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Bancos elevam previsão de crescimento do PIB em 2021 
Broadcast 

Bancos e consultorias estão refazendo as contas para o desempenho da 

economia neste ano. Segundo um levantamento do Broadcast junto a 35 instituições, a 

previsão de alta do PIB em 2021 passou de 3,2%, para 3,8%. A onda de revisões veio 

depois da divulgação de dados melhores do que se esperava no primeiro trimestre, o 

que afastou o risco de uma recessão. Economistas dizem que o impacto da segunda 

onda da pandemia foi menor do que se previa.  

O recrudescimento da pandemia no início do ano afetou menos a atividade 

econômica do que o previsto, provocando revisões para cima nas projeções para o 

desempenho do PIB em 2021. Elevaram suas estimativas as corretoras XP e Ativa, os 

bancos de investimento Credit Suisse, UBS, Bank of America e Goldman Sachs e as 

consultorias MB Associados e Parallaxis Economics, entre outros. Na média, as 

projeções de crescimento passaram de 3,2%, em abril, para 3,8% agora, conforme 

levantamento do Projeções Broadcast, com 35 instituições. 

Segundo economistas, os indicadores do primeiro trimestre indicaram que o 

isolamento social para conter a covid-19 não foi tão rígido quanto no início da crise 

sanitária, em 2020 – seja porque as medidas restritivas foram mais brandas seja 

porque as pessoas cumpriram menos as regras. Segundo epidemiologistas, o 

afrouxamento das medidas de proteção ajudaram a elevar o número de mortos pela 

pandemia para mais de 430 mil. Embora ainda haja incertezas sobre o futuro da 

economia, especialmente por causa de eventuais problemas na vacinação, ficaram 

para trás as previsões de recessão, ou seja, de dois trimestres seguidos de retração 

nesta primeira metade do ano, presente em algumas análises no início de 2021. 

Ao comentar a elevação de sua projeção para um crescimento econômico de 

4,1% este ano, contra 3,2% na estimativa anterior, o economista-chefe da XP, Caio 
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Megale, disse que, “apesar da vacinação turbulenta e incerta”, no início do ano, “a 

demanda interna se mostrou mais resiliente ao fim do auxílio emergencial e em meio à 

segunda onda da covid-19 ”. 

Na visão do economista-chefe da gestora de recursos Trafalgar Investimentos, 

Guilherme Loureiro, as projeções mais pessimistas também davam muito peso ao 

impacto do fim do auxílio emergencial no início do ano. A transferência de renda 

turbinou a recuperação no segundo semestre de 2020. Sua retirada no início de ano, 

enquanto a reedição da medida era discutida no governo e no Congresso, provocaria 

queda na atividade econômica. “Nossa cabeça sempre esteve calcada no processo de 

reabertura”, disse o economista da Trafalgar, que já estava com uma projeção de 

crescimento de 4,2% este ano. Com os indicadores mais recentes, Loureiro elevou a 

estimativa para 4,5%. 

Para Vale, da MB Associados, os brasileiros circularam mais em meio ao 

agravamento da pandemia, em parte, porque foram “forçados” a isso – as medidas do 

governo para apoiar famílias e empresas foram mais escassas – e porque estão 

“esgarçados” com a duração da crise. Além disso, a demora do governo em reeditar 

medidas para apoiar famílias e empresas tem efeito ambivalente, disse Vale. O cenário 

é diferente de países como Estados Unidos, Inglaterra e China, em que a redução das 

restrições aponta para uma recuperação mais vigorosa porque a covid-19 está sendo 

controlada. 

 

Produtor familiar terá crédito por app 
O Estado de S. Paulo 

De olho no gargalo do crédito e no potencial da agricultura familiar, que reúne 

quase quatro milhões de produtores que respondem por cerca de 70% do que vai no 

prato do brasileiro, a Serasa Experian está lançando um shopping virtual de crédito 

voltado para o produtor familiar. A intenção é aproximar o sistema financeiro dos 

potenciais interessados em tomar esses recursos. Segundo Marcelo Pimenta, diretor 

do Datalab da Serasa Experian e responsável pela entrada da empresa no segmento de 

agronegócio, o crédito será oferecido por meio de um aplicativo, acessado pelo 

smartphone. O marketplace começa com um banco digital e duas agritechs como 

(17/05/2021)
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ofertantes de crédito a 100 mil agricultores familiares sobre os quais existem 

informações e uma nota de crédito. 

Na fase inicial de funcionamento do shopping virtual, que deve durar três 

meses, o potencial é emprestar R$ 1,25 bilhão, considerando que o valor médio do 

crédito deve ser de RS 12,5 mil. No entanto, o valor dos empréstimos vão de R$ 10 mil 

a R$ 100 mil e terão como garantia a produção rural financiada. A Serasa vai receber 

uma comissão sobre os negócios fechados. “Depois, por seis meses, vamos 

acompanhar as taxas de default de aprovação e, na sequência, abriremos o 

marketplace para os cerca de 4 milhões de produtores familiares”, diz Pimenta. O 

executivo acredita que, quando o projeto estiver pleno, o marketplace possa atrair 

cerca de 20 instituições financeiras entre bancos, fintechs e bancos digitais. Os juros 

cobrados devem acompanhar as taxas de mercado e a vantagem, segundo Pimenta, é 

a aprovação sem burocracia e sem a exigência de um projeto, como ocorre nas linhas 

oficiais. Neste caso, o que embasa a aprovação de crédito é a nota do produtor dada 

pelo score da Serasa. 

Para tornar o marketplace conhecido, a empresa fechou uma parceria com a 

Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais 

(Conafer). Segundo Carlos Ferreira Lopes, presidente da entidade, a oferta de crédito 

do governo não consegue suprir a demanda do agricultor familiar. “Hoje o crédito 

oficial para o agricultor familiar é de difícil acesso e está limitado pelo orçamento 

púbico.” 

Não é de hoje que a Serasa, um birô de crédito criado pelos bancos e voltado 

para reunir informações financeiras sobre empresas e pessoas físicas ligadas ao mundo 

comercial, se voltou para o agronegócio. Faz dois anos que a companhia montou uma 

equipe só para estudar o potencial e as peculiaridades do agronegócio no mundo do 

crédito. 

Os primeiros resultados desse novo segmento de negócio, onde a empresa vai 

aplicar R$ 40 milhões nos próximos dois anos, começaram a surgir no final de 2020, 

quando a Serasa colocou no mercado um score de crédito e de risco climático, cujos 

clientes são bancos e fintechs. Desde o início de janeiro iniciou um birô de informações 

(17/05/2021)
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de crédito para o segmento de óleos vegetais em parceria com a Abiove. E pretende 

ampliar para outros segmentos. 

Para acelerar a inserção no agronegócio, no final de janeiro, a companhia a 

comprou a Brain Ag, uma empresa de big data voltada para operações financeiras do 

setor. E, agora, dá o pontapé inicial no marketplace de crédito para agricultura 

familiar.  

 

Construtoras mudam perfil da moradia popular 
O Estado de S. Paulo 

O empreendedor da periferia trouxe um novo olhar para os residenciais 

populares, como a incorporadora Sindona, em que trabalha dois pilares: o que faz 

diferença na redução do nível de estresse e o que aumenta a autoestima dos 

moradores. Os cuidados vão das cores da sacada, que cada comprador escolhe a partir 

de uma paleta, à entrega de dois banheiros por unidade. “No geral, as incorporadoras 

fazem só uma conta de planilha e o uso do apartamento não é pensado”, afirma 

Sindona. “É infernal a família dividir um único banheiro, sendo que todos têm hora 

para chegar no trabalho e na escola.” 

Os diferenciais vão além das unidades autônomas, com áreas de lazer que 

oferecem tudo aquilo que os empreendimentos de médio e alto padrão costumam ter, 

entre academia, reserva ambiental, piscina de borda infinita, piscina infantil, 

playground, churrasqueira e outros. “A gente coloca até toboágua, que faz um sucesso 

com as crianças e, para a construtora, tem um custo super marginal”, explica. Com 

preço médio de R$ 200 mil, os apartamentos são destinados a famílias com renda 

entre R$ 2,5 mil e R$ 9 mil, que pode ser composta por diversas pessoas. A empresa 

projeta para este ano um valor geral de vendas (VGV) de R$ 200 milhões. 

Outra empresa que apostou no potencial dos empreendimentos populares com 

perfil de alto padrão foi a Benx Incorporadora, que criou a VivaBenx em 2017. Segundo 

o fundador e presidente Luciano Amaral, a ideia foi formar um produto que não 

concorresse nas áreas periféricas, onde já atuam os maiores players do segmento, mas 

em bairros mais centrais da capital paulista. Amaral fala que, depois de fechar a 

equação econômica, que foi possível graças ao aproveitamento total da planta, a 
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diferença do que seria investido em um apartamento de 40 m² foi usada para turbinar 

as áreas comuns e equipamentos dos empreendimentos. “Chamamos arquitetos e 

designers de interiores que estão acostumados com o mercado de médio e alto padrão 

para trazer amenidades como piscina com cascata e hidromassagem, lavanderia 

compartilhada, coworking, fitness, espaço gourmet e cinema”, diz o empresário.  

Os empreendimentos da VivaBenx se distribuem em bairros como Mooca, 

Santana, Tatuapé, Jardim Marajoara, Vila Leopoldina, Vila Mascote, Lapa e Barra 

Funda, entre outros, e participam do programa Casa Verde Amarela do governo 

federal, que pode ser acessado por famílias com renda bruta entre R$ 2 mil e R$ 7 mil. 

Focada em empreendimentos imobiliários de baixo custo e bom padrão, a 

Lumy, que atua nas quatro zonas e no centro paulistano, surgiu em 2018 com a diretriz 

de que preços acessíveis não são sinônimo de falta de qualidade. “Acreditamos que 

todos os projetos são únicos”, afirma Vitor Macaferri, presidente da incorporadora, 

que traz o conceito de “design biofílico” em todos os empreendimentos. Ele explica 

que biofilia significa “amor à vida”. “O ‘design biofílico’ nada mais é do que planejar 

ambientes onde o contato com o verde e a natureza seja uma prioridade”, diz o 

empresário. 

 

Valorização do real 
Broadcast 

As cotações do dólar continuam a cair diante do real. caíram 2,96% em maio e 

9,42% em 12 meses. O principal fator que vai empurrando a moeda americana para 

baixo em relação ao real são os bons resultados das contas externas que, por sua vez, 

têm a ver com a boa fase das exportações de commodities, como soja e minério de 

ferro. Como o Banco Central continuará a puxar os juros para cima, o real tem mais um 

motivo para continuar a se valorizar. 

 

‘Boom’ no campo causa falta de trator e equipamento 
Broadcast 
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Com a forte expansão do agronegócios, o crescimento da demanda de novo 

maquinário pelos produtores também tem sido exponencial. Os fabricantes de tratores 

e outros equipamentos falam em aumento de 40% nas vendas, com filas de espera. 

Por falta de peças e aço, a entrega de máquinas tem levado, em média, 12 semanas, 

maior prazo já registrado pelo setor. O agronegócio vive um momento de forte 

expansão, com os preços de commodities agrícolas em alta no mercado internacional 

por causa, principalmente, do crescimento da demanda chinesa. Os produtores 

querem aproveitar esse momento para ampliar ou modernizar seu maquinário, o que 

melhoraria a produtividade. Mas os fabricantes, às voltas com dificuldades no 

fornecimento de peças e até de aço, têm esticado cada vez mais os prazos de entrega. 

Há uma longa fila de espera por máquinas agrícolas. 

O vice-presidente sênior da AGCO Corporation e chefe global da fabricante de 

máquinas agrícolas Massey Ferguson, Luis Felli, conta que está com sua linha de 

produção praticamente tomada até outubro. “Eu posso aumentar a minha capacidade, 

mas preciso de peças. Todos os fabricantes de máquinas agrícolas estão desafiados, 

com fila para entregar”, diz. 

Já o diretor da New Holland Agriculture para o mercado brasileiro, Eduardo 

Kerbauy, diz que ainda tem tratores de algumas linhas, pulverizadores e plantadeiras 

para pronta-entrega. Mas, de modo geral, há atraso. “Há produtos que tinham 

disponibilidade imediata e, hoje, demoram dois meses; e os que levavam dois meses 

para serem entregues, agora levam quatro. Quanto mais personalizada a máquina, 

mais o concessionário vai pedir para esperar”, diz. 

O prazo médio para a entrega de máquinas agrícolas está em 12 semanas (ou 

cerca de três meses), de acordo com a Câmara de Máquinas Agrícolas da Abimaq 

(CSMIA). É o maior período da série histórica desse indicador. “No ano passado, nesta 

mesma época, esse prazo era de sete semanas”, afirma Pedro Estevão Bastos, 

presidente da CSMIA. Ainda assim, as indústrias falam em vendas até 20% superiores 

neste ano em relação a 2020. 

As fabricantes de equipamentos, ao mesmo tempo em que veem a demanda 

aumentar, encaram uma menor oferta nacional de aço desde o ano passado, quando 

siderúrgicas desligaram temporariamente alguns fornos prevendo uma demanda 
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menos aquecida nos meses seguintes da pandemia, o que não se confirmou no setor 

agropecuário. “Hoje, falta não apenas chapa de aço e tubo redondo, como também 

mola, eixo, amortecedor, engrenagem, roda, porca, tudo o que vai ferro”, diz Bastos, 

da Abimaq.  

O que se reflete também nos preços. Segundo Carlos Cogo, sócio da consultoria 

Cogo Interligência em Agronegócio, os preços das máquinas tiveram alta entre 40% e 

50%, dependendo do produto. Um dos fatores que têm levado os valores para cima é a 

alta do preço do aço, que desde 2020 praticamente dobrou. Segundo Cogo, a falta de 

peças é generalizada e há casos de clientes que tentaram importar pneus dos EUA, 

sem sucesso. “Mesmo quem tem os recursos para pagar a máquina à vista, não 

consegue. Não tem máquina.” 

 

Nem atrasos e falta de chuva abalam a safra 
Broadcast 

Falta de chuva, atraso na colheita da soja e, em consequência, o plantio de 

grande parte da área de milho da segunda safra fora do período ideal provocaram, em 

um mês, uma redução expressiva de 2,1 milhões de toneladas na projeção da 

produção nacional de grãos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A safra 

2020/2021 deve alcançar novo recorde, com 271,7 milhões de toneladas, de acordo 

com o oitavo levantamento feito pela Conab. Esse volume significa aumento de 5,7% 

sobre o total colhido na safra 2019/2020, ou 14,7 milhões de toneladas a mais sobre 

um resultado que foi o recorde anterior. Esses números mostram a pujança do campo, 

que, em tempos de dificuldades para a economia brasileira, continua a produzir de 

maneira eficaz e a assegurar resultados favoráveis na balança comercial do País. 

Graças ao desempenho do agronegócio, nesse momento impulsionado pela 

boa cotação internacional de seus principais itens, o Brasil mantém-se entre os cinco 

maiores exportadores de 30 itens de grande peso no comércio mundial. As principais 

culturas da primeira safra, com exceção de milho e arroz, estão no encerramento da 

colheita, lembra o relatório da Conab. Para as culturas de segunda safra, como o feijão, 

predominam os estágios de floração e enchimento de grãos. Já quanto ao milho da 

segunda safra, o resultado dependerá das condições do clima, pois houve atraso na 
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semeadura. O plantio das culturas de inverno se intensificou, mas os resultados 

dependerão das chuvas. 

A área plantada deve ter aumento de 4,1%, alcançando 68,6 bilhões de 

hectares. A principal produção continuará sendo a de soja, com estimativa de colheita 

recorde de 135,4 milhões de toneladas, 8,5% ou 10,6 milhões de toneladas a mais do 

que na safra anterior. Esse volume assegura ao Brasil a condição de maior produtor 

mundial da leguminosa. Para o milho, a produção total das três safras está estimada 

em 106,4 milhões de toneladas, com aumento de 3,7% sobre a safra anterior. 

As projeções da Conab para o mercado internacional são muito favoráveis para 

os principais produtos. As exportações de soja, por exemplo, podem alcançar 85,6 

milhões de toneladas, 3,3% mais do que no ano anterior. Se alcançado, esse resultado 

será novo recorde. 

 

Mercado ajusta otimismo com Ibovespa 
Broadcast 

O mercado financeiro reduziu o otimismo em relação ao desempenho das 

ações no curtíssimo prazo, segundo o Termômetro Broadcast Bolsa. A pesquisa tem 

por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o 

comportamento do Ibovespa na semana seguinte. A expectativa de alta para o índice 

na próxima semana ainda é amplamente majoritária, com 69,23% do universo dos 

participantes, mas a fatia é menor do que a de 83,33% da pesquisa anterior. Para 

23,08%, o índice fechará o período entre 17 e 21 de maio com variação neutra, ante 

16,67% que tinham esta perspectiva no levantamento passado. A percepção de queda, 

que não aparecia no último Termômetro, agora representou 7,69% das respostas. O 

Ibovespa acumulou baixa de 0,13% na semana. 

A próxima semana é de poucos destaques na agenda econômica. No exterior, o 

Federal Reserve divulga a ata da sua última reunião de política monetária e está 

prevista ainda uma bateria de dados da economia de China referentes a abril. “O 

debate crescente sobre pressões inflacionárias lançará atenção sobre a ata da última 

reunião do Fomc, ainda que reflita um julgamento do comitê anterior à surpresa com o 

CPI (sigla, em inglês, para índice de preços ao consumidor)”, afirmam os economistas 
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do Bradesco, referindo-se ao dado de inflação ao consumidor divulgado, muito acima 

das estimativas. 

No Brasil, o calendário de indicadores também é fraco, com possível de 

divulgação dos números da arrecadação do mês passado, mas que ainda não tem data 

definida. No Congresso, a expectativa é por detalhes da reforma tributária, depois que 

o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que vai apresentar o plano de trabalho da 

proposta no início da semana que vem. 

 

Petrobrás vai continuar a seguir preço internacional do 

petróleo 
O Estado de S. Paulo 

A Petrobrás vai continuar vendendo combustível a preço de mercado 

internacional e em dólar. O recado foi dado pela nova diretoria, ontem, em eventos 

virtuais para detalhar o resultado financeiro do primeiro trimestre deste ano. Ainda 

que o comando da empresa tenha mudado há um mês, as prioridades permanecem as 

mesmas da gestão anterior: redução da dívida, venda de ativos e investimento cada 

vez mais concentrado no pré-sal. 

O diferencial do discurso do novo presidente da estatal, o general Joaquim Silva 

e Luna, transmitido num vídeo a analistas, foi a promessa de que a empresa vai 

produzir mais petróleo nos próximos cinco anos do que em qualquer período da sua 

história. “Temos um plano ambicioso de investimento, com previsão de entrada de 

três novos sistemas de produção (plataformas) em seis campos petrolíferos”, afirmou. 

Com a entrada de Silva e Luna, havia a expectativa de mudanças na política de 

preço dos combustíveis. Mas, ao contrário disso, a informação da nova diretoria foi de 

que os produtos da estatal vão continuar encarecendo à medida que a cotação do 

petróleo subir no mercado internacional, como acontecia na administração anterior. 

Essa política não agrada Bolsonaro, que, ontem, voltou a se pronunciar sobre a 

Petrobrás. Em evento no Mato Grosso do Sul, o presidente da República disse que vai 

conversar com Silva e Luna para baixar o preço do gás de cozinha. Está em R$ 42. Dá 

para diminuir.” Questionada sobre a possibilidade de atender a Bolsonaro e baratear o 
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gás, a Petrobrás se negou a responder. A pergunta foi excluída da coletiva de imprensa 

com a nova diretoria, ontem. Em seguida, a assessoria de imprensa da empresa 

afirmou que não comentaria as declarações do presidente da República. 

Apenas o diretor de comercialização e logística da Petrobrás, Cláudio Mastella, 

tratou do assunto ao reiterar, em teleconferência com analistas, a manutenção da 

Política de Paridade de Importação (PPI), pela qual os preços internos variam conforme 

as oscilações do petróleo na bolsa de Londres e do dólar. Segundo ele, não será 

preciso alterar a frequência de reajustes dos preços dos combustíveis. “.  Mastella 

lembrou que a Petrobrás já adotou prazos mais curtos e mais longos de reajustes. 

Agora, tenta manter uma periodicidade intermediária. A política de preços preocupa o 

mercado financeiro, atento a possíveis interferências do governo. 

O recado da diretoria de que dará continuidade a gestão anterior parece ter 

sido suficiente apaziguar os ânimos dos pequenos investidores. As ações da Petrobrás 

fecharam o pregão da B3 com alta de 4,65% (ordinárias), e 5,16% (preferenciais). 

Agradou a promessa de redução da dívida bruta, que chegará a US$ 60 bilhões em 

2022. A partir daí, a empresa deve ter mais liberdade para remunerar os investidores.  

 

Disrupção tem aumentado aquisição de empresas digitais 
O Estado de S. Paulo 

A grande liquidez no mercado mundial aliada às baixas taxas de juros tem 

provocado uma escalada no número de fusões e aquisições, diz o presidente da OBB 

Capital, Flavio Pestana. Ele conta que a forte disrupção acelerada pela pandemia tem 

obrigado as companhias a buscarem solução para seus problemas por meio da compra 

de empresas digitais. “As dificuldades que alguns setores estão passando irão desaguar 

em uma em busca por sócios ou mesmo a venda das empresas”, diz ele. 

• Apesar das incertezas em relação à pandemia, o primeiro quadrimestre se 

mostrou bem forte em fusões e aquisições. A que se deve esse movimento?  

Este fenômeno se deve a uma grande liquidez no mercado mundial. Juros 

baixos e muito dinheiro à disposição das empresas, seja por causa de IPOS e follow-ons 

ou via dívida. Junte-se a isso a grande disrupção em vários setores, forçando as 

empresas a se apressarem na busca de empresas digitais que possam ajudá-las a 
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construir seus ecossistemas. A rápida adoção de reuniões remotas também tornou 

mais ágil os roadshow e negociações. 

• O capital estrangeiro está avaliando aquisições no País? Ou as operações 

têm sido lideradas por investidores locais? 

A maior parte dos investimentos tem sido feito por empresas nacionais. O 

investidor internacional ainda está um pouco com o pé atrás com Brasil. Certos setores 

como tecnologia, commodities e a cadeia de alimentos têm atraído interesse de 

estrangeiros. Estamos trabalhando em duas transações com escopo que inclui 

apresentações para investidores externos. Os fundos de private equity também estão 

bem ativos e, neste caso, têm dinheiro de dentro e de fora. 

• Quais setores estão mais fortes nesse processo de aquisições? 

O maior número de negócios está na aquisição de empresas digitais em todas 

as áreas. Outros setores muito ativos são saúde, educação e logística. O setor de moda 

também tem estado bem movimentado. 

• Teremos mais aquisições de empresas em dificuldade financeira? 

As dificuldades pelas quais alguns setores estão passando irão desaguar em 

uma em busca por sócios ou mesmo a venda total das empresas. Há grande atividade 

nos setores de reestruturação, recuperação judicial e nos fundos de ativos estressados 

(distressed funds). 

 

Crescimento de Empréstimos Sindicalizados no Agronegócio 
Broadcast 

O Rabobank aposta nos empréstimos sindicalizados para avançar sobre 

cooperativas agropecuárias. Acaba de fechar dois, de R$ 540 milhões para a Lar e R$ 

180 milhões para a Integrada, ambas paranaenses. Os recursos financiarão a 

exportação. Com a verba, as cooperativas poderão comprar produtos dos agricultores 

e pagar despesas com processamento e outras atividades até a efetivação do 

pagamento pelo importador. Em 2020, o Rabobank dobrou sua carteira com 

cooperativas e espera para este ano resultados “tão bons ou melhores”.  Nos 

empréstimos sindicalizados, o banco que identifica a necessidade de crédito convida 
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outros para complementar a oferta de recursos. É uma forma de atender o cliente 

quando o pedido ultrapassa o limite de crédito do solicitante ou o estabelecido pelo 

banco para o segmento. O plano é fazer ao menos outras três operações do tipo até o 

fim do ano. 

 

 

 

 

AT&T negocia fusão da Warnermedia com o grupo Discovery 
Reuters 

O gigante de telecomunicações americano AT&T negocia um acordo para 

combinar a Warnermedia (dona dos canais CNN, HBO, TNT e do estúdio de cinema 

Warner Bros.) com o grupo Discovery, do qual fazem parte os canais de televisão por 

assinatura Discovery Channel, Science, TLC, Food Network, entre outros. A informação 

foi revelada no domingo pelos jornais Financial Times e Wall Street Journal. O negócio 

deve ser tornado público nos próximos dias, de acordo com a informação publicada 

pelos veículos. Se confirmado, o acordo entre os dois gigantes pode criar um grupo de 

mídia avaliado em cerca de US$ 150 bilhões. 

A Warnermedia é a empresa formada depois da aquisição da Time Warner pela 

AT&T em 2016, em um negócio de US$ 86 bilhões – ou US$ 90 bilhões, em valores 

corrigidos pela inflação. A fusão, que foi aprovada pelas agências reguladoras em 2018, 

foi um dos negócios mais valiosos realizados nos últimos anos. Ele levou anos para ser 

aprovado porque a AT&T também é dona da empresa de TV por assinatura Directv. 

Se confirmada, a combinação da Warnermedia com o grupo Discovery 

reforçaria os negócios das duas companhias quando as emissoras buscam investir no 

modelo de streaming, para fazer frente aos serviços de vídeo online como a Netflix, 

que tem hoje 208 milhões de assinantes. Os detalhes do acordo entre as companhias 

não são conhecidos, mas a AT&T deve ter a maior participação e controle no capital da 

nova empresa combinada, segundo informações do jornal Financial Times. 

(17/05/2021)
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Ao lado de serviços online como Disney Plus, Amazon Prime e Apple TV+, o 

canal HBO é um dos principais concorrentes da Netflix no mercado de streaming. No 

primeiro trimestre, a empresa atingiu um total de 63,9 milhões de assinantes no 

mundo  – um aumento de 18% sobre o mesmo período de 2020. A empresa tem um 

vasto e valioso catálogo de filmes, documentários e séries, entre elas os sucessos 

Game of Thrones , Sopranos e Chernobyl, e tem apostado nesse conteúdo para 

expandir o seu serviço de streaming HBO Max, que deve estrear este ano no Brasil e 

em outros países da América Latina e na Europa. 

O grupo Discovery, que tem um valor de mercado de US$ 24 bilhões, tem uma 

extensa lista de documentários e produções de TV por assinatura, acumulada desde a 

fundação da empresa em 1985. Em janeiro deste ano, o grupo estreou seu serviço de 

streaming nos Estados Unidos. No mês de abril, a plataforma havia alcançado 15 

milhões de assinantes, de acordo com as informações da empresa.  
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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 


