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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
27 DE MAIO DE 2021 
 

 

Tesouro eleva fatia de títulos mais longos na rolagem da dívida 
Broadcast 

Depois da piora no perfil da dívida pública em 2020, por conta do aumento de 

gastos com a pandemia da covid-19 e da maior incerteza dos investidores, o Tesouro 

Nacional revisou sua estratégia de financiamento para 2021 e deu indicações de que já 

consegue melhorar a composição do endividamento do País. De forma paulatina, o 

órgão tem substituído títulos de prazo mais curto, que obrigam o Brasil a ir a mercado 

mais vezes, por papéis mais longos, um sinal de confiança e maior sustentabilidade da 

dívida. 

A mudança é importante porque uma alta concentração da dívida em papéis de 

curto prazo deixa o País mais exposto ao risco de refinanciamento, isto é, precisar 

emitir títulos em um momento de maior volatilidade ou adversidade no mercado 

financeiro – tendo de pagar caro ao investidor para financiá-lo ou, no limite, ficando 

sem ter quem compre os papéis brasileiros. 

O subsecretário da Dívida Pública do Tesouro, Otavio Ladeira, destacou o sinal 

positivo dado pela revisão de estratégia, mas reconheceu que a retomada dos 

indicadores pré-pandemia “deve tomar certo tempo”. Em 2020, o governo precisou se 

endividar mais para bancar o aumento das despesas para combater a covid-19. A 

combinação da maior necessidade de financiamento com a aversão ao risco dos 

investidores, turbinada pela desconfiança em relação à continuidade do processo de 

ajuste fiscal no Brasil, levou o Tesouro a concentrar boa parte das emissões de 2020 

em títulos de prazo mais curto. 

Em dezembro de 2020, o porcentual de dívida vencendo em 12 meses chegou a 

27,57% do montante, ante 18,68% um ano antes. Em 2021, esse porcentual já vem 

tendo uma redução: caiu a 24,52% em abril e deve encerrar o ano entre 22% e 27%, 

segundo o Tesouro. A previsão antes era de 24% a 29%. “A composição da dívida 
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pública teve mudança considerável. Levará tempo retomar porcentuais pré-

pandemia”, disse Ladeira. 

Apesar da melhora gradual no seu perfil, o estoque da dívida deve permanecer 

elevado. A previsão do Tesouro é que ele feche o ano entre R$ 5,5 trilhões e R$ 5,8 

trilhões. O ajuste na estratégia de financiamento se traduz em uma composição com 

maior participação de títulos remunerados pela Selic (com vencimentos de 1 ou 6 

anos) ou pela inflação (com prazos a partir de 3 anos), em detrimento de papéis 

prefixados com prazos menores, de até 12 meses. Com a mudança no perfil das 

emissões, o Tesouro também prevê que o prazo médio da dívida deve ficar de 3,4 anos 

a 3,8 anos (esse dado encerrou 2020 em 3,57 anos). 

 

Caged aponta criação de 120,9 mil vagas em abril 
Folha de São Paulo 

O mercado de trabalho formal registrou saldo positivo de 120.935 carteiras 

assinadas em abril, depois de criar 177.352 vagas em março (dado revisado), de acordo 

com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) 

divulgadas ontem pelo Ministério da Economia. O resultado do mês passado decorreu 

de 1,381 milhão de admissões ante a 1,260 milhão de demissões. Em abril do ano 

passado, em meio a medidas mais restritivas de circulação para evitar a disseminação 

do coronavírus, houve fechamento de 963.703 vagas com carteira assinada – o pior 

resultado em toda a pandemia. O desempenho ficou abaixo da maioria das previsões 

de analistas, mas dentro do intervalo de estimativas, que iam de 40 mil a 220 mil novas 

vagas em abril, com mediana positiva de 161.440 postos de trabalho. 

O economista Bruno Imaizumi, da LCA Consultores, também espera um saldo 

melhor para maio. Segundo ele, a reedição do Programa Emergencial de Manutenção 

de Emprego e Renda (BEM), no fim de abril, e o aumento da mobilidade devem 

favorecer o mercado formal. 

No acumulado dos quatro primeiros meses de 2021, o saldo do Caged é 

positivo em 957.889 vagas. No mesmo período do ano passado, houve o fechamento 

de 763.232 postos. 
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Apesar do número positivo, é preciso lembra que o Caged trata apenas do 

trabalho formal, com carteira assinada. O mercado de trabalho brasileiro é composto, 

na sua maior parte, pelo trabalho informal – daí a diferença com os números do IBGE, 

que vêm apontando aumento do desemprego. Desde janeiro de 2020, o uso do 

Sistema do Caged foi substituído pelo Sistema de Escrituração Digital das Obrigações 

Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (esocial) para as empresas, o que traz diferenças 

na comparação com resultados dos anos anteriores. Na metodologia anterior (de 1992 

a 2019), o melhor resultado para abril na série sem ajustes havia sido em 2010, 

quando foram criadas 305.068 mil vagas no terceiro mês do ano. 

O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou os números e disse que o 

País tem criado vagas de emprego em todos os meses desde julho do ano passado. 

“Chegamos a um total 1,2 milhão de empregos destruídos na primeira onda da 

pandemia e continuamos uma recuperação. Isso totaliza a criação de 2,2 milhões de 

empregos desde julho de 2020.” 

De acordo com Guedes, o agravamento da crise sanitária teve grande impacto 

no mercado de trabalho em abril. “Distanciamento social e prudência levaram uma 

retração no ritmo de criação de vagas. Em contraste com o choque da primeira onda, 

desta vez criamos vagas graças também ao avanço das vacinas”, afirmou. Mais uma 

vez o ministro defendeu a aprovação de reformas e a vacinação em massa da 

população. “O Brasil continua comprando e aplicando vacinas para que haja um 

retorno seguro ao trabalho. Esse ritmo de criação de empregos mostra que os 

trabalhadores do mercado formal estão conseguindo bons tratamentos e os 

protocolos de proteção das empresas mais organizados”, destacou. 

Guedes afirmou que o governo tem um “olhar especial” para os trabalhadores 

mais vulneráveis e voltou a citar os estudos para lançamento do Bônus de Inclusão 

Produtiva e o de Qualificação (BIP e BIQ). Segundo o ministro, o governo tem os 

recursos necessários para bancar o programa ainda em 2021. “Temos os recursos para 

este ano, mas em vez de lançar um contrato de seis, estamos tentando arrumar fontes 

para 2022, para que o contrato possa ter um ano, pelo menos.” De acordo com o 

ministério, 2,916 milhões de trabalhadores seguiam com garantia provisória de 

emprego em abril graças às adesões em 2020 ao BEM. Para cada mês de suspensão ou 
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redução de jornada no ano passado, o trabalhador tem o mesmo período de proteção 

à sua vaga. O programa foi relançado em abril e vai vigorar por mais quatro meses. 

 

BB e Bradesco buscam paz em parcerias conturbadas 
Broadcast 

Os sócios Bradesco e Banco do Brasil tentam aparar arestas e superar a crise 

sem precedentes desencadeada pelas constantes mudanças no comando do banco 

público no governo de Bolsonaro que levaram à inesperada saída do presidente da 

Cielo. Amarrada por vários “elos” no setor de pagamentos, a sociedade passou a 

enfrentar mais volatilidade por unir um ente privado e outro público, que mudou de 

posicionamento em relação ao negócio desde o embarque da equipe de viés mais 

liberal do ministro Paulo Guedes. De lá para cá, houve tentativas malsucedidas de 

desinvestimentos, dentre elas, da empresa de maquininhas. Bradesco e BB são sócios 

em sete empresas. Os negócios estão agrupados na holding Elopar, com exceção da 

Cielo. A crise no casamento foi pauta da primeira conversa entre o novo presidente do 

BB, Fausto Ribeiro, com o do Bradesco, Octavio de Lazari. Na ocasião, o sócio da 

Cidade de Deus reclamou dos elevados custos pelo vaivém na postura do banco 

público. Agora, Bradesco e BB tentam iniciar um novo ciclo. A ideia de vender a Cielo, 

que chegou a atrair interessados na fatia do banco público, foi descartada. O mesmo 

vale para outros ativos. 

A notícia de que a Alelo, de benefícios, vai atuar em adquirência e deixar a Cielo 

de lado alimentou especulações quanto à separação e fez o valor em bolsa da líder das 

maquininhas crescer R$ 1 bilhão, para R$ 11,4 bilhões. A chance de uma separação, 

porém, é 'zero'. 

 

Qualicorp segue movimento da XP 
Broadcast 

Em mais um movimento parecido com o da XP, que ganhou porte inédito ao 

colocar os agentes autônomos como essenciais para o crescimento da plataforma de 

investimentos, a Qualicorp deu um novo passo para priorizar os corretores de planos 
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colocar os agentes autônomos como essenciais para o crescimento da plataforma de 

investimentos, a Qualicorp deu um novo passo para priorizar os corretores de planos 

5 
 

de saúde em seu negócio. A empresa, que vende apólices por meio de entidades de 

classe, fechou um acordo com o Sincor-sp, sindicato que representa 40 mil corretores 

de seguros no Estado de São Paulo.  A Qualicorp também aumentou comissões e 

segmentou os vendedores, de acordo com suas vendas. Com faturamento de R$ 2 

bilhões no ano passado, a empresa tem batido recordes. Foram 100 mil novos planos 

de saúde coletivo por adesão vendidos no primeiro trimestre. A meta é chegar a 45 mil 

por mês no fim do ano, sendo que, no total, a empresa tem 1,2 milhão de planos 

ativos. 

 

Interesse por debêntures da Vale 
Broadcast 

A RB Investimentos pegou carona na maior liquidez das debêntures 

participativas da Vale no mercado secundário, após a oferta do BNDES, e reduziu o 

aporte mínimo para quem deseja estes papéis para R$ 1 mil. De olho no investidor de 

varejo, a corretora abriu a possibilidade de compra por meio da plataforma online, 

sem a necessidade de contato com a mesa de operações. 

A RB não detalha números, mas afirma que no último mês, quando a mudança 

passou a valer, o ritmo de abertura de novas contas na plataforma saltou quatro vezes, 

em relação ao intervalo anterior. Muitos dos novos usuários foram direto às 

debêntures da Vale. Antes, a casa permitia a negociação do ativo com a partir de R$ 

100 mil. 

 

Fatiamento é ineficaz e deve prejudicar reforma tributária, 

dizem especialistas 
O Estado de S. Paulo 

A decisão do Congresso de fatiar a reforma tributária é contraproducente e 

pode abortar a possibilidade de aprovação, ainda este ano, de uma proposta ampla 

com efeitos duradouros para a melhoria do ambiente de negócios e do crescimento do 

País. Existe o risco de a reforma se resumir a uma unificação do Pis/cofins, levando a 

um aumento da carga tributária para os contribuintes brasileiros. O fatiamento foi 
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redução de jornada no ano passado, o trabalhador tem o mesmo período de proteção 
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acertado pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, três 

semanas após a apresentação do parecer do relator da reforma, deputado Aguinaldo 

Ribeiro (PP-PB) – que defendeu uma reforma ampla, com a criação do Imposto sobre 

Bens e Serviços (IBS), na comissão mista criada para buscar uma convergência de 

propostas. A comissão mista foi extinta no mesmo dia da apresentação do relatório. 

Pelo acordo fechado, a Câmara vai votar a projeto de lei do ministro, Paulo 

Guedes, que cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), reunindo o Pis/cofins, e 

prevê mudanças no IPI e no Imposto de Renda tanto das empresas como das pessoas 

físicas. Já o Senado ficou com o projeto do novo Refis e a PEC de uma reforma 

abarcando os tributos dos Estados (ICMS) e dos municípios (ISS). Os especialistas 

criticam essa divisão da proposta dos tributos que incidem sobre o consumo. “Esse é 

um problema. O ideal é legislar tudo em bloco e implementar em partes”, diz o 

pesquisador do Ipea Rodrigo Orair. Segundo ele, como o quórum para aprovação do 

CBS, por projeto de lei, é menor do que o exigido para uma PEC, há o risco de a 

reforma ficar apenas na primeira fase.  Um dos problemas apontados pelo pesquisador 

do Ipea é que, ao deixar explícito na nota fiscal o peso do tributo na compra dos 

produtos, o efeito poderá ser a impopularidade, tornando isso um obstáculo para a 

complementação da reforma. Outro problema é que a CBS pode gerar 

questionamentos jurídicos, porque avança numa área de tributação sobre valor 

agregado que é dos Estados e municípios. O presidente da Câmara prometeu tocar a 

reforma, já com a indicação de relatores.  

O advogado Luiz Bichara, do Bichara Advogados, compara o fatiamento a uma 

reforma de uma casa que ficou muito cara e acabou se transformando apenas numa 

troca do tecido do sofá da sala. Para ele, é inviável essa divisão do CBS do IBS 

tecnicamente. “Todo o desenho da simplificação da PEC pressupõe a existência de um 

IVA só, dificultando o acoplamento posterior”, afirma.  Já o tributarista Eduardo Fleury, 

da FCR Law, ressalta que o relatório de Aguinaldo Ribeiro aparou arestas com vários 

setores, como construção civil e agricultura, que terão de ser negociadas com a CBS. 

“Sem falar que a discussão do Imposto de Renda é muito ampla e não vejo como 

conseguir fazer as duas coisas.” Rafael Cortez, da Tendência Consultorias, alerta que o 

fato de a CBS ser um projeto de lei pode ajudar na aprovação mais rápida, mas acabar 
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resultando em menor impacto. Segundo ele, o fatiamento pode levar à percepção de 

que a CBS terá uma vida curta e gerar um choque de incertezas no futuro. 

Com o fatiamento, ganhou fôlego outra vez a discussão sobre a volta da CPMF, 

defendida por Guedes com o argumento de garantira desoneração da folha de 

pagamentos. Para o presidente da Confederação Nacional de Serviços, Luigi Nese, o 

setor só aceita a CBS se vier junto coma desoneração da folha por meio de uma nova 

CPMF para financiamento. “É única proposta viável.” Haverá algum realinhamento de 

preços, com aumento de uns e redução de outros, mas com neutralidade no 

conjunto.” Diz ainda que o projeto de IR está em fase adiantada de elaboração, mas 

neste momento não há data fixada para envio ao Congresso. 

Para Aguinaldo Ribeiro, Guedes quer é aumentar imposto. Relator da proposta 

de reforma tributária na extinta comissão mista da Câmara e do Senado, o deputado 

Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), diz que o ministro da Economia, Paulo Guedes, nunca quis e 

não quer a reforma tributária. “O que ele quer é aumentar imposto travestido de 

reforma com a CPMF”, disse.  

 

Dificuldades e expectativas da América Latina 
Broadcast 

O clima econômico da América Latina continua difícil, mas deve melhorar. Esta 

é a avaliação básica da Sondagem Econômica da América Latina realizada 

trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Economia (IBRE/FGV), com base em 

informações prestadas por especialistas nas economias de seus respectivos países. 

Embora o índice geral tenha registrado sua quarta alta trimestral consecutiva, 

mostrando uma reação forte à queda provocada pela pandemia de covid-19 no 

segundo trimestre do ano passado, seus dois componentes mostram avaliação 

diferente quanto ao horizonte temporal, diz o estudo. A pandemia e suas 

consequências continuam a turvar a avaliação da situação atual, considerada bastante 

desfavorável. Mas as expectativas em relação aos próximos meses são otimistas. 

O Indicador de Clima Econômico (ICE) avançou de 70,5 para 81,2 pontos entre o 

primeiro e o segundo trimestres de 2021, alta apreciável de 10,7 pontos, mas continua 

abaixo do registrado no quarto trimestre de 2019, antes da pandemia. Embora 
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também tenha subido ao longo deste ano, o Índice de Situação Atual, um dos dois 

componentes do ICE, alcançou apenas 28,2 pontos no segundo trimestre, muito 

distante da linha de 100 pontos que separam as zonas favorável (acima) e desfavorável 

(abaixo). “A pandemia é destacada como um problema em todos os países, mas a 

melhora da demanda mundial e do aumento do preço das commodities influencia 

positivamente na revisão do crescimento econômico para 2021 na maioria dos países 

da região”, avalia o relatório do IBRE/FGV. 

Problemas novos somam-se a dificuldades históricas que os países da região 

enfrentam, com maior ou menor intensidade. Dois afetam todos. O primeiro, como 

previsível, é a pandemia e suas consequências sobre a vida social e econômica. O 

segundo, tradicional na região, é a falta de confiança na política econômica. 

O terceiro problema com maior pontuação nos países latino-americanos que 

fazem parte do estudo do IBRE/FGV é a falta de inovação. Embora não se conheçam 

iniciativas de peso nesses países com relação à inovação, o reconhecimento de que 

este é um problema sério propicia a oportunidade para que ele seja, afinal, 

enfrentado. Não o fazer é apostar no atraso em relação ao resto do mundo. 

 

‘5G estará disponível pouco tempo após o leilão’ 
O Estado de S. Paulo 

O presidente da Telefônica Brasil, Christian Gebara, minimizou o atraso na 

definição do edital da internet móvel de quinta geração (5G), que segue em análise no 

TCU. A afirmação foi feita em entrevista para a série Olhar de Líder. 

Na avaliação do executivo, é preferível que o processo se arraste até o segundo 

semestre se forem garantidas regras claras para as proponentes e a pavimentação 

para o fluxo de investimentos na cobertura. “É melhor ter de ajustar algo e contribuir 

para a melhor digitalização do País em vez de antecipar algo cujas condições não estão 

bem definidas entre as instituições”, afirmou. Uma vez definido e realizado o leilão, o 

sinal 5G deve começar a ser ativado em “poucos meses”, estimou o executivo da 

gigante espanhola. Leia, a seguir, os principais trechos da entrevista: 

• Havia previsão do governo de que o leilão do 5G ocorreria na metade deste 

ano, mas já estamos em cima da hora e nada. O edital está sendo revisado pelo 

(27/05/2021)



        
9 

 

Tribunal de Contas da União (TCU) e pode voltar para a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel). Qual a sua expectativa sobre prazos? 

Nossa informação sobre prazos é similar à que você tem. O processo tinha o 

objetivo de ser finalizado mais rápido. Agora, estamos na fase de aguardar retorno do 

TCU, depois haverá possíveis questionamentos a serem respondidos pelo Ministério da 

Comunicação e pela Anatel. Só em seguida poderemos avançar para a realização do 

leilão. Não sabemos dizer com certeza quando isso vai acontecer. 

• É mais razoável imaginar que ficou para depois de julho? 

Se o leilão for realizado em julho ou em setembro, por exemplo, a diferença é 

mínima. No fim, é melhor ter de ajustar algo e contribuir para a melhor digitalização do 

País em vez de antecipar algo cujas condições não estão bem definidas entre as 

instituições envolvidas. Não há uma pressa que não possa esperar por mais um, dois 

ou três meses. Estamos confortáveis se o leilão acontecer nos próximos meses. E 

preferimos que as regras estejam claras. 

• Esse atraso causa algum problema? 

Não estamos atrasados. Esse é um processo que exige a existência de um 

ecossistema de dispositivos, o que está ocorrendo aos poucos. Mas ainda falta algum 

andamento para que o processo seja massivo e cheguem dispositivos (celulares, 

tablets etc.) a um preço acessível para uma população como a do Brasil. Da nossa 

parte, estamos preparando a infraestrutura para que, quando a frequência estiver 

liberada, a gente comece a usá-la e tenha modelos de negócios para isso. Já estamos 

fazendo provas de laboratório para a internet das coisas, que terá muitas 

oportunidades para uso na indústria, na agricultura e no varejo. 

• A Anatel já citou que o leilão deve movimentar em torno de R$ 33 bilhões a 

R$ 35 bilhões. Dá para dizer que será arrecadatório ou não, diante desses valores?  

Com o valor solto assim, não sabemos dizer o que significa, porque não temos 

ainda a explicação a que se refere exatamente. O leilão terá blocos nacionais e 

regionais, de 5G e 4G, além das obrigações. O discurso e a mensagem que temos 

recebido até o momento são de que o leilão será orientado a obrigações, e não a 

arrecadação. Então, estamos trabalhando sob essa premissa. Além disso, temos de 

saber o valor concreto das obrigações. Não podemos ser surpreendidos com variáveis 
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a serem definidas nos próximos anos. Gestores de empresas de capital aberto 

precisam saber os valores que estão sendo assumidos. 

• E vocês estão vendo pontas soltas? 

Não sabemos ainda, porque o edital não foi finalizado. O TCU está avaliando. E 

o trabalho do TCU é de comprovar que as obrigações contempladas estão dentro do 

valor contemplado. É um processo normal de qualquer leilão. Não posso especular 

sobre o que está sendo discutido, mas vamos aguardar que a comprovação de que as 

obrigações associadas a cada uma das frequências sejam condizentes, com números 

concretos, para não termos surpresas mais tarde. Até porque dificilmente haverá um 

outro leilão tão grande quanto esse nos próximos anos em tamanho de frequência 

leiloada, nem em relação às mudanças de paradigma. 

• Em quanto tempo o sinal do 5G será ativado após o leilão?  

Tudo vai depender da tecnologia que será usada e da disponibilidade dos 

equipamentos. Mas, uma vez que o leilão for realizado e as frequências estiverem 

disponíveis, a ativação do 5G acontecerá em poucos meses. Isso vai começar de 

acordo com os pontos exigidos no edital. No caso do 4G, começamos pelas cidades da 

Copa das Confederações (evento realizado em 2013, preparatório para a Copa do 

Mundo). Se o leilão ocorrer este ano, em 2022 poderemos começar a ter a experiência 

do 5G em algumas capitais do País. 
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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 


