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Roberto Rodriguez, ESP 
08/05/2022
• Guerra e Paz

• Fantasma da falta de alimentos...

•O Brasil é um dos poucos países...

•Que podem aumentar a produção agrícola...

•De um ano para o outro



Estoque de alimentos, ESP 
08/05/2022
• Guerra na Ucrânia, inflação global

• Controle de estoques nos países...

• Deixam os alimentos mais caros

• Para tentar conter alta de preços...

• Após invasão da Ucrânia pela Rússia,...

• Governos lançam medidas protecionistas



Celso Ming, ESP 13/05/2022

• Ai que saudades do alimento privado

• Preços dos alimentos disparam

• Fatores explicativos:
• Recuperação da economia mundial
• Problemas climáticos na China, Índia e EUA
• Reação defensiva dos governos



FMI, ESP 23/05/2022

• Relatório, riscos à economia global

• Guerra afeta comércio de alimentos, diz FMI

• Segundo relatório do Fundo,...

• O conflito entre Rússia e Ucrânia...

• Causou restrição à circulação de commodities no mundo



Imposto de Importação, ESP 
24/05/2022
• Comércio exterior...

• Sem aval do Mercosul

• Imposto de importação...

• De arroz e outros itens básicos...

• Tem corte de 10%

• Intenção de baratear custo de produtos importados



Fertilizantes safra, ESP 
30/05/2022
• Agronegócio,
• Inflação do campo à mesa

• Safra de grãos será a mais cara da história
• Fertilizante, defensivo e óleo diesel...
• São os vilões dos custos de produção da próxima safra...

• E devem encarecer em 45% o plantio de soja...
• E em quase 50% o de milho no País
• Cresce a procura por bio insumos para driblar a alta de preços

• Com aumento de mais de 100%, fertilizante desequilibrou os 
custos



Roberto Rodrigues, ESP 
31/05/2022
• “precisamos de um plano de safra de guerra”

• Ex-ministro acredita ser possível...

• Aumentar a produção...

• Para suprir a demanda global por alimentos

• Brasil celeiro global

• O agro brasileiro alimenta 800 milhões de pessoas no mundo

• Em menos de dez anos, estaremos alimentando 1 bilhão



Fundos de Investimento, ESP 
31/05/2022
• Fundos de investimento e o agronegócio
• A adesão do mercado....
• Fiagro: Fundos de Investimento nas Cadeias Agroindustriais
• Instituído pela Lei no. 14.130/2021 
• Mostra a força da segurança jurídica do Fiagro...
• E de sua sólida base normativa
• Categorias de Fiagro:

• Direitos creditórios
• Participações 
• imobiliário



The Economist, Fome, ESP 
31/05/2022
• A catástrofe alimentar que se aproxima

• Guerra está empurrando o mundo...

• Para a fome generalizada...

• E resolver essa questão....

• É uma obrigação de todos

• Os países do mundo deveriam agir conjuntamente...

• Começando por manter abertos seus mercados



Meio Ambiente



Jonas Nahm, ESP 03/05/2022

• Professor de energia, recursos e meio ambiente, Johns 
Hopkins 

• “Temos até 2025 para as emissões começarem a cair”

• Apenas 6% do dinheiro gasto....

• Por países ricos na pandemia....

• Foi direcionado a energias limpas



Biodiversidade, ESP 03/05/2022

• Paulo Hartung

• Biodiversidade é oportunidade

• Está em nossas mãos...

• Nos posicionarmos como uma potência verde,...

• Pela ímpar biodiversidade...

• E a força agroambiental que o Brasil tem



Terras indígenas, ESP 07/05/2022

• Ambiente, floresta em risco

• Em terras indígenas no Pará,...

• Empresa leva luz para invasores

• Equatorial Energia é multada...

• Em mais de R$ 3,3 milhões ...

• Por estrutura em Cachoeira Seca

• Companhia diz buscar solução



Práticas Ambientais, ESP 
08/05/2022
• Empreendedorismo, ESG

• Práticas ambientais ...

• Atraem investimentos

• Empresas certificadas pelo Sistema B...

• Que avalia aspectos do meio ambiente, comunidade e 
governança

• Crescem 260% entre 2017 e 2022

• Pequenas e médias são maioria



Joaquim Levy, ESP 10/05/2022

• Retomada verde, alternativas econômicas

• Economista faz plano...

• Para acelerar corte de emissões

• Estudo do ex-ministro Levy propõe medidas...

• Para que o País antecipe em 15 anos...

• O cumprimento de meta ambiental
• Geração solar, eólica e hidráulica; eletrificação do transporte; eletrificação 

da frota de transporte coletivo; veículos híbridos; carbono energético; carvão 
vegetal; resíduos sólidos; desmatamento; agricultura de baixo carbono (ABC); 
nova pecuária; madeira; setor financeiro; mercado de carbono



Fernando Gabeira, ESP 
13/05/2022
• Como se houvesse futuro...

• Um projeto brasileiro...

• Que estabeleça....

• Uma nova relação....

• Entre natureza e tecnologia...

• Pode ser a mensagem mais importante....

• Na nossa política externa



Vale passivo ambiental, ESP 
14/05/2022
• Mineração, exploração ilegal de manganês

• Vale põe a venda áreas invadidas no Pará

• Mineradora tem direito de exploração...

• Na região de Marabá...

• Há mais de 20 anos,....

• Mas invasões transformaram o local em potencial fonte...

• De grande passivo ambiental



Energia limpa, ESP 15/05/2022

• Celso Ming

• Energia limpa e impacto ambiental

• Estruturas produtivas de energia limpa...

• Podem ter impacto ambiental

• Parques eólicos com retorno social e ambiental abaixo do 
esperado

• Problema também das fazendas solares



Mercado de Carbono, ESP 
20/05/2022
• Com atraso...

• Governo institui...

• O mercado de carbono no Brasil

• caberá ao governo...

• Propor planos para reduzir emissões



Agro floresta, ESP 22/05/2022

• Retomada verde, pegada mais limpa
• Brasil precisa de 34 de energia limpa...

• E dobrar agroflorestal para bater meta
• Estudo da CDP da América latina
• Mostra que País tem de evitar que...

• 21 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente...
• Sejam despejadas no ar...
• Para cumprir promessa feita na Cúpula do Clima

• Desenvolver agro florestas , biocombustíveis e eletrificação de 
veículos leves



Infraestrutura



Saneamento, ESP 03/05/2022

• Estatais não cumprem novo marco legal

• Fora da disputa em mais de mil cidades

• Estudo indica número de companhias públicas...

• Que não conseguiram provar...

• Que têm condições de arcar com investimentos...

• Para universalizar serviços de água e esgoto

• Falta de recursos ...

• Contratos vencidos



Aéreas, ESP 04/05/2022

• Aviação, companhia aérea em dificuldades

• Negócio com a ITA...

• foi suspenso...

• Mas não cancelado, ...

• Diz comprador Galeb Baufaker



Agua e esgoto, ESP 06/05/2022

• Marco legal, água e esgoto
• Modelo de concessão de serviço de saneamento...
• Pode ser revisto em SP
• Com baixa procura,...
• Formato adotado pelo Estado é reavaliado
• De 4 blocos criados pelo governo,..
• Só um adere à proposta
• Obstáculos: desconhecimento sobre projeto, resistência de 

prefeitos e blocos muito grandes travam proposta



Aviação AL, ESP 12/05/2022
• Setor aéreo, Brasil e Colômbia

• Gol e Avianca...

• Formam gigante da aviação na América Latina

• Grupo Abra vai controlar as duas empresas,...

• Que vão manter suas marcas

• Passageiro brasileiro deve ter mais opções de voo internacional

• Analistas acreditam que acordo pode incentivar outras alianças...

• Como a da United com a Azul



Telefonia, ESP 12/05/2022

•Telefonia, efeito da falta de componentes

•Início do 5G nas capitais...

•Pode ser adiado para o fim de setembro



Eletricidade armazenamento, ESP 
15/05/2022
• Mercado nacional e armazenamento de eletricidade...

• Pode atrair R$ 5 bilhões por ano

• Complementaridade entre produção de energia eólica e solar 
em Pernambuco

• Projeto de criar parque de baterias em SP

• Nova energia dá impulso ao setor de baterias



Renovação frota, ESP 16/05/2022

• Setor automotivo,
• Longe do modelo zero quilômetro
• Sem renovação...
• Frota de automóveis fica mais velha no país
• Pesquisa Sindipeças
• Em dez anos,..
• Parcela de seminovos cai de 43,1% para 23,5%
• Modelos com seis a 15 anos de uso...
• Já somam 57,1% do total



Drones, ESP 27/05/2022

• Celso Ming

• Como fiscalizar milhares de drones?

• Uso de drones cresce no mundo...

• Negócio movimenta US$ 30,4 bi e chegar em US$ 41,3 bi em 
2026

• Utilizado em vários setores

• Falta controle adequado do tráfego aéreo



Eletrobrás, ESP 28/05/2022

• Desestatização, mudança de mãos

• Eletrobrás deve girar até R$ 35 bilhões...

• Companhia oficializa condições de oferta de ações...

• Pela qual a União deixará de ser a controladora

• Uma fatia de R$ 6 bi será reservada...

• A quem quiser usar seu saldo no FGTS



Indústria e 
Empresas no Brasil



Carro renovado, ESP 
02/05/2022
• Mercado automotivo, novos negócios

• Carro agora tem até barraca de fábrica...

• Com o uso mais frequente do automóvel para viagens,...

• Montadoras oferecem opcionais inusitadas,..

• Como cadeirinha e cinto para animais,....

• Tendas no teto e extensor de caçamba



Anfavea, ESP 03/05/2022

• Indústria automotiva

• Troca de comando

• Presidente da Anfavea...

• Quer que chip e câmbio sejam feitos no Brasil



Antonio Correa de Lacerda, ESP 
04/05/2022
• Presidente do Cofecon

• Para reverter a desindustrialização...

• É equivocado apostar ...

• Que só a abertura comercial...

• Nos recolocaria no caminho do desenvolvimento



Produção industrial, ESP 04/05/2022

•Indicadores, lenta recuperação

•Produção industrial...

•Sobe 0,3% em março,...

•Diz IBGE



Politica industrial, ESP 04/05/2022

•Indústria à espera de uma política

•A indústria cresceu em fevereiro e março,...

•Mas continua longe de retomar...

•O dinamismo perdido há uma década



Caoa demissão, ESP 06/05/2022

• Veículos, mudança de rota

• Caoa vai demitir 485 funcionários...

• E paralisar fábrica de Jacareí até 2025

• Grupo diz que local...

• Será preparado para produzir carros híbridos e elétricos

• Unidade de Goiás seguirá em operação



Eve (Embraer), ESP 07/05/2022

•Negócio bilionário,...

• “carro voador” da Embraer

• Fusão com americana Zanite...

•Aproxima Eve da Bolsa de NY



Atividade Industrial, ESP 
10/05/2022
• Indicadores, atividades nas fábricas

• Faturamento industrial...

• Cai 0,4% em março,

• Diz CNI



Corte de Tributos, ESP 
20/05/2022
• Tributação, importação do aço

• Corte de tributo...

• Põe setores em guerra

• Siderúrgicas e construtoras trocam acusações...

• Depois que o governo cogitou reduzir..

• Imposto para o aço

• Economia também quer mexer em alíquotas de outros 10 
produtos



Embraer Eve, ESP 11/05/2022

• Aviação, transporte do futuro

• Aposta da Embraer..

• Eve cai 23%.....

• Em estreia na Bolsa de NY

• Empresa de “carros voadores” deve operar só em 2026,...

• Mas CEO de fabricante ...

• Aposta que ela terá ...

• O tamanho da Embraer em dez anos



Camex impostos, ESP 12/05/2022

• Tributação,
• Redução de custos para importação
• Camex corta tributo de vergalhão de aço...
• E zera o de alimentos
• Construtoras celebram enquanto siderúrgicas...
• Se queixam de corte
• A redução das tarifas de importação do aço até o fim do 

ano...
• Gerará perda de arrecadação de R$ 750 mil



Tesla, ESP 13/05/2022

• Elon Musk alerta...

• Que Tesla pode ter de limitar vendas...

• De novos veículos

• Prazo de entrega de um carro Tesla pode levar um ano



Revolution automotiva, ESP 
16/05/2022
• Setor automotivo, veículos especiais
• Empresa de transformação de carros...
• Abre 3ª fábrica no País
• Faturamento mensal da companhia chega a R$ 52 milhões
• Revolution modifica automóveis convencionais...
• Em ambulâncias e unidades de polícia
• De olho na demanda, vai focar também em elétricos
• O segmento de veículos especiais...
• Deve somar 80 mil unidades neste ano,...
• 18% a mais do que em 2021



Competitividade, ESP 18/05/2022

• Duas propostas para ampliar a competitividade...

• Das empresas no Brasil

• Fernando V. Pimentel, pres. ABIT

• Novo Marco Legal de Garantias (PL 4.188)

• Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), por MP 
1.085/2021

• As propostas aumentam a segurança jurídica



Caoa Cherry, ESP 19/05/2022

• Montadoras, fábrica fechada por 3 anos

• Caoa Cherry confirma 485 demissões...

• E oferece ate 15 salários de bônus

• Apesar do sindicato ter falado em suspensão dos contratos...

• Pois montadora anunciou a reabertura da unidade de Jacareí 
(SP) para 2025..

• Companhia decidiu pelos cortes

• Caoa Chery diz que vai prepara fábrica de Jacareí para 
elétricos



Caminhões autônomos, ESP 
25/05/2025
• Indústria automotiva, ...

• Sistemas “inteligentes” de transporte

• Montadoras ampliam aposta...

• Em caminhões autônomos de carga

• Mercedez-Benz e Volvo são as duas fabricantes mais 
adiantadas do segmento,...

• Com veículos já em produção no Brasil

• Scania promete lançamento em novembro



José Serra, ESP 26/05/2022

• Segurança industrial

• Segurança econômica e reindustrialização

• Economias emergentes minimamente industrializadas....

• Têm papel vital ante o risco ...

• Da instabilidade da economia chinesa



Indústria PIB, ESP 
28/05/2022
• Participação da indústria no PIB..

• Voltou ao patamar dos anos 50

• No Brasil, quase 30% dos jovens com 15 anos...

• Não alcançaram o nível ideal...

• De formação educacional



Motocicleta elétrica, ESP 
29/05/2022
• Mercado de moto elétrica vive “boom”...

• Mas espera pelo produto...

• Passa de 1 ano

• Referência no setor, ...

• Pernambucana Voltz não deu conta da demanda;

• Agora, vai abrir uma nova fábrica em Manaus

• Preço da moto é mais alto do que nas convencionais...

• E a bateria leva cinco horas para carregar



Carros elétricos, ESP 
29/05/2022
• Futuro conectado

• Mercado de carros elétricos...

• Tem grande potencial de crescimento

• Expansão do setor ...

• Passa por questões como:
• Mobilização de empresas
• Incentivos estatais
• Melhorias na infraestrutura



Comércio e 
Serviços no Brasil



Construção civil, ESP 
01/05/2022
• Esquenta a briga por terrenos em SP
• Com recorde de lançamentos...
• E falta de áreas,...
• Espaço em área nobre da capital pode custar até R$ 500 milhões..
• Além de casas, construtoras têm derrubado prédios antigos
• Construção civil,...
• Abrindo espaço para edifícios
• Na guerra por áreas...
• Construtoras contratam até “caça-terrenos”
• Ter u bom time para identificar áreas em potencial...
• Pode significar uma economia de milhões de reais para empresas



Garimpo roupas, ESP 
02/05/2022
• Inflação, mudança de hábito

• Brasileiro “garimpa” roupa em loja que vende por quilo....

• Para driblar alta de preço

• Cresce a procura por essa modalidade de venda...

• Para peças do dia a dia,...

• Como jeans e moletom

• Antes era restrita a roupa infantil



Partage, ESP 03/05/2022

• Varejo,
• Expansão para novos Estados
• Partage (empresa paulistana dona de dez shopping centers 

no Brasil)...
• Fechou a aquisição de mais dois empreendimentos...
• Jaraguá do Sul Park Shopping (SC)...
• Arapiraca Garden (AL)
• Partage pretende ganhar escala, explorar sinergias....
• E defender o próprio negócio numa indústria que se consolida



Shopee, ESP 03/05/2022

• Varejo, vendas online

• Chinesa Shoope...

• Do e-commerce...

• Dobra aposta no Brasil.

• Operação da gigante de e-commerce...

• Cresceu 320% no Brasil no quarto trimestre de 2021...

• Na comparação com o ano anterior...

• Motivando inauguração de novo escritório em SP



Magalu, ESP 07/05/2022

• Bolsa,

• “fundo do poço” ou oportunidade?

• Ações da Magalu caem 77% em um ano...

• Hora de comprar?

• Papéis da varejista tiveram valorização de 109% em 2020,...

• Mas já sofrem com inflação e juros altos,...

• além da maior concorrência



Cencosud atacarejo, ESP 07/05/2022

• Varejo, aquisição
• Cencosud compra Giga por R$ 500 mi
• Negócio representa a entrada da rede chilena...
• No concorrido mercado de atacarejo de São Paulo
• Portfólio da companhia ganha dez lojas..
• e um centro de distribuição
• No país há 15 anos,...
• O grupo Cencosud está em mais de 70 municípios...
• Com 346 lojas



Facily hipermercado digital, ESP 
08/05/2022
• Startup, crise no hipermercado digital
• Como a Facily foi do...

• Status de “unicórnio”...
• Às demissões em massa
• Quatro meses após levantar US$ 385 milhões,...

• Startup fez cortes que afetaram...
• Mais de mil trabalhadores
• Empresa nega mau planejamento

• Do total de demissões, 150 pessoas eram do time de tecnologia, 
na contramão do setor de startups



PIB serviços, ESP 13/05/2025

• Indicadores, pesquisa do IBGE

• Puxado por transportes,...

• Setor de serviços..

• Cresce 1,7% em março

• Transportes cresceu 2,7% ...

• de fevereiro para março



Shopee e AliExpress, ESP 
13/05/2022
• Shopee e AliExpress...
• Disputam lojistas ...
• Com gigantes brasileiros
• Asiáticas ganham preferência de revendedores...
• Ao cobrar taxas inferiores ...
• Às do Mercado Livre e Magalu
• Para brigar com gigantes asiáticas,...
• Nomes mais tradicionais investem em logística... 
• E ofertam crédito 



Preços de serviços, ESP 14/05/2022

•Atividade, alvo sob risco

•Em aceleração,...

•Preços de serviços...

•Já ameaçam meta de inflação para 2023



Kopenhagen, ESP 17/05/2022

• Chocolates, plano de crescimento
• Kopenhagen prevê dobrar a rede...
• Em cinco anos...
• Com fundo Advent como sócio
• Mesmo com ampliação planejada até 2027,...
• Empresa ainda terá uma rede menor do que a da rival Cacau 

Show,..
• Que já tem 3.000 unidades e...
• Deve inaugurar mais 500 só neste ano



Brookfield, ESP 19/05/2022

• Mercado imobiliário, aposta em escritórios

• Brookfield compra...

• 12 prédios da BR Properties...

• Por R$ 5,9 bi

• Transação imobiliária da gigante canadense...

• É a maior dos últimos anos no País

• Empresa incorpora 380 mil m2 de área para locação



Starbucks Brasil, ESP 21/05/2022

• Fast food, sob nova direção

• Dono da Starbucks no Brasil (173 lojas no Brasil)...

• Assume operação da Subway (1,6 mil unidades no Brasil)

• Americano Ken Pope,...

• Que comandou a expansão da rede de cafeterias no País,...

• Tentará agora fazer a marca de sanduíches...

• Voltar a crescer



Custo de construção, ESP 
21/05/2022
• Risco estratégico...

• No custo da construção

• Inflação e juros ...

• Atingem um setor especialmente importante...

• Para a criação de empregos...

• E o crescimento da economia



Programas Habitacionais, ESP 
21/05/2022
• Projetos do programa habitacional caem à metade
• Inflação encolhe esses projetos...
• Com a alta de custos e materiais, serviços e mão de obra...
• Diminui o número de unidades contratadas...
• Construtoras cancelam projetos...
• Perdem lucro...
• e já falam em demissões
• Empresas esperam alguma “política pública” para compensar 

a baixa nas contratações



Magalu marketplace, ESP 
22/05/2022
• Empreendedorismo, comércio eletrônico
• Magalu “caça” CNPJs...
• Para seu marketplace
• Gigante do varejo...
• Usa funcionários de lojas...
• E as redes sociais...
• Para recrutar pequenos comerciantes
• Rede varejista cobra 8,8% dos valores vendidos por 

pequenos lojistas, que usam sua loja virtual



Aluguel imóveis, ESP 23/05/2022

• Construção civil, edifícios para locação

• Com crédito imobiliário mais caro,...

• Construtoras miram aluguel

• Popular no exterior...

• Mas ainda incipiente no Brasil...

• Oferta de pequenos apartamentos para locação...

• Ganha força em mercados como São Paulo e Rio



Carrefour, ESP 26/05/2022

• Varejo

• Cade aprova venda ...

• Do grupo BIG...

• Ao Carrefour

• Empresa terá faturamento combinado...

• De R$ 100 bilhões...

• 137.000 funcionários..

• 876 lojas



e-delivery, ESP 29/05/2022 

• Crescimento de delivery...

• e do e-commerce...

• Demanda inovações na área logística

• Alguns dos objetivos são:

• Rastrear frotas

• Democratizar o acesso aos serviços

• Melhorar o contato com clientes



Leroy Merlin, ESP 30/05/2022

• Varejo, materiais de construção

• Leroy Merlin vai investir...

• R$ 1 bilhão...

• E abrir 150 lojas “de bairro”

• Famoso pelas megalojas....

• O grupo de construção francês agora vai abrir...

• Pontos de venda em formato menor...

• Para atender a demandas do dia a dia



Energia no Brasil



Biocombustíveis, ESP 
01/05/2022
• Celso Ming

• Falta de firmeza nos biocombustíveis

• Alta de preços dos combustíveis

• Cria condições objetivas... 

• para o aumento do consumo interno de biocombustíveis



Petrobrás, ESP 06/05/2022

• Estatal do petróleo, balanço
• Petrobrás tem lucro de R$ 44,5 bi
• Com receita em alta...
• E forte distribuição de dividendos a acionistas,...
• Companhia vê o resultado do primeiro trimestre....
• Disparar 3.718%...
• Em relação ao mesmo período de 2021
• Bolsonaro vê “convulsão social’...
• Em caso de nova alta dos combustíveis



Celso Ming, ESP 06/05/2022

• O petróleo e a segurança energética

• O petróleo e a segurança energética

• De mudança verde para novas fontes...

• Passo a trás....

• Volta para petróleo poluidor...

• Por razões de segurança energética



Petrobrás lucro, ESP 07/05/2022

• Combustíveis, balanço bilionário
• Petrobrás rende R$ 447 bi ao governo 

• Esse é o valor transferido pela estatal à União,...
• Desde o início do governo Bolsonaro,..
• A título de dividendos, impostos e royalties,..

• Cinco vezes o orçamento do Auxílio Brasil
• Lucro da Petrobrás é o maior...
• Entre as principais petroleiras globais

• Em dólares, resultado da estatal brasileira foi quase o dobro do 
registrado pela ExonMobil, maior petroleira do mundo



Petrobrás, ESP 12/05/2022
• Combustíveis, mudança em ministério
• Ministro defende privatizar Petrobrás
• Em seu “primeiro ato” no Comando de Minas e Energia,...
• No lugar do demitido Bento Albuquerque,...
• O economista Adolfo Sachsida pede estudos...
• Sobre a venda da estatal
• Ele também quer mudar o modelo de leilão....
• Do pré sal...
• Que privilegia a Petrobrás



Caminhoneiros diesel, ESP 
13/05/2022
•Caminhoneiros criticam alta do diesel...

•E ameaçam parar



Adriano Pires, ESP 14/05/2022

• Vamos viver a era pós-Vargas?

• Faz sentido o Estado...

• Controlar ume empresa de petróleo...

• Enquanto o mundo discute a transição energética?



BTG energia elétrica, ESP 
15/05/2022
• Energia elétrica, fornecimento emergencial

• Como o BTG correu contra o tempo...

• Para entregar três usinas ao governo

• Depois de vencer leilão de energia em 2021,...

• Empresas que receberam dinheiro do banco...

• Tiveram de driblar guerra na Ucrânia...

• Para conseguir entregar projetos no prazo



Gasolina, ESP 18/05/2022

• Combustível, diferença estimada de 20%

• Defasagem da gasolina deve elevar tensão...

• Entre o governo e a Petrobrás

• Para especialistas,...

• Mudança no frete pode reduzir custos



Celso Ming, ESP 20/05/2022

• A privatização da Eletrobrás

• Risco de se demorar muito...

• Os investidores da Europa...

• Vão para as férias de verão...

• E a privatização deixar de acontecer esse ano



Eletrobrás Bolsa, ESP 
20/05/2022
• Privatização, mercado financeiro

• Com oferta de R$ 30 bilhões,...

• Eletrobrás dá ânimo à Bolsa

• Dez grandes investidores têm interesse....

• Na operação prevista para junho...

• Que também deverá ter forte participação...

• De pessoas físicas



Moove Cosan, ESP 24/05/2022

• De olho nos EUA...

• Negócio de US$ 479 milhões

• Moove, da Cosan, adquire a americana PetroChoice

• Moove é subsidiária da Cosan que produz e distribui 
lubrificantes e graxas para diversos segmentos

• Petrochoice distribui anualmente cerca de 240 milhões de 
litros de lubrificantes...

• E possui ativos em 25 estados americanos



Petrobrás, demissão ESP 24/05/2022

• Combustíveis, pressão contra reajustes

• Bolsonaro demite TERCEIRO presidente da Petrobrás...

• E chama aliado de Guedes

• Com 40 dias no cargo,...

• José Mauro Coelho será substituído...

• Por secretário especial da Economia

• Troca é a primeira de uma série de mudanças...

• Cujo alvo é a política de preços



Celso Ming, ESP 26/052022

• Bolsonaro e a Petrobrás

• Preços em alta prejudica ambições eleitorais

• Bolsonaro pode estar querendo controlar preços...

• E o fato da Petrobrás ser monopolista e se beneficiar de 
estratégias de preços que visam maximizar lucro extraindo o 
“excedente do consumidor”?



Bolsa caminhoneiro, ESP 
27/05/2022
• Combustíveis

• Em acerto com Congresso....

• Economia dá sinal verde a bolsa-caminhoneiro

• Equipe econômica diz que o benefício...

• Ao custo de R$ 1,5 bilhão....

• Tem de respeitar o teto de gastos

• Auxílio para motoristas de táxis e de aplicativos...

• Também é cogitado



Risco falta diesel, ESP 
27/05/2022
• Previsão para o Segundo Semestre

• Risco de falta de diesel...

• Põe em alerta ...

• De importadores a caminhoneiros

• Mercado já registra faltas pontuais do produto..

• E prevê maior problema com a alta da demanda externa...

• No segundo semestre



Diesel risco de falta, ESP 
31/05/2022
• O risco de faltar diesel

• Controle de preços exigido por Bolsonaro...

• Pode dificultar importação de um produto...

• Cada dia mais caro e escasso

• Extraordinária volatilidade do mercado de diesel...

• Causada pela guerra da Ucrânia



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Equipes trabalho híbrido, ESP 
01/05/2022
• Sua carreira: remoto ou presencial?

• Vigiar equipes...

• É efeito colateral do trabalho híbrido

• Na volta aos escritórios,...

• Empresas adotam formas de monitorar a frequência dos 
funcionários,...

• O que causa desconforto



Neuroarquitetura, ESP 
01/05/2022
• Vida corporativa, volta ao escritório

• Neuroarquitetura ajuda...

• A transformar espaços de trabalho

• Cores, texturas e mobiliários...

• São apostas de empresas como a PepsiCo para estimular 
integração



Carreira, ESP 07/05/2022

• Sua carreira, hierarquia no trabalho

• Com foco em outras prioridades,...

• Funcionário evita cargo de líder

• Estudo aponta que rejeição por liderança...

• Vem do medo de perda do equilíbrio...

• Entre as exigências do trabalho e a vida pessoal



Comunicação interna, ESP 
16/05/2022
• Sua carreira, gestão de pessoas

• Comunicação interna é legado da pandemia...

• E se torna prioridade para o RH em 2022

• Diálogo com funcionário vira ferramenta...

• Para engajar

• Metade das empresas vê área como tema do ano

• Pesquisa anual “Tendências em Gestão de pessoas”, do GPTW 
(Great Place to Work)



Carreira ambiente feliz, ESP 
22/05/2022
• Carreira, bem estar corporativo

• Ambiente “feliz” nas empresas é questionado

• Perseguir alegria no trabalho pode ser forma...

• De desviar a atenção de demandas mais concretas...

• Como reajustes de salário



Atrair talentos, ESP 23/05/2022

• Como atrair e reter talentos...

• Mais disputados no mercado

• Problema para encontrar talentos: demanda acelerada e uma 
oferta que não caminha na mesma velocidade

• Tão importante quanto a proposta de valor para o cliente...

• É a proposta de valor para o colaborador



José Pastore, ESP 26/05/2022

• Obras de infraestrutura podem gerar empregos diretos, 
indiretos e remotos...

• Emprego e trabalho em grande escala

• Se o Brasil...

• Virar um canteiro de obras...

• Na próxima década...

• Surgirá uma usina de ocupações



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Criptomoedas, ESP 
01/05/2022
• Pagamentos, ativo digital no Brasil

• Quase mil empresas já recebem em criptomoedas

• No Brasil, o investimento em criptomoedas....

• Alcançou US$ 6 bi em 2021,...

• Segundo dados do Banco Central



Moeda Única, ESP 03/05/2022

• Política monetária, alternativa ao dólar

• Vista com ceticismo,...

• Moeda única na América latina,...

• “une” Lula e Guedes...

• Especialistas admitem que a medida...

• Poderia gerar crescimento,...

• Mas a adoção esbarro ...

• Nas discrepâncias entre países



Juros, ESP 03/05/2022

• Política monetária, combate à inflação 

• Juro acima do previsto nos EUA...

• Traria riscos para o Brasil

• Analistas avaliam que a taxa...

• A partir de 5%....

• Afetaria economia brasileira



Fábio Alves, ESP 04/05/2022

• E o Copom queimando a língua

• O cenário volátil tem derrubado...

• As promessas feitas pelo BC...

• Para a política monetária



Celso Ming, ESP 05/05/2022

• Mais um aperto nos juros

• Devido a volatilidade...

• Dificuldade para coordenar preços...

• BC fica revendo para cima a taxa de juros....

• SELIC vai a 12,75%...

• Nos EUA alta é de 0,5 ponto



Aperto monetário, ESP 05/05/2022

• Aperto monetário, foco nas aplicações

• Como ficam os investimentos com nova taxa

• Com alta de 1 ponto na Selic...

• Aporte em renda fixa pós-fixada...

• E algumas ações na Bolsa...

• São boas opções para o investidor



BC inflação, ESP 06/05/2022

• Continua o aperto contra a inflação

•O BC promete novos aumentos dos juros básicos.....

• E não há indicação de quando...

•O arrocho do crédito chegará ao limite



Bradesco lucro, ESP 06/05/2022

• Bancos, balanço

• Puxado por crédito,...

• Bradesco tem lucro de R$ 6,82 bi no primeiro trimestre

• Ganho registrado foi 4,7% superior...

• Ao do mesmo período de 2021

• Banco também vê inadimplência mais alta...

• No início do ano



Celso Ming, ESP 08/05/2022

• A moeda vai à guerra

• A moeda não serve só,...

• Para pagar, medir valor e entesourar

• Uso da moeda como instrumento de poder 

• Exemplo Elon Musk



Bancos Criptomoedas, ESP 
10/05/2022
• Bancos, novo segmento

• BTG vai lançar...

• Em até dois meses...

• Plataforma para negociar criptomoeda



Itaú lucro, ESP 10/05/2022

• Bancos, reforma
• Lucro do Itaú...
• Cresce 15% no primeiro trimestre...
• Para R$ 7,3 bi
• Ganhos maiores com produtos...
• Como cartão de crédito ...
• E cheque especial...
• Puxaram resultado
• Inadimplência também subiu no período



Nubank, ESP 10/05/2022

•Fintech, cotações em baixa

•Com ações em queda,...

•Nubank agora vale “meio Itaú”..



Política Monetária, ESP 11/05/2022

• Política monetária, reforço contra a inflação

• Copom vê cenário incerto...

• E evita dar pistas...

• Sobre novas altas da Selic

• BC age sozinho contra a inflação



Banco BB, ESP 12/05/2022

• Bancos, balanço

• BB tem lucro recorde...

•De R$ 6,6 bilhões no primeiro trimestre de 2022

• 18,5% acima das experiências captadas no mercado 
(Prévias Broadcast)



Bitcoins Valor, ESP 13/05/2022

• Investimentos, moeda virtual

• Inflação e juros...

• Desvalorizam bitcoin à metade...

• Em nove meses

• Está abaixo de US$ 30.000,00

• Perdas contrariam histórico do mercado



Bitcoins alta, ESP 16/05/2022

• Tone Vays, trader

• Bitcoin não vai permanecer com preço baixo

• Considerado um dos maiores traders de criptomoedas,

• Executivo vê queda de valor do ativo...

• Como uma oportunidade

• Trader aposta em preço acima de US$ 100.000 para o 
bitcoin...

• Até o fim deste ano



Nubank perda, ESP 17/05/2022

• Fintech, balanço Primeiro Trimestre

• Nubank perde US$ 45 milhões...

• Mas resultado fica abaixo das previsões....

• de perda feitas por analistas



Crédito Imobiliário, ESP 18/05/2022

• Bancos financiamento

• Contra a maré..

• Caixa renova aposta...

• No crédito imobiliário

• Alta do Selic fez outros grandes bancos reduzirem oferta,...

• Enquanto instituição pública ...

• Cortou taxas em março...

• E prevê crescer 20% no ano



Renda fixa, ESP 21/05/2022

• Investimentos, opções com Selic alta

• Até quando a renda fixa...

• Vai continuar a pagar 1% ao mês?

• Analistas acreditam que BC...

• Vai promover novas altas de juros este ano...

• Beneficiando esses ativos

• Cortes só devem vir em 2023



Grandes bancos, ESP 23/05/2022

• Setor financeiro, de olho nos balanços

• Em tempos de fintechs na berlinda,...

• Grandes bancos têm resultados sólidos

• Lucro dos quatro maiores bancos brasileiros...

• Subiu 17,7% no primeiro trimestre....

• Com alta na rentabilidade

• Destaque positivo foi o BB,...

• Cujos resultados vieram bem acima do esperado



Fintechs Pix, ESP 23/05/2022

• Setor financeiro, além das transferências

• Fintechs usam o Pix...

• Para ofertar serviços antes dos bancos

• Carteiras digitais oferecem opções...

• Como crédito e pagamento em cartão



Criptomoedas regras, ESP 
25/05/2022
• Regras contábeis

• Maior clareza nas regras...

• Para criptomoedas

• Normas não especificam...

• Como contabilizar ativos digitais...

• Por isso, dificulta a tributação...

• É necessário interpretar as já existentes



Criptomoedas lavagem, ESP 
26/05/2022
• Como lavar dinheiro...

• Com criptomoedas

• Elas são frouxamente reguladas...

• Dificultam a identificação dos seus donos...

• E o rastreamento dos negócios de transferência entre 
pessoas

• As corretoras – exchanges – prestam serviços de custódia e 
controlam os ativos dos seus clientes

• As exchanges podem ser lavanderias eficientes 



Inadimplência em alta, ESP 
27/05/2022
• Consumo, aperto monetário

• Alta da inadimplência chega às financeiras...

• De grandes varejistas

• Dependentes do ‘cartão da loja”...

• Que somam até 40% das vendas,...

• Empresas já falam em frear crédito



Gustavo H. B. Franco, ESP 
29/05/2022
• Moeda digital e arte brasileira

• Cildo Meireles, pintor,...

• Que em 1978 produziu arte com o Zero Cruzeiro..

• Usou foto de índio e louco..

• Vendeu “zero cruzeiros” no Largo da Carioca..

• Mas os camelôs venderam como arte...

• Cido fez um ICO (Initial Coin Offering)..

• E coletou a seignorage...



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Zona Franca, ESP 07/05/2022

• Tributos, desoneração

• Moraes atende Zona franca..

• E limita corte no IPI

• Ministro do STF...

• Acolhe argumento que sustenta que redução...

• Para todo o País...

• Afeta a competitividade do polo amazonense



Ernesto Lozardo, ESP 17/05/2022

• Fim do inferno tributário

• A reforma da PEC 110/19 promoverá melhores condições....

• De renda social e de desenvolvimento?

• A reforma prevê nova sistemática de arrecadação de 
tributos..

• O IVA Dual ...

• O tributo “Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)” e

• O “Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)”



Affonso Celso Pastore, ESP 
22/05/2022
• Reforma tributária...

• E grupos de interesse

• propostas que diminuem impostos de serviços beneficiam os 
ricos...

• Pois os pobres consomem bens..

• Quem recolhe o imposto são as empresas,...

• Mas quem de fato o paga...

• É o consumidor



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



Bolsa está cara, ESP 
02/05/2022
• “A Bolsa está mais cara que a renda fixa”

• Paolo di Sora,...

• Diretor de investimento da RPS Capital

• “China e queda das commodities...

• Afetaram o mercado nas últimas semanas”

• Juro alto não combina com Bolsa valorizada



Tributo bancos, ESP 
02/05/2022
• O presente de grego do governo

• Elevar tributos de bancos...

• Para financiar o RELP (Programa de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional)...

• Ajuda a encarecer o crédito...

• No momento em que é mais necessário



XP perde, ESP 05/05/2022

• Investimentos, reação negativa

• XP perde US$ 1 bi...

• Na Bolsa dos EUA

• Dia negativo no pregão de tecnologia Nasdaq....

• Refletiu tanto o balanço do primeiro trimestre,...

• Considerado fraco...

• Quanto a compra de novas ações da XP pelo banco Itaú



China Restrições, ESP 
09/05/2022
• Mercado financeiro, projeções

• Restrições na China aumentam incertezas...

• Para os investidores na B3..

• com política “covid zero”,...

• Novos lockdowns são adotados no gigante asiático,..

• O que deve gerar menor crescimento e mais turbulências...

• Em um ano já complicado no Brasil



Fernando Katsonis, ESP 
09/05/2022
•CEO da assessoria de investimentos Lifetime

• “mercado private vai mudar radicalmente”

•Segmento de gestão patrimonial...

•Deve crescer no País



Fintechs, ESP 09/05/2022
• Finanças, cenário desafiador
• Juro elevado ...
• E risco de inadimplência...
• Fazem fintechs despencarem na Bolsa
• Depois do boom de investimentos em empresas de 

tecnologia,...
• Companhias passam por primeira grande crise...
• E terão de decidir se darão crédito.....
• A clientes de maior risco



Taxar acionistas, ESP 10/05/2022

• Tributos, negociação com o Congresso

• “nova” reforma prevê taxar acionista...

• Em 10%

• Governo articula projeto mais enxuto...

• Em relação ao que passou pela Câmara...

• Que estipulava alíquota de 15% sobre lucros e dividendos



Fabio Gallo, ESP 14/05/2022

•Novas regras para o ESG

•É preciso se informar para identificar 
empresas...

•Que realmente têm fortes valores



M&A market, ESP 15/05/2022

• Negócios entre empresas

• Recorde em xeque

• Com incertezas externas,...

• Fusões e aquisições passam por desaceleração



Indústria de cannabis, ESP 
16/05/2022
• Investimentos, aposta na recuperação
• Mesmo com recuo de ações,...
• Mercado vê espaço ..
• Para indústria de cannabis
• Entraves na legislação....
• E aversão a riscos explicam desempenho ruim...
• nas bolsas e em fundos....
• Mas projeções apontam para uma receita total do setor ...
• De US$ 61 bi até 2026 



Vale dividendos, ESP 
28/05/2022
• Mercado de ações, a frente da Apple

• Vale é destaque em índice...

• De pagamento de dividendos

• Pelo 2º ano seguido,...

• Mineradora ficou entre as dez maiores empresas globais...

• Distribuidoras de lucros no primeiro trimestre



Agenda ESG, ESP 28/05/2022

• Sua carreira, diretoria

• Agenda ESG cria novos cargos...

• No alto escalão das empresas

• Chefias de propósito, felicidade e futuro

• 30% das empresas têm cargos formais para sustentabilidade

• Interesse por “questões ESG” está em queda...



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



USA juros, ESP 05/05/2022

• Aperto monetário, decisão do FED

• Nos EUA,...

• Juros têm alta de 0,5 ponto...

• E devem subir mais

• Criticado, FED espera que...

• Alta das taxas ...

• Controle inflação sem causar recessão



Affonso Celso Pastore, ESP 
08/05/2022
• O FED e o crescimento dos emergentes

• Política monetária restritiva nos EUA...

• leva a políticas restritivas...

• Nos demais países

• Os mais afetados são os economicamente mais frágeis



BIS, ESP 17/05/2022

• Luiz Awazu Pereira da Silva

• Risco é que a inflação global ...

• Continue em alta

• Diretor-geral do BIS diz que...

• Aumento de preços em todo o mundo...

• É desafio aos governos



PIB e Inflação



Paulo Leme, ESP 01/05/2022

• Não deu outra:...

• Risco de recessão

• Erro de diagnóstico...

• Guerra da Ucrânia e lockdown covid da China

• E atraso dos bancos centrais...

• Deixaram a economia mundial exposta a sorte



José R. M. de Barros, ESP 
01/05/2022
• Sem perspectivas de crescer

• O brasil empobreceu nos últimos 4 anos...

• E não há populismo que seja capaz de alterar esse fato

• Estamos sem crescer há muito tempo...

• E sem perspectivas à frente

• No entanto, o debate está centrado na conjuntura



Claudio A. Gonçalez, ESP 
02/05/2022
• Educação, crescimento e política monetária

• O fracasso educacional no Brasil...

• É o principal fator do nosso atraso econômico

• Desemprego tem dois componentes, conjuntural e estrutural

• O segundo é grande problema para o crescimento

• No brasil, decorre principalmente da péssima qualidade do 
ensino

• Situação que se arrasta há décadas



PIB, ESP 03/05/2022

•Nível de atividade

• “prévia do PIB”...

•Registra alta...

•De 0,34% em fevereiro



Roberto Macedo, ESP 05/05/2022

• Políticos negligenciaram ...

• O crescimento econômico

• Tanto o presidente da República...

• Como os parlamentares....

• Estão mais preocupados...

• Com seus interesses pessoais e eleitorais



Inflação, ESP 06/05/2022

• Indicadores, pelo segundo ano seguido

• Inflação acima de 10% entra no radar

• Com guerra na Ucrânia,...

• Lockdown na China,...

• Juros mais altos nos EUA...

• E aumento de preços mais disseminado,...

• As projeções do mercado para o IPCA...

• têm subido sem trégua



Inflação empresas, ESP 
09/05/2022
• Alta de preços, ...
• Planejamentos perdidos

• Inflação trava planos das empresas
• Com IPCA acima da casa de 10% ao ano,...
• Companhias não conseguem ...

• prever custos...
• Paralisam investimentos...
• E precisam reajustar preços com maior frequência

• Empresas tentam segurar repasse de custos para não perder 
vendas



Fábio Alves, ESP 11/05/2022

• Surto de otimismo

• Embora haja melhorias nos indicadores de curto prazo...

• Os fundamentos de médio e longo prazos....

• Da economia brasileira....

• Ainda não são robustos



Inflação Incertezas, ESP 
11/05/2022
• Uma inflação de incertezas

• Alta de preços...

• Surpreende....

• E Copom aponta muita insegurança...

• No quadro externo...

• E no cenário político nacional



Inflação alta, ESP 12/05/2022

• Indicadores custo de vida

• Inflação registra alta...

•De 1,06% em abril ...

• E já chega a 12,13% em 12 meses

• Variação foi a maior para o mês desde 1996

• Economistas veem risco de BC...

• Ter de manter juros altos por mais tempo



Claudio A. Gonçalez, ESP 
16/05/2022
• A nova era ...

• De inflação e juros elevados

• Com baixo potencial de crescimento...

• E alta relação dívida/PIB....

• o Brasil é vulnerável a adversidades



PIB/Dólar/Bolsa, ESP 18/05/2022

• Sinais de avanço no PIB, mas com um alerta

• Prévia do PIB mostra primeiro trimestre positivo,...

• Mas o impulso da recuperação...

• Pode estar acabando

• Dólar tem baixa de 2,15%...

• Enquanto B3 sobe 0,51%



PIB previsão, ESP 19/05/2022

• Indicadores, atividade econômica

• Governo deve manter...

• Previsão de crescimento do PIB....

•De 1,5% este ano



Guedes inflação, ESP 20/05/2022

• Indicadores, estimativas pioram
• “inferno” da inflação já passou,...
• Diz Paulo Guedes
• Ministro  diz que País ...
• “sai rápido do fundo do poço”...
• Mas “Economia” eleva projeção do IPCA...
• De 6,55% para 7,90% este ano
• O Ministério também reviu para cima...
• A expectativa do INPC ...
• Que foi de 6,70%...
• Para 8,10% este ano



Celso Ming, ESP 22/05/2022

• Freada na economia...

• Talvez nem tanto

• Expectativas começaram bem no início do ano...

• Depois mudaram rapidamente para o pessimismo....

• Talvez não esteja tão ruim...

• Incógnitas são USA e China

• Inflação USA, guerra na Ucrânia, Covid na China,...



Luis Eduardo Assis, ESP 23/05/2022

• Máxima potência, mínima eficácia

• Brasil enfrenta enorme choque de juros

• Salto percentual de quase 12 pontos em apenas 18 meses

• Devido a combinação rara entre alta de preços internacionais 
das commodities e forte desvalorização cambial

• Dá certo aumentar juros em face de pressões 
inflacionárias....

• Mas os efeitos colaterais podem ser desastrosos



Prévia do IPCA, ESP 25/05/2022

• Indicadores, alta de preços

• Puxada por transportes e saúde,...

• Prévia do IPCA chega a.....

• 0,59% em maio

• É a maior variação para o mês...

• Desde 2016, segundo o IBGE

• Alta acumulada pelo IPCA-15 no ano...

• Está agora em 12,20%



Alberto Ramos, ESP 30/05/2022

• Ph. D. Economia, University of Chicago

• Diretor de pesquisa econômica para AL da Goldman Sachs

• Para Alberto,...

• “crescimento no 1º. Tri não é sinal de recuperação”

• Para o economista, ...

• A atividade econômica deve sofrer com os efeitos...

• Da inflação...

• E dos juros altos



Câmbio e contas
externas



Nova lei cambial, ESP 
01/05/2022
• Cambio: atualização das normas

• Com greve no BC,...

• Mercado teme atrasos da nova lei cambial

• Bancos e instituições de pagamento...

• Bancos x instituições de pagamento

• Travam disputa por novas regras

• “gostaria que todos tivessem as mesmas regras”



Inflação e impostos, ESP 
10/05/2022
• Tributos, controle de preços

• Contra a inflação...

• Governo deve zerar imposto de importação...

• De 11 produtos

• Alíquotas de tarifas do Mercosul...

• Podem ter nova redução



Adriana Fernandes, ESP 14/05/2022

• O PT e seus “aliados” economistas (alguns trabalhando em 
bancos) têm por estratégia apontar três temas que chamam 
de “herança maldita” de dois dígitos:

• Desemprego (11,1%0

• Inflação em 12 meses (12,13%)

• Juros (12,75%)

• Memória muito seletiva, nada se fala sobre corrupção ou 
governo Dilma...



Taxa portuária, ESP 
27/05/2022
• Comércio, aumento da competitividade

• Mudança em taxa portuária...

• Pode reduzir custo de importação

• Decreto da Economia, em fase final

• Retirar o custo da capatazia (cobrada sobre a movimentação 
de carga nos portos)...

• Da incidência do imposto de importação

• Na prática, reduz 10% do imposto



BC PIB, ESP 31/05/2022

• Indicadores, nível de atividade

• BC vê projeção do mercado para o PIB de 2022...

• Chegar próximo de 2%...

• Houve revisão com base nos analistas do mercado financeiro

• Cenário mais favorável decorre de maiores investimentos 
privados em concessões de infraestrutura

• Para o primeiro trimestre deste ano, analistas esperam alta 
de 1%...

• Mas esperam desaceleração no segundo semestre



Comércio e 
Economia 

Internacional



Leonardo Porto, ESP 
02/05/2022
• Economista chefe do Citi Brasil

• Aperto monetário do FED ...

• “teremos a maior alta de juros nos EUA em décadas”

• O aperto monetário do FED...

• Já começa a se refletir no Brasil

• Ajuste no câmbio ...

• Pode contaminar os preços das matérias primas...

• Cotadas em dólar



Twitter na Bolsa, ESP 
02/05/2022
• Aquisições, gigante digital
• A trajetória do Twitter na Bolsa...

• E os planos de Musk para a plataforma
• Mercado financeiro vê com bons olhos...
• A perspectiva de mudanças na empresa...

• A partir dos planos ousados do dono da tesla,...
• Que ofereceu US$ 44 bilhões pela rede social
• Fechando o capital, Musk consegue centralizar a tomada de 

decisão...

• E pode fazer mudanças rápidas



China transportes, ESP 03/05/2022

•China trava cadeia global de produtos
•Lockdown em Xangai...
•Retarda a normalização dos suprimentos...
•E pode agravar a inflação no Brasil



Streaming Amazon, ESP 04/05/2022

• Streaming, setor em crise
• Após perder R$ 1 trilhão em um só dia...
• Amazon reajusta Prime
• Programa de benefícios fica 50% mais caro...
• A partir do próximo dia 20...
• Companhia argumenta que não houve aumento desde o 

lançamento, em 2019
• Amazon teve prejuízo de US$ 3,8 bilhões,...
• Ante lucro de US$ 8 bilhões no mesmo período de 2021



Commodities, ESP 09/05/2022

• Desaceleração...

• Efeitos do mercado internacional

• Recuo de commodities deve frear PIB em 2023

• Ao contrário do que se vê neste ano,...

• Cotações devem cair

• Efeito já faz economistas...

• Reduzirem projeções de crescimento



Índia Rico, ESP 11/05/2022

• Grandes fortunas, bilionário indiano

• Quem é o homem...

• Que mais ganhou dinheiro  no mundo este ano

• Gautam Adani, pessoa mais rica da Ásia,...

• Fortuna de US$ 120 bilhões\

• Construiu um império de infraestrutura...

• E tem fortuna superior ..

• À de Warren Buffett



IIF, ESP 11/05/2022

• Fluxo de capital

• Dados do IIF (Instituto de Finanças Internacionais)

• Países emergentes...

• Perdem US$ 4 bi em abril...

• Indica pesquisa

• Para IIF o ganho com alta de commodities...

• Pode ser anulado com aperto monetário global



Google, ESP 12/05/2022

• Tecnologia, novidades

• Google volta aos aparelhos...

• Com “enxurrada” de novos eletrônicos

• Durante evento de lançamentos,...

• Empresa mostrou relógio, celular, tablet, e fones

• Sistema operacional teve presença tímida



Fareed Zakaria, ESP 14/05/2022

• Sanções à Rússia são faca de dois gumes

• Dominância do dólar sobre o sistema financeiro 
internacional...

• Pode estar se reduzindo

• Sanções causam o temor de que os EUA...

• Estejam usando seu poder financeiro como arma



Netflix, ESP 15/05/2022

• Vídeo digital, mudança de cenário
• Tombo da Netflix pode indicar...
• O fim da “farra do streaming”
• Desaceleração da gigante de filmes e séries...
• Indica futuro incerto para o segmento,...
• Que acostumou assinantes com preços baixos...
• E catálogos fartos
• Disputa cara: serviços de streaming gastaram US$ 50 

bilhões em novos conteúdos no ano passado



Lockdown China, ESP 15/05/2022

• Lockdown chinês freia economia global

• Efeitos para o restante do mundo têm dois lados:

• O da dificuldade de entregar vendas feitas para a China ...

• E o de receber insumos de produção que são feitos naquele país

• Crise chinesa atinge indústrias no Brasil...

• E deve afetar inflação

• Custos de importados explode..

• E setores que vão da indústria farmacêutica ao comércio de rua...

• Sentem falta de itens



Abercrombie % Fitch, ESP 
15/05/2022
• Varejo de moda, novos tempos

• Abercrombie & Fitch...

• Sofre em tempos de culto à diversidade

• Crise de imagem fez valor de mercado da marca...

• Cair de US$ 4,5 bilhões..

• Para US$ 1,6 bilhão



China desaquece, ESP 17/05/2022

• Nível de atividade, impacto na economia

• China dá novos sinais de desaquecimento...

• Por causa da Covid

• A dificuldade de importação de insumos...

• Pode prejudicar controle da inflação no Brasil



Netflix demite, ESP 18/05/2022

•Tecnologia, corte de custos
•Em meio à crise do streaming...
•Netflix demite 150 funcionários



Recessão global, ESP 18/05/2022

• Fabio Alves

• Recessão global à vista?

• O cenário externo se deteriorou...

• E pode deixar o Brasil...

• Mais vulnerável se o mundo entrar em recessão



Celso Ming, ESP 19/05/2022

• A economia e os riscos à democracia
• Fala-se de riscos de extinção das democracias
• 5,4 bilhões de pessoas vivem em ditaduras
• Tem medo de perdas, de sofrer ataques, de perder desfrute 

do direito e da falta de proteção do estado
• No Ocidente, classe média sofreu com;

• Inclusão nos mercados de consumo e emprego de 400 mi de 
asiáticos

• Uso abrangente de tecnologias de informação
• Sumiço de empregos e pressão migratória



Inflação Reino Unido, ESP 
19/05/2022

•Custo de vida, índice atualizado de abril

•Inflação no reino unido...

•É de 9% ...

•Maior nível desde 1982



ONU, ESP 20/05/2022

• Indicadores, atividade em baixa

• ONU corta previsão... 

• de crescimento global....

• De 4,0% em 2022...

• Para 3,1%



Inflação USA, ESP 21/05/2022

• Fareed Zakaria

• Por que Biden não contém a inflação?

• Presidente tem ferramenta...

• Para aniquilar a maioria das tarifas impostas por Trump

• Este é o momento de reverter...

• As restrições de imigração...

• Que provocaram escassez de mão de obra



José Márcio Camargo, ESP 
21/05/2022
•Desaceleração da China e o Brasil

•A redução da demanda por commodities...

• Gera queda da entrada de dólares....

• Com reversão da valorização do real



The Economist Índia, ESP 205/2022

• A Índia pode ser um motor econômico para o mundo?

• A Índia é um avançado exportador de tecnologia e de 
serviços para as empresas

• A estrutura inconstante da economia global...

• Tornará difícil que o país asiático...

• Herde a posição hoje ocupada pela China



Forum Econômico, ESP 22/05/2022

• Evento global, um mundo mais dividido

• Fórum Econômico debate...

• A Ucrânia ....

• E a volta da inflação



FMI, ESP 24/05/2022
• Internacional, mundo em crise
• FMI fala...
• Em risco de “fragmentação geoeconômica”
• Para o FMI, a economia global...
• “enfrenta talvez seu maior teste desde a “Second World 

War”
• Crises de Guerra, inflação e preços elevados de alimentos
• Reavaliação das cadeias globais
• Surge o risco de fragmentação econômica



Desaceleração Mundial, ESP 
25/05/2022
• Já se fala em recessão mundial

• Desaceleração nos países ricos,...

• Comércio mundial estagnado,...

• E mercado de trabalho ruim...

• São sinais de advertência

• Cenário apresentado no Forum Econômico Internacional de 
Davos



Fabio Alves, ESP 25/05/2022

• Era uma vez o dragão chinês

• Enquanto a política “covid zero””...

• Seguir como está....

• A demanda chinesa não irá se recuperar

• E o Brasil é muito afetado negativamente...



FMI risco mundial, ESP 
26/05/2022
• Risco de fratura...

• Na economia global

• Com a invasão da Ucrânia,...

• Uma crise sobre crise,...

• Ficou mais grave o perigo...

• Da fragmentação econômica, adverte FMI

• Inflação, falta de comida e energia..

• Desmonte da ordem econômica



Fareed Zakaria, ESP 28/05/2022

• Em Davos,...

• Apenas um sinal de esperança

• Em meio ao temor sobre o futuro....

• Europa mostra que age...

• Com maior senso de unidade e propósito

• O mais duradouro legado da crise...

• Poderá ser um novo papel estratégico para a Europa...

• No cenário global



Adriano Pires, ESP 28/05/2022

• Geopolítica global da energia

• Novo mapa geopolítico de energia

• Mudanças nos paradigmas de política energética

• Perde espaço o tema de transição para fontes limpas de 
energia..

• Ganham espaço os temas de segurança energética...

• E segurança alimentar



The Economist, China, ESP 
28/05/2022
• Us$ 300 bi em capital podem deixar a China em 2022, de 

acordo com a Associação Global de Bancos
• Por que o capital estrangeiro...
• Está saindo da China?
• Política linha-dura de Xi Jinping....
• Muda a percepção de investidores globais sobre o país
• Fundos estrangeiras que aplicam na China:

• Lockdowns forçados
• Economia mais fraca
• E endurecimento de Pequim



Risco de recessão global, ESP 
29/05/2022
• José Roberto Mendonça de Barros
• “cresce o risco de uma recessão global”

• O último mercado que deve ser afetado...
• É o de imóveis...
• Como na crise anterior

• tudo indica que o mundo caminha para a recessão 
• lockdown covid zero na China, 
• crise de energia (petróleo, gás e carvão), 
• desabastecimento de alimentos, 
• inflação global e 
• alta de juros 



Claudio Adilson Gonçalez, ESP 
30/05/2022
• Os desafios econômicos após as eleições

• As ameaças globais para o ano que vem...

• São a...

• Desaceleração da economia chinesa...

• E a recessão nos EUA



Ambiente Político
e Social



Oliver Stuenkel, ESP 09/05/2022

• Professor da FGV

• Risco geopolítico...

• Desafia empresas

• Crises geopolíticas globais...

• Representam riscos,....

• Mas também podem criar boas oportunidades



Musk Twitter, ESP 09/05/2022

• Fusões e aquisições

• Tendência

• Musk no Twitter...

• É mais um movimento do...

• “ativismo corporativo”

• Homem mmais rico do mundo...

• Afirmou ter comprado a rede social...

• Pensando na liberdade de expressão em vez do lucro



Inadimplência, ESP 15/05/2022

•Quatro em cada dez brasileiros...
•Estão inadimplentes



Auxílio Brasil, ESP 16/05/2022

• Orçamento, programa social

• Vitrine eleitoral...

• Auxílio Brasil emperra

• Entidades falam em entraves para concessão de benefício....

• E governo mantém números sob sigilo

• Cálculo que replica estudo de municípios...

• Indica fila com 1,3 milhões de famílias



Startups do Nordeste, ESP 
18/05/2022
• Fora da bolha, crescimento

• Startups do Nordeste....

• Tentam despontar no cenário nacional(33 Ne, 780 Br)

• Driblando distância, desconfiança e baixo investimento....

• Empresas da região registraram recorde...

• De aportes em 2021

• O movimento de digitalização na pandemia...

• Ajudou a impulsionar as startups do Nordeste



Mobilidade, ESP 29/05/2022

• Antenas ligadas

• Tecnologia 5G...

• E meios digitais de pagamento...

• Auxiliam mobilidade

• O modelo de cobrança vigente nos sistemas de transporte...

• De boa parte do país...

• Ainda é baseado no dinheiro...

• Algo que tende a mudar



Transporte urbano, ESP 29/05/2022

• Claudio Barbieri da Cunha

• Especialista engenharia transportes

• “o fato é que não dá para construir vias para todo mundo”

• Especialista aborda:
• Pedágio urbano
• Subsídio ao transporte público
• Novos congestionamentos



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Startups, ESP 04/o5/2022

• Felipe Affonso

• Sócio da Cloud9, private equity

• ‘nosso foco é o empresário fora da Faria Lima”

• Fundo de R$ 400 milhões de ex-executivos do SoftBank,...

• Vai buscar o “startupeiro raiz”



Mulheres Startups, ESP 
08/05/2022
• Trabalho, igualdade de gênero

• Mulheres criam startups...

• Focadas em reter mães no mercado

• Iniciativas são lideradas por profissionais...

• Que perderam o emprego após a maternidade

• Baixa escolaridade é situação comum...

• Entre desempregadas



Felipe Matos startups, ESP 
11/05/2022
• Eventos de startups...

• Voltam com força

• Aumento de encontros mostra que ...

• setor atingiu novo patamar...

• O que deve trazer investimentos



Startup Solfácil, ESP 11/05/2022  

• Retomada verde, energia limpa
• Startup SolFácil ...
• Levanta US$ 100 milhões
• Empresa, que nasceu como uma fintech,...
• De energia solar...
• Recebe uma das maiores rodadas de investimento do ano
• Solfácil lançará uma...
• “Alexa do Sol”,...
• Sistema de monitoramento de dispositivos elétricos



Mulheres startups, ESP 14/05/2022

• Sua carreira, diversidade
• Mulheres fundadoras de startups...
• Ajudam a trazer equidade...
• Para cargos executivos
• CEOs usam a própria experiência...
• Para criar equipes de liderança mais equilibradas...
• Em relação ao gênero...
• E incentivar a inovação
• 16,9% das fundadoras de startups em 2021 eram mulheres



Startups jogos, ESP 15/05/2025

• Empreendedorismo, em casa e na escola

• Startups usam jogos...

• para ensinar finanças

• Moedas digital e cartão de débito....

• Também são utilizados na educação financeira....

• De crianças e adolescentes



Startups funcionários, ESP 
15/05/2022
• Tecnologia, fim da “lua de mel”

• Medo volta a dominar os funcionários de startups...

• Nos Estados Unidos

• Desde o início do ano...

• Ao menos 55 empresas...

• Anunciaram demissões ou até o fechamento...

• Ante 25 no mesmo período de 2021



Empresa familiar, ESP 16/05/2022

•Governança, caminho a percorrer

• só 31% dos empreendimentos rurais...

•Têm programas de sucessão familiar

•Conselho de família

•IBGC pesquisa

•Produtores citam falta de informações..

•E medo de burocracia



Indústria de cannabis, ESP 
16/05/2022
• Investimentos, aposta na recuperação
• Mesmo com recuo de ações,...
• Mercado vê espaço ..
• Para indústria de cannabis
• Entraves na legislação....
• E aversão a riscos explicam desempenho ruim...
• nas bolsas e em fundos....
• Mas projeções apontam para uma receita total do setor ...
• De US$ 61 bi até 2026 



Vinícolas, ESP 18/05/2022

• Empreendedorismo, bebidas

• Vinho natural...

• De mínima intervenção...

• Movimenta micro vinícolas pelo País

• Filosofia de sustentabilidade e da ausência de aditivos...

• Atrai pequenas empresas para o vinho natural

• Feira Naturebas, pioneira no segmento,...

• Ocorre em junho, em São Paulo



Empreendedorismo bolsa, ESP 
18/05/2022
• Empreendedorismo, mercado de capitais

• Startup desenvolve modelo...

• De bolsa de valores voltado a empresas menores

• Por meio de tokens,...

• A Corretora Bee4 vai negociar digitalmente...

• Cotas de companhias com até R$ 300 milhões de 
faturamento anual  



Startups ajustes, ESP 22/05/2022

• Tecnologia, nova realidade

• Após bonança,....

• Startups freiam gastos

• Com aperto da economia...

• E investidor mais cuidadoso ao liberar dinheiro...

• Corte de custos de empresas do setor...

• Vai da distribuição de “mimos” às demissões em massa 

• Para especialistas da área, investidores devem permanecer mais 
vigilantes sobre contas e estratégias de negócio das startups



Aceleradora, ESP 25/05/2022

• Inovação, investimentos menores

•Aceleradora do Vale do Silício...

•Alerta startups para...

• Encarar “pior cenário”

•Devido ao impacto da...

• Pandemia e aumento da taxa de juros



Tecnologia dispensas, ESP 
27/05/2022
• A plataforma de e-commerce...

• Vtex ....

• Que integra o rol dos “unicórnios” brasileiros...

• Ou seja, startups avaliadas em mais de US$ i bilhão...

• Demite quase 200...

• E acentua retração do setor “tech”



Novos Fundos startup, ESP 
29/05/2022
• Fusões e aquisições
• Nova fase de “negócios nascentes”
• Número de fundos criados por empresas...
• Para investir em startups...
• Dispara no Brasil
• Companhias separam recursos para novas aquisições e 

aportes...
• E estimativa é de que os fundos do tipo...
• Devem chegar a 100 este ano



BIG Techs, ESP 30/05/2022

• Cenário para as ações das big techs...

• As empresas de tecnologia que dominam o mercado

• A bolsa dos EUA já entrou em “bear market”...

• Período de pessimismo

• Aumento de juros e inflação global...


