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PRINCIPAIS NOTÍCIAS DE POLÍTICA ECONÔMICA: 
30 DE ABRIL DE 2021 
 

Recuperação do transporte aéreo perde velocidade 
O Estado de S. Paulo 

A recuperação da indústria mundial de transporte aéreo em 2021, que já era 

lenta e insuficiente para compensar o que se perdeu na pandemia, parece ter se 

desacelerado. A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata), que reúne as 

companhias aéreas do planeta, reviu para baixo sua projeção para o ritmo da 

recuperação neste ano. Em dezembro de 2020, a Iata previra que, em 2021, a 

demanda global por transporte aéreo de passageiros – medida em RPK, ou 

passageiros-quilômetros transportados com pagamento de tarifa – alcançaria 51% da 

registrada em 2019, isto é, antes da pandemia. Na mais recente avaliação, a estimativa 

ficou em 43%. O economista-chefe da Iata, Brian Pearce, observou, por exemplo, que, 

mesmo não conseguindo recuperar o que perderam na pandemia, as companhias 

aéreas devem ter perdas duas ou três vezes menores do que as que tiveram no ano 

passado. Há algum progresso, “mas teremos de esperar até 2022 para a indústria zerar 

os prejuízos ou voltar à lucratividade”, completou Pearce. 

Ainda assim, as perdas são expressivas. Os prejuízos totais das companhias 

aéreas em 2021 podem alcançar US$ 47,7 bilhões; em dezembro, a previsão era de 

US$ 38 bilhões. As receitas com transporte de passageiros devem alcançar US$ 231 

bilhões, mais do que os US$ 189 bilhões de 2020, mas muito abaixo dos US$ 607 

bilhões de 2019. 

O motivo principal para a piora das projeções para o desempenho do setor é o 

atraso nos cronogramas de vacinação contra a covid-19 em diversas regiões. Há 

grandes diferenças no ritmo de vacinação entre os países. Mercados importantes, 

como os dos Estados Unidos e do Reino Unido, onde a imunização é rápida e eficiente 

(prevê-se que até junho 75% da população esteja imunizada), geram otimismo no 

setor. Mas em outros países a imunização é lenta. É o caso do Brasil. 
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O transporte de carga, ao contrário do de passageiros, vem crescendo. Mas, 

com receita esperada de US$ 152 bilhões, seu papel na recuperação do setor é 

limitado. Nesse cenário, graças a medidas governamentais de alívio, corte profundo de 

custo e acesso ao mercado de capitais, algumas empresas “estão saindo da 

tempestade”, observou o diretor-geral da Iata, Willie Walsh. Outras estão acumulando 

dívidas em excesso. 

 

Plano de fatiar tributária cria desconforto 
O Estado de S. Paulo 

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros anunciou um acordo para votar a 

reforma tributária em quatro etapas, começando com o projeto do ministro da 

Economia, Paulo Guedes, que cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) – fusão 

do PIS/Cofins. A decisão, no entanto, não tinha ainda sido acertada em reunião com os 

líderes da Câmara, o que acabou causando uma saia-justa com os deputados e com o 

Senado. Barros teve que publicar uma mensagem mais tarde, nas suas redes sociais, 

informando que a decisão dependia ainda de consultas ao relator da reforma, 

deputado Aguinaldo Ribeiro, ao autor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 45 

de reforma na Câmara, deputado Baleia Rossi e aos demais líderes. 

No Senado, a fala de Barros também causou desconforto porque foi criada uma 

Comissão Mista de reforma tributária para buscar uma convergência entre as 

propostas que tramitam no Congresso. A PEC 45, que tramita na Câmara, prevê a fusão 

de IPI, PIS, Cofins (federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal). Já a proposta que está 

com os senadores, PEC 110, une IPI, PIS, Cofins, IOF, CSLL, Cide, Salário Educação 

(federais), ICMS (estadual) e ISS (municipal). 

Para um líder o anúncio de Barros foi “deselegante e um atropelo”. O mercado 

financeiro ficou animado e viu uma chance de ser aprovada parte da reforma. A 

expectativa entre os investidores é que na primeira fase, junto com a CBS, sejam 

aprovadas também mudanças no Imposto de Renda das empresas, com a volta da 

taxação dos lucros e dividendos para as pessoas físicas e a reformulação da tributação 

dos fundos de investimentos. “Vamos começar pela simplificação tributária e depois 

vamos avançar na direção de organizarmos um sistema tributário mais fácil para o 
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contribuinte, que custe menos para o contribuinte poder pagar corretamente os seus 

impostos e com uma tributação mais justa”, disse Barros. 

O presidente da Câmara, Arthur Lira deu um ultimato para o relator Aguinaldo 

Ribeiro apresentar o seu relatório Aguinaldo até agora não se manifestou 

publicamente, mas nos bastidores resistia em apresentar o texto sem saber o rumo da 

reforma na Câmara e quais os planos de Lira. Uma reunião deve acontecer entre os 

dois. 

Uma das lideranças que não esconderam o incômodo sobre a reforma em 

etapas foi o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL-AM). “Nem o governo 

sabe, imagina eu...”, disse Ramos, quando questionado sobre as demais fases da 

reforma. Para ele, há risco de aumento da carga tributária. Em reunião com líderes 

esta semana, Lira defendeu o fatiamento da reforma, mas ficou de debater com seus 

técnicos e bancadas sobre o assunto e voltar a conversar depois. 

 

Divergência sobre verba trava socorro a empresas 
O Estado de S. Paulo 

Uma nova rodada do Pronampe – empréstimo subsidiado para o socorro de 

pequenas e médias empresas em dificuldade na pandemia – esbarra em divergências 

sobre o volume do aporte do Tesouro e a forma de recriação do programa. O 

Ministério da Economia autorizou a liberação de R$ 5 bilhões, mas empresas e 

lideranças do Congresso pedem o dobro. 

Divergências sobre o volume do aporte do Tesouro Nacional, custos e forma de 

recriação do programa têm travado a liberação de uma nova rodada do Pronampe, 

linha de empréstimo subsidiado para socorrer pequenas e médias empresas em 

dificuldades financeiras por conta dos efeitos da pandemia. O programa poderia sair 

por meio da edição de medida provisória ou pelo projeto de lei já aprovado no Senado 

– e que aguarda agora votação na Câmara dos Deputados. Quanto ao volume de 

recursos, o Ministério da Economia autorizou a liberação de R$ 5 bilhões, mas 

lideranças do Congresso e empresas querem o dobro. A negociação pode caminhar 

para um valor entre R$ 6 bilhões e R$ 7 bilhões, segundo parlamentares que 

participam da negociação. 

(30/04/2021)
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Esse impasse nas negociações frustrou os empresários que aguardavam a 

renovação do Pronampe junto com o BEm, o programa que permite a suspensão de 

contratos de trabalho e corte de jornada dos trabalhadores. O BEm foi reeditado, 

enquanto o destino do Pronampe continua sem definição – apesar da promessa do 

governo de que o programa seria renovado. 

O presidente da Câmara, Arthur Lira , também não colocou ontem em votação 

o projeto já aprovado no Senado, como inicialmente era esperado. O início dos 

trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid no Senado e as 

negociações de bastidores do governo na comissão acabaram retirando o foco no 

Pronampe e a sua prioridade de votação na Câmara. 

O programa era uma pauta prioritária do presidente do Senado, Rodrigo 

Pacheco, e de senadores influentes da Casa, agora envolvidos na CPI. O projeto, de 

autoria do senador Jorginho Mello (PL-SC), torna o programa permanente, como uma 

política oficial de crédito do governo para além da pandemia. As resistências, neste 

caso, têm partido da Secretaria Especial de Fazenda do Ministério da Economia. 

Além disso, os senadores aprovaram como correção dos empréstimos juros de 

6% mais a Selic. Pelo desenho que vigorou até o fim do ano passado, o valor do 

acréscimo era de 1,5%, além da Selic. O aumento dos juros foi colocado para atrair 

bancos à nova rodada 

O secretário especial de Produtividade e Emprego, Carlos da Costa, disse que o 

governo está aguardando a votação do projeto que está na Câmara. “Estamos evitando 

enviar uma medida provisória”, disse o secretário. Segundo ele, assim que o projeto 

for aprovado, a MP para a edição do crédito extraordinário para financiar o programa 

sairá e ele poderá “rodar” rápido. O governo defende R$ 5 bilhões como aporte do 

Tesouro Nacional para a nova rodada. Esse valor poderia permitir que os bancos 

emprestem até R$ 17 bilhões. Para ele, o projeto é fundamental para as empresas que 

têm viabilidade e dá um alento importante num momento de desespero. “A pequena 

empresa brasileira não pode esperar mais.” Para o deputado Efraim Filho, 

coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, o valor 

oferecido até agora pelo governo é “tímido”.  

(30/04/2021)
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Tesouro Nacional para a nova rodada. Esse valor poderia permitir que os bancos 

emprestem até R$ 17 bilhões. Para ele, o projeto é fundamental para as empresas que 

têm viabilidade e dá um alento importante num momento de desespero. “A pequena 

empresa brasileira não pode esperar mais.” Para o deputado Efraim Filho, 

coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo, o valor 

oferecido até agora pelo governo é “tímido”.  

5 
 

O setor que mais aguarda o Pronampe é o de bares e restaurantes, mais 

afetado pelas medidas restritivas adotadas nos últimos meses por governadores e 

prefeitos com a piora da pandemia. Criado em 2020 como instrumento para reduzir os 

efeitos da pandemia nos negócios, o Pronampe atendeu à demanda dos pequenos 

negócios dos setores de serviços e comércio. O programa ofereceu crédito para cerca 

de 517 mil empresas, com a liberação de cerca de R$ 37,5 bilhões. A liberação foi feita 

por meio do Fundo Garantidor de Operações (FGO), com recursos do Tesouro 

Nacional. A grande vantagem do programa foi atuar por meio de garantias para 

facilitar o acesso das empresas ao crédito bancário, onde o governo se torna um 

avalista do empresário – ou seja, se as empresas dão calote, o governo assume a 

conta. 

 

Sócios definem executivo para conduzir Elo à Nasdaq 
Broadcast 

Os sócios Bradesco, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil bateram o 

martelo quanto ao comando da bandeira Elo. O escolhido foi Giancarlo Greco, vindo da 

consultoria Accenture, que terá como uma de suas principais missões listar as ações da 

empresa de cartões na Nasdaq, a bolsa de tecnologia nos Estados Unidos. O nome do 

candidato conseguiu agradar aos três sócios. Contribuiu o fato de ele vir do mercado e 

não ser 'apadrinhado' de nenhum deles. A indicação de Greco para a presidência da 

bandeira será chancelada em reunião do conselho diretor da companhia, agendada 

para a próxima semana. A presidência da Elo está vaga desde o início de fevereiro, 

após o até então responsável pela cadeira, Eduardo Chedid, deixar a companhia rumo 

ao PicPay, da holding J&F. 

Nas etapas de seleção, passaram alguns nomes. Dentre eles, o do atual 

presidente da BB Seguridade, Marcio Hamilton, o da ex-vice-presidente da Cielo, 

Renata Greco, e o do vice-presidente da Visa, Fernando Pantaleão. O futuro presidente 

da Elo está na Accenture há pouco mais de três anos. Passou ainda pela American 

Express, o alemão Deutsche Bank e o Citi. 

A oferta de ações está prevista para agosto. Recentemente, a bandeira iniciou a 

seleção dos bancos que vão assessorá-la. Além dos braços dos sócios, por ora, também 
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teriam sido escalados os estrangeiros Morgan Stanley, Goldman Sachs e JPMorgan. 

Criada para competir com as gigantes internacionais Visa e Mastercard, em 2011, a Elo 

tem mais de 180 milhões de cartões emitidos por mais de 20 emissores. Procurada, a 

bandeira não comentou. 

 

Decepção nos IPOs 
Broadcast 

Por falar em ofertas de ações, a segunda temporada do ano para aberturas de 

capital vem decepcionando quem tinha altas expectativas. Alguns projetavam 

movimentação em torno de R$ 50 bilhões. Do início de abril para cá, a soma está em 

pouco mais de R$ 17 bilhões. As desistências apenas de ofertas de empresas que 

chegaram a iniciar conversas com investidores já somam mais de R$ 10 bilhões. 

Apesar da sucessão de desistências dos últimos dias, cinco ofertas se mantêm 

na fila para tentar chegar à Bolsa no próximo mês. Entre elas, a Athena Saúde, que é 

investida do Pátria Investimentos, com pretensão de movimentar entre R$ 1 bilhão e 

R$ 2,5 bilhões. Já a plataforma de oferta de serviços GetNinjas quer levantar entre R$ 

500 milhões e R$ 700 milhões. Ambas estão em suas rodadas de apresentações a 

analistas e investidores. As demais ofertas previstas para maio, se nada mudar no 

horizonte, são: Dotz, G2D Investimentos e Petrorecôncavo. 

 

Aumento do Mercado de Produtos Usados 
Broadcast 

A crise causada pela pandemia fez os brasileiros buscarem mais produtos 

usados. Em 2020, o volume de vendas de seminovos e usados da OLX cresceu 26% 

comparado com 2019. A procura de itens no site, por sua vez, cresceu 11% no mesmo 

período. 

 

Crescimento na Demanda de Ferramentas 
Broadcast 

7 
 

A exposição a setores menos afetados pela pandemia, como construção e 

agronegócio, permitiu à multinacional alemã de ferramentas Stihl expandir seus 

negócios no Brasil, apesar da piora da economia em meio à crise sanitária. A filial 

brasileira fechou o primeiro trimestre com receitas de R$ 790 milhões, 46% acima do 

registrado em igual período de 2020. Os resultados levaram a matriz a autorizar 

investimento de R$ 374 milhões na filial neste ano, o dobro do investido em 2020. A 

intenção é construir um novo centro logístico, o terceiro do grupo no Brasil. 

Toffoli rejeita estender prazo para patentes 
Broadcast 

O ministro do STF, Dias Toffoli, reafirmou sua posição contrária à regra que 

prevê a extensão do prazo de patentes concedidas pelo Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial (INPI). O ministro antecipou como irá se posicionar. Toffoli 

sugere ampliar os efeitos da decisão e barrar a previsão de prorrogação para todas as 

patentes, e não apenas de farmacêuticos e de equipamentos de uso em saúde. 

Pela regra atual, as patentes de invenção, por exemplo, duram 20 anos 

contados a partir da data de depósito no INPI, ou pelo menos 10 anos após a data de 

concessão. Ou seja, se houver atraso na concessão, a demora é compensada com mais 

anos de monopólio sobre a invenção – o que impede a reprodução ou comercialização 

do produto durante determinado período, em que o dono recebe os chamados 

royalties. Se a posição de Toffoli for confirmada pelos ministros do Supremo, na 

maioria dos casos, o benefício da extensão não valerá mais aos pedidos que forem 

feitos ao INPI a partir da decisão da Corte, sem afetar as patentes autorizadas. No 

entanto, para farmacêuticos e equipamentos de uso em saúde, o ministro propõe que 

a prorrogação dos prazos deixe de valer também para patentes já concedidas. Esse 

efeito retroativo também valeria para as ações judiciais em curso que discutam a 

constitucionalidade dessa regra. As patentes na área farmacêutica concedidas com 

prorrogação de prazo, segundo informações do instituto, totalizariam ao fim deste ano 

3,4 mil, citou Toffoli. 

O resultado do julgamento dependerá da posição da maioria da Corte. A 

legislação atual prevê que as patentes de invenção terão o prazo estendido caso 

demore mais de dez anos para serem aprovadas pelo INPI. Para as situações de 
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modelo de utilidade, o INPI não pode demorar mais de oito anos. Esse benefício, no 

entanto, foi questionado em uma ação apresentada pela Procuradoria-Geral da 

República (PGR). A extensão ocorre quando a patente é dada pelo INPI. 

 

 

 

 

Arrocho gera 1º superávit nas contas desde 2013 
Broadcast 

O arrocho nos gastos do governo federal nos primeiros três meses do ano 

acabou rendendo um superávit de R$ 24,4 bilhões nas contas do governo central, que 

inclui Tesouro Nacional, INSS e governo central. O melhor resultado para o período 

desde 2013 veio na esteira de um rigoroso controle de despesas na boca do caixa. Sem 

a aprovação do Orçamento de 2021, que só foi sancionado pelo presidente Jair 

Bolsonaro em 22 de abril, a equipe econômica restringiu as possibilidades de gasto e 

permitiu o empenho (a primeira fase da despesa) de apenas 1/18 do previsto na 

proposta orçamentária. Apenas gastos essenciais foram mantidos, enquanto os 

investimentos não receberam nenhum centavo. 

Como resultado, as chamadas despesas discricionárias, que incluem custeio e 

investimentos, somaram R$ 13,97 bilhões entre janeiro e março deste ano, queda real 

de 33,7% em relação a igual período de 2020. “Houve economia de despesas com 

antevigência do Orçamento”, reconheceu o secretário do Tesouro Nacional, Bruno 

Funchal. 

O cenário para o ano, porém, continua desafiador. O déficit primário está em 

R$ 759,5 bilhões no acumulado dos últimos 12 meses. Esse rombo deve diminuir com 

o tempo, pois é influenciado pela forte expansão de gastos feita em 2020 para 

combater os efeitos da covid-19. Mesmo assim, a meta fiscal para o ano permite um 

déficit de R$ 247,1 bilhões. A aprovação do Orçamento tampouco garante alívio, já que 

as despesas de custeio da máquina pública estão bastante comprimidas, pouco acima 

dos R$ 70 bilhões. Embora tenha classificado o risco de um apagão como “baixo, quase 
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zero”, Funchal admitiu que será difícil administrar as necessidades do governo com 

esse valor. “Talvez 2021 seja o ano mais difícil nessa execução”, admitiu. 

 

Potencial brasileiro para unidades de carbono certificadas 
O Estado de S. Paulo 

Ainda que o mercado de carbono tenha nascido antes do boom da 

sustentabilidade em 2020, foi nesse embalo que ele furou a bolha das discussões 

restritas e chegou a um número maior de empresas e indústrias. A diretriz é 

implementar transformações sustentáveis para ganhar competitividade e chegar ao 

mercado de carbono vendendo – e não comprando. No contexto do mercado de 

carbono, isso significa uma série de medidas e planejamento estratégico que no fim do 

dia resultarão em redução ou neutralização das emissões de CO2 por parte de uma 

empresa ou indústria. Sai na frente quem conseguir provar, com indicadores 

padronizados, que vem reduzindo a emissão de gases de efeito estufa (GEEs) em suas 

operações. Nos mais diferentes setores econômicos, a adequada gestão de resíduos 

industriais contribui com a redução ou mesmo com o balanço positivo e, por isso, é 

peça-chave da competitividade. 

A Ambipar, líder em serviços de gestão ambiental de resíduos e economia 

circular para indústrias, percebe que executivos estão mais atentos aos potenciais do 

mercado de carbono – ainda que não seja regulado no Brasil. Engajados pelo potencial 

brasileiro de geração de créditos de carbono do mercado voluntário, muitos 

programas de impacto socioambiental permitem ser a virada de chave para um 

balanço positivo e impactar na redução do aquecimento global. 

O efeito dominó vem também da cadeia de valor, fornecedores e distribuição. 

Estes influenciam a pegada de carbono de cada companhia. Clientes de indústrias com 

elevada emissão acabam sendo “contaminados” e perdem competitividade.  

A Ambipar faz visita aos parques industriais e às plantas de operação, conhece 

toda a cadeia produtiva, entende o produto e os riscos, identifica os pontos de 

melhoria e os principais stakeholders. Na etapa seguinte, segundo Gabriel Estevam 

Domingos, diretor da área de P&DI da empresa, entra o complexo de laboratórios, 

equipamentos e pesquisadores que desenvolvem soluções que visam à economia 
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circular e aos programas de geração de unidades de carbono certificadas. Ou seja, 

valoriza e transforma resíduos para retorno à cadeia produtiva como matéria-prima 

reciclada em produtos. A não disposição em aterros pode reduzir emissões de GEEs. 

Além disso, práticas estruturadas para manejo sustentável, principalmente para 

agronegócio, podem gerar potenciais unidades de carbono para contribuir 

positivamente no balanço. “O engajamento é a métrica desse potencial”, afirma a 

doutora em bioprocessos Bianca Ayres. A Ambipar segue metodologias internacionais 

do Painel Intergovernamental das Mudanças Climáticas (IPCC). 

A economia circular trabalha com o conceito da transformação de resíduos em 

novos produtos, retornando para a cadeia produtiva, e é um dos pilares da Ambipar. 

“Incorporamos tecnologia e apresentamos para o cliente uma solução sustentável, que 

seja economicamente viável e vantajosa”, conta Onara. Como exemplos entre os 

clientes industriais da Ambipar, resíduos do setor de cosméticos foram transformados 

em produtos de limpeza. Na indústria farmacêutica, foi possível usar resíduos das 

cápsulas de vitaminas e medicamentos para criar base para xampus, condicionadores e 

sabonetes. No setor alimentício, sobras de processo e limpeza de silos são 

fermentados para produção de álcool etílico para limpeza, e insumos são usados para 

rações para animais. Já resíduos minerais, como areia e cinzas de caldeiras, são 

utilizados para produção de artefatos cimentíceos para construção civil, como pisos 

intertravados, blocos e bases para argamassa. 

Essa prática proporciona o cumprimento da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e a consequente redução de seus custos e impactos ambientais, 

principalmente a redução dos GEEs. Um exemplo disso é o agronegócio, que necessita 

do aporte de nutrientes orgânicos que são essenciais para a manutenção da vida do 

solo e para potencializar a geração de unidades de carbono, aliado ao engajamento de 

práticas de manejo sustentável. 

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


