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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
14 DE MAIO DE 2021 

 

 

A decadência da infraestrutura de transportes 
O Estado de S. Paulo 

Classificada entre as 30 piores das 141 malhas rodoviárias nacionais analisadas 

pelo Fórum Econômico Mundial, a brasileira pode cair ainda mais na classificação. Sem 

recursos públicos para investimentos em expansão ou modernização, os 55 mil 

quilômetros de rodovias federais receberão neste ano apenas serviços básicos de 

manutenção. 

O problema não se resume às estradas. Nunca, ao longo deste século, o setor 

de infraestrutura de transportes sob controle da União recebeu tão poucos 

investimentos como em 2021 O pior é que, por vários motivos, não tem havido 

investimentos privados para compensar a penúria de recursos públicos. É muito pouco 

o que sobrou para investimentos em transportes – rodovias, ferrovias, hidrovias, 

portos e aeroportos – depois dos estranhos acertos entre parlamentares e o governo 

para fechar o Orçamento da União para 2021. Foram destinados R$ 7,4 bilhões. Esse 

valor corresponde a menos de um quinto (apenas 17,7%) do valor destinado para a 

mesma finalidade em 2012, quando, em valores corrigidos, foram previstos 

investimentos de R$ 41,8 bilhões em logística. O que será investido neste ano 

corresponde a menos da metade (em valores reais) do que foi investido há 20 anos. 

A compressão dos investimentos em transportes tornou-se uma das 

características do governo Bolsonaro. Eles caíram de R$ 11,1 bilhões em 2018 (ainda 

no governo Temer) para R$ 10,1 bilhões em 2019 (governo Bolsonaro). Subiram 

discretamente em 2020, para R$ 10,6 bilhões, sem repor as perdas dos anos 

anteriores. E estão caindo novamente neste ano. 

“Essa redução drástica é uma aposta pouco inteligente do ponto de vista do 

investimento”, diz o diretor executivo da Confederação Nacional do Transporte (CNT), 

Bruno Batista, ao comentar esses números. 
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Só Dnit necessita de mais de R$ 6 bilhões paras serviços básicos na malha 

rodoviária. É quase todo o valor disponível para transportes. As concessões para a 

iniciativa privada da responsabilidade por boa parte da infraestrutura hoje sob 

controle público são indispensáveis. Mas o processo é lento. Enquanto elas não se 

concretizam, o País conviverá com a precarização do setor de transportes. 

 

A criação dos "shoppings virtuais" 
Broadcast 

A indústria ganhou uma nova forma de alcançar comerciantes distantes dos 

grandes centros. Uma plataforma lançada no fim de abril por uma parceria entre a 

empresa Neogrid, de softwares, com a Fast Channel, de ecommerce, permite às 

fabricantes criar "shoppings virtuais". 

No sistema, cada empresa desenvolve seu marketplace e, dentro dele, os 

distribuidores que fazem a ponte entre a indústria e os comerciantes abrem suas lojas 

virtuais. A conexão entre os três pontos pretende eliminar custos para enviar um 

representante de vendas até o comprador.  A vantagem desse marketplace B2B (de 

empresa para empresa) é que o vendedor pode criar preços variáveis de acordo com o 

tamanho da compra e atender às normas tributárias de cada região, além de calcular o 

clássico preço do frete. Essa flexibilidade, mais difícil de obter nas plataformas para o 

consumidor de varejo, é fundamental no atacado. 

 

O Crescimento do mercado de Factoring 
Broadcast 

A busca das empresas por recursos, em meio às restrições da segunda onda da 

covid-19, aqueceu o mercado de fomento mercantil. O factoring costuma ser usado 

por pequenas e médias empresas que enfrentam dificuldades para ter acesso a 

crédito. Os recursos são obtidos por meio de operações de antecipação de recebíveis, 

ou seja, a partir de vendas feitas a prazo pelas empresas. Em abril, essas transações 

tiveram crescimento de 221% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo 
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monitoramento do Sinfac-SP (Sindicato das Sociedades de Fomento Mercantil 

Factoring). 

As empresas do setor ainda têm fôlego para fazer frente à demanda adicional 

gerada como consequência da segunda onda da pandemia. O índice de liquidez, que 

mede quanto as companhias do setor têm de capital disponível para as operações, 

ficou em 93,07%. Há um ano, estava em 68,71%. 

 

Avanço da Digitalização dos Pagamentos 
Broadcast 

O fato de a pandemia ter sido um catalisador da digitalização em todas as 

esferas é sabido, mas o avanço ainda está sendo medido. No Brasil, 77% dos 

consultados em uma pesquisa da Mastercard disseram ter experimentado em 2020 um 

meio de pagamento que nem pensavam em usar. Depois de provar, os usuários 

consultados ganharam confiança. Conforme o levantamento, 83% dos brasileiros se 

dizem hoje mais abertos a toda forma de pagamento do que um ano atrás. O estudo 

foi realizado por Harris Polling e Mastercard Global Foresights, Insights and Analytics, 

entre 26 de fevereiro e 10 de março. Foram feitas entrevistas online com 15,5 mil 

pessoas, de quatro regiões do mundo. No Brasil, foram entrevistadas 1.002 pessoas. 

 

Reforma tributária 
O Estado de S. Paulo 

A consolidação da tese do STF de que o ICMS não compõe a base de cálculo do 

PIS/Cofins, reduzindo a arrecadação federal, deve ampliar a pressão para que outra 

ação semelhante, que trata do ISS, volte à pauta da Corte. O risco de um desfalque 

ainda maior na arrecadação do governo, por sua vez, deve mobilizar a equipe 

econômica para tentar acelerar a reforma tributária no Congresso Nacional e evitar um 

agravamento das contas, que já terão déficit próximo a R$ 300 bilhões, considerando o 

peso das medidas emergenciais. 
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Nos últimos dias, cresceram as articulações em torno da definição de um nome 

para a relatoria de uma das “fatias” da reforma definidas pelo presidente da Câmara, 

Arthur Lira, em alinhamento com o time do ministro da Economia, Paulo Guedes. 

O deputado Luis Miranda (DEM-DF) está sendo cogitado como relator da parte 

da reforma que tratará dos tributos sobre consumo e renda. Seria basicamente a 

unificação de PIS e Cofins na chamada Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), 

embora uma ala do Congresso queira emplacar também a redução do Imposto de 

Renda das empresas e a cobrança de IR sobre lucros e dividendos distribuídos à pessoa 

física. 

Aliados de Lira têm defendido o nome de Miranda para o posto, embora sua 

indicação não seja unanimidade. A interlocutores, o deputado do DEM tem narrado 

conversas com o presidente da Câmara desde janeiro para que ele assumisse a função. 

Técnicos do Congresso veem com bons olhos a nomeação de Miranda, dado seu 

conhecimento sobre o tema. Nos bastidores, o candidato a relator já tem se 

movimentado e, na quarta-feira, teve uma reunião com representantes dos Fiscos de 

todo o País. Ele preferiu não comentar a possibilidade de assumir o posto, mas disse 

estar à disposição de Lira. 

Para o economista da RPS Capital, Gabriel Leal de Barros, a decisão do STF vai 

forçar o avanço de alguma versão da reforma tributária. “A perda fiscal é muito grande 

para não fazerem nada. O Congresso precisa entrar em algum consenso e aprovar 

alguma reforma. Não tem como absorver um buraco fiscal como esse.” 

O tributarista Luiz Bichara, sócio do Bichara Advogados, entende que o 

veredicto do STF tende a mobilizar o governo e o Congresso para evitar perdas 

dramáticas na arrecadação. “A decisão do STF vai provavelmente apressar a 

Contribuição sobre Bens e Serviços (unificação do PIS/Cofins).” Por outro lado, o fim do 

julgamento sobre o ICMS deixou o terreno pronto para que outras ações desse tipo 

voltem à pauta. É o caso da ação que pede a exclusão do ISS da base de cálculo do 

PIS/Cofins, que pode resultar em perda de R$ 32,3 bilhões em cinco anos para a União. 

Para a advogada Paula Las Heras, da LLH Advogados, a decisão sobre o ICMS abre 

precedente para que ISS e demais tributos incidentes sobre a receita sejam 

descontados da base de cálculo do PIS/Cofins. Isso ampliaria o problema para as 
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contas da União. “Estamos mais convencidos de que a modulação (no caso do ISS) 

seguirá a mesma linha. Só valerá para quem entrou até o julgamento da exclusão do 

ISS da base de PIS e Cofins, ou do PIS e Cofins das próprias bases de cálculo, ambos 

sem data definida de julgamento”, disse. 

 

Retomada. Obras em Angra 3 devem ser iniciadas em junho 
Broadcast 

Nenhum empreendimento em construção hoje no Brasil, em qualquer setor da 

infraestrutura, tem um custo que supere o de Angra 3. A usina nuclear, que teve suas 

obras iniciadas em 1984 pelo governo militar, é, de longe, a construção mais cara do 

País. Por outro lado, a planta paralisada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis (RJ), 

terá uma participação mínima, quando comparada à geração total de energia do País. 

Hoje, o País tem apenas duas usinas nucleares em operação, Angra 1 e 2, que 

somam cerca de 1,9 gigawatts de potência. No dia em que Angra 3 entrar em 

operação, em 2026, vai somar 1,4 GW extra de geração por fissão nuclear, chegando a 

um total de 3,3 GW. Com essa potência reunida, as três usinas responderão por 

apenas 1,5% da capacidade total de entrega de energia do País. Se considerado o fato 

de que, anualmente, cada vez mais usinas de outras fontes entram em operação, essa 

fatia tende a encolher ainda mais. 

Os militares defendem que o investimento em energia nuclear deve ser feito 

pelo País, porque apoia o desenvolvimento local de tecnologias, explora as jazidas 

nacionais de urânio e traz mais segurança ao abastecimento, pois as plantas nucleares 

entregam o volume total de energia que suas turbinas podem gerar no momento em 

que o setor elétrico quiser, diferente de outras fontes “intermitentes” – como 

hidrelétricas, eólicas e solar, que dependem das condições climáticas para proverem 

energia, sobre as quais não se tem controle. 

Entre especialistas do setor elétrico, há ainda menção ao alto custo da energia 

nuclear, ante outras fontes mais baratas, como eólica e hidrelétrica. Hoje, o Brasil 

soma 175 gigawatts (GW) de potência. Desse total, por exemplo, cerca de 51% estão 

ligados à geração hidrelétrica. Já as nucleares respondem por 1% da força total. A 
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voltem à pauta. É o caso da ação que pede a exclusão do ISS da base de cálculo do 

PIS/Cofins, que pode resultar em perda de R$ 32,3 bilhões em cinco anos para a União. 

Para a advogada Paula Las Heras, da LLH Advogados, a decisão sobre o ICMS abre 

precedente para que ISS e demais tributos incidentes sobre a receita sejam 

descontados da base de cálculo do PIS/Cofins. Isso ampliaria o problema para as 
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contas da União. “Estamos mais convencidos de que a modulação (no caso do ISS) 

seguirá a mesma linha. Só valerá para quem entrou até o julgamento da exclusão do 

ISS da base de PIS e Cofins, ou do PIS e Cofins das próprias bases de cálculo, ambos 

sem data definida de julgamento”, disse. 

 

Retomada. Obras em Angra 3 devem ser iniciadas em junho 
Broadcast 

Nenhum empreendimento em construção hoje no Brasil, em qualquer setor da 

infraestrutura, tem um custo que supere o de Angra 3. A usina nuclear, que teve suas 

obras iniciadas em 1984 pelo governo militar, é, de longe, a construção mais cara do 

País. Por outro lado, a planta paralisada na praia de Itaorna, em Angra dos Reis (RJ), 

terá uma participação mínima, quando comparada à geração total de energia do País. 

Hoje, o País tem apenas duas usinas nucleares em operação, Angra 1 e 2, que 

somam cerca de 1,9 gigawatts de potência. No dia em que Angra 3 entrar em 

operação, em 2026, vai somar 1,4 GW extra de geração por fissão nuclear, chegando a 

um total de 3,3 GW. Com essa potência reunida, as três usinas responderão por 

apenas 1,5% da capacidade total de entrega de energia do País. Se considerado o fato 

de que, anualmente, cada vez mais usinas de outras fontes entram em operação, essa 

fatia tende a encolher ainda mais. 

Os militares defendem que o investimento em energia nuclear deve ser feito 

pelo País, porque apoia o desenvolvimento local de tecnologias, explora as jazidas 

nacionais de urânio e traz mais segurança ao abastecimento, pois as plantas nucleares 

entregam o volume total de energia que suas turbinas podem gerar no momento em 

que o setor elétrico quiser, diferente de outras fontes “intermitentes” – como 

hidrelétricas, eólicas e solar, que dependem das condições climáticas para proverem 

energia, sobre as quais não se tem controle. 

Entre especialistas do setor elétrico, há ainda menção ao alto custo da energia 

nuclear, ante outras fontes mais baratas, como eólica e hidrelétrica. Hoje, o Brasil 

soma 175 gigawatts (GW) de potência. Desse total, por exemplo, cerca de 51% estão 

ligados à geração hidrelétrica. Já as nucleares respondem por 1% da força total. A 
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Eletronuclear afirma que, além de ter garantia plena de geração, Angra 3 passará a 

gerar 50% do consumo do Estado do Rio de Janeiro. 

Para o coordenador geral do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel), 

Nivalde de Castro, optar por uma usina nuclear “é caro? é, mas não depende nem da 

chuva, nem do sol, nem do vento. É uma energia segura e limpa”, comparou ele, 

destacando que o Brasil já domina toda a cadeia produtiva de energia nuclear – 

reservas e enriquecimento de urânio – e que isso ajuda a desenvolver uma cadeia 

produtiva com alta densidade tecnológica no País. 

De acordo com o ex-presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e 

professor titular da Coppe/UFRJ Maurício Tolmasquim, a energia nuclear custa até 

quatro vezes mais do que a energia solar ou eólica, e por isso tem mais chances de 

sucesso em países que subsidiam os projetos. Ele defende, porém, a continuidade do 

programa nuclear no Brasil. “Para não perder o conhecimento tecnológico acumulado 

desde as primeiras usinas (1970)”, ressaltou. 

 

‘Prévia do PIB’ do BC tem queda de 1,59% 
O Estado de S. Paulo 

Após dez meses de recuperação, a atividade econômica voltou a recuar no 

Brasil, em meio à segunda onda da pandemia de covid-19. O Índice de Atividade 

Econômica do Banco Central (IBC-Br) indicou retração de 1,59% em março, na 

comparação com fevereiro. O porcentual já leva em conta os ajustes sazonais, o que 

permite a comparação entre os meses. 

Foi a primeira queda da atividade desde abril do ano passado, no início da 

primeira onda da pandemia. Naquele mês, o IBC-Br havia despencado 9,82%, 

influenciado pelas restrições de circulação em várias cidades do País e pelo 

fechamento de milhares de empresas. Desde então, a atividade econômica vinha 

reagindo no Brasil, tendo acumulado alta de 18,76% de abril do ano passado a 

fevereiro de 2021. 

A guinada verificada em março deste ano, como indicou o IBC-Br, é influenciada 

pela segunda onda de covid-19, que voltou a provocar lockdowns em diversas cidades 

do País. O fechamento do comércio em diferentes períodos foi uma reação de 
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prefeitos e governadores à reaceleração do contágio e das mortes por covid-19. Ao 

mesmo tempo, o Brasil segue apresentando números limitados de vacinação. 

Medido em pontos, o IBC-Br passou de 142,43 pontos em fevereiro para 140,16 

pontos em março de 2021, na série com ajustes sazonais. A baixa de 1,59%, no 

entanto, já era esperada pela maior parte do mercado financeiro. Analistas 

consultados pelo Projeções Broadcast projetavam o IBC-Br em março entre um recuo 

de 4,50% e um avanço de 0,30%. A mediana das projeções indicava queda de 3,30% – 

um porcentual até maior que o verificado. 

Nos últimos meses, membros da equipe econômica do governo de Jair 

Bolsonaro já vinham afirmando que, em função da segunda onda, o Brasil apresentaria 

novamente uma retração da atividade no primeiro semestre do ano. 

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem defendido que a 

economia tende a reagir no segundo semestre deste ano, à medida que a vacinação 

avançar. Os números da imunização, no entanto, ainda são contidos. Faltando menos 

de dois meses para o fim do primeiro semestre, dados do consórcio de imprensa 

mostram que apenas 8,8% da população recebeu as duas doses da vacina contra covid-

19. Os brasileiros que receberam pelo menos a primeira dose são 17,5% do total. 

Conhecido como uma espécie de “prévia do BC para o PIB”, o IBC-Br serve 

como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses. A 

projeção atual do BC para o PIB em 2021 é de alta de 3,6%, após a retração de 4,1% 

em 2020. 

Os economistas do mercado financeiro, no entanto, já demonstram certo 

pessimismo. No Relatório de Mercado Focus, que traz a compilação das expectativas 

do mercado financeiro, a projeção para o PIB em 2021 é de alta de 3,21% – menos que 

o esperado pelo BC. 

Por enquanto, em função do desempenho visto em janeiro e fevereiro – 

quando a segunda onda da pandemia ainda não havia provocado tantos efeitos 

negativos sobre a economia –, o IBC-Br acumulou alta de 2,27% no primeiro trimestre 

de 2021, na série sem os ajustes sazonais. Nos 12 meses até março, porém, o indicador 

apresenta retração de 3,37%. 
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Vendas online dobram e levam Magalu ao lucro 
Broadcast 

O Magazine Luiza passou de prejuízo para lucro no primeiro trimestre, graças às 

vendas online, que dobraram no período. A companhia anunciou ontem lucro líquido 

recorrente de R$ 81,5 milhões de janeiro a março, ante prejuízo de R$ 8 milhões no 

mesmo período de 2020. 

Sem considerar os ajustes, o lucro no período foi de R$ 258,6 milhões. Já a 

geração de caixa (medida pelo Ebitda) saltou 56%, para R$ 427,2 milhões em 

comparação com 2020. 

Apesar do recrudescimento da pandemia da covid-19, que obrigou o grupo a 

fechar algumas de suas lojas no trimestre, as vendas subiram 62,8%, para 

R$ 12,5 bilhões, em dados que incluem o seu marketplace (que vende 

mercadorias de terceiros). A empresa disse, em comunicado, que suas vendas online 

representaram 70,3% do total, 17 pontos porcentuais acima do ano passado, 

chegando a R$ 8,8 bilhões. 

Segundo o presidente executivo do Magazine Luiza, Frederico Trajano, a rápida 

integração dos varejos físico e digital da companhia, desde o fim de março de 2020, 

época da primeira onda da pandemia, se traduziu numa operação sustentável. 

“A gente esperava já ter tido no primeiro trimestre um período pós-pandemia e 

não foi o que aconteceu”, disse Trajano. “Mas ganhamos market share e conseguimos 

gerar caixa.” 

O executivo citou que os investimentos do grupo em tecnologia e logística o 

ajudaram a elevar o porcentual das entregas feitas em um dia de 5% para 51% do total 

em 12 meses. “Estamos acelerando muito os investimentos para reduzir ainda mais os 

prazos de entregas, que ainda estão longe do ideal, se compararmos com mercados 

como de EUA e China”, afirmou o executivo. Segundo ele, além de bases de 

comparação mais fracas de 2020 a partir do segundo trimestre, quando as lojas físicas 
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seguiram fechadas na maior parte do tempo, os resultados ao longo do ano devem 

refletir a expansão de iniciativas recentes, como a integração de serviços de 

supermercados e entrega de refeições, além do crescimento da rede de vendedores 

terceiros no marketplace, que já dobraram o número de itens para 30 milhões. 

 

Amazon abre novo centro de distribuição 
Folha de São Paulo 

A gigante americana do comércio eletrônico Amazon anunciou ontem a 

abertura de um novo centro de distribuição em Cajamar, na Grande São Paulo, como 

parte de seu plano de expansão no Brasil. A nova estrutura tem 57 mil metros 

quadrados (m²) de área. A previsão da companhia é gerar 450 novos empregos diretos 

na região. De acordo com Ricardo Pagani, diretor de operações da Amazon no Brasil, o 

investimento reflete a aposta da empresa no mercado brasileiro. 

O novo investimento reforça os serviços da Amazon no Brasil, com o objetivo 

de fazer entregas mais rápidas e dar frete grátis para os clientes classificados como 

“Prime”. A expansão permite entregas a partir de dois dias a mais de 600 cidades para 

produtos com selo Prime, declarou Rafael Ferreira, líder do programa FBA. 

O FBA é um programa de logística que cria oportunidades para uma rede de 

parceiros de negócios que podem usar a estrutura da Amazon para armazenar e 

intermediar a entrega de seus produtos, em um serviço de marketplace. Esses 

parceiros ganham a preferência no sistema da gigante do e-commerce, o que agiliza o 

envio para clientes em todo o País. Se venderem para clientes Prime, as entregas são 

gratuitas. 

A companhia havia anunciado que seu site brasileiro passaria a ter uma página 

exclusiva para compras internacionais, com o objetivo de simplificar o processo de 

aquisição e o acesso a mercadorias. Para o prefeito de Cajamar, Danilo Joan, o novo 

centro de distribuição reforça a referência da empresa como um polo de logística e, 

sobretudo, o potencial nacional para atrair investimentos privados. Joan classificou a 

parceria como de “extrema relevância econômica para a cidade”, em especial por 

causa da geração de novos empregos. 
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(14/05/2021)

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 


