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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
14 DE ABRIL DE 2021 
 

Recuperação do comércio mundial e desigualdades 
(14/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Será forte, sobre o comércio mundial, o impacto do pacote de medidas do 

governo do presidente Joe Biden para estimular a economia norte-americana. A OMC 

prevê uma alta de 8% nas trocas comerciais no mundo neste ano, em grande parte por 

causa do aumento de 11,4% da demanda dos Estados Unidos. Por meio do comércio, a 

esperada recuperação da economia dos EUA deverá estender seus efeitos para outros 

países com relativa rapidez. 

As estimativas da OMC estão sujeitas à evolução de alguns fatores, em 

particular da pandemia. A produção e a distribuição de vacinas ainda não são 

suficientes para atender à demanda global no ritmo ideal, especialmente a dos países 

menos desenvolvidos. O surgimento de novas variantes do vírus acrescenta alguns 

graus de incerteza ao quadro sanitário mundial. As novas projeções da OMC para o 

comércio mundial de mercadorias são melhores do que as feitas em outubro de 2020, 

de expansão de 7,2% neste ano. Também a avaliação das perdas em que o comércio 

mundial incorreu em 2020 foi revista, de redução de 9,2% no relatório de 2020, para 

7,2% no atual. Se confirmado, o crescimento de 2021 compensará as perdas de 2020. 

Mas a recuperação poderá ter fôlego limitado. O crescimento do comércio mundial 

perderá vigor em 2022, para o qual a OMC previu expansão de 4%, menor do que a 

observada antes de 2019. 

Outro aspecto são as disparidades entre países e regiões. Da mesma forma, 

persistirão desigualdades no ritmo da vacinação contra a covid-19 nos países 

desenvolvidos e nos mais pobres. Mas a retomada do comércio internacional está 

sendo benéfica para todos. “A forte recuperação do comércio global desde meados do 

ano passado ajudou a suavizar o golpe da pandemia para pessoas, empresas e 

economias”, disse a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-iweala. “Manter os 

mercados abertos será essencial para a superação desta crise e a distribuição rápida, 
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global e equitativa de vacinas é pré-requisito para a recuperação forte e sustentada de 

que precisamos”, completou Okonjoiweala. 

 

Cidades buscam modernizar a iluminação pública (14/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

Iniciada em dezembro de 2017, a Parceria Público-Privada (PPP) para 

modernização da iluminação pública de Belo Horizonte – primeira da América Latina a 

seguir o conceito de internet das coisas (IoT) – acaba de ser concluída. De acordo com 

a concessionária BHIP, formada pela BMPI Infra e pela Remo Engenharia, foram 

modernizados 182 mil pontos de luz em toda a capital mineira no tempo recorde de 

três anos. A previsão é de uma economia de R$ 25 milhões nos gastos anuais da 

prefeitura com energia para manter a iluminação pública. 

Aliar tecnologia e logística foi fundamental para a entrega, segundo Miguel 

Noronha, diretor executivo da BMPI. “Montamos uma linha de produção com a 

aquisição de grandes lotes de lâmpadas de LED e adaptação dos nossos caminhões 

para carregar as luminárias já pré-montadas”, explica. Um diferencial do modelo 

adotado na capital mineira é que 32 mil dos pontos de luz instalados são controlados 

por telegestão. “Dá para fazer todo o acompanhamento e ativação remotamente”, diz 

Noronha. “Por meio da rede mesh (rede de malha), podemos ter alcance de 

transmissão de dados em cerca de 98% do território de BH.” 

O painel de controle do centro operacional mostra online o número de 

chamados abertos e regiões com falta de energia, por exemplo. O sistema tem ainda 

capacidade de autogestão, identificando falhas em tempo real nas lâmpadas de LED e 

se autocorrigindo. Com a tecnologia, as queixas sobre problemas na iluminação, que 

eram a segunda maior fonte de reclamação na prefeitura, caíram para uma média de 

oito por mês. 

Henrique Castilho, da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, diz que 

a implantação começou pelos bairros da periferia e áreas mais sensíveis da cidade, que 

tinham altos índices de criminalidade e acidentes, e que a mudança trazida pela nova 

iluminação já aparece. “Os cidadãos vão fazer a primeira avaliação oficial a partir do 
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segundo semestre, mas já sabemos que houve queda de 20% para 1% nas solicitações 

de serviço e os índices de criminalidade também caíram muito”, diz. 

Para o consultor de desenvolvimento urbano Fernando de Mello, o conceito de 

cidades inteligentes é diverso e vem se aprimorando no Brasil, mas hoje já se entende 

o uso de tecnologias como estratégia de aceleração do processo de transição 

energética para soluções mais sustentáveis e ecológicas. “Substituir todas as lâmpadas 

por LED é muito importante para diminuir a emissão de carbono”, explica. Além da 

economia de até 45% nos gastos energéticos, o especialista diz que se elimina também 

o risco de contaminação ambiental das luminárias de sódio ou mercúrio, que liberam 

metais pesados e outros elementos químicos quando não são descartadas 

corretamente. Ele destaca ainda a relação da tecnologia das lâmpadas LED com a 

diminuição do ônus para a segurança e a saúde públicas.  

Outras metrópoles brasileiras também estão implantando – ou tentando 

implantar – seus parques de iluminação de LED. No caso de São Paulo, a gestão do ex-

prefeito Fernando Haddad idealizou o projeto da PPP da Iluminação ainda em 2015, 

mas a licitação se arrastou por mais de quatro anos, entre brigas na Justiça. Retomado 

em formato provisório pelo atual prefeito Bruno Covas em agosto de 2019, o contrato 

já possibilitou a modernização de mais de 186 mil pontos de luz pela cidade e a 

instalação de outros 8,6 mil (dados de dezembro de 2020). O projeto original prevê um 

total de 700 mil pontos modernizados. 

Em Porto Alegre, a concessionária IPSul assumiu a iluminação pública em 

outubro do ano passado, com o compromisso de instalar 100 mil lâmpadas de LED na 

cidade em três fases: primeiro nos bairros periféricos, depois nos restantes. Por 

último, a capital gaúcha vai modernizar a iluminação de avenidas e praças que não 

tiverem sido contempladas no plano piloto, posto em prática no segundo semestre de 

2020 pela IPSul. 

Belém é mais uma que aprovou uma PPP de iluminação pública que deve 

instalar mais de 10 mil novos pontos de luz, além de modernizar os 90 mil já 

existentes. A empreitada ficou a cargo do consórcio Luz de Belém II, liderado pela 

Conasa em parceria com Zetta e Ello. 
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Crescimento na Demanda de Alimentos Embalados 
(14/04/2021) 
Broadcast 

Mais refeições feitas em casa e consumidores em busca de alimentos saudáveis 

impulsionam os negócios da paranaense Vapza, líder no mercado de alimentos 

embalados a vácuo e cozidos no vapor. A empresa espera crescer 15% neste ano, após 

fechar 2020 com vendas 12% maiores. “A expectativa é retomar o patamar de receita 

da pré-pandemia no foodservice, que caiu 17% em 2020, e avançar dois dígitos no 

varejo”, diz Enrico Milani, o CEO. Parte do impulso deve vir do mercado externo, onde 

prevê alta de 18%, ante 32% de 2020. O fechamento de bares e restaurantes levou 

uma parcela do faturamento da Vapza para supermercados e marketplaces. O varejo 

ganhou 15% nas vendas da empresa e representando 60% da receita. A empresa 

passou a atuar no Norte e Nordeste, ampliando a base nacional para 5 mil 

estabelecimentos. Neste ano, a Vapza começará a fabricar uma linha para o público 

infantil. Está investindo cerca de R$ 5 milhões na sua planta de Castro (PR) para entrar 

no segmento. A maior parte será aplicada em nova linha de produção, onde serão 

fabricadas refeições completas com carboidrato, proteína e legumes.  

 

Bancos devem estender prazo para quitar dívidas (14/04/2021) 
Broadcast 

Os bancos renegociaram quase R$ 1 trilhão em empréstimos em 2020. Com a 

segunda onda da covid-19, alguns já se preparam para uma nova rodada de ajustes. 

Para a Febraban, crise será concentrada em alguns setores. 

Após renegociarem quase R$ 1 trilhão em contratos de empréstimos em 2020, 

suspendendo mais de R$ 146 bilhões em financiamentos, os maiores bancos do País 

começam a identificar novas dificuldades dos clientes na segunda onda da pandemia. 

Embora o consenso do setor financeiro seja de que a crise atual será menos profunda 

do que em 2020, algumas instituições se preparam para uma nova rodada de 

renegociações. 

Segundo o economista-chefe da Febraban, Rubens Sardenberg, a perspectiva 

agora é de que, embora a pandemia esteja mais forte em 2021, o efeito para a 
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economia deve ser mais concentrado. “Há perspectiva de vacinação. Mas há a 

perspectiva de que a situação vai melhorar a partir do segundo semestre.” Ele admite, 

porém, que há alguns sinais de alerta no horizonte. “Alguns bancos já estão em 

processo de renegociação – não amplo, mas focado. Não adianta cobrar um dono de 

restaurante que não pode abrir”, diz o economista da Febraban. 

O diretor executivo do Bradesco, José Ramos Rocha Neto, conta que o banco 

sequer chegou a fechar as portas da renegociação de crédito. “Por mais que o sistema 

permaneça aberto desde o ano passado, muitas vezes o cliente não se lembra dessa 

opção. Quando vejo uma redução no fluxo de caixa de uma empresa, posso oferecer a 

prorrogação”, diz. 

Ainda assim, Rocha acredita que as dificuldades dos correntistas do Bradesco 

serão menores neste ano. “Boa parte das empresas criou alternativas para 

continuarem abertas e hoje já estão preparadas para atuar por meio digital. Vimos isso 

no setor de alimentação em 2020. Já houve esse aprendizado.” 

O Broadcast procurou os cinco maiores bancos do Brasil para saber quais 

medidas tomadas por eles no crédito. O Itaú Unibanco respondeu que não adotou 

novas ações. Isso não impede que continuemos a discutir situações pontuais de nossos 

clienteS”, afirmou, em nota.  

O Santander informou ter tomado duas medidas neste ano para facilitar os 

pagamentos dos contratos de crédito. Uma delas foi a prorrogação por mais três 

meses da carência nas operações de giro para empresas. De acordo com o banco, 35% 

das firmas que usam a linha aderiram à opção. Para pessoas físicas, o Santander lançou 

condições especiais para clientes e não clientes no empréstimo pessoal, no consignado 

e no financiamento de veículos. 

O Banco do Brasil informou que oferece linhas de renegociação que 

contemplam até seis meses de carência, todas customizadas de acordo com o perfil do 

cliente. A Caixa Econômica Federal declarou que tem proporcionado aos seus clientes 

a possibilidade de pausa em contratos de crédito e condições facilitadas para 

renegociação de dívidas. Para as micro e pequenas empresas, o banco ampliou o prazo 

de carência para início do pagamento do financiamento do Pronampe de 8 para 11 

meses. 
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Dissemina-se a desaceleração da indústria (14/04/2021) 
Broadcast 

A redução da atividade da indústria está se disseminando pelo País. Além de 

interromper uma sequência de nove altas mensais consecutivas, a queda da produção 

de 0,7% em fevereiro, na comparação com o mês anterior, afetou 10 dos 15 locais 

pesquisados pelo IBGE. Em janeiro, oito regiões haviam registrado produção menor do 

que a do mês anterior. 

Os dados estão na Pesquisa Industrial Mensal Regional (PIM Regional) do IBGE. 

Em janeiro, esses dados já mostravam um “arrefecimento da indústria diante do 

cenário da pandemia em 2021”, observou o analista do IBGE Bernardo Almeida, 

responsável pela pesquisa. “Em fevereiro, há o enrijecimento das políticas sanitárias, 

que afetam  a cadeia produtiva da indústria. E isso resultando no maior espalhamento 

de locais com queda na produção.” 

As quedas mais acentuadas foram observadas no Ceará (-7,7%), Pará (-7,4%) e 

Bahia (-5,8%). O desempenho mais notável, porém, é o de São Paulo. Até agora, São 

Paulo – onde está instalado o maior parque industrial do País, responsável por 34% da 

produção nacional – vinha puxando a recuperação da indústria. Em fevereiro, a 

indústria paulista produziu 1,3% menos do que em janeiro. Os Estados do Sul, que 

vinham contribuindo para expandir a produção nacional, tiveram desempenho 

negativo em fevereiro. Perderam o que haviam ganhado em janeiro. 

Na comparação com fevereiro de 2020 – quando a economia ainda não havia 

sido afetada pela crise sanitária –, a produção nacional teve pequena elevação, de 

0,4%. Nessa comparação, foi notável a redução de 20,9% da produção industrial da 

Bahia, cuja economia foi duramente afetada pelo fechamento da fábrica da Ford em 

Camaçari. 

A queda em fevereiro (na comparação com janeiro) no Estado de São Paulo, 

como em outras regiões, pode ser explicada pelo recrudescimento da pandemia, que 

exige medidas mais rigorosas de restrição à aglomeração de pessoas e afeta o 

comércio e a produção, e pela suspensão do pagamento do auxílio emergencial, que 

conteve o consumo. O efeito da interrupção do auxílio emergencial foi mais sentido no 



    

7 
 

Nordeste. A indústria da região não cresce desde dezembro e sua produção está 6,1% 

abaixo da registrada antes da pandemia. 

Varejo cresce 0,6% em fevereiro, aponta IBGE (14/04/2021) 
Broadcast 

Após três meses sem crescimento, as vendas do comércio varejista 

aumentaram 0,6% em fevereiro ante janeiro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de 

Comércio divulgados ontem pelo IBGE. Especialistas alertam, porém, que o 

desempenho de março deve ser negativo, em um cenário de endurecimento de 

medidas restritivas para combate à pandemia. 

“A tendência é de que as vendas só reajam positivamente de forma contínua a 

partir da segunda metade do ano – período em que se espera um nível de imunização 

mais significativo da população e, portanto, menos restrições ao funcionamento dos 

estabelecimentos comerciais”, escreveu Fabio Bentes, economista da Confederação 

Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que aumentou sua previsão de alta 

no volume de vendas do comércio varejista em 2021, de 3,1% para 3,3%. 

A economista-chefe do Banco Inter, Rafaela Vitória, lembrou que o crescimento 

das vendas no varejo em fevereiro ocorreu num mês atípico, porque o carnaval acabou 

cancelado em importantes centros consumidores, o que pode ter afetado o ajuste 

sazonal dos dados da pesquisa. Ela prevê um recuo nas vendas em março, o que pode 

levar o varejo a fechar o primeiro trimestre de 2021 com queda de até 1% em relação 

ao mesmo período de 2020. 

O retorno do auxílio emergencial em abril, embora com valor e alcance 

menores que no ano passado, sugere uma perspectiva melhor para o mês seguinte, 

observa Gustavo Cruz, estrategista da gestora de recursos RB Investimentos. “Tem 

vários estudos que realmente mostram que teve uma correlação bem forte do auxílio 

com o varejo e provavelmente voltará a ter impacto positivo em abril, mas março será 

o patinho feio do ano, podendo ser o pior resultado do mês por causa das novas”, 

avalia Cruz. 

No comércio varejista ampliado, que inclui as atividades de veículos e material 

de construção, houve elevação de 4,1%. As vendas de veículos aumentaram 8,8%, 

enquanto as de material de construção subiram 2,0%. Na comparação com fevereiro 



    

8 
 

de 2020, as vendas no varejo encolheram 3,8% em fevereiro de 2021, enquanto o 

varejo ampliado diminuiu 1,9%. 

 

Bitcoin chega à Bolsa dos EUA e atinge recorde (14/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

O mercado de bitcoin está prestes a dar um passo relevante: a Coinbase, maior 

plataforma de negociação de criptomoedas dos Estados Unidos, vai abrir hoje seu 

capital na Nasdaq, pregão de Nova York que concentra negócios de tecnologia. Com 

isso, os preços das bitcoins atingiram a máxima histórica na madrugada de ontem, 

superando a marca de US$ 63 mil, ou cerca de R$ 360 mil. O valor da moeda digital 

mais do que dobrou em 2021. A criptomoeda havia iniciado o ano cotada a US$ 29 mil. 

A expectativa em torno do IPO  da Coinbase é grande. A Nasdaq definiu o preço 

de referência das ações a US$ 250, o que colocaria o valor do negócio como um todo 

pouco acima de US$ 49 bilhões, de acordo com a agência Reuters. 

No entanto, segundo informações de fontes de mercado, o valor pode ser 

considerado conservador, já que a negociação privada das cotas da companhia se 

situava por volta de US$ 340 ao longo do primeiro trimestre do ano. 

Segundo a revista The Economist, os resultados preliminares do primeiro 

trimestre do Coinbase, publicados na semana passada, levam a crer que a estreia na 

Nasdaq será robusta. A projeção de lucro é de US$ 730 milhões a US$ 800 milhões, 

frente a uma receita de US$ 1,8 bilhão – bem acima do balanço do trimestre anterior. 

Ainda segundo a The Economist, a avaliação inicial do negócio poderia atingir US$ 100 

bilhões. 

Apesar das fortes altas das criptomoedas, negócios ligados ao setor estão sob 

escrutínio. A Reuters apurou que o HSBC proibiu seus clientes da plataforma de 

negociações online de comprar ações da empresa de softwares Micro Strategy Inc. O 

presidente da empresa, Michael J. Saylor, é um entusiasta do bitcoin. Segundo 

informações da própria companhia, a empresa possui 90.531 unidades da 

criptomoeda. Em nota, o HSBC diz não desejar “exposição direta a moedas virtuais e 

tem tolerância limitada para facilitar produtos ou títulos que derivam seu valor de 

moedas virtuais”. A Microstrategy não comentou. 
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Cenário difícil afeta até IPOS do setor de saúde, o ‘queridinho’ 

de investidores (14/04/2021) 
O Estado de S. Paulo 

A piora da pandemia de covid-19 no Brasil, diante de um ritmo lento de 

vacinação, não passou ao largo das ofertas de ações das empresas de saúde – setor 

que, até pouco tempo atrás, era apontado como “queridinho” do mercado financeiro e 

grande aposta para a atual temporada de IPO. Resultado: em poucos dias, companhias 

que tinham lançado ofertas bastante ambiciosas tiveram de reduzir estimativas de 

preços e postergar suas operações, refletindo a maior percepção ao risco em relação 

ao País. Embora a situação não esteja tão difícil quanto para negócios de outras áreas 

– um total de 18 empresas simplesmente desistiu de ir à Bolsa neste momento, 

incluindo marcas como Wine, Kalunga e Tok & Stok. 

Os ventos não são mais tão favoráveis para as empresas de saúde. Para 

conseguir emplacar sua operação, na semana passada, a rede de laboratórios clínicos 

Diagnósticos da América (Dasa) teve de aceitar um desconto em relação ao preço 

desejado. E a Dasa não foi a única a ceder à nova realidade da Bolsa. A fabricante de 

medicamentos Blau teve de reduzir o total de ações a serem vendidas no IPO. Além 

disso, a companhia adiou o fechamento da operação em uma semana, indicando a 

potenciais investidores que poderia reduzir o preço anteriormente definido como 

mínimo em 10%, apurou o Estadão. 

Nem redes de hospitais estão imunes a contratempos. A rede de Mater Dei, de 

Belo Horizonte, considera diminuir em até 15% o valor inicialmente proposto na 

oferta, após pressão de investidores por descontos. Procuradas, Blau e Mater Dei, que 

definem o valor de suas ofertas amanhã, não comentaram o tema, por estarem em 

período de silêncio. 

Ainda assim, é grande a fila de nomes do setor, que lidera em total de pedidos 

de IPOS à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Kora Saúde, com sete hospitais no 

Espírito Santo, dois no Tocantins e um no Mato Grosso, prevê uma arrecadação de R$ 
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1,7 bilhão na estreia na B3. A lista ainda inclui o Care Caledônia, de Campinas (que 

projeta levantar R$ 1,1 bilhão), a distribuidora de medicamentos e materiais CM 

Hospitalar (R$ 2 bilhões), a farmacêutica Athena e o laboratório Teuto. Para as 

próximas semanas haverá também a oferta subsequente da Hapvida, que ocorre na 

esteira da fusão com a Notredame Intermédica. 

O setor de saúde, tradicionalmente, acaba tendo um “prêmio” de preço em 

relação a outros segmentos – até pelo histórico de bons resultados. A abertura de 

capital da Rede D’OR, em dezembro, movimentou R$ 11 bilhões – uma das maiores da 

história da Bolsa brasileira e com demanda muito acima à oferta. A exigência de 

descontos tem mais relação com o humor do mercado do que com o setor. “O que 

está acontecendo é cíclico: os investidores estão reprecificando riscos. As incertezas, 

os ruídos políticos, a crise sanitária e o recente aumento dos juros mudam o cálculo de 

quanto vale uma nova ação no mercado”, explica o presidente da corretora BCG 

Liquidez, Ermínio Lucci. 

“Essa questão de cancelamentos e adiamentos de IPO é normal. Costuma 

acontecer, mesmo no setor de saúde, que vive um cenário de crescimento. Vimos um 

aumento de ofertas de empresas de saúde e isso acabou dividindo as atenções dos 

investidores”, diz o gerente de pesquisa da corretora Ativa Investimentos, Pedro Serra. 

Heloise Sanchez, da equipe de análise da Terra Investimentos, reforça que as 

desistências refletem as incertezas político-econômicas do País. “O País passa por 

redução do auxílio emergencial, maiores restrições de lockdown, Orçamento ainda não 

aprovado, aumento de inflação, alta da Selic, dólar desvalorizado, entre outros. Tudo 

isso faz com que as empresas fiquem mais receosas, aguardando maiores 

desdobramentos para tomada de decisões. Com isso, um IPO que parecia bastante 

viável há seis meses acaba gerando dúvidas da viabilidade no meio de um cenário tão 

incerto.” 



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 

(14/04/2021)


