da 

BNDESPAR (11%) via participação direta. 

O CPP também mira ativos nas áreas de geração e transmissão de energia, redes de fibra 

ótica e torres de telecomunicações, além de rodovias. O fundo canadense tem cerca de US$ 5 

bilhões em investimentos no Brasil, o equivalente a metade da carteira de toda a América Latina. 

 

Baixa nas vendas de Ônibus 

Broadcast 

A pandemia derrubou as vendas de ônibus, mas a Marcopolo viu os negócios de 

fretamento avançarem. Diante das regras de distanciamento impostas para o transporte de 

funcionários em diversos setores, a fabricante de carrocerias de ônibus vai dobrar as entregas 

do segmento no primeiro quadrimestre. No período, a companhia deve entregar mais de 200 

unidades no segmento. As maiores compradoras são empresas de mineração e agronegócio, 

que estão aumentando suas frotas para aumentar o distanciamento dentro dos veículos e 

reduzir os riscos de contaminação pela covid-19. Muitas estão substituindo vans por 

microônibus. » Retomada. Com o avanço da vacinação contra a covid-19 no País, a Marcopolo 

espera que o grupo continue crescendo em duas frentes: a retomada em linhas regulares e, em 

um segundo momento, do turismo regional. A empresa encerrou 2020 com 52,7% de 

participação no mercado de carrocerias de ônibus no País. 

 

Público Feminino 

Broadcast 

A Clear Corretora, do grupo XP e especializada no varejo de investimentos, está de olho 

no potencial do público feminino para ampliar a sua base de clientes em Bolsa. Com a campanha 

“Rumo ao Milhão”, a Clear pretende levar um milhão de mulheres ativas à Bolsa, até o fim deste 

ano. Relatório da B3 de dezembro do ano passado, mostrou que o público feminino representa 

apenas 26% dos mais de 3 mil CPFS cadastrados na Bolsa. Levando-se em conta a participação 

majoritária de mulheres na população, o porcentual dá conta do potencial de entrada das 

mulheres no mercado de renda variável. Com isso, as investidoras não são apenas da Clear, mas 

(23/03/2021)
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de todas as marcas da XP. Além de incentivar os investimentos em ações, a ideia é atrair as 

mulheres interessadas em atuar no mercado financeiro de maneira geral. 

 

Crescimento de financiamento aos pequenos e médios 

Broadcast 

O Banco Original viu crescer em 61%, ao longo dos 12 meses encerrados em março, a 

base de clientes nas contas digitais de pequenos e médios empreendedores, com faturamento 

anual de até R$ 50 milhões. Esse é o grupo mais atingido pela pandemia, em meio às restrições 

de circulação de pessoas e à baixa oferta de crédito para seus negócios. 

A carteira de crédito contratada pela categoria no período aumentou 196%, sendo 10% 

fruto do convênio do banco com a linha de crédito do Sebrae com aval do FAMP (Fundo de Aval 

a Micro e Pequena Empresa), que oferece garantias complementares ao crédito. 

 

Indústria de alta tecnologia sofre mais na pandemia 

Broadcast 

A crise provocada pela pandemia atingiu duramente a indústria brasileira, que há anos 

enfrenta dificuldades para retomar o vigor que demonstrou até o início deste século. Mas afetou 

ainda mais um segmento vital para o Brasil se manter competitivo no mercado mundial de 

produtos industrializados, mas que já dava sinais de fragilidade antes do início da crise sanitária. 

Trata-se do segmento de alta tecnologia, que, no comércio internacional, é o que vem 

mostrando mais dinamismo entre todos os ramos industriais. 

O segmento de alta tecnologia recuou 3,4% em 2020, depois da queda de 3,3% em 2019. 

A crise no ano da pandemia só não foi mais intensa porque as medidas de enfrentamento do 

problema estimularam a demanda de alguns bens industriais típicos do setor de alta tecnologia, 

como medicamentos e produtos eletroeletrônicos. Os primeiros tiveram aumento de produção 

pela óbvia demanda impulsionada na crise sanitária. Os segundos foram mais consumidos 

porque parte da população passou a viver mais tempo em casa, o que a levou a consumir 

eletroeletrônicos domésticos e produtos de informática, como observou o economista-chefe do 

Iedi, Rafael Cagnin, responsável pelo estudo.  

Toda a indústria teve de enfrentar o desafio de operar e sobreviver em tempos de 

isolamento social, que levou à paralisia temporária das máquinas; à escassez de matérias-

primas, insumos e componentes; e à redução da demanda. Mas, para a indústria de alta 

tecnologia, que responde por 5,2% da produção da indústria de transformação do País, os 

(23/03/2021)
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problemas podem ter sido ainda mais difíceis. Esse segmento é, em média, o que mais investe 

em pesquisa e desenvolvimento, e por isso tende a liderar a modernização e o avanço de todo 

o setor de transformação. É o que gera empregos com maiores exigências de qualificação e 

oferece melhores condições de trabalho e de remuneração. E é o que vem apresentando os 

melhores resultados no comércio mundial. Não sem razão, o economista do Iedi está 

preocupado com o cenário atual: está em jogo a capacidade do Brasil de acompanhar o avanço 

da fronteira tecnológica, que se acelera no resto do mundo. 

 

O caos da Logística 

Folha de S. Paulo 

A pandemia  virou a vida do planeta de cabeça para baixo - e na logística não foi 

diferente. Quando parte da indústria parou, no começo de 2020, rotas marítimas foram 

interrompidas, navios e contêineres ficaram pelos portos -e a cadeia produtiva jogou as planilhas 

fora, à espera de alguma normalização. Levantadas algumas restrições, todo mundo correu a 

comprar de tudo por todos os lados.  

Bom para a China. Em novembro, o movimento de contêineres em Xangai, um dos 

principais portos do planeta, bateu o recorde histórico de 42 milhões de TEUs (medida que 

equivale a um contêiner de 20 pés). 

Ruim para o Brasil. O porto de Santos também bateu seu recorde histórico, 

movimentando 338,5 mil TEUs, 10,5% mais que em janeiro de 2020. Mas o frete da China até 

aqui superou todas as marcas, chegando a US$ 9.000 (cerca de R$ 50 mil) por contêiner de 40 

pés - quase cinco vezes a tarifa normal.  Entretanto, como 85% das importações nacionais são 

de manufaturados, mas o Brasil exporta principalmente commodities, transportadas em navios 

graneleiros, acabam não vindo para cá os de contêineres, que preferem mercados mais 

atraentes.  Resultado: Fretes mais caros, atrasos nas entregas de suprimentos e insumos, e 

aumento dos preços ao consumidor final. 

 

IBGC lança iniciativa de governança ambiental 

O Estado de S. Paulo 

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) lançou ontem o Capítulo Brasil 

do Chapter Zero. O Chapter Zero é uma rede global de organizações independentes que 

mobilizam empresários para que as questões relacionadas ao meio ambiente sejam discutidas 

pelas lideranças e incluídas na agenda estratégica dos conselhos de administração. 

(23/03/2021)
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Movimento que nasceu por iniciativa do Fórum Econômico Mundial, o Chapter Zero está 

presente em vários países e é coordenado também pela Universidade de Cambridge. Segundo 

Silvio Dulinsky, membro do comitê executivo e responsável pelas interlocuções do Fórum 

Econômico Mundial com o setor privado na América Latina, a origem do movimento remonta a 

2018, quando, a pedido de alguns presidentes de colegiados de empresas globais, o Fórum 

começou a discutir o tema com conselhos de administração. 

“A transição dos modelos de negócio para uma economia baixa ou sem carbono 

realmente é um desafio transversal para as organizações, com um grande impacto estratégico 

e de longo prazo. Portanto, é fundamental que os conselhos estejam envolvidos”, explica 

Dulinsky. O trabalho do Fórum resultou na publicação de um documento, no encontro anual de 

2019, que estabeleceu princípios para a implementação de uma governança climática efetiva 

nos conselhos, que servem de base para o Chapter Zero. 

“Esse assunto é mais do que necessário de ser acompanhado, é algo que vai impactar a 

humanidade de uma forma severa se a gente não cuidar”, diz Pedro Melo, diretor-geral do IBGC. 

“O propósito dessa iniciativa é empoderar os conselheiros e todos aqueles que circundam os 

conselhos, os vários comitês, para efetivamente se mobilizarem para o debate estratégico sobre 

o desafio climático de alcançar a meta de emissões de carbono zero em 2050, que está alinhada 

com o acordo de Paris.” 

O Chapter Zero já está estabelecido em países como Itália, Reino Unido, Malásia, Rússia, 

Suíça, Canadá e França. Além do Brasil, mais de dez outros países se preparam para lançar seus 

capítulos ainda neste ano. O Capítulo Brasil do Chapter Zero fomentará o debate sobre a questão 

climática por meio de eventos, cursos, publicações e pesquisas. “Para atingirmos a redução de 

carbono, todo o modelo de negócio das empresas precisa mudar e isso não se faz do dia para a 

noite”, declara Valeria Café, diretora do IBGC. “Isso vai demorar muito tempo, ainda mais nas 

empresas de indústria de base, que são mais complicadas para fazer essa transformação por 

conta dos maiores impactos ambientais. E essa mudança tem que partir das estruturas 

estratégicas de governança.”, defende. 

Para Dulinsky, do Fórum Econômico Mundial, o mais importante é que as 

transformações para lidar com a questão climática não ocorram nas empresas isoladamente, 

mas em todo o ecossistema econômico. “Precisamos transformar as nossas cadeias de valor. 

Porque, se uma empresa procura fazer esse esforço de transição para o modelo de baixo 

carbono sozinha, ela pode ter uma redução da sua competitividade, caso não haja um 

movimento coordenado, não haja incentivos para que toda a indústria, a cadeia de valor, vá na 

mesma direção.” Dulinsky destaca a importância do IBGC para liderar o Capítulo Brasil.  
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Para explicar o engajamento do IBGC com o Chapter Zero, Melo cita a Agenda Positiva 

de Governança – documento que traz 15 medidas práticas que auxiliam a implementação da 

governança corporativa nas empresas, baseadas em seis pilares: ética e integridade, diversidade 

e inclusão, ambiental e social, inovação e transformação, transparência e prestação de contas e 

conselhos do futuro. “De forma muito direta, a iniciativa está alinhada com o nosso pilar 

ambiental e social, mas ela também cruza outros pilares que estão aqui. Conselhos do futuro, 

por exemplo. Há muita discussão em relação à capacidade dos conselheiros do futuro nas 

questões ESG (referentes a aspectos ambientais, sociais e de governança)”, explica. 

 

VW na Tomada 

Folha de S. Paulo 

O presidente da Volkswagen, Herbert Diess, anunciou pela rede social Twitter que 

pretende dominar o mercado de veículos elétricos em cinco anos.  Maior fabricante da era dos 

motores térmicos, a gigante alemã disse que vai abrir seis fábricas de baterias na Europa para 

cumprir a meta, apostando em sua economia de escala e no fôlego financeiro. "Nossa 

transformação será rápida, sem precedentes e em uma escala nunca vista na indústria 

automobilística em um século", afirmou Diess, admirador confesso de Elon Musk, fundador da 

Tesla e líder do mercado de veículos elétricos.  

Com o anúncio, as ações da VW subiram mais de 15% na Bolsa de Valores de Frankfurt, 

tornando-a a empresa mais valiosa no índice Dax, com mais de  € 130 bilhões (R$ 851 bilhões) 

de capitalização.  A meta declarada por Diess é chegar a € 200 bilhões (R$ 1,31 trilhão).  Volume 

até modesto perto do valor de mercado da Tesla, de US$ 619 bilhões (R$ 3,4 trilhões).  

 

Crescimento do mercado PET 

Folha de S. Paulo 

Se tem um setor que se saiu bem durante a pandemia, foi o de produtos para animais 

de estimação, o chamado mercado pet, que estima movimento, em 2020, de US$ 135 bilhões 

(R$ 741 bilhões) em todo o mundo. Com a tendência crescente de humanização dos bichinhos, 

presos como o resto dos cidadãos entre quatro paredes, o Brasil fechou 2020 como terceiro 

maior mercado do mundo, atrás apenas de EUA e China, e faturamento projetado de R$ 40,1 

bilhões, 13,5% mais que em 2019. E não bastam mais as roupinhas engraçadas, ou coleiras 

antipulgas. Além de pet influencers que ganham até R$ 80 mil por mês mostrando as graças de 

seus mascotes nas redes sociais, os números levam a produtos cada vez mais sofisticados: 
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 Cerveja canina. À base de água, malte e carne (sem álcool), para brindar à 

amizade; 

  Pet Games. Inspirados em jogos de tabuleiro, estimulam o animal a resolver 

problemas para obter o alimento;  

 Roupa Antiestresse. Segundo o fabricante, diminui os hormônios do estresse e 

a frequência cardíaca dos animais;   

 Cannabis medicinal. Óleos de massagem a suplementos mastigáveis à base de, 

sim, cannabis. E não, não dá barato.  

 

(23/03/2021)

(23/03/2021)
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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 

(23/03/2021)


