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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
06 DE MAIO DE 2021 

 

Selic vai a 3,50%, na 2ª alta da taxa neste ano 
Alta ocorre apesar das dificuldades do Brasil para reativar a atividade econômica; 

decisão está focada no receio de que a inflação possa acelerar, em especial no 

próximo ano. Copom sinaliza nova elevação de 0,75 ponto porcentual na próxima 

reunião 

O Estado de S. Paulo 

Para tentar conter a alta da inflação, o Banco Central elevou ontem a Selic, de 

2,75% para 3,50% ao ano. Esse foi o segundo aumento consecutivo de 0,75 ponto 

porcentual em 2021. Na decisão, o órgão sinalizou a intenção de promover novo 

reajuste no próximo mês, para 4,25% ao ano. A alta ocorre mesmo com o BC 

reconhecendo o impacto da segunda onda da covid-19 sobre a economia do País. Esse 

foi o segundo aumento consecutivo de 0,75 ponto porcentual, em um movimento 

iniciado em março deste ano. Ao anunciar a decisão, o BC também sinalizou a intenção 

de promover novo aumento no próximo mês, para 4,25% ao ano. 

A alta de juros ocorre apesar das dificuldades do Brasil para reativar a atividade 

econômica. Por trás da decisão do BC está o receio de que a inflação brasileira possa 

acelerar, em especial no próximo ano – que passou a ser a principal referência da 

instituição em sua decisão sobre os juros. As projeções do BACEN, atualizadas ontem, 

indicam que o IPCA – o índice oficial de inflação – encerrará 2021 com alta de 5,1%. 

Esse porcentual já está bem acima da meta de inflação perseguida pelo BC para este 

ano, de 3,75%, embora exista uma margem de tolerância de 1,5 ponto porcentual 

(inflação entre 2,25% e 5,25%). Já a expectativa do BC para o IPCA em 2022 é de 3,4% 

– valor muito próximo da meta para o ano que vem, de 3,50%. Para evitar que o índice 

de preços se “descole” da meta em 2022, o BC decidiu elevar os juros. 

Ao justificar a decisão, o BC lembrou em comunicado que, “com exceção do 

petróleo, os preços internacionais das commodities continuaram em elevação, com 

impacto sobre os preços de alimentos e bens industriais”. “Além disso, a elevação de 
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bandeira tarifária deve manter a inflação pressionada no curto prazo”, acrescentou o 

BC, em referência ao mecanismo que eleva o valor da conta de energia elétrica para 

famílias e empresas. 

O BC também alertou para o chamado “risco fiscal”, ligado às dificuldades do 

governo em equilibrar receitas e despesas, em especial em meio ao combate aos 

efeitos da covid-19. Para a instituição, “novos prolongamentos das políticas fiscais de 

resposta à pandemia que piorem a trajetória fiscal do País”, assim como frustrações 

em relação às reformas econômicas, podem gerar mais inflação no futuro. O resultado 

foi que, além de elevar a Selic a 3,50% ao ano, o BC sinalizou novo aumento de 0,75 

ponto porcentual no próximo mês, para 4,25% ao ano. A alta de juros ocorre a 

despeito de a autarquia reconhecer o impacto da segunda onda da covid-19 sobre o 

Brasil. “Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes mostram 

uma evolução mais positiva do que o esperado, apesar da intensidade da segunda 

onda da pandemia estar maior do que o antecipado”, registrou o BC ontem. “A 

incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia ainda permanece acima da 

usual.” 

Para o economista-chefe da Ativa Investimentos, Étore Sanchez, a comunicação 

do BC reforça a perspectiva de pelo menos mais dois aumentos seguidos de 0,75 ponto 

porcentual da Selic, com a taxa atingindo o patamar de 5,00% ao ano. “Em linhas 

gerais, o BC mostrou-se austero com o avanço da inflação, e a perspectiva é de que 

isso continue assim”, afirmou Sanchez, a respeito da sinalização do BC de que ainda 

manterá algum estímulo à economia, em meio à crise provocada pela pandemia. Na 

prática, a leitura é de que a Selic subirá, mas ainda permanecerá em níveis mais baixos 

que no passado, em função da fraqueza da economia.  

 

O retorno dos investimentos externos 
Broadcast 

Com os resultados contabilizados até abril, os técnicos do Banco Central 

avaliam que o fluxo de investimentos diretos no País (IDP), considerados a fonte mais 

estável para o financiamento das contas externas, está se normalizando. O ingresso de 

IDP em março somou US$ 6,9 bilhões, elevando para US$ 39,3 bilhões o acumulado 
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dos últimos 12 meses, maior do que o valor que ingressou no País em 2020, de US$ 

34,2 bilhões. A estimativa para abril é de US$ 4,9 bilhões. O chefe do Departamento de 

Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, observou que o ingresso está 

mostrando o retorno desse tipo de investidor ao Brasil. “A tendência é de que o IDP 

aumente na medida em que houver normalização na economia, tanto no Brasil como 

no resto mundo, para que as empresas realizarem investimentos.” 

Projeções mais recentes do Banco Central são de ingresso de IDP no valor de 

US$ 60 bilhões no ano. Desde 2015, de maneira ininterrupta, os investimentos diretos 

que chegam ao País têm sido mais do que suficientes para cobrir os saldos negativos 

nas transações correntes das contas externas. Embora tenham diminuído 

expressivamente no ano passado em comparação com o resultado de 2019 (quando 

totalizaram US$ 69,2 bilhões), esses investimentos foram, novamente, maiores do que 

o déficit em transações correntes. 

Em 2021, apesar de uma relevante mudança na contabilização das estatísticas 

de comércio exterior – razão pela qual o déficit em transações correntes em 12 meses 

até fevereiro passou de US$ 6,9 bilhões para US$ 18,1 bilhões –, que levou ao déficit 

de US$ 3,97 bilhões em março, o ingresso de IDP deve, novamente, compensar o 

eventual déficit em conta corrente do balanço de pagamentos. O quadro externo deve 

permanecer sem gerar problemas adicionais a uma economia já cheia deles, como o 

baixo ritmo da recuperação, o desemprego em níveis recordes e dúvidas persistentes 

sobre a consistência da política fiscal, entre outros. 

Boa parte dos resultados das contas externas é afetada pela pandemia. A conta 

de viagens internacionais, por exemplo, que resulta do saldo entre o que os brasileiros 

gastam no exterior e os estrangeiros deixam no País, teve déficit de apenas US$ 100 

milhões em março. Um ano antes, tinha sido de US$ 227 milhões. 

 

Governo avalia novo modelo de aluguel social 
O Estado de S. Paulo 

O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) quer um projeto de parceria 

público-privada de aluguel social, disse o secretário de Habitação, Alfredo Santos. A 

ideia é desonerar o orçamento das famílias de baixa renda e, ao mesmo tempo, 
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permitir a operação privada do empreendimento, inclusive com manutenções 

periódicas no imóvel, evitando problemas de deterioração em residenciais do Minha 

Casa Minha Vida. A iniciativa foi qualificada no Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) e entra em fase de estruturação. Uma opção é combinar 

contrapartidas federais ou locais, como terreno e parte do investimento, na fase de 

construção das moradias voltadas ao aluguel social com o capital do governo local para 

financiar a operação realizada pela empresa – que ficaria responsável por administrar 

o empreendimento. 

Segundo Santos, a participação do governo federal com recursos para as obras 

vai depender de fatores como disponibilidade de Orçamento e real necessidade dessa 

contribuição para reduzir o preço final do aluguel social, adequando o valor à 

capacidade de pagamento das famílias. Na prática, quanto maior for o investimento a 

cargo da empresa, maior será a sua remuneração, o que poderia onerar os 

beneficiários, o gestor local ou até inviabilizar o projeto. 

O governo tem enfrentado limitações no Orçamento e, em 2021, teve zerada a 

verba para construção de casas.  O corte não afeta os estudos da pasta sobre aluguel 

social. Outra hipótese é aproveitar prédios públicos hoje sem uso. Essa alternativa tem 

como vantagem o fato de posicionar essas famílias em locais centrais dos municípios, 

resolvendo um dos problemas da política habitacional de anos anteriores, que isolou 

moradores em áreas sem infraestrutura básica ou equipamentos públicos como 

escolas, creches e unidades de saúde. 

Por outro lado, o custo de adequação pode ser maior do que construir do zero. 

Por isso, segundo o secretário, seriam necessárias “algumas flexibilizações” em códigos 

de realização de obras. Outro modelo que já existe em alguns Estados, como São Paulo 

e Paraná, é a produção voltada a um público específico, como idosos. Nesses modelos, 

os idosos comprometem parte pequena da renda, mas além do aluguel recebem 

outros serviços, como segurança, assistência de saúde no local, entre outras. Um 

desafio, na avaliação de Santos, é mudar o conceito de que aluguel social é sinônimo 

de moradia totalmente subsidiada pelo governo. 
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moradores em áreas sem infraestrutura básica ou equipamentos públicos como 

escolas, creches e unidades de saúde. 

Por outro lado, o custo de adequação pode ser maior do que construir do zero. 

Por isso, segundo o secretário, seriam necessárias “algumas flexibilizações” em códigos 

de realização de obras. Outro modelo que já existe em alguns Estados, como São Paulo 

e Paraná, é a produção voltada a um público específico, como idosos. Nesses modelos, 

os idosos comprometem parte pequena da renda, mas além do aluguel recebem 

outros serviços, como segurança, assistência de saúde no local, entre outras. Um 

desafio, na avaliação de Santos, é mudar o conceito de que aluguel social é sinônimo 

de moradia totalmente subsidiada pelo governo. 
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Raízen deve protocolar em junho maior IPO da história 
Broadcast 

A Raízen, joint venture da Cosan com a Shell, se prepara para protocolar o 

pedido de IPO na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no começo de junho. A ideia 

é que o preço inicial dos papéis no IPO seja conhecido no meio do mês seguinte. A 

oferta movimentará entre R$ 10 bilhões e R$ 13 bilhões e já atrai estrangeiros que 

investem em seus controladores. A Raízen deve buscar também interessados no tema 

da sustentabilidade e reforçar sua trajetória nessa área: mostrar o desenvolvimento de 

tecnologias de bioenergia e renovável. O lançamento dos papéis da Raízen pode se 

tornar o maior IPO do ano e tem potencial para ser o maior da história. Certamente, 

vai figurar entre os quatro que movimentaram os maiores volumes de recursos na 

história da Bolsa brasileira. O maior IPO de todos os tempos foi o do Santander, em 

2009, que girou R$ 13,2 bilhões. Foi seguido de BB Seguridade, em 2013, que atingiu 

R$ 11,5 bilhões. No fim do ano passado, a Rede D’OR se consolidou em terceiro lugar, 

movimentando R$ 11,4 bilhões. Procurada, a Raízen não comentou. 

 

Mercado de Privatização em Saneamento 
Broadcast 

Depois do leilão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

(Cedae), o secretário da Fazenda e ex-ministro Henrique Meirelles recebeu uma carta 

de um ex-investidor da Sabesp, companhia de saneamento de São Paulo. Isso porque 

os bônus de outorga obtido no leilão da Cedae para os blocos 1, 2 e 4, atingiram quase 

R$ 23 bilhões – montante que encosta no valor de mercado da Sabesp, considerada a 

joia da coroa do governo do Estado de São Paulo. Hoje, a empresa de saneamento vale 

aproximadamente R$ 28 bilhões na B3. “Não existe comparação entre os ativos. Esse é 

o reflexo da falta de confiança do investidor em relação à Sabesp e à política 
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econômica liberal do Estado de SP”, conforme um trecho da carta, enviada por 

Fabiano Custódio, sócio da gestora Miles Capital e, agora, ex-acionista da Sabesp. 

Depois de comprar papéis antes das eleições de 2018 e se tornar como o maior 

acionista local da empresa de saneamento, ele vendeu tudo no fim do ano passado. 

Em pouco mais de um ano, a Sabesp perdeu cerca de 40% de seu valor de mercado. 

Na segunda, quando a Sabesp informou que tinha a opção de investir em parte 

da Cedae, ao lado da Iguá, as ações encerraram o pregão com um tombo de 6%. Isso 

porque, na leitura do mercado, a estatal não deve investir em outras operações, mas 

sim ser privatizada. 

 

Inovações no Mercado Imobiliário 
Broadcast 

O aumento do interesse por casas em terrenos mais amplos na pandemia 

animou um grupo imobiliário de Goiás a tentar “exportar” um formato local de 

empreendimento para o resto do País. A Planalto prevê investir R$ 1 bilhão para lançar 

cinco projetos semelhantes, formado por sete condomínios num complexo com 

parque temático, hotel e comércio de conveniência. O grupo acredita que a crise 

sanitária ajudará na compreensão do modelo em outros Estados. O conceito “cidade 

de lazer” tem como âncora o parque temático e a aposta na busca por qualidade de 

vida, com a localização mais afastada das áreas urbanas. A previsão é fazer 

lançamentos em Brasília, São Paulo, Campo Grande, Cuiabá e Belo Horizonte até 2025. 

A expectativa é chegar a um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 5 bilhões. 

Como parte do financiamento, a empresa tem mantido conversas com gestoras 

como a XP para lançar um fundo imobiliário de desenvolvimento, menos comum do 

que aqueles que já compram carteiras de projetos prontos. 

 

Vendas de imóveis crescem mesmo na pandemia 
Broadcast 

Embora o número de unidades residenciais vendidas em São Paulo tenha caído 

5% de fevereiro para março, o Secovi-sp, o sindicato da habitação, considera o 
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resultado surpreendentemente positivo. As vendas no início do ano costumam cair em 

relação às do fim do ano anterior e, em março, adicionalmente, os estandes na capital 

paulista permaneceram a maior parte do tempo fechados, por causa das medidas de 

contenção da pandemia. 

A pesquisa do mercado imobiliário paulistano realizada pelo Secovi-sp apurou a 

venda de 4.761 unidades residenciais novas em março, ante 5.009 unidades vendidas 

em fevereiro. Na comparação com março de 2020 (venda de 2.683 unidades), o 

aumento é de 77,5%. 

Resultado igualmente expressivo é o aumento de 5,9% no acumulado de 12 

meses de abril de 2020 a março de 2021 em relação aos 12 meses anteriores. As 

vendas cresceram mesmo no período marcado pela pandemia. Desde a identificação 

dos primeiros casos de covid-19 no País, dois resultados mensais foram 

particularmente bons para o mercado imobiliário, os de agosto (venda de 6.350 

unidades) e dezembro (8.709 unidades). Esses números são as demonstrações mais 

fortes da recuperação na pandemia. 

Em março, observou o economista do Secovi-sp, Celso Petrucci, os imóveis 

econômicos responderam por 62% do total vendido, com aumento de 120% em 

relação às vendas de um ano antes. Foram enquadradas como econômicas (de acordo 

com os critérios do programa Casa Verde e Amarela) 2.967 unidades vendidas e 2.083 

lançadas no mês. Quanto aos lançamentos, no primeiro trimestre eles somaram 6.971 

unidades, das quais 65% econômicas. 

O ritmo da vacinação da população preocupa o setor, bem como outros 

segmentos da economia. Mas o mercado imobiliário, como a indústria de construção, 

agora enfrenta outro problema: a irregularidade no abastecimento de insumos e a alta 

de seus preços. O resultado pode ser o aumento do preço para o consumidor e até a 

redução do ritmo de crescimento do setor, como já prevê a Câmara Brasileira da 

Indústria da Construção (Cbic) para todo o País. 
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Com avanço da covid, produção da indústria cai 2,4% 
Desempenho na passagem de fevereiro para março foi puxado pela retração de 8,4% 

no setor de veículos, que acumula perdas de 15,8% 

Broadcast 

O recrudescimento da pandemia de covid-19 no País voltou a afetar o 

desempenho da indústria na passagem de fevereiro para março. A produção recuou 

2,4%, após já ter registrado uma perda de 1,0% no mês anterior, segundo os dados da 

Pesquisa Industrial Mensal divulgados ontem pelo IBGE. “Tem relação direta com esse 

início de 2021 com menor ritmo da produção, tem uma associação bem clara com o 

recrudescimento da pandemia e todos os efeitos que isso traz para dentro do processo 

produtivo: maior restrição da mobilidade, maiores exigências sanitárias, falta de 

matérias-primas, desorganização da produção”, enumerou André Macedo, gerente da 

Coordenação de Indústria do IBGE. O pesquisador lembrou ainda que a indústria 

também é prejudicada por fatores conjunturais, como o desemprego elevado, a 

inflação pressionada e a ausência de pagamento do auxílio emergencial no primeiro 

trimestre deste ano. 

Passado o choque inicial provocado pela covid-19 nos meses de março e abril, a 

indústria engatou um processo de recuperação ao longo de 2020, chegando a superar 

em 3,5% o patamar de produção do pré-pandemia. No entanto, após o retrocesso dos 

últimos dois meses, o parque fabril opera no mesmo nível de fevereiro de 2020. 

“A piora do quadro sanitário do País e a ausência de medidas emergenciais no 

primeiro trimestre de 2021 fizeram com que a indústria pisasse no freio”, escreveu o 

Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi). “Com isso, ficou 

comprometido tudo aquilo que vinha sendo conquistado em termos de retomada da 

produção”, completou. 

Na passagem de fevereiro para março, 15 dos 26 setores investigados 

registraram retração. O destaque foi o tombo de 8,4% no setor de veículos 

automotores, terceiro resultado negativo seguido, período em que acumulou perda de 

15,8%. 

(06/05/2021)
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A escassez de peças e equipamentos chegou a paralisar algumas fábricas, 

apontou o economista-chefe da Sulamérica Investimentos, Newton Camargo Rosa. 

Para o economista, o desempenho da produção industrial está de acordo com a 

avaliação que o Banco Central tem feito da atividade econômica, de que a retomada 

vem avançando, mas que a incerteza permanece elevada diante dos efeitos da 

pandemia. 

O economista Daniel Silva, da Novus Capital, pondera que as medidas 

restritivas anticovid adotadas este ano tiveram duração e impactos menores do que no 

pior momento do ano passado. “Quando se compara com o que aconteceu no 

segundo trimestre de 2020, as medidas restritivas tiveram um efeito menor sobre a 

atividade e parece que o impacto teve duração menor, com retomada mais rápida.” 

A produção industrial teve um avanço de 10,5% em março de 2021 em relação 

a março de 2020, com expansão em 20 dos 26 ramos pesquisados. O resultado foi o 

mais elevado desde junho de 2010, além de ser a sétima taxa positiva consecutiva 

nesse tipo de comparação. 

 

Com leilão de R$ 1 bi, Renova quer destravar recuperação 
Broadcast 

A Renova Energia marcou o leilão no qual pretende vender sua joia da coroa: o 

controle da Brasil PCH, que pode render R$ 1 bilhão à geradora. Será em 13 de agosto 

e a empresa, em recuperação judicial, pretende vender a fatia de 51% da usina que 

está nas mãos de sua controlada Chipley Participações. A expectativa é destravar 

dinheiro e a recuperação judicial. Parte do valor arrecadado será utilizado para quitar o 

empréstimo-ponte de R$ 362 milhões obtido junto à Quadra Gestão de Recursos e 

eliminar os riscos financeiros do pedido de proteção contra credores. O empréstimo 

foi usado para retomar as obras do Complexo Eólico Alto Sertão III. Além da Brasil PCH, 

a Renova colocou outros R$ 700 milhões em ativos à venda. 

O leilão do projeto eólico Mina de Ouro tem previsão para acontecer em 18 de 

julho. Em desenvolvimento, ele fica em Caetité (BA) e gerará 400 megawatts. A 

empresa tem ainda 13 Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHS) com seguro hidrológico 

e participantes do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 
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(Proinfa). Ou seja: com garantia de contratação da energia produzida pelo prazo de 20 

anos. 

 

Crise nas Empresas Simples de Crédito (ESC) 
Broadcast 

As recém-nascidas Empresas Simples de Crédito (ESC) estão sucumbindo frente 

à concorrência das fintechs – que também arrancaram da zona de conforto grandes 

bancos. Levantamento da Associação Brasileira de Factoring, Securitização e Empresas 

Simples de Crédito (Abrafesc) mostra que, de fevereiro a abril, foram abertas 57 ESCS, 

enquanto outras 82 fecharam.  Criadas por lei federal sancionada pelo presidente 

Bolsonaro há dois anos, as ESCS nasceram como alternativa de negócios para que 

micro e pequenas empresas e Microempreendedores Individuais (MEIS) fizessem 

empréstimos com dinheiro do próprio caixa a companhias de mesmo porte. De julho 

de 2019 a janeiro deste ano, houve mais aberturas do que fechamentos de ESCS, que 

somam 804 negócios, em 215 cidades. 

Desde fevereiro, a tendência começou a se inverter. Segundo a entidade, o 

principal motivo é que as ESCS só podem fazer empréstimos nos municípios nos quais 

atuam ou cidades vizinhas. Sem essa limitação, as fintechs conseguem ser mais 

agressivas. Para o presidente da Abrafesc, Hamilton de Brito Jr., é preciso mudar o 

item na legislação. 

 

Assessoria de Comunicação - Sedet
Fone: (85) 3444.2900
www.sedet.ce.gov.br

(06/05/2021)



MERCADOS E ÍNDICES SELECIONADOS  

 

 

 

 

(06/05/2021)

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$)   -318,8 (12º) -           7.907,8        Jan-Mar/2021 
Estoque do Volume de Crédito  87,76 BI       4,05 TRI         Fev/2021 
                                INFLAÇÃO RMF  NORDESTE       BRASIL         PERÍODO 
Meta - -     3,75        2021 
IPCA (Acumulado no Ano) 2,59       2,05        03/2021  
Fonte: Banco Central, ME e IBGE 
     

MERCADO DE TRABALHO 
INDICADOR/REGIÃO               CEARÁ NORDESTE BRASIL PERÍODO 

Contratações 83.592      417.451 3.269.417 Jan-Fev2021 
Demissões 63.381      350.016 2.609.637 Jan-Fev/2021 
Saldo de Empregos Gerados 20.211       67.435 659.780 Jan-Fev/2021 
          
Desocupação (%) 14,4         17,2 13,9 4 TRI 2020 
Nível de Ocupação (%) 42,8         41,6 48,9 4 TRI 2020 
          
População em Idade de Trabalhar            7.620 (100%)     46.767 (100%)  176.362(100%)  4 TRI 2020  
    Força de Trabalho (mil)       3.808 (50%)    23.484 (50%) 100.104 (57%) 4 TRI 2020 
       Ocupada (mil)             3.260      19.455     86.179 4 TRI 2020 
       Desocupada (mil)                548        4.029     13.925 4 TRI 2020 
   Fora da Força de Trabalho (mil)      3.812 (50%)    23.283 (50%) 76.258 (43%) 4 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 
Mar Até Mar 

  17.214.859 18.096.308 15.930.483 1.870.488 4.964.356 
                   Fonte: CIPP 


