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Fundação Bunge, ESP 
05/04/2022
• Ruy Altenfelder e Claudia Calais

• Agricultura e tecnologia

• A consolidação de uma lavoura moderna, eficiente e 
tecnológica,...

• Sintonizada ao mercado de carbono,...

• É essencial para alcançar as metas da sustentabilidade



Protecionismo, ESP 
05/04/2022
• Ricardo Santin e Luiz Rua

• ABPA (Associação brasileira de Proteína Animal)

• A subjetividade que fortalece o protecionismo

• No afã de aplacar a pressão de grupos internos,..

• Países desenvolvidos rasgam aquilo que está assinado



J&F Exportadora, ESP 
09/04/2022
• Irmãos Batista, entrada no setor de mineração

• J&F investe (US$ 1,2 bi) para se tornar potência 
exportadora...

• Além dos alimentos

• Investimento bilionário em ativos da minerador Vale...

• minério de ferro e manganês em MTS

• Reflete estratégia de aproveitar estrutura global da 
companhia...

• Para negociar outros tipos de produtos



Custos em Alta, Ovos e suínos, 
ESP 11/04/2022
• Agronegócio, ração mais cara

• Com custos em alta...

• Produtores de suínos e ovos...

• Optam por reduzir a oferta

• Insumos como milho e farelo de soja...

• Sobem após pandemia...

• E guerra na Ucrânia...

• Provocando prejuízos aos produtores



J. R. M. de Barros, ESP 
17/04/2022

•Fim da festa das commodities

•O menor crescimento global...

•Deve reverter o super ciclo de alta de 
commodities,...

•Sobretudo o petróleo



Agrishow, ESP 26/04/2022
• Agronegócio, feira

• Agrishow começa com expectativa alta...

• Mesmo sem o novo Plano Safra

• Após suspensão por conta da pandemia...

• Evento retorna com a presença de Bolsonaro...

• E uma previsão de público recorde

• Setor de máquina prevê nova expansão ...

• Após crescer 42% em 2021



Agrishow financiamento, ESP 
27/04/2022
• Feira do agronegócio, financiamento

• BB prevê R$ 2 bi em pedidos de crédito...

• Durante o Agrishow

• Volume é bem maior do que o R$ 1,2 bilhão ...

• Verificado em 2019,...

• Última edição presencial do evento antes da pandemia



Foodtechs nacionais, ESP 
28/04/2022
• Alimentos, a base de plantas

• Foodtechs nacionais ampliam exportação de leite vegetal

• Marcas como NoMoo e a Tal da Castanha...

• Já surfam na onda da proteína alternativa no exterior

• EUA são o principal mercado



Crédito para safra, ESP 
28/04/2022
• Agronegócio,

• Plantio à espera de crédito

• Governo fica sem recursos para a safra

• Equipe econômica corre contra o tempo...

• Para abrir espaço no Orçamento...

• A fim de bancar números mais baixos no Plano Safra 
2022/2023

• Principal fonte de crédito para os produtores



Meio Ambiente



Hidrogênio verde, ESP 
01/04/2022
• Retomada verde, novo mercado

• Brasil quer vender hidrogênio verde...

• Como alternativa à Europa

•Ministro do Meio Ambiente afirma...

•Que aumentaram as oportunidades para o País..

• Como gerador do “combustível do futuro”



Governo sustentável, ESP 
03/04/2022
• Retomada verde

• Empresariado cobra governo sustentável

• Grupo com mais de 80 empresas...

• CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável)

• ..divulga carta aberta aos presidenciáveis pedindo 
compromisso....

• Com o meio ambiente



Clima PIB, ESP 
04/04/2022
• Carsten Stendevad
• Chefe de investimentos sustentáveis do Bridgewater
• Que possui carteira de US$ 150 bilhões
• Segundo ele,
• “Clima pode ser obstáculo para o PIB”
• Ele sugere uma alocação com ativos de proteção à inflação
• Como modelo para formar carteiras,..
• O Fundo considera as diretrizes do Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável da ONU



L.C. Trabuco Cappi, ESP 
11/04/2022
• CA Bradesco, Presidente

• O Ouro Azul

• A água está sob risco

• Problema econômico

• Segundo a ONU, 2.2 bi de pessoas não tem acesso à água potável

• Cenários de incerteza no País

• Água virou ativo de investimentos

• Nasdaq tem o “Water Index”

• Chicago Board tem contrato futuro



Mercado de Carbono, ESP 
13/04/2022
• Mercado de carbono no Brasil...

• Reflexões inconvenientes?

• Três pontos para que nosso comércio de emissões ...

• Atenda às necessidades brasileiras
• Ampliar número de setores participando 
• Achar que setor elétrico pode reduzir muito emissões é equivocado
• Pragmatismo na distribuição de certificados e na adicionalidade da 

redução de emissões



Marcelo Guterman, ESP 
15/04/2022
• Os três cavalos da agenda ambiental

• Agenda ESG invadiu o mundo dos investimentos

• A empresa deve olhar para um quadro mais geral.

• A carroça do aspecto ambiental da ESG...

• Precisa ser puxada por ...

• Oferta, demanda e governo

• Só a oferta não a fará sair do lugar



Manganês ilegal, ESP 18/04/2022

• Brasil exporta manganês ilegal
• A partir de notas frias,...

• Que escondem a origem do produto,...
• País tem enviado ao exterior....
• Minério obtido em florestas, terras indígenas...

• E até áreas de concessões privadas
• Minas exauridas são “cobertura” para origem do manganês
• Documentos usados no transporte são de Estados sem reservas 

de minério

• Esquema domina boa parte da extração no Pará



China manganês, ESP 18/04/2022

•Mineração, esquema clandestino
•China é o destino de mais da metade...
•Da produção brasileira de manganês
•US$ 1,3 bi foi o valor das exportações de 
manganês para a China nos últimos seis 
meses



Parques, ESP 18/04/2022
• Concessões, turismo

• “muitos parques no Brasil hoje estão abandonados”

•Após obter concessão do “Caminhos do Mar”,

• Empresa AC2 Investimentos...

•Diz ter mais R$ 75 milhões para investir



Tributação verde, ESP 
19/04/2022
•Paulo Henrique Rodrigues Pereira, adv

•Por um sistema tributário verde

•Impostos são uma forma poderosa...

•De se implementar políticas..

•Induzir comportamentos e financiar 
instituições



Dilema verde combustíveis, 
ESP 21/04/2022
• Energia, substitutos para o diesel

• O dilema verde de fabricantes de caminhões...

• Baterias ou hidrogênio?

• Escolha de forma de abastecer veículo elétrico de carga....

• Divide mercado ...

• E põe em jogo riscos de prejuízos ...

• E de atraso tecnológico



Boeing, ESP 25/04/2022
• Aviação civil, substituto do querosene

• Boeing vê Brasil ....

• Na liderança de combustível de aviação sustentável (SAF)

• Metas ousadas do setor aéreo para reduzir as emissões de 
carbono...

• Nas próximas décadas



Daniel Izzo, ESP 25/04/2022

• Gestor da Vox Capital,...

• Principal gestora de investimentos de impacto no Brasil,...

• Com carteira com mais de R$ 518 mi em projetos

• “transformar o mundo é modelo de negócio”

• Para ele, chegou a hora de as companhias....

• Irem além do ESG ...

• E pensarem na “regeneração” do planeta



Pedro Fernando Nery, ESP 
26/04/2022
• A anta e o PIB

• A anta é citada como um animal importante...

• Para a luta contra a mudança climática

• Anta é um animal bem visto pelos ecologistas...

• Sequestra carbono e espalha sementes....

• Tem 300 kg e segue dieta vegana...

• E adora caminhar

• A anta é boa para o PIB



Infraestrutura



Privatização Portos, ESP 
01/04/2022
• Antes tarde do que nunca

• Com leilão da Codesa (Companhia Docas do Espírito Santo),...

• Modelo que associa a concessão dos serviços público à venda da estatal

• Fundo de Investimento Shelf 199, administrado pela Quadra Capital, ..

• venceu ao preço de R$ 366 mi aquisição da empresa + R$ 106 mi de 
outorga

• Governo conclui primeira privatização em três anos e três meses...

• Ritmo precisa acelerar...

• Pois o governo havia prometido arrecadar R$ 1 tri em privatizações



Aviação Gol, ESP 09/04/2022

•Aérea, aumento de capital

•Gol atrai R$ 948 mi da American Airlines....

•E busca novas captações



Regulação, ESP 15/04/2022

• Setor de infraestrutura...

• Rejeita PEC que afeta...

• Agências reguladoras

• Setor de concessão de rodovias...

• Quer agências reguladoras fortes,...

• Pois estimulam investimentos



Infraestrutura municípios, 
ESP 27/04/2022
• Infraestrutura, abandono em municípios
• Quase 7 mil obras...
• Estão paradas no País
• Esqueletos de escolas, postos de saúde e canalização,...
• Entre outros investimentos estagnados,...
• Somam R$ 9,32 bi, diz a CNM
• Excesso de convênios ...
• E falta de regras claras...
• Estão entre as causas
• Municípios de pequeno porte são os que mais sofrem com obras paradas
• Com R$ 3,43 bilhões, programas federais da área de habitação têm a maior 

fatia no bolo de investimentos paralisados



5 G, ESP 27/04/2022
• Christian Gebara,
• CEO da Vivo

• “O 5 G vai mudar a saúde, a educação e o entretenimento”
• Executivo analisa mudanças ...
• E impacto do novo sistema,...

• Que começa a ser implantado no Brasil
• Impacto inicial será maior na “internet das coisas”,
• Como na indústria e na telemedicina

• Função social: “a banda larga de ultra velocidade pode reduzir o 
gap social do País de modo mais acelerado”



Indústria e 
Empresas no Brasil



Toyota, ESP 01/04/2022

•Automóveis, fábrica de Indaiatuba (SP)
•Toyota investe R$ 50 milhões...
•Para modernizar o Corolla



Balanços Empresas, ESP 
01/04/2022
• Balanços, retorno à forma
• Empresas lucram 235% mais em 2021
• Após queda de 35% em ganhos em 2020,...
• Companhias de capital aberto...
• Recuperaram fôlego no ano passado
• Resultados somaram R$ 228 bi,...
• Acima do patamar pré-pandemia
• Setores de transporte e de educação ficaram de “fora da 

festa” da recuperação dos balanços



Mercedes-Benz, ESP 
05/04/2022
• Indústria automobilística, escassez de matéria-prima

• Mercedez-Benz paralisa suas duas fábricas no País...

• Por falta de chips para a produção

• Empresa dará férias a 5,6 mil funcionários do ABC Paulista e 
de Juiz de Fora

• Outras marcas também reduzem operações



Toyota ABC, ESP 
06/04/2022
• Montadoras, encerramento de atividades

• Toyota fecha fábrica histórica no ABC

• Fundada em 1962,...

• Unidade de São Bernardo do Campo ...

• Produziu o jipe Bandeirante por quatro décadas...

• E ainda fabricava peças

• Atividades serão transferidas para o interior



Motocicletas, ESP 
06/04/2022
•Duas rodas, força do delivery

•Em alta, mercado de motocicletas ..

•Supera o de automóveis em março



Nissan, ESP 07/04/2022

•Montadoras, novo ciclo

•Nissan investe R$ 1,3 bi ....

• Em fábrica em Rezende (RJ)

• Ritmo maior

• Empresa planeja produzir 86 mil automóveis neste 
ano....

•Quase 80% a mais em relação a 2021



Vale, ESP 07/04/2022

•Mineração, máquinas autônomas

• Vale investe R$ 210 mi...

• Em projeto de automatização de operações

•Até o fim do ano a mineradora...

• Terá 86 veículos autônomos

• Frota é guiada por computador, GPS e inteligência 
artificial



Montadoras ritmo lento, ESP 
09/04/2022

•Montadoras, ritmo lento

•Produção de carros...

•É a menor para março em 19 anos

•Enfraquecimento do consumo...

•E falta de peças e componentes



Natura bonds, ESP 
14/04/2022
•Cosméticos, em busca de grau de investimento

•Natura capta US$ 600 mi...

•Com meta de alongar perfil da dívida



Pequenas cervejarias, ESP 
16/04/2022
• Bebidas, efeitos da alta de commodities

• Pequenas cervejarias tentam segurar preços

• Empresas reduzem margens...

• E eliminam produtos sofisticados

• Associação, porem, vê perigo de negócios...

• Não sobreviverem à crise



Ford, ESP 19/04/2022

• Indústria automobilística, veículos elétricos

• CEO reinventa a Ford...

• Para enfrentar a Tesla

• Montadora americana cria nova divisão...

• E aposta no sucesso da picape elétrica F-150...

• Para alcançar a empresa de Elon Musk



Tupy, ESP 19/04/2022

•Fusões e aquisições, motores

•Tupy compra a MWM...

•Por R$ 865 mi...

•E entra no setor de geradores



Weg, baterias ESP 
21/04/2022
• Mobilidade elétrica, novo negócio

• Weg inicia produção de sistemas de baterias....

• Para veículos elétricos

• Multinacional brasileira começa a fornecer “packs” para 
veículos pesados...

• Mercado de carregadores atrai investimentos no País,...

• Incluindo o startup Power2Go



Celso Ming, ESP 
21/04/2022
• Produtos primários e industrializados
• Preconceito que produção intensiva de bens primários...
• Prejudica o crescimento da indústria
• Não existe essa incompatibilidade
• Pontos fracos da indústria no Brasil são...

• Excessiva proteção
• Falta de acordos comerciais para abrir mercados
• Excessivo custo Brasil 

• sobrecarga de impostos
• Infraestrutura precária
• Burocracia
• Insegurança jurídica



Logística, ESP 22/04/2022
• Indústria, busca por eficiência

• Novas tecnologias a serviço da logística

• Empresas investem em sistemas sofisticados e em 
automação...

• Para cortar custos ...

• E dar conta de uma demanda crescente

• Avanço da internet tornou possível redução de estoques

• Mudanças avançam com redução de estoques



Celso Ming, ESP 
22/04/2022
•Protecionismo e suas diferenças
•Onda protecionista pretende diminuir...
•A dependência externa



Affonso Celso Pastore, ESP 
24/04/2022
• Indústria e abertura comercial

• “temo que o ataque à globalização ...

• Se transforme em nova defesa do protecionismo”

• Embora países de renda média,...

• Tenham crescido inicialmente com base no protecionismo..

• A abertura da economia...

• É que sustenta o crescimento da produtividade...

• e de sua renda per capita



Vale Lucro, ESP 28/04/2022

• Mineração, efeito das chuvas

• Lucro da Vale no primeiro trimestre,..

• Tem queda de 24% ,...

• Para R$ 23 bilhões

• Clima instável no período...

• Obrigou a mineradora a reduzir produção

• Parte da perda foi compensada pelo preço do minério



Vale SEC, ESP 29/04/2022

• Tragédia de Brumadinho,

• Processo da SEC

• Vale é alvo de ação da “CVM dos EUA”

• Regulador do mercado financeiro americano...

• Afirma que empresa teria manipulado auditorias...

• Sobre segurança de barragens e riscos ambientais,...

• Enganando investidores



Comércio e 
Serviços no Brasil



Varejo, ESP 03/04/2022
• Varejo, opção para baixar preços

• Pandemia acelera aposta....

• Em marca própria pelas grandes redes

• Crise global de suprimento...

• E disparada da inflação...

• Levam varejistas de peso a ampliar a oferta de itens...

• Com preço mais baixo nos supermercados

• Negócio atrativo para o consumidor e para o varejista



Marcas, ESP 04/04/2022
• Mercado publicitário, mulheres na liderança

• Marcas buscam agências...

• Com mais diversidade de gênero na equipe

• Diagnóstico é de que times predominante femininos...

• Ajudam a desvendar o comportamento do consumo,...

• Já que as mulheres dominam as decisões de compras no País



Serviços, ESP 13/04/2022

•Indicadores, ritmo lento
•Pressionado pela inflação,...
•Volume de serviços recua 0,2% em 
fevereiro



Serviços Porto, ESP 
13/04/2022
• Serviços, mudança de foco

• Porto tira “seguro” do nome,...

• Lança banco...

• E mira atuação em vários setores

• Nova estratégia dará mais independência para marcas próprias,...

• Com estrutura e maior capacidade de crescimento individual

• Porto Seguro Bank estreia com...

• 3,5 milhões de clientes...

• E R$ 13 bi em ativos de crédito



Atacarejo Makro, ESP 
14/04/2022
• Makro de saída...

• Makro prepara, após 50 anos,...

• Despedida do mercado brasileiro

• Grupo holandês SHV...

• Contratou o banco Santander para vender...

• 24 lojas que a rede...

• Ainda mantém no Estado de São Paulo



Rede OI, ESP 14/04/2022

•Venda de rede móvel da OI,...

•Deve ser concluída no dia 20

•Venda para a aliança dos rivais TIM, VIVO e 
CLARO

•Por R$ 16,5 bi



Celso Ming, ESP 15/04/2022

• Mau atendimento no setor aéreo

• Demanda cresce...

• A despeito do aumento de preços das passagens aéreas

• Destinos internacionais (Lisboa e Orlando) e nacionais 
(Nordeste)

• Crescem as reclamações no Procon



United Health, ESP 
15/04/2022
• Saúde, porta de saída

• United Health pode vender Amil...

• Após ter de ficar com planos deficitários

• ANS impediu que gigante americana...

• Passasse adiante carteira de 337 mil planos individuais....

• Que operam no vermelho

• Agora estratégia seria se desfazer do negócio todo



Vivara, ESP 16/04/2022

• Assim como a Arezzo,...

• A Vivara pode ter três ou quatro marcas

• Após lançar a bandeira Life,...

• De itens de prata,...

• A joalheria começa a planejar um futuro,...

• Em que terá atuação multimarcas...

• Focando diferentes segmentos



Mercados de bairro, ESP 
16/04/2022
• Consumo, ..

• Queda do poder de compra

• Com gasolina cara,...

• Mercados de bairro ganham à preferência

• Quase a metade dos consumidores...

• Opta por lojas perto de casa

• Assim, o cliente pode ir a pé...

• E encontrar preço represado



Fusão Aliansce e BR Malls, ESP 
20/04/2022
• Shopping centers, união de gigantes

• Fusão entre a Aliansce ...

• E BRMalls....

• Ganha força

• “namoro” que começou em janeiro fica mais firme ...

• Com terceira proposta da Aliansce Sonae

• Rival, porém, ainda vê espaço para oferta mais generosa



Netflix, ESP 20/04/2022

•Streaming, tombo no trimestre
•Netflix perde usuários pela 1ª. Vez em 11 
anos



Construtoras, ESP 
21/04/2022
• Mercado imobiliário, vendas seletivas

• Construtoras miram cliente de alta renda

• Lançamentos estão privilegiando projetos de alto padrão...

• Para driblar efeito da inflação...

• Em outros segmentos de mercado



Grupo Avenida, ESP 
22/04/2022
• Varejo, plano de expansão

• Grupo Avenida quer dobrar de tamanho até 2027

• Avenida quer saltar de 130 para 300 lojas...

• Diz o Presidente, Caselli

• Grupo está sob controle, desde 2/22, da empresa Pepkor, da 
África do Sul

• Planejado vendas acima de R$ 1,1 bi



Ricardo eletro, ESP 24/04/2022

• Varejo, reestruturação
• Em recuperação judicial,..
• Ricardo Eletro tenta sair do “fundo de poço”
• Com foco no digital,...
• Máquina de Vendas quer voltar a crescer,...
• Mas sem a “megalomania” do passado
• Antes da crise, faturava R$ 9,5 bi...
• E empregava 28 mil
• Operação on line volta em maio, com o marketplace,...
• Mas novas lojas físicas só devem abrir em 2023



Marca Daslu, ESP 28/04/2022

• Mercado de luxo, fim de uma era

• Marca Daslu vai ser leiloada

• Mas será que ela ainda tem algum apelo?

• Loja, que foi um templo do luxo paulistano,...

• Vende os espólios de sua falência

• A marca principal e outras submarcas...

• estão sendo oferecidas pelo lance inicial de R$ 1,4 milhão



Shoppings fusão, ESP 
30/04/2022
• Longa negociação,...

• União após três propostas

• Fusão cria nova gigante de shoppings

• Conselho da BRMalls...

• Aprovou oferta da concorrente Aliansce Sonae...

• E abriu espaço para nova companhia...

• Com 69 centros de compras e vendas totais...

• De R$ 38,5 bilhões



Energia no Brasil



Petrobras Adriano, ESP 
02/04/2022
•MP do TCU...

• Vê conflito de interesse em indicado para presidir...

•A Petrobrás

• Subprocurador geral do órgão..

•Diz que o economista Adriano Pires...

•Não deve assumir o cargo antes de investigação



Ex-Presidente da Petrobrás, ESP 
02/04/2022
• “É mais fácil encontrar um culpado”

•Segundo Silva e Luna, ele deseja sorte ao 
sucessor...

•Para lidar com pressões de preços...

• e cobranças de Bolsonaro



Ernesto Lozardo, ESP 
02/04/2022
•O tiro populista sairá pela culatra social

•A proposta de Bolsonaro...

•De redução de alíquotas sobre os derivados de 
petróleo...

• Cria casuísmo fiscal...

• É eleitoral, nada racional



Petrobrás, ESP 
03/04/2022
• Estatal, gestão

• Em 68 anos,...

• Petrobrás chega ao seu 40º. Presidente,

• Com troca a cada 1 ano e meio

• Mudança constante de executivos...

• Não é exclusividade do atual governo

• Gestões Sarney e Collor tiveram 5 presidentes cada



Petrobrás CEO, ESP 
06/04/2022
•Adriano Pires desiste da indicação

•Sem nomes para presidir,...

•Governo avalia alterar assembleia AGO



Contas de luz, ESP 
07/04/2022
• Infraestrutura, energia elétrica

• Sem taxa extra para as contas de luz...

• Governo antecipa o fim da bandeira escassez hídrica,....

• Com a volta da bandeira verde a partir de 16/04

• Mercado vê corte médio de 6,5% na tarifa...

• E impacto positivo na inflação



Petrobrás novo CEO, ESP 
07/04/2022
• Administração pública, troca de comando

• Governo indica José Mauro Coelho...

• Para presidir Petrobrás

• Coelho é ex-secretário de Petróleo...

• Do Ministério de Minas e Energia

• Márcio Weber é o nome para comandar o Conselho



Petrobrás mercado, ESP 
08/04/2022
• Combustíveis, sucessão na estatal

•Mercado reage com aprovação...

•Aos indicados à Petrobrás

•Analista destacam o perfil técnico dos escolhidos 
para a petroleira



Celso Ming, ESP 08/04/2022

•A Petrobrás ainda sob ameaça

•Mas a indicação de Ferreira Coelho mostra a 
permanência de valores da governança

• Frágil porem, pois políticos não aceitam muito bem 
tais limitações da governança das estatais

• Prevaleceram os critérios técnicos



Petrobrás gás, ESP 09/04/2022

• Combustíveis, respiro nas contas

• Petrobrás anuncia redução ...

• Do preço do gás de cozinha...

• Em 5,6%

• Queda, que vigora a partir de 09/04 nas refinarias,...

• Ocorre quase um mês após...

• Alta de 16%...

• E segue política de paridade



Affonso Celso Pastore, ESP 
10/04/2022

•Em defesa da eficiência
•Com a privatização,...
•A Petrobrás ficaria livre de interferências 
políticas



Celso Ming, ESP 14/04/2022

•O impacto do corte da energia russa

•Impactos sobre a economia da União europeia

•Revendo excessiva dependência do 
fornecimento de gás pela Rússia

•Valor gás e petróleo importado da Rússia $ 99 
bi euros



Petrobrás Preços, ESP 
14/04/2022
• Bolsonaro enviou “ordens” à Petrobrás

• Mensagens mostram tentativas de reverter reajustes da 
estatal

• “assim vocês querem me derrubar”...

• Escreveu a Castelo Branco, ...

• Que comandou a empresa no início do governo

• “recuem”, ordenou Bolsonaro à Petrobrás...

• Para barrar reajuste



Assembleia Petrobrás, ESP 
14/04/2022
•Assembleia da Petrobrás...

•Dá mais poder aos acionistas minoritários....

•Que ganharam terreno...



Petrobrás novo CEO, ESP 
15/04/2022
• Combustíveis, novo presidente

• Coelho defende política da Petrobrás

• Em primeiro discurso como presidente...

• José Mauro Coelho reforça compromisso...

• Com a política de reajustes da estatal,...

• Em meio à pressão de Bolsonaro



Petroleiras médias, ESP 
17/04/2022
• Petroleiras médias...

• Tem lucro recorde ...

• E investem em expansão de negócios

• Alheias às crises da Petrobrás...

• Empresas como PetroRio, 3R e Enauta...

• Comemoram barril  acima de U$ 100,00...

• E não veem redução da importância do petróleo....

• No médio prazo



Petrobrás cartel, ESP 
20/04/2022
•Gustavo Augusto, Conselheiro do Cade
•“ao aderir a cartel da Opep,...
•Petrobrás adota conduta 
anticoncorrencial”



Barril do petróleo preço, ESP 
22/04/2202
•Felipe Mattar, Atmosphere Capital, gestor R$ 
85 mi

• “não se justifica o barril de petróleo...

•Acima de US$ 100”

•Após explosão de preços,...

•No longo prazo tendência é de acomodação



Banco Mundial, ESP 
24/04/2022
• Setor energético, crise global

• Presidente do Banco Mundial...

• Teme que choque de energia siga até 2023

• Junto de outras entidades,...

• Banco Mundial elaborou texto...

• Para ajudar a lidar com desafios globais



Fonte solar, ESP 
24/04/2022
• Brasil é 4º. País que mais cresceu...

• Na fonte solar em 2021

• Brasil adicionou em 2021...

• Cerca de 5,7 gigawatts de capacidade...

• A partir de plantas solares



Petrobrás sob pressão, ESP 
26/04/2022
• Combustíveis, estatal sob pressão

• Petrobrás é alvo...

• De ao menos 11 investigações no Cade

• Processos abertos desde 2009...

• E a maioria ainda não teve resultados práticos

• Processo mais polêmico ...

• Ataca a política de preços da petroleira



Adriano Pires, Petrobrás, ESP 
27/04/2022
• Adriano Pires,
• “Não sabia que tinha de vender empresa para resolver 

conflito”
• Consultor diz ter desistido...
• Da presidência da Petrobrás...
• Por causa de “compromissos com funcionários”
• Atuando há mais e 20 anos na área de óleo e gás,...
• Pires é fundador e presidente do CBIE,...
• Que presta serviços a empresas do setor



Celso Ming, ESP 29/04/2022

• A crise é de energia...

• E não do petróleo

• Existe uma crise global de energia

• Houve excessiva pressa de fazer a transição...

• De energia fóssil para energia limpa e renovável



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Desemprego, ESP 01/04/2022

•Mercado de trabalho, Pnad de fevereiro

•Segundo IBGE,...

•Desemprego cai para 11,2%...

•Salário encolhe 8,8%



Desocupação, ESP 01/04/2022

• Segundo dados do IBGE,...

• Houve melhoria na redução da população desocupada...

• Mas muitas pessoas continuam sem renda

• Para economistas, ,...

• Desocupação acima de 10%...

• Deve durar até 2024



Carreira, ESP 03/04/2022

• Carreiras, pesquisa da Korn Ferry
• Feita em 250 companhias..
• 85% das empresas aceleram políticas de diversidade e 

inclusão...
• Aponta que taxa cresce entre as de maior porte,...
• Mas só 14% avaliam que seus esforços são efetivos
• De acordo com a consultoria,...
• Corporações estão cada vez mais...
• Percebendo valor da diversidade no negócio



Desempregados, ESP 
04/04/2022
• Trabalho, aumento da desigualdade

• 81% dos desempregados há mais de 2 anos,...

• São das classes D e E

• Proporção aumentou 173% desde 2015,...

• Diz estudo da Tendências Consultoria Integrada

• Desemprego de longo prazo compromete potencial de alta da 
economia



Jornada de trabalho, ESP 
10/04/2022
• Carreiras, neurociência explica

• Jornada além de 6 horas....

• Reduz produtividade

• Capacidade de concentração tem limite diário, ...

• E cérebro exige pausas para descanso para se 
manter criativo

•Hiperconectividade agrava a situação



Volta ao escritório, ESP 
16/04/2022
• Setor de tecnologia, trabalho híbrido
• Empresas fazem até shows para estimular a volta ao 

escritório
• Gigantes da tecnologia oferecem regalias...
• Para agradar aos funcionários,...
• Mas eles não querem voltar ...
• À rotina presencial
• Os funcionários não vão voltar ao escritório...
• Apenas por causa dos grandes luxos



Recolocação, ESP 
16/04/2022
• Sua carreira,
• De volta ao setor corporativo
• Empresas ajudam em recolocação...
• Após período fora do mercado
• Empresas como IBM, Oracle e Pepsico,...
• Ajudam profissionais após afastamento...
• Por licença maternidade, sabático ou desemprego
• Nos novos moldes de recolocação,...
• Empresas buscam novas áreas de atuação para o profissional



Projetos Flexíveis, ESP 
17/04/2022
• Carreira, trabalho híbrido

• Projetos flexíveis guiam novo modo de trabalho

• Empresas como Natura e Bayer...

• Criaram programas em que o formato híbrido...

• É definido pelos funcionários



Busca por escritório, ESP 
17/04/2022
• Vida profissional...

• Novos espaços de trabalho

• Busca por escritório..

• Sobe após 2 anos

• Em meio à retomada do trabalho presencial...

• Com o arrefecimento da pandemia,...

• Taxa de vacância de edifícios comerciais...

• Teve leve queda e São Paulo



Coworking, ESP 25/04/2022
• Trabalho, escritórios compartilhados
• Setor de coworking....
• Volta a crescer com formato híbrido de trabalho
• Depois de ver a receita cair até 75% no início da quarentena,...
• Empresas registram aumento na procura por espaços 

compartilhados
• SP lidera em unidades para locação
• Grandes empresas entram na disputa por espaços de coworking
• Redução de custos fixos...
• E maior autonomia de empregados...
• Explicam a alta da demanda, afirmam especialistas



Benefícios Corporativos, ESP 
27/04/2022
• Além do salário, ajuda extra

• Benefícios corporativos flexíveis...

• Viram segmento de atuação para startups

• Com produtos que vão de clubes de desconto...

• A antecipação de salário,...

• Companhias buscam formas criativas de ajudar outras 
empresas...

• Na atração e retenção de talentos



Empregos de má qualidade, ESP 
28/o4/2022
•José Pastore

•O grosso dos postos de trabalho disponíveis...

•Está em atividades com baixos salários...

•E alta rotatividade



Empregos e salários, ESP 
29/04/2022
• Trabalho, balanço do Caged

• Empregos crescem em março,...

• Saldo positivo de 136.189 carteiras assinadas 

• Mas salários caem..

• Salário médio caiu de R$ 1,.910,79 em fevereiro...

• Para R$ 1.872,07 em março



Taxa de desemprego, ESP 
30/04/2022
• Trabalho, leve queda

• Taxa de desemprego fica em 11,1% em março, diz IBGE

• Número é um pouco menor...

• Do que o de fevereiro (11,2%)...

• Mas País ainda tem 11,949 milhões de pessoas desocupadas

• Período costuma se caracterizar por dispensa de 
temporários,...

• O que ocorreu menos desta vez



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Criptomoedas, ESP 
08/04/2022
•Dinheiro digital, efeitos da guerra na Ucrânia

•Mineração de criptomoedas vai gerar menos 
lucro

•Eventos na Ucrânia podem afetar o valor 
dessas moedas



Stark Bank, ESP 11/04/2022
• Tecnologia, dinheiro em caixa
• Stark Bank recebe aporte para ser...

• O “Nubank das grandes empresas”
• Fintech, que recebeu investimento de Jeff Bezos...
• Quer ser o banco digital de corporações,...

• Incluindo “unicórnios” nacionais
• Bezos faz aporte em fintech do Brasil...
• Com nome inspirado no Homem de Ferro, 

• Stark Bank leve US$ 45 mi em rodada que marca o primeiro 
investimento do fundador da Amazon em uma startup no País



Inter Banco Imigrantes, ESP 
14/04/2022
• Expansão, estratégia global

• Inter quer ser...

• O “banco dos imigrantes” nos EUA

• Ao comprar fintech ...

• E garantir 200 mil clientes...

• Banco quer chegar a 1 milhão ainda em 2022,...

• Com foco em público que costuma pagar taxas mais altas no 
país



Fabio Gallo, ESP 
16/04/2022
•Os ciclos da vida financeira

• Acumulação
• Crescimento ou gestão
• Preservação e proteção
• Usufruir a riqueza e de planejar sua transferência

•Devemos prestar atenção às fases da vida financeira,

• Traçando um plano sólido e dinâmico



Citi (bank), ESP 18/04/2022

• Bancos, fusões e aquisições

• Citi inicia conversas para vender seu banco de varejo no 
México

• Avaliado entre US$ 9 a US$ 10 bi

• Tem US$ 55 bi em ativos

• Bradesco nega interesse no Banamex...

• Enquanto Itaú diz que não seria o momento para o negócio



Fabio Gallo, ESP 
23/04/2022
• Investimento em fintechs

• Embora essas empresas tenham bom desempenho....

• Não são imunes à volatilidade

• Temos hoje 1.200 empresas fintechs em funcionamento

• O BC lançou novas regras com maiores exigências 

• Isso pode afetar investidores

• Setor precisa amadurecer e ter planos de negócios melhor 
construídos



Gustavo Franco, ESP 
24/04/2022
• A estatal da moeda

• Quando o novo presidente assumir...

• Terá 4 dirigentes do BC..

• Com mandato em andamento

• Lei Complementar 179 (LC 179), de fevereiro de 2021



Poupança, ESP 28/04/2022

• Sacar da poupança...

• Para sobreviver

• Com emprego escasso,...

• Dinheiro curto,...

• E inflação acelerada,...

• Famílias tiram da caderneta...

• Para cobrir gastos essenciais



Banco XP, ESP 30/04/2022
• Bancos aquisição

• Itaú volta a ser acionista da XP...

• Em operação de R$ 8 bi

•Mesmo com “divórcio” recente,...

•O Itaú decidiu exercer direito...

• E comprou 11,36% ...

•Da maior corretora de investimentos do País



Mercado cripto, ESP 
30/04/2022
• Jogos NFT...

• Podem unir lazer...

• Com retorno financeiro,...

• Mas já enfrentam desvalorização

• Após sucesso em 2021,...

• Com jogadores faturando por mês até R$ 10 mil,

• Games como Axie Infinity ...

• Estão menos rentáveis



Bancos Crédito, ESP 30/04/2022

• Tributação, reação ao aumento da CSLL

• Bancos acenam com crédito mais caro

• Febraban diz que a elevação do tributo...

• Para sustentar socorro a pequenos negócios..

• Vai provocar mais inflação

• Auxiliares de Bolsonaro veem viés político em declarações



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Venda Estatais, ESP 02/04/2022

• Privatizações, resistências

• Governo tem dificuldade ...

• Para vender e liquidar estatais

• Marinha e Defesa protegem a Nuclep...

• A ABGF- Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores 
e Garantias também tenta se proteger

• Opera com seguro de crédito para exportação



IR venda imóveis, ESP 
04/04/2022
• Tributação, mudanças de regra

• Receita amplia isenção do IR....

• Na venda de imóvel

• Benefício fiscal vai valer...

• Para contribuinte que comprar nova casa...

• Antes de vender a atual...

• E usar os recursos para quitar financiamento imobiliário 
anterior



Contas Públicas, ESP 
07/04/2022
• Roberto Macedo
• Situação lastimável das contas públicas brasileiras..

• Cronicamente desequilibrada no seus aspectos econômico-
financeiros

• Endividamento exagerado, juros altos, inibe investimentos 
privados

• Contas Públicas: um trabalho a recuperar e aplicar

• Estudo feito pelo Banco mundial em 2017,...
• A pedido do governo Temer,...
• Seria um bom começo para o presidente que assumir em 2023



Privatização correios, ESP 
07/04/2022

•Privatizações, parado no Senado

•Falta de interlocução política...

•Trava projeto de venda dos Correios



Reajuste servidor, ESP 
14/04/2022
• Bolsonaro decide dar reajuste...

• De 5% ao servidor

• Aumento para o funcionalismo terá custo...

• De R$ 6,3 bi neste ano...

• E vem depois de paralizações de diversas categorias



Meta fiscal, ESP 
15/04/2022
•Lei orçamentária, meta fiscal
•Governo prevê rombo de R$ 65,9 bi 
em 2023



CPMF, ESP 15/04/2022
•Marcos Cintra

•É preciso superar o preconceito com a CPMF

•Economista defende tributo sobre 
movimentações financeiras...

•Para bancar desoneração da folha



Despesas, ESP 16/04/2022
• Orçamento, freio nas despesas

• Governo propõe regras mais duras...

• Para conter os gastos

• E contra projetos para aumentar despesas



Pacote no Congresso, ESP 
16/04/2022
•Despesas públicas...

•Nova bomba fiscal

• Pacote no congresso..

• Eleva gastos em R$ 25,5 bi...

• E pressiona teto

•Os pacotes visam nova flexibilização no limite das 
despesas



Eletrobrás leilão, ESP 
21/04/2022
• Infraestrutura, corrida para a desestatização
• TCU adia decisão...
• Frustra governo...
• E põe em xeque leilão da Eletrobrás
• Ministro pede 20 dias de prazo para analisar o processo...
• E inviabiliza o cronograma da privatização...
• Que previa até 13 de maio para emissão de ações da 

estatal...
• Destinadas à venda



Eletrobrás desestatização, ESP 
23/04/2022
• Desestatização, nova previsão

• Eletrobrás...

• Será vendida até julho,..

• Afirma Ministro de Minas e Energia



Arrecadação, ESP 29/04/2022

• Contas públicas, pagamento de impostos

• Recorde para o mês,...

• arrecadação alcança R$ 164,1 bi em março

• Valorização de commodities...

• Entre outros fatores...

• Leva ao resultado para o mês na série histórica, desde 1995



Corte IPI, ESP 30/04/2022

• Tributos, alívio para a indústria

• Novo decreto amplia para 35%..

• O corte na alíquota do IPI

• CNI elogia medida,...

• Mas Zona franca reage...

• E governador deve ir ao STF



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



Mercado financeiro, ESP 
04/04/2022
• Claudio Adilson Gonçalez

• “O perigoso otimismo dos mercados financeiros”

• Apesar das atenuantes...

• Aos riscos econômicos da guerra,...

• O Brasil ainda é vulnerável...

• Aos choques externos negativos



Multimercados, ESP 
04/04/2022
• Fundos de investimento, mudança de rota
• Na contramão da renda fixa,...
• Multimercados perdem R$ 42 bi
• Volume de saques no primeiro trimestre de 2022...
• Foi o maior entre todas as classes de fundos pesquisadas pela Anbima
• Com alta da Selic,...
• Investidor voltou a apostar em opções conservadoras,..
• Como a renda fixa
• Analistas recomendam atenção na hora de trocar de classe de 

investimento...
• Para não perder dinheiro



Brasken, ESP 07/04/2022

• Petroquímica, nova tentativa

• Grandes fundos voltam a negociar...

• Compra da Braskem

• Após operação frustrada de venda via Bolsa,...

• Petroquímica vira alvo da...

• Starboard, Apollo e Advent

• Negócio é estimado em R$ 40 bilhões



Fundos equidade gênero, ESP 
09/04/2022
• Ações, investimento com “causa”
• Fundos ligados à equidade de gênero...
• Trazem bons retornos
• Índices de empresas com compromissos de ...
• Representatividade feminina na liderança...
• Tem desempenho maior que o Ibovespa
• Alerta: analistas dizem que há risco de “fundos temáticos”...
• Terem prazo de validade...
• E sugerem analisar ativos



Conselho de Administração, ESP 
09/04/2022
• Sua carreira, formação

• Profissionais planejam carreira...

• Rumo a conselho de administração

• Por pressão externa,...

• Há mais espaços para mulheres e jovens em conselhos

• Executivos buscam cursos para desempenhar a função



Investimentos Estrangeiros, ESP 
11/04/2022
• Estrangeiros gostam de empresa líquida

• Segundo executivo do Itaú...

• Investidor de fora vê nesse momento...

•A Bolsa brasileira “barata”...

• E ciclo de alta de juros já feito

• Vamos ter um ano volátil, com riscos e oportunidades



Clubes de futebol, ESP 11/04/2022

• Bolsa de valores, investidores em campo
• Aprovação das Sociedades Anônimas de Futebol (SAFs), em 

2021
• Negociar ações de clubes de futebol...
• Pode ser viável no Brasil em 5 anos
• Para especialistas, clubes entenderam que...
• É preciso profissionalizar gestão
• Porte econômico dos times e riscos de endividamento...
• Podem limitar acesso ao mercado



Petz, ESP 12/04/2022   
• Sergio Zimerman, CEO Petz

• “Começamos a pensar no plano de ir para fora”

• Petz prepara a abertura de sua primeira loja no exterior 
para 2025

• Petz é a maior rede varejista do setor de animais de 
estimação no Brasil



Havan, ESP 16/04/2022

• Varejo, dinheiro novo

• Havan capta recursos com títulos,,..

• Mas cenário para IPO é visto como difícil

• Varejista emitiu títulos para investidores qualificados,...

• Mas cenário econômico...

• E questões de governança...

• Ainda são desafios



Ações Cielo e Carrefour, ESP 
18/04/2022
• Bolsas de valores, investimentos

• Ações de Cielo e Carrefour...

• Se destacam na Bolsa em 2022

• Mesmo longe dos holofotes, ...

• As empresas acumulam retornos acima do Ibovespa

• Recuperação financeira ajudou a Cielo,...

• E Carrefour se beneficia de alta do atacarejo



Bolsa e Dólar, ESP 
23/04/2022
•Finanças, cenário negativo
•Bolsa cai 2,8%
•Dólar volta à R$ 4,80



NFTs Criptoativos, ESP 
23/04/2022
• Investimentos, tecnologia em alta

• NFTs ajudam a popularizar...

• Mercado de criptoativos

• Para especialistas,...

• Itens digitais que viraram foco de colecionadores...

• São “mais palpáveis” para o público em geral

• Atração: grandes corretoras de criptoativos...

• Já lançaram plataformas para negociação de NFTs



Intelbras, ESP 25/04/2022
• Equipamentos eletrônicos,...

• Valorização na Bolsa

• Intelbrás vai contra a maré...

• E “voa” na B3 após IPO

• Ao contrário de outras empresas de tecnologia,...

• Companhia vê ações subirem 90% em um ano

• Aposta no setor de energia solar e no 5G são diferenciais



Celso Ming, ESP 28/04/2022

• Como o Brasil pode lucrar com a crise

• Economia do Brasil deve passar por certas turbulências

• Investidores podem redirecionar o envio de capitais para 
países em desenvolvimento...

• Que não oferecem grandes riscos políticos



IPOs, ESP 30/04/2022
• Mercado financeiro, contra o marasmo
• Em deserto de IPOs,...
• B3 retoma movimento...
• Com leilões de privatização
• Embora esses eventos gerem bem menos receitas...
• Do que ofertas de ações,...
• Eles servem para manter a Bolsa em evidência
• A B3 realizou 15 leilões de ativos públicos...
• No primeiro trimestre deste ano



Fabio Gallo, ESP 30/04/2022

• Quanto dura uma recessão?

• Um bom momento para comprar ações...

• É no início de uma recessão,...

• Mas temos de sobreviver à crise



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



Inflação, ESP 07/04/2022

•A pandemia de inflação

•Expectativa de juros mais altos aumenta 
insegurança,...

•E alta de preços inferniza a vida de 
consumidores e empresários

•Atingindo a economia mundial



Celso Ming, ESP 07/04/2022

• A inflação global...

• Em todo o mundo, inflação dispara

• Três causas principais: 
• pandemia desorganizou fluxos de produção e distribuição
• Guerra da Ucrânia elevou preços de combustíveis e alimentos
• Pressão da demanda, face à problemas de falta de 

peças/componentes na produção 

• Aponta para recessão

• Muitas incertezas a frente



Investimento Estrangeiro, ESP 
08/04/2022
•Investimentos estrangeiros, sinais de reação

•País ganha 2 posições..

•E fica em 22º no ranking da Cons. A.T.Kearney



PIB e Inflação



Celso Ming, ESP 
03/o4/2022
• O bom e o ruim do primeiro trimestre

• Surpresas boas e ruins

• E aponta para incertezas para o resto de 2022

• Boa: forte entrada de dólares, queda do câmbio, bom desempenho 
da balança comercial, positivo e robusto, alta na B3

• Negativo: taxa de juros muito alta, mau desempenho da indústria 
de transformação, queda do poder de compra, falta de insumos e 
componentes

• Incerteza: desempenho das contas públicas, processo eleitoral, 
política econômica do próximo governo



J. R. Mendonça de Barros, ESP 
03/04/2022
• O consumo seguirá bem fraco

• Entre 2019 e 2022, ...

• O total acumulado de crescimento do PIB deve ser de 1,7%...

• Economia praticamente estagnada

• Inflação em alta e baixo crescimento ..

• O rendimento real do trabalho caiu 8,2% de fev 2021 a fev. 
2022

• Alta nos preços internacionais também deteriora a renda



Inflação referência preços, ESP 
09/04/2022
• IPCA, disparada de preços

• Inflação em alta...

• Gera perda de referencias

• Salto de preços na alimentação,...

• Que deu impulso para o IPCA em março,...

• Multiplica distorções no supermercado



Inflação março, ESP 09/04/2022

• IPCA, disparada de preços

• Recorde, inflação vai a 1,62% em março

• É o maior resultado para o mês desde 1994, antes do 
lançamento do Plano Real

• Mercado revisa estimativas e já fala em índice superior a 8% 
no fechamento do ano

• Preços de combustíveis e de alimentos...

• Puxam resultado em março (responderam por 72% da 
inflação)



José Márcio Camargo, ESP 
09/04/2022
•O fantasma da inflação

•Políticas econômicas em resposta à pandemia...

•Estão no centro do atual processo inflacionário



Celso Ming, ESP 10/04/2022

•Briga defensiva contra a inflação
•Conflito distributivo
•Mega jogo para proteção
•Combustível puxa série de aumentos



Inflação surpreende, ESP 
12/04/2022
•Alta de preços, sem trégua no juro

•Inflação “surpreende” BC ...

•E analistas já veem Selic em até 14%



Conquistas do Real somem, ESP 
16/04/2022
• Brasileiros perdem conquistas do Real...

• Por causa da inflação...

• de mais de 11% em 12 meses,..

• 73,1% dos consumidores...

• Deixaram de comprar carne recentemente

• Lista de cortes também inclui iogurte, queijo e biscoitos



PIB revisão, ESP 20/04/2022

•Nível de atividade...

•Mudança de estimativas

• Commodities e varejo...

• Levam FMI e bancos...

• a rever PIB para cima

• FMI eleva projeção de 0,3% para 0,8% no ano

•Mercado ainda vê maior pressão dos juros em 2023



Inflação preocupa, ESP 
22/04/2202
• A inflação agora preocupa todos

• Alta intensa e persistente dos preços...

• Agora é percebida...

• Por praticamente toda a população

• Política monetária, aperto contra a inflação

• Alta de 0,5 ponto dos juros...

• Está “na mesa”,...

• Diz presidente do FED



José Márcio Camargo, ESP 
23/04/2022
•A força do real

•Essa trajetória de valorização cambial...

•Está relacionada a pelo menos três fatores 
importantes
•Aumento de preço das commodities
• Elevado diferencial de juros
• Riscos fiscais de diversas naturezas



Desinflação, ESP 23/04/2022

•Mario Torós, ex-diretor BC política monetária

•Processo de desinflação ...

•Será mais longo do que se imaginava

•Teremos inflação alta por um par de anos a 
mais



FMI PIB, ESP 24/04/2022
• Brasil de novo atrás...

• Segundo o FMI

• Fundo melhorou a projeção para 2022,...

• 0,8% em 2022..

• E 1,4% em 2023...

• Mas crescimento estimado para o País...

• Está abaixo dos padrões internacionais

• América do Sul: 2,3% e 2,1% em 2022 e 2023



Investimentos, ESP 
24/04/2022
• Desempenho, economia brasileira
• Sem investimentos,...
• Brasil perde terreno...
• Para outros emergentes
• Estudo mostra que, ...
• De 1980 a 2019,...
• País investiu 49 vezes o volume de 1979,...
• Ante 249 da Índia...
• Ou 202 da Coreia do Sul



Adolfo Sachsida, ESP 24/04/2022

• Assessor especial da Economia

• “Brasil vai crescer mais do que o mercado espera”

• Ele defende política pró-mercado..

• E diz que vender Eletrobrás é prioridade

• Política econômica seguirá focada...

• Em reformas pró-mercado se presidente for reeleito



Celso Ming, ESP 24/04/2022

• Sucesso nestes setores

• Alguns setores da economia...

• Emitem sinais de grande dinamismo

• Agronegócio, petróleo, minério de ferro, energias renováveis



PIB Incerteza, ESP 
26/04/2022
• PIB, incertezas e temores

• Alta em fevereiro pode não se repetir

• Cenário político e internacional...

• Continua incerto

• Inflação e desemprego preocupam



Inflação mercado, ESP 27/04/2022

• Indicadores, relatório Focus

• Mercado já vê inflação...

• Em 7,65% no ano,...

• Indica BC



Prévia da Inflação, ESP 
28/04/2022
• Disparada de preços, orçamento apertado

• Prévia da inflação...

• Chega a 1,73%...

• E consumidor reduz volume de compras

• Brasileiro corta itens ...

• E prioriza produtos básicos...

• Para lidar com preços

• Elevação em abril foi a maior para o mês desde 1995



Câmbio e contas
externas



Agricultura e Câmbio, ESP 
09/04/2022
•A segurança vem do campo

•Safra de grãos deve crescer,...

•Apesar da estiagem, ...

•E garantir a receita de dólares necessária...

•À segurança do setor externo



Fabio Alves, ESP 
13/04/2022
•Cadê o alívio do dólar?

•A queda do dólar...

•Tem de repercutir na inflação...

•Mas ainda não aconteceu



Câmbio valorizado, ESP 
19/04/2022
•Câmbio,...

•Instrumento contra alta da inflação

•Mercado não vê real valorizado...

•Como “bala de prata”



Robin Brooks Câmbio, ESP 
25/04/2022
• Mercado financeiro, fama no twitter

• O analista de câmbio que viralizou no Brasil

• Robin Brooks é uma raridade nos círculos financeiros dos estados 
unidos

• Ele aposta na valorização do real no longo prazo

• Brooks vê melhora nos fundamentos econômicos...

• E de comércio exterior do Brasil

• Brooks ajudou a criar no FMI um modelo de aferição do câmbio

• Modelo econométrico de valor justo para moedas



Comércio e 
Economia 

Internacional



Celso Ming, ESP 01/04/2022

• Globalização sob remodelagem

• São dois grandes choques: pandemia e guerra da Ucrânia

• Estão provocando drástica reversão e de práticas 
globalizadoras

• Foram afetados os sistemas just in time, transporte, 
protecionismo, Brexit, cadeias de produção

• Mas quanto isso é abrangente ou irreversível?

• Pode ser que no final das contas essa “desarrumação” seja 
benéfica e eficaz para o crescimento da economia



The Economist, ESP 
03/04/2022
• Reduzir os impostos sobre os combustíveis...

• Não é boa ideia

• Cortes de tributos sobre gasolina e diesel...

• Desperdiçarão dinheiro ..

• E tornarão mais difícil livrar o mundo....

• Dos combustíveis fósseis



Paul Krugman, ESP 
04/04/2022
• A guerra de Putin...

• Matará a economia global?

• Para Krugman, ..

• “provavelmente passaremos por uma nova era de 
desglobalização”

• “devemos ver as lições da Primeira Guerra”

• A guerra na Ucrânia parece ter levado à fuga de capitais em 
larga escala...

• Da China!



Diesel preços, ESP 
05/04/2022
• Combustíveis, aumento generalizado dos custos

• Em efeito cascata,..

• Disparada do diesel afeta a economia global

• Alta do preço causada pelo conflito entre Rússia e Ucrânia...

• Impacta as cadeias de suprimentos,...

• Desde a produção ao varejo



FED, ESP 07/04/2022

• Política monetária

• Ata do BC americano

• FED indica alta de 0,5 ponto de juros...

• E mexe com dólar e Bolsas

• Aperto monetário foca controle da inflação nos EUA

• No Brasil, dólar vai a R$ 4,71...

• Enquanto Bolsa tem retração de 0,55%



Guerra Ucrânia Tecnologia, 
ESP 10/04/2022
• Conflito, economia digital

• Guerra na Ucrânia freia a indústria de tecnologia no Leste 
Europeu

• Invasão russa está ameaçando...

• A modernidade digital...

• Que floresceu na maioria das ex nações soviéticas

• Região é um dos maiores celeiros globais de programadores



Roberto Rodrigues, ESP 
10/04/2022
•Mudanças importantes

•Muitas cadeias globais..

•Tiveram de se reinventar...

•Por conta de problemas para obter insumos



BRICSs, ESP 11/04/2022

• Guerra, sanções

• Rússia quer sistema de pagamento dos BRICSs integrado

• A Rússia pediu que os BRICSs amplie o uso de moedas 
nacionais...

• E integre sistemas de pagamentos

• Novas sanções também destroem a fundação do atual 
sistema financeiro e monetário internacional baseado no 
dólar



Inflação na China, ESP 12/04/2022

•Conjuntura interacional, preços em alta

•Inflação na China...

•Fica acima das previsões em março

•8,3% ao ano, Índice de Preços ao Produtor



Mercosul imposto importação, 
ESP 12/04/2022
• Comércio exterior, decisão unilateral

• À revelia do Mercosul,...

• Brasil quer novo corte de imposto de importação

• Ideia é reduzir em mais 10% a alíquota ...

• Sobre produtos comprados de países que não fazem parte do 
bloco comercial

• Equipe econômica defende redução permanente de tarifas



Inflação nos EUA, ESP 
13/04/2022
•Custo de vida
•Inflação anual nos EUA...
•Chega a 8,5% e...
•É a maior em 41 anos



Dólar moeda global, The 
Economist, ESP 15/04/2022
• O dólar perdeu força como moeda global?

• Guerra e sanções levantam dúvida,...

• Sobre o futuro da moeda americana...

• Nas finanças mundiais

• Um novo cenário global...

• A criação de um sistema múltiplo de moedas internacionais....

• É vista como uma possível ameaça ao dólar

• O domínio do dólar está ligado à confiança nos EUA...

• Eichengreen: todas as moedas de reserva vieram de democracias



Musk twitter, ESP 
15/04/2022
• Elon Musk...

• Faz oferta para ter 100% do Twitter...

• E quer fechar capital da empresa

• Após comprar 9,2% das ações da rede social,...

• Bilionário revela intenção...

• De se tornar o único dono da plataforma

• “Twitter precisa se transformar em empresa privada”, diz 
Musk



Conselho do Twitter, ESP 
16/04/2022
• Rede social, impasse

• Conselho do Twitter...

• Quer travar oferta de Elon Musk

• Companhia adota plano...

• Que obriga remuneração extra aos acionistas...

• Em caso de proposta de aquisição indesejada

• Magnata está disposto a pagar US$ 43 bi



Guerra enfraquece, ESP 
17/04/2022
• Guerra enfraquece o comércio global

• Invasão da Ucrânia ...

• Prejudicou negócios,...

• Reduziu o crescimento da economia...

• E pode deixar os pobres mais pobres



China, ESP 19/04/2022
•Indicadores, nível de atividade

•PIB da China tem alta....

•De 4,8% no primeiro trimestre de 2022

•Resultado acima das expectativas



Netflix, ESP 21/04/2022
• Streaming, ações derretem nos EUA

• Netflix perde US$ 60 bi na Bolsa...

• Após divulgar redução de usuários

• Plataforma teve perda de 200 mil assinantes no primeiro 
trimestre...

• Com avanço de rivais...

• E suspensão do serviço na Rússia

• Compartilhar assinaturas... Netflix alega que 100 milhões de 
usuários não estão pagando



Inflação Mundial, ESP 
22/04/2022
• Inflação mais persistente assombra o mundo

• Índices sobem, ...

• Desabastecimento não dá trégua...

• E FMI acende alerta

• Previsões refeitas

• Diante da alta de preços superior às estimativas....

• FMI reviu para baixo as projeções de crescimento da economia global

• “É uma inflação de pandemia, e pandemia é um evento raro. Então, não 
existe um protocolo e é difícil entender até onde o processo vai”

• Alta de juros nos países ricos pode ter impacto no Brasil



Musk Twitter investimento, 
ESP 22/04/2022
• Internet,...

• Novela do “passarinho azul”

• Em oferta pelo Twitter,...

• Musk diz que pagará US$ 21 bi do próprio bolso

• Documentos enviados aos reguladores dos EUA...

• Detalham proposta feita pelo dono da Tesla na semana passada

• Valor total é de US$ 43,4 bi...

• E pode incluir oferta pública

• Musk é forte crítico das políticas de moderação da rede social



Netflix perdas, ESP 
22/04/2022
• Streaming, efeitos do balanço

• Megainvestidor perde US$ 400 mi...

• Na Netflix

• Segundo o investidor, um dos aprendizados que segue é agir 
prontamente...

• Quando descobrimos novas indicações sobre um 
investimento...

• Que são inconsistentes com nossa tese original



FMI crescimento econômico, 
ESP 23/04/2022
•PIB, efeitos da guerra na Ucrânia

•FMI rebaixa previsões de crescimento da 
Europa

•Lagarde vê “chance forte”...

•De alta das taxas de juros ainda em 2022



Ellon Musk Twitter, ESP 
26/04/2022
• Internet, bilionário no controle
• Crítico dos limites nas redes,...
• Musk compra Twitter...
• Por US$ 44 bilhões
• Em cruzada contra as políticas de moderação de conteúdo,...
• O homem mais rico do mundo...
• Realiza o maior negócio da história das redes...
• E pode virar alvo de reguladores
• Compra é a maior da história envolvendo redes sociais
• Twitter vai fechar capital
• Musk quer uma rede social com menos regras sobre o que pode ser dito 

na internet



Mercosul, ESP 26/04/2022
• Mercosul, projeto estratégico

• Ação do Ministério da Economia..

• Deve causar sério incômodo ao Itamaraty,...

• Sobretudo por desconsiderar aspectos estratégicos...

• Do bloco para o Brasil



Twitter Tesla, ESP 
27/04/2022
• Redes sociais, reação de investidores

• Compra do Twitter custa caro à Tesla

• Decisão de Elon Musk de comprar sua rede social favorita...

• Já fez ações da montadora de carros elétricos...

• Perderem US$ 275 bilhões em abril,...

• Sendo US$ 126 bi apenas no dia anterior (26/04)



Pedro Doria, ESP 29/04/2022

•O problema do Twitter

•Autoritários podem ter festejado cedo 
demais...

•A compra da rede social por Elon Musk



PIB dos EUA, ESP 
29/04/2022
• Indicadores, frustração no primeiro trimestre

• PIB dos EUA recua 1,4%...

• Na primeira queda desde a recessão pela pandemia

• Analistas de mercado avaliam que o banco central 
americano...

• Voltará a elevar o juro...

• Para tentar conter a inflação



Twitter, ESP 29/04/2022

• Rede social, ...

• Último balanço antes de Musk

• Twitter tem lucro de US$ 513 mi no primeiro trimestre...

• E  cresce em usuários



Desenvolvimento
Econômico, 

Desigualdade de 
Renda e Capitalismo



Consumo recuperação, ESP 
11/04/2022
• Poder de compra menor

• Consumo de bens ainda está abaixo do nível pré-pandemia

• Cenário ruim

• Conjuntura desfavorável travou...

• A recuperação das compras



Consumo das famílias, ESP 
15/04/2022
• Varejo, primeiro bimestre
• Consumo das famílias nos supermercados....
• Cresce 2,26%
• Saque extraordinário do FGTS...
• Deve contribuir para o consumo
• Marcha lenta no primeiro bimestre
• Consumidores continuaram contidos...
• E atividade industrial permaneceu em crise nos primeiros 

dois meses



Marca mais barata, ESP 
16/04/2022
•Marca mais barata...

•É a solução para conseguir ...

•Comprar o básico



Consumo Aposentados, ESP 
16/04/2022

•Aposentadoria só paga conta...

•E não pode ter gastos extras



The Economist, ESP 
24/04/2022
• Os orçamentos militares...

• E a economia

• Investimento excessivo em defesa...

• Pode afetar setores fundamentais,...

• Como a educação

• Forças armadas robustas...

• São lamentavelmente uma necessidade para uma economia 
forte



Ambiente Político
e Social



Populismo, ESP 01/04/2022

•Rogerio Werneck

•Populismo em estado puro

•O acesso neoperonista de Lula...

•Na propaganda partidária do PT



Empresários Lula, ESP 
03/04/2022
• Política econômica, Xadrez eleitoral

• Empresários cobram compromissos econômicos...

• Em conversas com Lula

• Apesar de o diálogo entre o PT e o PIB já ter começado,...

• Há resistências nos dois lados:

• Empresários ainda buscam viabilizar terceira via,...

• Enquanto partido não quer irritar sua base



Populismo, ESP 0804/2022

• Populismo e saúvas,..

•Os males do Brasil

•O governo Bolsonaro institucionalizou...

•A captura política das agências reguladoras



Affonso Celso Pastore, ESP 
17/04/2022
• “A sociedade não pode ficar a reboque da polarização”

• Economista que ajudou a elaborar propostas para o ex-Juiz 
Sérgio Moro...

• Fala sobre o documento e o cenário eleitoral

• Documento “ Desenvolvimento inclusivo, sustentável e ético”



Investimentos Públicos, ESP 
24/04/2022
• Eleição, planos de governo
• Investimentos públicos voltam ao foco
• Pauta cresce na criação de programas econômicos...
• Dos candidatos à presidência,..
• Mesmo na equipe de Jair Bolsonaro,...
• Que defende o investimento privado como solução
• Da direita à esquerda,...
• Planos são de elevação dos aportes públicos
• Lula fala em meta para investimentos...
• Bolsonaro fala em fundo de reconstrução



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Empresários, vinho ESP 10/04/2022

• Novos ares, investimento e hobby

• Empresários transformam paixão pelo vinho...

• Em negócios milionários

• Nomes importantes do PIB,...

• Já tem rótulos para chamar de seus....

• E querem aliar qualidade com rentabilidade



Viagem corporativa, ESP 
10/04/2022
• Empreendedorismo, reinvenção na pandemia

• Viagem corporativa...

• Força empresas a se atualizar

•Negócios do segmento se reinventam....

• Para oferecer solução de ponta a ponta...

• e redução de gastos a clientes corporativos



Unico Goldman Sachs, ESP 
13/04/2022
• Startups brasileiros, dinheiro novo

• Goldman Sachs vira sócio da Único

• Banco americano faz aporte de US$ 100 mi...

• E terá assento no conselho da empresa paulista,...

• Conhecida por sistema de biometria...

• E avaliada em US$ 2,6 bi



Xampu novas marcas, ESP 
17/04/2022
• Empreendedorismo, cosméticos sólidos
• Xampu em barra...
• Evolui com novas marcas
• Pequenas empresas investem em inovação....
• Com o uso de matérias primas ...
• Que melhoram o produto...
• e lançam cartela mais ampla de cosméticos...
• Com desodorantes e hidratantes
• Apelo sustentável é mote 



Softbank, ESP 18/04/2022

• Dinheiro para startups, US$ 2 bi a mais

• Sob nova direção,...

• Fundo do Softbank na América Latina...

• Atingirá US$ 10 bi

• Intenção do Softbank seria investir...

• De US$ 1,5 bi a US$ 2 bi na região ao ano....



Hinode, ESP 19/04/2022

• Venda direta de cosméticos,...

• Estratégia para 2025

• Hinode planeja virar marca global

• Após crescer de maneira desordenada,...

• Empresa contratou consultoria ...

• E redesenhou expansão internacional

• Meta é estar em 15 países...

• E ter metade da receita no exterior



Startups RH, ESP 
23/04/2022
• Sua carreira, recursos humanos
• Startups de pequeno porte...
• Investem em RH...
• Para conseguir reter talentos
• Pesquisa entre startups apontou...
• Que 25% dos contratados vão embora em menos de um ano
• Para aprimorar gestão de pessoas,...
• Empresas apostam em mais benefícios...
• E em melhorar o feedback dos funcionários



Educação financeira, ESP 
25/04/2022
• Educação financeira, aulas sobre investimento

• Influenciador digital Bruno Perini...

• Ele deixou o exército pelas finanças,...

• E hoje fatura até R$ 6 mi por curso

• Bacharel em ciências militares,

• Bruno criou cursos que ensinam como investir

• Grupo Primo, formado em parceria, quer chegar à Bolsa



Startups demissões, ESP 
27/04/2022
• Investimentos, novos tempos
• Demissões em startups...
• Ascendem o sinal amarelo...
• No mercado tech
• Alta de juros e guerra na Ucrânia...
• Desaceleram avanço dos unicórnios,....
• Que agora precisam mostrar resultados
• Grandes startups apertam os cintos...
• Diante de novo cenário global



Empreendedorismo Marketing, ESP 
30/04/2022
• Empreendedorismo, marketing digital

• Linguagem nas redes...

• Gera conexão com novas marcas

• Empresas usam bom humor e ironia...

• Para manter conversa com clientes...

• Nas mídias sociais

• Marca de vinho ouviu público...

• E até criou rótulo pop especial


