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Agronegócio no 
Brasil



IBGE projeção, ESP 09/06/2022

• Indicadores, safra de grãos

• IBGE projeta ...

• Novo recorde para a produção agrícola

• Cálculo de 263,0 milhões de toneladas...

• 9,7 mi acima de 2021

• Área plantada de 72,3 milhões de hectares



Agronegócio desmatamento, ESP 
15/06/2022
• Agronegócio pode crescer...
• E muito...
• Sem desmatar
• A equação se torna possível com...
• o aumento da produtividade por hectare...
• E a recuperação de áreas degradadas
• O Brasil tem todas as condições de continuar sendo...
• Uma das locomotivas alimentares do planeta...
• Sem desmatar mais um metro sequer



Agro superprodutivo, ESP 
20/06/2022
• Superprodutivo...

• Agro pode ir além

• Brasil pode aproveitar os fatores....

• Que alavancaram o sucesso do setor...

• Para conquistar novos mercados....

• Mas para isso precisará de um ...

• “plano safra de guerra”



Robô pragas, ESP 20/06/2022
• Agricultura, tecnologia
• Robô vasculha lavoura...

• Para analisar solo...
• E caçar pragas
• Equipamento criado por startup...

• Aponta locais que precisam de adubos
• Máquina trabalha com plataforma de inteligência artificial...
• Para detectar padrões no campo

• O Robô Selix tem capacidade de monitorar 2 milhões de plantas 
por dia



Startup agro, ESP 20/06/2022

• Agricultura, tecnologia

• Fundada por engenheiro, ...

• Britaldo Hernandez, da Solinftec

• Startup que criou o robô Solix...

• Surgiu a partir dos estudos ...

• De pesquisador que emigrou de Cuba para empreender

• Inteligência artificial é tendência no campo



Safra de Desafios, ESP 
29/06/2022
• Plano Safra 2022/23 será anunciado hoje...

• Num cenário de recursos restritos para o crédito rural...

• E forte aumento do custo de produção

• Preços recordes de insumos exigirão planejamento

• Gastos com fertilizantes utilizados nas lavouras subiram 
quase 100% em um ano safra

• Juros deverão subir nesta safra...

• No aguardo das medidas do governo, bancos estimam 
aumento das taxas, mas demanda maior do produtor



Meio Ambiente



Meio Ambiente, ESP 05/06/2022

• Coleta seletiva avança, mas lixões estão longe de desaparecer
• Necessidade de rápida expansão das energias renováveis
• A mata Atlântica está na UTI
• Aumentar o engajamento ambiental é necessário mas desafiador
• Economia circular ameniza impacto ambiental dos resíduos
• Parcerias entre diversos atores...favorecem preservação da 

floresta
• No chão da floresta, produção sem destruição
• Emprego, geração de renda e respeito à vocação local sustentam 

os ecossistemas
• Carbono zero virou obrigação



“greenwashing”, ESP 13/06/2022

•Greenwashing ou o mau capitalismo

•A adoção de valores e práticas de ESG...

•Reflexo das crescentes preocupações 
ambientais...

•Não pode ser compromisso vazio



Sustentabilidade OMC, ESP 
13/06/2022
• Comércio exterior, padrões ambientais
• Brasil anuncia adesão ...

• A iniciativa de sustentabilidade da OMC
• Eliminação de subsídios agrícolas prejudiciais ao meio ambiente...
• E sobre padrões comuns de sustentabilidade para produtos 

agrícolas...

• Brasil terá de adotar práticas consideradas mais verdes em seu 
plantio...

• A diretora geral da OMC falou em “policrise”: pandemia, guerra 
na Ucrânia e crise de alimentos/energia



Infraestrutura



Hidrovias do Brasil, ESP 
01/06/2022
• Logística, parceria com a Weg
• Hidrovias do Brasil..
• Faz transporte de grãos e fertilizantes por navegação fluvial
• Tem frota própria de barcaças e empurradoras
• Opera no Corredor Norte (MT e Pará)
• Empresa de logística que tem como sócia a gestora de 

recursos Pátria...
• Iniciou um processo de eletrificação de parte da sua frota...
• Com isso, auxilia com descarbonização



TCU Congonhas et al, ESP 
02/06/2022

•Concessões

•Operação prevista para agosto

•TCU dá sinal verde para leilão de Congonhas...

•E de outros 14 terminais



Privatização Porto Santos, ESP 
06/06/2022
• Infraestrutura, desestatização

• Novo secretário diz que...

• Privatização do Porto de Santos..

• Está no “prazo limite”



Leilão Congonhas +, ESP 
07/06/2022
• Infraestrutura, aeroportos

• Anac aprova edital para leilão de Congonhas...

• E de outros 14 terminais

• Leilão será dividido em três blocos,...

• Com previsão de atrair até R$ 7,2 bi em investimentos



Investimentos, ESP 09/06/2022

• A hora e vez ...

• Dos investimentos em infraestrutura

• Parece ter ocorrido a troca....

• De algo que expande a capacidade de produção do País....

• Por gasto previdenciário



Portos e Impostos, ESP 
09/06/2022
• Tributos, 

• Custo de capatazia sai da base de cálculo

• Governo exclui taxa e portos...

• E reduz o Imposto de Importação



Porto de Santos, ESP 
12/06/2022
• Privatização, leilão até fim do ano

• Porto de Santos vira a “bola da vez”

• Depois de vender o controle da Eletrobrás...

• Governo federal prepara processo...

• Para repassar terminal à iniciativa privada

• Investimentos previstos chegam a R$ 18,5 bi

• Obra para futuro gestor do porto

• Leilão prevê túnel de R$ 2,9 bi entre Santos e Guarujá



Desestatização Porto Santos, ESP 
19/06/2022
• Desestatização do Porto de Santos e de Congonhas....

• Entra na eleição de SP

• Projetos do governo Jair Bolsonaro...

• Viram trunfo e vidraça para o ex-ministro Tarcísio de Freitas

• Adversários dizem haver pressa...

• E falta de diálogo com a população

• Anac prevê investimentos ...

• De R$ 7,3 bilhões....

• Em 15 aeroportos em razão das concessões dos terminais



Transportes ferroviário, ESP 
24/06/2022
•Transportes, concessões

•Setor ferroviário quer reajuste ...

•De até 19% na tarifa...

•E gatilho do diesel



Indústria e 
Empresas no Brasil



Venda de veículos, ESP 
02/06/2022
• Indústria automobilística, mês de recuperação
• Venda de veículos sobe em maio...
• Vendidas 187 mil unidades, incluindo caminhões e ônibus...
• E se aproxima de números ...
• De um ano atrás
• Apesar do aumento de 27% nas vendas...
• Em relação a abril,...
• A falta de semicondutores ainda afeta produção nas 

montadoras



Produção industrial, ESP 
04/06/2022
• Indicadores, atividade da indústria

• Produção sobe 0,1% em abril...

• E segue abaixo da pré-covid

• Commodities, juros e crise global...

• Levam indústria a “andar de lado”



Indústria abaixo, ESP 04/06/2022

• A indústria abaixo da pré-pandemia

• O setor nem se recuperou da crise sanitária...

• E o poder federal nada faz...

• Para deter o retrocesso.

• Iniciado antes da covid



Mercado de chips, ESP 
07/06/2022
• Desabastecimento global ...
• Leva a investimentos e novos fornecedores
• Mundo refaz mercado de chips para a indústria
• Dependência: pandemia e guerra forçam potências...
• a investir mais em semicondutores ...
• E a diversificar locais de novas fábricas
• Valorização: semicondutores já são o quarto produto...
• Mais vendido no planeta ...
• E tendem a ser ainda mais demandados
• Brasil carece de mão de obra para se tornar fonte de peças



Produção Veículos, ESP 08/06/2022

• Indústria automotiva...

• Melhor resultado do ano

• Produção de veículos...

• Registra aumento de 10,7% em maio

• 205,9 mil veículos fabricados

• Acumulado no ano jan/maio foi 740.000 unidades



Caoa Cherry, ESP 11/06/2022

• Montadoras, fábrica vai fechar por 3 anos

• Caoa Chery vai pagar...

• De 9 a 15 salários extras...

• A funcionários demitidos em Jacareí

• Indenização vai variar de acordo com o tempo de serviço...

• Após acordo com sindicato,...

• Desligamentos ocorrem a partir de 1º de julho



Motocicletas, ESP 14/06/2022

• Montadoras
• Produção de motos...
• Tem alta de 15,2% em maio
• Foram produzidas 129,8 mil unidades em maio
• Balanço divulgado pela Abraciclo
• No ano de 2022 produção atingiu 569,6 mil unidades...
• Variação de 22,9% em relação a jan/maio 2021
• Forte crescimento da demanda interna
• Delivery aumentou



Dinamismo , ESP 21/06/2022

• Indicadores, em marcha lenta

• Levantamento da FGV....

• Mostra perda de dinamismo da indústria...

• Desde 1990

• Segundo Claudio Considera,...

• “a queda na produtividade tem a ver com máquinas menos 
eficientes, treinamento ineficaz de trabalhadores, alcance 
da educação, problemas estruturais”



Montadoras, ESP 23/06/2022

• Indústria automotiva, cadeias de suprimentos

• Montadoras voltam a parar...

• Por falta de peças...

• E componentes eletrônicos

• Lockdowns na China, guerra na Ucrânia e demora na liberação 
de cargas...

• Em alfandegas impactam fábricas no Brasil

• Setor de aparelhos eletrônicos também sofre



Híbridos e elétricos disputas 
montadoras, ESP 26/06/2022
• Mercado de veículos, corrida da eletrificação
• Oferta de elétricos e híbridos dispara

• Número de modelos dispara
• Número de modelos disponíveis deve ficar próximo de 100...
• Até p fim de 2022,...

• Com a chegada de 30 n0vos veículos eletrificados
• Vendas cresceram 57,7% entre janeiro e junho 2022
• Competição entre empresas põe mais opções no mercado

• Das montadoras que estão no Brasil, só a Volkswagen não tem 
modelo elétrico ou híbrido m sua linha de veículos



Cervejarias, ESP 29/06/2022
• Empreendedorismo, produto artesanal
• Pequenas cervejarias estimulam economia local no RS

• Com modelos de negócios distintos,....
• Empresas transformam áreas de entorno,....
• Atraem novos públicos e...

• Contribuem para o turismo na região
• Com o aumento da procura e....
• Maior entendimento do consumidor em relação à cerveja 

artesanal,...

• As indústrias foram se adaptando e vendo novas oportunidades



Cervejaria Salva, ESP 
29/06/2022
• Cultura do lúpulo
• Parceria com pequenos agricultores...
• Ajuda a desenvolver essa cultura
• Produção brasileira de lúpulo...
• Não representa nem 1% do mercado
• País depende de importação
• Cervejaria Salva fomenta a produção local do insumo,...
• Enquanto a SteinHaus se alia...
• A cooperativa de produtos orgânicos



Audi carros, ESP 30/06/2022

• Montadoras, retorno

• Audi retoma produção no PR....

• E vai montar carros com peças importadas

• Empresa investe R$ 100 milhões...

• Para reabrir linha de montagem parada há 18 meses

• Inicialmente, produção será em regime de SKD,...

• Sem componentes nacionais



Comércio e 
Serviços no Brasil



Celso Ming, ESP 05/06/2022
• O impacto dos planos de saúde

• Reajuste de planos obrigatório ...

• É paulada no orçamento das famílias

• Vai aumentar inadimplência

• Produzir impactos na sobrecarga do SUS

• 49,1 milhões de clientes...

• Dos quais 8,8 milhões clientes individuais com reajuste de 15,5%

• Note-se que operadoras em geral são ineficientes, e repassam 
para reajuste de preços



Americanas favelas, ESP 08/06/2022

• Delivery, comunidades

• Americanas faz parceria...

• Para entregar compras de alimentos em favelas

• Usa a empresa de logística Favela Brasil Xpress

• Empresa de organização G10 Favelas

• Foco Paraisópolis, SP/SP



Daslu Construção, ESP 
09/06/2022
• Leilão da marca Daslu...
• De olho no lucro
• Construtora Mitre arremata Daslú...
• Que deve virar grife de prédios de classe A
• Leilão teve mais de 30 lances, valor R$ 10 milhões (mínimo 

era 1,4 mi)
• Mitre vê o nome Daslu...
• Como uma forma de atrair ....
• O cliente de altíssimo padrão para seus emprendimentos



Ricardo Eletro, ESP 10/06/2022

• Máquina de vendas...

• Ex-gigante em dificuldades

• Justiça de SP decreta falência da dona da Ricardo Eletro

• Juiz vê inviabilidade econômica do negócio

• Presidente da empresa diz que vai recorrer...

• E que não houve falência por credores



Seguro, ESP 11/06/2022

• Roberto Santos, CEO da Porto

• “o seguro não precisa ser chato, pode ser sexy”

• CEO da Porto explica meta de ir além do seguro...

• E busca por produtos com apelo mais “pop”

• Embora tenha criado novas verticais...

• O seguro ainda representa 67% no negócio da Porto



Varejo, ESP 11/06/2022

• Indicadores, volume de vendas

• Na 4º alta consecutiva...

• Varejo avança 0,9% em abril

• Patamar superior em 6,2% ao de dezembro de 2022

• Em comparação com o período pré pandemia,...

• De fevereiro de 2020, a alta é de 4%



Comportamento Gerações, ESP 
12/06/2022
• Comportamento, as prioridades de cada geração

• De baby boomer a Z...

• Consumidores contam como escolhem produtos

• Jovens gostam de peças com apelo sustentável...

• E não se apegam as marcas

• Os mais velhos buscam preço e qualidade

• Empresas de consumo se desdobram para agradar as 4 gerações

• Marcas tem de estar atentas às necessidades de todas as faixas etárias...

• Para isso precisam encontrar a forma de se comunicar com cada uma delas

• As marcas, para alcançar consumidores tão diversos, têm explorado mais 
canais, com diferentes linguagens



Droga Raia, ESP 13/06/2022

• Raia elimina o “Droga”...

• Em mudança de marca

• Rede de farmácias Droga Raia...

• Do grupo RD, que inclui outra gigante...

• A Drogasil...

• Vai tirar o “droga” do nome da bandeira



Carrefour investimento, ESP 
13/06/2022
• Alimentos, aquisição bilionária
• Carrefour vai investir R$ 2,1 bilhões....

• Na conversão das lojas do Grupo BIG
• Negócio, concluído na semana passada,...
• Vai adicionar 124 lojas...

• Ao portfólio da rede francesa
• Companhia vai desativar algumas marcas...
• Mas manterá Sam´s Club

• Com a integração o Grupo Carrefour chegará a 936 lojas e a um 
faturamento anual de R$ 93 bilhões



Forever 21 fecha as lojas, ESP 
14/06/2022
• Fast fashion, clima de despedida
• Forever 21 deve fechar...
• Todas as lojas no Brasil...
• Até domingo 18 junho 2022
• Em recuperação judicial nos EUA, suas 800 lojas...
• Empresa também enfrenta dificuldades no Brasil
• Nos últimos dias, rede faz mega liquidação para queimar 

estoque
• São quinze unidades no Brasil



Cacau Show, ESP 14/06/2022

• Chocolates, pé no acelerador

• Cacau Show vai abrir neste mês de junho...

• Sua loja de número 3.000

• Plano de expansão da empresa...

• Prevê a inauguração de mil unidades no ano

• Dos novos pontos,...

• 84 serão próprios

• Hoje em dia a marca tem 255 unidades próprias



Natura & Co, ESP 16/06/2022

• Fabio Barbosa
• Novo presidente da Natura & Co,
• Admite dificuldades no processo de integração da Avon
• “problema de uma unidade não pode afetar a outra”
• Existe uma descrença no mercado sobre a empresa
• Ações caíram 70% em 12 meses
• Controvérsia sobre reunião do Conselho de Administração...
• Com fundos de investimentos
• A empresa adiou planos de listagem nos EUA



Bagagem Voos aéreos, ESP 
17/06/2022
• Aviação, legislação

• EUA alertaram sobre projeto de bagagem gratuita

• Governo americano apontou conflito da medida com acordo 
bilateral

• Para governo americano,...

• Despacho gratuito limita a capacidade de empresas aéreas...

• De calcularem custos

• Bolsonaro vetou lei que previa fim da cobrança



Livraria Saraiva, ESP 
17/06/2022
• Varejista em crise...

• Fôlego financeiro

• Saraiva vende ativos...

• E recebe R$ 160 milhões para pagar dívidas

• Em leilão realizado nesta semana,..

• Companhia em recuperação judicial,...

• Vendem ponto no Shopping Ibirapuera (SP)...

• E créditos tributários



Estrela brinquedos, ESP 
18/06/2022
• Cosméticos, em busca de novas receitas

• Em meio a dificuldades...

• Estrela abre lojas especializadas em beleza infantil

• Marca de brinquedos acumula prejuízos ...

• E trava disputa judicial com a rival Hasbro

• Executivo diz que a busca de novo setor...

• Reflete mudanças de prioridade do público-alvo

• Menos bonecas e mais embelezamento para as meninas...



Negócios de cannabis, ESP 
19/06/2022
• Oportunidade bilionária, projetos

• Negócio de cannabis...

• Atrai grandes empresários

• Além do uso medicinal,...

• Planta é aproveitada para a fabricação...

• De matéria-prima de cosméticos, têxteis e alimentos..

• E serve até a construção civil



Devolução de Imóveis, ESP 
20/06/2022
• Lei dos distratos, custos mais altos

• Evolução dos imóveis preocupa setor de construção

• Para advogados....

• Lei dos distratos deixa brecha para contestar valores



Financiamento Imóveis, ESP 
20/06/2022
• Investimento imobiliário, custo mais alto
• Juro para financiar imóvel sobe 20% em dois anos...
• E pesa no valor final
• Elevação da taxa básica de juros...
• De 2% para 13,25%...
• Desde o ano passado...
• Encarece o sonho da casa própria
• Especialistas indicam esperar uma trajetória de queda da Selic
• Se não há urgência em comprar o imóvel...
• Analista sugere investir na renda fixa e esperar a Selic baixar



Alpargatas, ESP 22/06/2022

• Calçados, expansão internacional

• Alpargatas quer se consolidar ...

• Como uma companhia global

• Empresa conclui compra de metade...

• Da Companhia americana Rothy’s...

• Mas, com queda de 45% na Bolsa no ano,...

• Ainda tem de convencer mercado



Setor aéreo, ESP 21/06/2022
• Recuperação, viagens
• Setor aéreo ganha fôlego, ...
• Mas deve fechar o ano...
• Com prejuízo de US4 9,7 bi
• Perdas do segmento...
• São menores em outubro de 2021
• Pandemia ainda é entrave para o melhor desempenho
• Nos EUA, lucro estimado de US$ 8,8 bi em 2022
• Só em 2023 o setor como um todo irá se recuperar



Aviação passagens, ESP 
22/06/2022
• Aviação, inflação no ar
• Passageiros terão de se acostumar...
• Com passagens mais caras, diz Iata
• Diretor-geral de entidade internacional do transporte aéreo...
• Afirma que a alta do petróleo...
• Inflacionou os custos das empresas
• Segundo diretor-geral da Iata,...
• “o preço do petróleo está muito alto, e ele é o maior custo de uma 

aérea. As empresas podem fazer pouco quanto a isso. Podem 
fazer um ajuste de curto prazo. Mas, no longo prazo, têm de 
pagar o preço do petróleo”



Shopping Centers vendas, ESP 
23/06/2022
• Centro de compras, recuperação

• Vendas em shopping centers....

• Registram alta de 81,5% em abril

• 45,1% foi a recuperação acumulada no 1TRI 2002 
versus 1TRI 2021

• 61,8% foi a expansão real do setor em abril, 
descontada a inflação



Beach Park Turismo, ESP 
25/06/2022
• Turismo, empreendimento no Ceará

• Beach Park vai investir...

• R$ 150 milhões...

• Em novo resort

•Quinto resort de luxo da empresa no Ceará



Redes hoteleiras, ESP 25/06/2022

• Com turismo reaquecido..

• Redes hoteleiras ...

•Anunciam investimentos

• 85,7% foi a expansão registrada do setor turismo em 
abril/22...

• Perante abril/21, segundo IBGE



Comercio lojas containers, ESP 
26/06/2022
• Comércio, readaptação na pandemia
• Varejo adota loja-contêiner ...

• Para fugir de custos...
• E ganhar flexibilidade
• Mais baratos, flexíveis e compactos,...

• Pontos de venda modulares...
• Surgem em locais..
• Que variam de postos de gasolina à praças

• Criou oferta (novo filão) de produção de contêiner por 
metalúrgicas



Cannabis, ESP 27/06/2022
• Setor farmacêutico, nova aposta

• Empresa vai vender em farmácias...

• Medicamentos à base de cannabis

• Brasileira Green Care já tem autorização da Anvisa...

• Para oferecer três produtos a partir de agosto...

• E negocia mais sete

• Mercado pode girar até R$ 700 mi em cinco anos



Rede Hirota, ESP 28/06/2022

• Varejo, inovação

• Cadeia de lojas em São Paulo

• Rede Hirota adota robôs autônomos ...

• Em seus supermercados

• Equipamento realiza funções de atendimento e de operações

• O custo é de R$ 60.000,00 por unidade



Energia no Brasil



Petrobras Conselho, ESP 01/06/2022

• Estatal, o custo da dança das cadeiras

• Petrobrás gasta R$ 1,3 milhão...

• Cada vez que o governo troca seu presidente

• Esse é o custo estimado para...

• Organizar a sucessão na companhia



Petrobras Dutos, ESP 
02/06/2022
• Combustíveis, estatal sob pressão

• Governo negocia projeto...

• Para quebrar o controle da Petrobrás...

• Sobre dutos

• Em busca de medidas que ajudem a conter...

• Alta da gasolina e do diesel...

• Ministérios discutem com o Congresso....

• compartilhamento da estrutura de distribuição da Tranpetro



Celso Ming, ESP 02/06/2022

• Risco de desabastecimento de diesel

• Varias medidas em discussão

• Algumas técnicas,...

• Como misturar mais biodiesel...

• Outra mais políticas, como importar a preços de mercado...

• E repassar no país a preços subsidiados



Eletrobrás Investimentos, ESP 
05/06/2022
• Wilson Ferreira Jr., ex-CEO

• Para ele a privatização vai facilitar a gestão...

• E destravar o crescimento

• “Eletrobrás deve triplicar volume de investimento”

• Eletrobrás tem hoje r$ 4 bilhões ao ano para investir...

• Mas precisaria de no mínimo R$ 15 bilhões

• Capitalização é melhor forma de fazer a privatização, opina 
Ferreira



Gasolina venda, ESP 07/06/2022

• Guerra dos combustíveis...

• Bolsonaro propõe compensar Estados...

• Para zerar o ICMS sobre diesel e gás

• Proposta, que inclui a desoneração dos impostos federais 
sobre gasolina e etanol,...

• Valeria até o fim do ano

• Presidentes da Câmara e do Senado participaram do anúncio



Gasolina nos países, ESP 
07/06/2022
• Para pressionar estados,...

• governo usa lista de países...

• Que cortaram impostos

• Relação inclui 11 nações da Europa, como Itália e Alemanha,...

• Que deram subsídios ou mexeram...

• Na alíquota de tributos



Petrobrás diesel, ESP 
09/06/2022
• Combustíveis, estatal sob pressão

• Petrobrás indica novo reajuste do diesel

• Apesar da investida do governo federal...

• Para reduzir os preços nas bombas,...

• Empresa diz em nota que é...

• “fundamental “ manter o produto...

• “em equilíbrio com o mercado global”



Celso Ming, ESP 09/06/2022

• As distorções da “PEC do Diesel”

• Emenda a Constituição de 6 meses

• Dúvida quanto aos recursos para financiar a PEC

• Tetos nos tributos dos estados

• Virtude da PEC é colocar restrições aos abusos tributários 
em bens essenciais



Venda da Eletrobrás, ESP 
10/06/2022
• Energia, privatização sai do papel
• Venda da Eletrobrás...
• Atinge R$ 33,7 bi
• Após acirrada disputa entre investidores,...
• Valor da ação saiu a R$ 42,...
• Desconto de 4% em relação à cotação de 09/06
• Com a operação, governo deixa de ter controle do negócio
• Venda deve levar a mudanças em Conselho e comando da 

Eletrobrás



Combustível fóssil, ESP 
10/06/2022
•Ministério vê a ...

• “reta final da energia fóssil”

•Governo quer vender...

•Parte do óleo extraído no pré-sal



Energia elétrica, ESP 
10/06/2022
• Indicadores, custo de vida

• Energia elétrica dá alívio...

• E inflação desacelera para 0,47% em maio

• Pesquisa do IBGE...

• Mostra também queda de preços de alimentos in natura

• Taxa acumulada em 12 meses...

• Fica em 11,7%



Eletrobrás privatização, ESP 
11/06/2022
• Uma privatização de peso

• Livre de interferência política...

• Eletrobrás poderá investir ...

• E recuperar protagonismo que já teve no setor elétrico



Navios-usina, ESP 11/06/202
• Setor elétrico, contratação bilionária
• Operação de “navios-usina”...

• Que vai encarecer energia...
• Atrasa e só deve começar em agosto
• Em cenário de risco de apagão...

• Frota foi contratada de forma emergencial..
• E a alto custo...
• Para começar a operar em 1º de maio

• Quando começar a fornecer energia, empresa receberá mais de 
R$ 3 bi por ano



Energia elétrica, ESP 
13/06/2022
• Energia elétrica, privatização

• Após venda da Eletrobrás,...

• 22 hidrelétricas vão ter ...

• Novas regras de concessão

• Prazo será de 30 anos,..

• Com direito de venda da energia no mercado livre

• Governo receberá R$ 25,3 bi...

• Mas há risco de alta de tarifas



ICMS teto , ESP 14/06/2022

• Congresso, pressão contra reajustes

• Senado aprova teto de ICMS...

• Pra combustíveis e energia

• Senadores concluíram votação em 13 junho...

• E agora vão enviar o texto de volta à Câmara 

• Estados recorrem ao STF



Celso Ming, ESP 16/06/2022

• Tiros no escuro

• Tanto o Bacen quanto o FED estão perseguindo o inimigo no 
escuro

• O Bacen aumentou para 13,25% os juros básicos (Selic)

• E indica nova alta...

• O tiro no escuro é porque eles não sabem como vão se 
comportar os preços de derivados de petróleo em janeiro do 
ano que vem...



Celso Ming, ESP 17/06/2022

• Combustíveis, sonegação e fraude

• Projeto de Lei Complementar (PLP) de 18/22...

• Que deve seguir para sanção presidencial...

• Pode reduzir os preços dos combustíveis

• PLP vai também coibir a sonegação, que representa 30%, 
cerca de R$ 14 bilhões por ano

• Caso caia a sonegação e fraude...

• A queda de receita de estados e municípios pode cair menos 
que o calculado...



Petrobrás Conselho, ESP 17/06/2022

• Combustíveis, queda de braço com o governo

• Petrobrás tem sinal verde para reajuste

• Apesar da pressão do Planalto,...

• Estatal pode anunciar na data de hoje...

• Novo aumento

• Em reunião de emergência,...

• O Conselho de Administração reafirma a autonomia da 
diretoria executiva



Petrobrás aumento, ESP 18/06/2022

• Petrobrás sofre ofensiva após reajuste...
• Petrobrás perde R$ 27 bi após falas de Lira...
• E reação do governo
• Reajuste deve elevar o IPCA em 0,2 ponto
• Segundo Adriana Fernandes (ESP), “nessa guerra, o governo trata 

estatal como inimiga e o Congresso tenta tirar proveito”
• Ministro STF André Mendonça estende a cobrança do diesel para 

todos os combustíveis...
• Pode custar R$ 31 bi para Estados...
• Reajustes da Petrobrás ao longo do ano...
• Devem anular o efeito do corte do ICMS



The Economist petróleo, ESP 
19/06/2022
• O novo drama do mercado de petróleo...

• Indústria discreta e de baixa margem de lucro....

• Refinarias passam a ser o centro das atenções

• Pressão ambiental, guerra e redução no investimento...

• Tornam o refino um desafio para o mundo



Crise no CA Petrobrás, ESP 21, 
22 e 23 junho 2022
• Renúncia de José Mauro Coelho apressa trocas na Petrobras 

(21)

• Após pressão do Planalto e presidente da Câmara (21)

• Imposto sobre lucro da Petrobrás é menor do que prevê taxa 
em vigor (21)

• Congresso quer rever a Lei das Estatais e regras da 
Petrobrás, diz Lira(21)

• Pedido de CPI diz que a Petrobrás tem “reserva de lucro” 
irregular (22)



Aneel reajuste, ESP 22/06/2022

• Energia, adicional na conta de luz

• Aneel define reajuste ....

• De até 63,7%...

• Para bandeiras tarifárias

• Definição dos valores não significa...

• Sua aplicação imediata



Celso Ming, ESP 26/06/2022
• Confusão sobre as refinarias
• Existe risco de desabastecimento
• O brasil é autossuficiente e exportador de petróleo cru...
• Mas suas refinarias produzem apenas entre 70% e 80% do óleo 

diesel...
• E cerca de 90% da gasolina consumida no País 
• Risco do controle de preços é fazer com que importadoras 

suspendam suas compras no exterior
• Confusão é que Petrobrás não pode construir novas refinarias, 

problema CADE...
• Nem subsidiar o consumo, problema minoritários...



The Economist, ESP 
26/06/2022
• Solução para a crise de energia...

• E preservação do meio ambiente

• Governos devem solucionar o conflito....

• Entre ofertas de fontes seguras...

• E condição climática segura...

• Ao mesmo tempo que enfrentam a atual escassez



Diesel importação, ESP 
27/06/2022
• Combustíveis, mercado sob pressão
• Medo de escassez faz distribuidoras...
• Aumentarem importação de diesel
• Número de licenças liberadas pela ANP...
• Saltou de uma média de 36 por mês, no primeiro trimestre,...
• Para 433 só em maio
• País depende do produto importado
• Três empresas detêm 81,5 5 das importações
• Vibra, Raízen e Ipiranga



Petrobrás Conselho, ESP 
28/06/2022
• Petrobrás, troca de comando

• Conselho aprova Andrade para Presidência

• Executivo foi indicado por Bolsonaro ...

• Em meio à ofensiva contra novos reajustes dos 
combustíveis...

• Em ano eleitoral

• 7 votos a favor e 3 contra



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Desemprego e Desalento, ESP 
01/06/2022
• Desemprego fica em 10,55
• Renda cai 7,9%
• Taxa de desocupação em abril...
• É a mais baixa desde fevereiro de 2016
• Salário caiu em relação a abril do ano 2021
• Mais emprego, menos desalento
• Condições de emprego melhoram, ...
• Mas a desocupação ainda supera os níveis das economias 

emergentes e avançadas



Empregos formais, ESP 07/06/2022

• Trabalho, avanço no mês em relação a 2021

• Brasil cria quase 197 mil empregos formais em abril

• Alta no mês foi puxada pelo setor de serviços

• Especialistas veem tendência de desaceleração...

• No segundo semestre

• O número de vagas geradas de janeiro a abril é 770,6 mil...

• Inferior ao do mesmo período de 2021 (894,7 mil)



Grã Bretanha, semana ESP 
08/06/2022
• Reino Unido começa a testar...
• semana de trabalho de 4 dias
• Projeto faz parte de pesquisa...
• Com duração de seis meses...
• Para avaliar os efeitos...
• Na produtividade e na qualidade de vida
• “depois da pandemia,...
• “As pessoas querem um equilíbrio ...
• Entre a vida profissional e as pessoal....
• Elas querem trabalhar menos”



Mentoria e Coaching, ESP 
11/06/2022
• Sua carreira, suporte para evolução

• Mentoria e coaching...

• Aceleram o amadurecimento profissional

• Especialistas dizem que esses processos...

• Ajudam em questões...

• Que vão da busca por cargos de liderança...

• A mudanças de área



“metaverso corporativo”, ESP 
18/06/2022
• Trabalho em equipe, interação virtual
• Metaverso corporativo....

• Reproduz escritório para a era do home office
• Criação de espaços...
• Que representam o ambiente de trabalho...

• Vira moda...
• E atrai empresas como Bosch, TIM e Gerdau
• Com o uso de avatares, empresas montam plataformas 

interativas...

• Para tentar ampliar engajamento



Escritórios vazios, ESP 
19/06/2022
• Sua carreira, vida corporativa
• Chefes perdem poder...
• Com os escritórios vazios
• Convencer funcionários a voltar ao trabalho presencial...
• Está mais difícil
• Por isso, estão revendo estratégia
• Na contramão: enquanto outras ouvem demandas de 

funcionários,...
• A Tesla exige presença por ao menos 40h por semana



Fintech Ebanx, ESP 22/06/2022

• Desaceleração startups

• Fintech Ebank...

• Demite 340 funcionários ...

• Seu quadro de funcionários é de 1,7 mil trabalhadores

• E amplia “crise dos unicórnios”



Desemprego, ESP 27/06/2022

• Trabalho, fora do mercado

• Desemprego assombra mais jovens...

• E geração acima de 50 anos,..

• Diz estudo da Consultoria IDados

• Um em cada 4 jovens entre 18 e 24 anos...

• Está sem emprego

• Na outra ponta, dos mais velhos,...

• Número dobrou desde 2012



Trabalho carteira assinada 
ESP 29/06/2022
• País cria 277 mil empregos formais em maio...

• Diz Caged

• Resultado supera número em abril....

• De postos com carteira assinada

• Já o salário médio de admissão...

• Teve queda de R$ 18,05



Microsoft Brasil, ESP 
29/06/2022
• Tânia Cosentino

• Presidente da Microsoft Brasil

• “temos de investir maciçamente em mão de obra”

• Executiva adverte ....

• “gap” na tecnologia já é ...

• De 400 mil vagas..

• E, em 2025, será de 1 milhão



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Fintechs “gringas”, ESP 06/06/2022

• Bancos digitais, concorrência
• Fintechs “gringas” vêm para o Brasil...

• Disputar terreno com o Nubank
• A britânica Revolut...
• E a alemã N26...

• Se preparam para estrear no mercado brasileiro nos próximos 
meses

• Juntas, elas têm 22 milhões de clientes pelo mundo
• No cardápio das novas fintechs, ...

• Conta global e câmbio facilitado para organizar as finanças



Nubank, ESP 06/06/2022
• Investimento, setor financeiro
• Da euforia à queda de 50%
• Nubank completa seis meses na Bolsa
• Fintech chegou a ser a instituição financeira...
• Mais valiosa da América Latina...
• Após IPO, mas papéis se desvalorizaram...
• Ceo reforça que investimento é de longo prazo
• Para Nubank, “os fundamentos se mantêm e o cenário do 

Nubank é positivo para quem acredita neles”



Nubank, ESP 09/06/2022

• É impossível uma empresa...

• A gradar a todo mundo

• Apesar das queixas por queda de ações....

• Fundador de Nubank...

• Diz que estratégia do banco não muda



Criptomoedas, ESP 13/06/2022

• Investimentos, apetite por novidades

• Brasileiros investem mais em ativos “cripto”...

• Do que franceses e ingleses

• Pesquisa da FGV (Do Centro de Estudos em Finanças da 
FGV/Eaesp) mostra...

• Como investidores de diferentes países avaliam riscos

• Para especialista (William Eid, FGV), preferência por opções 
digitais...

• É reflexo de uma visão de curto prazo



Juros maiores, ESP 16/06/2022

• Política monetária, aperto nos juros

• Juro é o maior desde 2017...

• E indicação é de nova alta em agosto

• Copom diz que pacote com corte de tributos...

• Anunciado pelo Planalto...

• Pode ter efeito negativo sobre inflação futura



Alta de juros, ESP 16/06/2022

• Investimentos, como ficam as opções...

• Alta de juros no Brasil...

• E nos EUA...

• Faz da renda fixa o porto seguro

• Elevação da taxa básica...

• Valoriza os papéis pós-fixados atrelados à Selic...

• Ou ao CDI...

• Como proteção contra a inflação



Alta Selic, ESP 20/06/2022

• Banco Central, juros mais altos

• Mercado eleva projeção da Selic para 13,75%

• Maioria dos bancos...

• Agora prevê que a taxa de juros básica...

• Deve atingir nível mais alto...

• Depois da reunião do Copom



BNDES, ESP 21/06/2022

• Executivo, impasse no pagamento

• Em evento do BNDES....

• Guedes cobra dívida do Banco

• Segundo ele,..

• A diretoria jurídica do BNDES “aplicou uma rasteira” no 
governo...

• No processo de pagamento dos empréstimos...

• Que aumentaram o capital da instituição em mais de R$ 400 
bilhões



Juros mais altos, ESP 
22/06/2022
• BC sinaliza juros mais altos por mais tempo,

• Avaliam economistas

• Fabio Alves, a política da inflação

• Os bancos centrais tem surpreendido e adotado medidas...

• Mais duras do que o mercado esperava

• Ata do Copom volta a citar risco de “incertezas fiscais”



Banco Citi Brasil, ESP 
28/06/2022
• Leonardo Porto

• Economista-chefe do Citi Brasil

• “com inflação de 2 dígitos...

• Não dá para parar o juro”

• Embora mantenha projeção de 13,75%...

• Economista vê risco ...

• De a Selic ir além desse porcentual



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Contas públicas Superávit, ESP 
01/06/2022
• Indicadores no azul

• Contas públicas têm superávit de R$ 38,9 bi

• Recorde para abril

• O resultado divulgado pelo BC...

• Ficou acima das estimativas do mercado,...

• Que previa R$ 32,6 bi



Guedes data impostos, ESP 
04/06/2022
• Impostos federais, menos burocracia

• Guedes promete unificar ...

• Data de pagamento de tributos

• Ministro acena que adotará ideia...

• De concentrar o recolhimento de impostos em guia única



José Serra, ESP 09/06/2022

• Mais Brasília...

• Menos Brasil

• Iniciativas como o PLP n0. 18/2022...

• Evidenciam os riscos ...

• E instabilidades inerentes...

• Ao atual arranjo federativo brasileiro



J. R. M. de Barros, ESP 
12/06/2022
• A área fiscal vai se complicar

• O populismo fiscal chegou com tudo...

• Como resultado, a herança que vai ficar será lamentável

• A despeito da melhora da relação dívida/PIB...

• Será por prazo curto

• Isso devido a:
• Aceleração da inflação
• Queda do salário mínimo
• Redução dos gastos da previdência



Superávit contas, ESP 
15/06/2022
• Orçamento, melhor resultado desde 1997

• Contas do governo...

• Registram superávit de R$ 28,6 bi...

• Em abril

• De janeiro a abril...

• Superávit do governo é R$ 79,2 bi



Lei das Estatais, ESP 
22/06/2022
• Governo quer mudar...

• Lei das Estatais

• Com mexida na legislação criada na esteira do Lava Jato....

• Planalto busca interferir nos preços dos combustíveis

• Contrário à proposta, Guedes articula bolsa-caminhoneiro

• Combustíveis, troca de regras

• Na Petrobrás, para intervir,...

• Governo tem de alterar quatro leis e estatuto



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



Marfrig Ações, ESP 01/06/2022

•Setor de alimentos, injeção de recursos

•Fundador da Marfrig aproveita ações em 
baixa...

•E volta a ter 50% do negócio

•Tem agora controle absoluto da empresa



Ações da Eletrobrás, ESP 
02/06/2022
• Bolsa, privatização de estatal da energia

• Pessoas físicas devem investir....

• R$ 8 bi...

• Em ações da Eletrobrás

• Da receita esperada com o “consumidor comum”...

• R$ 5 bi viriam do FGTS...

• E o restante de compras diretas

• Oferta é projetada em R$ 30 bi



Vale, ESP 02/06/2022

•Vale paga...
•US$ 9,3 bi...
•Em royalties e impostos



Ações da Eletrobrás, ESP 
04/06/2022
• Desestatização, opção de investimento
• Demanda por ações da Eletrobrás...
• Já supera oferta de 50%
• Expectativa é de que a operação...
• Que resultará na privatização da empresa....
• Movimenta mais de R$ 35 bilhões
• Preço do papel será definido na quinta feira
• Reserva de papéis com uso do FGTS começou em 03/06
• Reserva de papeis com FGTS está acima do esperado



Estreantes na Bolsa, ESP 
07/06/2022
• Mercado financeiro, negócios em baixa

• Das estreantes na Bolsa desde 2017,...

• 80% estão com ações no vermelho

• Em 5 anos,...

• 80 companhias fizeram IPO (oferta inicial de ações) na bolsa 
brasileira

• Algumas empresas têm hoje valor de mercado menor do que 
o captado na estreia na B3 (8 em cada 10)



“Primo Rico”, ESP 10/06/2022
• Educação financeira, onda de cortes
• “Primo Rico”,...

• Que ensina a investir...
• Demite 20% de seus empregados
• Grupo Primo demitiu 50 dos seus 280 empregados

• Corte ocorreu após integração de processos e times de aquisição 
do grupo

• Abertura de capital está nos planos da empresa
• Aparentemente há uma crise no setor, havendo demissões na 

Empiricus e na 2TM (dona do Mercado Bitcoin)



Fabio Gallo, ESP 11/06/2022
• A moda é a recompra das ações
• Quando realizadas corretamente.....
• As recompras são uma boa forma...
• De criar valor a acionistas, embora haja controvérsias
• Quando a empresa compra suas próprias ações em circulação para 

manter em Tesouraria ou cancelá-las
• A recompra de ações, no Brasil e no exterior, está batendo recordes
• Quais razões?

• Aumentar o caixa da empresa
• Investir nas operações 
• Pagar dívidas
• Comprar outra empresa
• Distribuir dividendos (USA) sem que o investidor pague tributos



Força Jovem, ESP 
11/06/2022
• Total de investidores menores de 18 anos...

• Triplica na Bolsa

• Segundo fontes do setor...

• Um dos motivos para rejuvenescimento do perfil...

• É a profusão de conteúdo...

• Sobre investimentos na web

• São 30.732 investidores menores

• Em março de 2020 eram 10.911 na B3



Bee4, ESP 13/06/2022
• Patricia Stille, Ceo da Bee4
• “A Bee4 quer ser um celeiro para a B3”
• Plataforma funciona como uma Bolsa...
• De pequenos e médios negócios....
• Com receita entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões
• Stille da Bee4 afirma que pretende ajudar empresas 

menores...
• A ganhar acesso ao mercado de capitais
• Mais 20 empresas estão no radar da plataforma



Fabio Gallo, ESP 18/06/2022

•Investir em tempos de inflação

•O momento exige mais cautela...

•E buscar preservar a carteira...

•E não só pensar nos retornos



IPOs, ESP 20/06/2022
• Denis Morante
• Sócio-fundador da Fortaleza Partners
• “Talvez haja IPOs logo após as eleições”
• Para ele o Mercado de M & A ...
• Deve chegar a 2 mil transações no Brasil em 2022
• Ele também afirma que...
• Apesar da alta da Selic...
• Que beneficia a renda fixa....
• A Bolsa ainda é uma boa opção para as empresas



Criptomoedas, ESP 20/06/2022

• Investimentos, novos cenários
• Tombo das criptomoedas é alerta para os investidores brasileiros
• Após desvalorização forte do bitcoin e de outras criptomoedas...
• Analistas sugerem cautela...
• Para quem entrou nesse mercado
• Juro alto enfraquece as criptomoedas
• Inflação alta e aperto dos bancos centrais...
• Tem afugentado investidores de aplicações de alto risco ...
• Como as moedas digitais
• Bitcoin acumula desvalorização de 50% em 2022



Práticas ESG, ESP 
27/06/2022
• Ruth Walter, ..

• Da CFA Society Brazil e da Bradesco Asset...

• “o mercado já precifica boas práticas ESG”

• Especialista vê aumento de interesse...

• Por empresas ligadas a compromissos sociais e ambientais

• Não é abrir mão do retorno financeiro...

• Mas investir em companhias éticas e transparentes



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



PIB 1TRI mundial, ESP 
03/06/2022
• Evolução do cenário internacional preocupa...

• 32 países divulgaram PIB do 1 TRI 22:
• USA                          -1,4%
• França                      -0,1 %
• Japão                       -0,3 %
• Itália                        -0,2 %
• Israel                       -0,4 %
• Suécia                      -0,4 %
• Chile                         -0,8 %
• Noruega                   -0,9 %



Padrão Ouro, ESP 04/06/2022
• Com a guerra,...
• Padrão-ouro volta à pauta

• Para especialistas,...
• É precipitado dar adeus à hegemonia do dólar
• Um novo pacto...

• Há quem defenda um novo “Bretton Woods”,...
• Em alusão à conferência de 1944...
• Que marcou a ascensão  do dólar como padrão de reserva

• Revisão no mapa: crise nas cotações de matérias-primas pode 
fortalecer a moeda chinesa, diz estrategista do Credit Suisse



BID novo presidente, ESP 
27/06/2022
• Maurício Claver-Carone
• “queremos atrair mais recursos para o setor privado”
• BID pretende mobilizar capital...
• Para transferir produção da Ásia para o Brasil
• Ajudar multinacionais a reposicionarem seus negócios...
• Investindo na AL
• BIDInvest 2.0 é o novo modelo de fazer negócios, um banco 

de mobilização
• BIDInvest vai financiar projetos



PIB e Inflação



Indexação Inflação, ESP 
01/06/2022
• Fabio Alves

• O fantasma da indexação

• A estrutura da economia brasileira...

• Força o BC a ter de lidar...

• Mais energicamente



PIB avança, ESP 03/06/2022

• Atividade econômica, melhora de expectativas

• PIB avança 1% no 1º. Trimestre...

• E bancos elevam projeção para ano (1,5% a 2,0%)

• Resultado foi puxado por serviços

• Juro alto é ameaça nos próximos meses

• PIB puxado pelo avanço da vacinação

• Setor de serviços lidera a recuperação da economia

• Para governo, PIB 1 TRI mostra “desempenho robusto”



Celso Ming, ESP 03/06/2022

• Além deste PIB

• Resultados do 1 TRI 22 melhores do que se esperava

• Avançou 1% comparado com 4 TRI 21

• Economistas de bancos preveem para 2022 crescimento...

• Entre 1,5 % e 1,8 %

• Incertezas mundiais embaralham previsões: petróleo em 
falta, guerra na Ucrânia, fome, custos maiores de logística, 
juros altos, inflação

• No Brasil, fator eleitoral/político



Inflação Indexação, ESP 
05/06/2022
• Indicadores, herança da hiperinflação
• Com indexação,...
• Inflação de dois dígitos...
• Vira ‘bola de neve”
• Reação contra a disparada de preços...
• Contamina economia...
• E dificulta ação do BC
• Medo de perder clientela...
• Reduz repasses
• Prestadores de serviços dizem ter reajustado preços em 

porcentuais inferiores aos dos aumentos de custos com insumos



“Reduflação”, ESP 05/06/2022

• Alimentação, menos comida pelo mesmo dinheiro

• “reduflação”...

• Atinge fast food nos USA

• Para tentar amenizar alta geral de custos....

• Restaurantes encolhem tamanho das porções...

• Mas não mexem nas tabelas de preços

• Enfrentam a maior inflação em 40 anos



Inflação 2022 projeção, ESP 
07/06/2022
• Boletim Focus, Disparada de preços

• Mercado eleva para quase 9%...

• Projeção para inflação no ano

• O PIB, segundo o Focus, tem como mediana do crescimento 
1,2%

• Cinco meses atrás, era de 0,7%

• Taxa básica de juros SELIC o Focus mantém 13,25% para 
2022

• E de 9,75% para 2023



Imposto inflação, ESP 
10/06/2022
• Seminário FGV Estadão, combustíveis
• Imposto menor não reduz inflação, diz FGV
• Para José Júlio Senna,...
• “é ilusão achar que redução dos tributos vai trazer...
• Juros para baixo”
• Medidas de Bolsonaro também não deverão moderar o atual ciclo 

de alta da Selic
• Principais impactos são: 

• adiamento ou moderação dos investimentos
• Elevação do risco-país
• Elevação da taxa de câmbio



Inflação menor, ESP 10/06/2022

• Inflação menor...

• Mas ainda cruel

• Custo de vida subiu menos em maio,...

• Mas sobre patamar muito alto...

• E num cenário de desemprego alto...

• E empobrecimento



BC/CMN PIB e Inflação, ESP 
24/06/2022
•BC eleva de 1%...
•Para 1,7%...
•Estimativa para o PIB em 2002
•Mesmo com estouros, governo (CNM) fixa 
meta de inflação em 3% para 2025



Inflação acelera em junho e recua 
nos últimos anos , ESP 25/06/2022
• Indicadores, alta de preços

• Inflação volta a acelerar...

• Indica prévia de junho

• Taxa fica em 0,69%,..

• Ante 0,59% em maio

• No acumulado em 12 meses, porém,...

• Houve um pequeno recuo,...

• De 12, 20% para 12,04%



Fabio Gallo, ESP 25/06/2022

•Qual a sua taxa de inflação?

•Se você dedicar um tempinho...

•Para rever como gasta,...

•Poderá facilitar a sua vida



Gustavo H.B. Franco, ESP 
26/06/2022
• De novo, a inflação

• Inflação voltou, e pior, parece que está ganhando a eleição

• Após 28 anos do Plano Real

• Real foi o oitavo padrão monetário desde a Independência

• Em junho 2022 variação IPCA acumulada 12 meses foi 
11,73%...

• Em junho 1994 variação no mês foi 47,43%...

• Anualizado, teria havido uma inflação de 10.455% em 1994!



Claudio Adílson Gonçalez, ESP 
27/06/2022
• As metas de inflação...

• Deveriam ter sido revistas...

• Nossa fragilidade fiscal...

• Não é compatível...

• Com a convergência....

• Para o patamar de 3,0% ao ano



Fabio Alves, ESP 29/06/2022

• Qual a inflação certa?

• Começa a ganhar corpo a discussão... 

• sobre qual medida de inflação...

• O BC deve acompanhar

• Como calibrar o atual ciclo de alta das taxas Selic?

• Deve se expurgar os preços voláteis?

• Monitorar o núcleo (a inflação subjacente)...

• e não o índice cheio



Câmbio e contas
externas



Affonso Celso Pastore, ESP 
05/06/2022
• Câmbio, juros e risco fiscal

• O real manteve valorização em 2022...

• O que é uma contradição, por que?

• Câmbio tem dois segmentos: XM e financeiro

• Mercado futuro de Câmbio é responsável, devido ao aumento 
juros

• Politica monetária incentiva o swap e neutralização risco 
cambial

• Mas repercute na política fiscal...



Comércio exterior superavit, ESP 
14/06/2022
• Comércio exterior
• Superávit de US$ 4,9 bi
• Saldo na balança comercial...
• É o menor para maio em 3 anos
• Em cinco meses,...
• US$ 25,1 bi é o superávit acumulado de janeiro a maio
• 6,4% é quanto esse valor...
• É menor em relação ao registrado no mesmo período do ano 

passado



Quadro externo, ESP 
015/06/2022
•O Brasil diante do quadro externo ruim

•Enfraquecimento da economia global...

•Pode ser problema adicional para um país...

•Com alta inflação e pouco dinamismo



Câmbio marco legal, ESP 
15/06/2022
• Novo marco legal do câmbio
• O fim da “cláusula ouro”

• Mudança modernizadora reduz os riscos da variação cambial...
• Contribuindo para a diminuição do “risco Brasil”
• Cláusula ouro é a cláusula contratual que permite o pagamento de 

obrigações devidas em moeda estrangeira ou ouro

• Existia um debate de mais de um século sobre a inexequibilidade 
ou nulidade de tais obrigações

• Debate chegou ao fim com a Lei no 14.268 de 29/12/2021, que 
introduziu o “novo marco legal do câmbio”



Comércio e 
Economia 

Internacional



Demanda externa, ESP 
03/06/2022
• Atividade econômica, expectativa de analistas

• Motor do crescimento....

• A demanda externa pode recuar no 2 SEM 22

• Especialistas anteveem redução ...

• De exportações de matérias primas..

• E maior impacto dos juros altos...

• Sobre o consumo das famílias



Musk demite, ESP 
04/06/2022
• Carros elétricos, corte de funcionários
• Musk quer demitir 10% do quadro da Tesla...
• O quadro de funcionários da Tesla é de 100.000 funcionários
• Ao projetar recessão
• Sem trabalho remoto
• Na terça-feira,..
• Empresário disse que funcionários...
• Deveriam retomar rotina presencial...
• Ou se demitir



China Brasil, ESP 06/06/2022

• Paulo Gala, economista chefe do Banco Master

• “Brasil deveria olhar mais para a China”

• Segundo economista...

• Estímulos do país asiático após lockdown...

• Por conta da covid-19...

• Devem elevar preços das commodities

• Momento certo: ideia é comprar ao som dos canhões...

• E vender ao som dos violinos



The Economist, ESP 
06/06/2022
• No horizonte dos EUA...

• Está uma recessão até 2024

• EUA sofrem com altas globais de combustíveis e alimentos,...

• Na maior inflação do país em 40 anos

• Depois do enfarte financeiro entre 2007-2009...

• E do colapso da covid-19 em 2020..

• A nova recessão será, claro, mais branda...

• Mas de consequências ainda imprevisíveis



Banco Mundial PIB, ESP 
08/06/2022
• Indicadores, perda de força
• Banco mundial corta projeção para PIB mundial...
• E fala em estagflação
• O BM cortou de 4,1% em 2022 para 2,9%
• Em 2023, de 3,2% para 3,0%
• Em 2024, de 3,0%
• Para o Brasil:

• 2022        1,5%
• 2023        0,8%
• 2024        2,0% 



Ucrânia Brasil impactos, ESP 
08/06/2022
• A invasão da Ucrânia...

• Coloca pedras no caminho do Brasil

• O balanço dos riscos...

• Sugere cautela,...

• Embora nem tudo seja um conjunto de más notícias

• Os impactos indiretos possam ser significativos



Inflação nos EUA, ESP 
11/06/2022
• Indicadores, variação de preços até maio

• Inflação anual nos EUA..

• Chega a 8,6%...

• O maior patamar desde 1981



USA trabalho híbrido, ESP 
12/06/2022
• Sua carreira, escritórios

• Trabalho híbrido afasta empresas de Manhattan

• Gestores buscam ficar mais perto de suas equipes

• Êxodo corporativo é um desafio para o setor imobiliário de 
New York

• Só 8% dos funcionários de Manhattan...

• Estão trabalhando no escritório...

• Todos os dias, diz pesquisa da Partnership for New York City



Brasil corrida mundial, ESP 
13/06/2022
•Brasil fica atrás...

•Na corrida mundial

•Efeito da guerra e da covid é global...

•Mas o desempenho brasileiro...

•Segue inferior ao da maioria dos emergentes e 
ricos



Ex Secretário USA, ESP 
13/06/2022
• Larry Summers

• Disse que USA deve estar preparado para riscos de 
recessão...

• E de inflação nos EUA

• Cita inflação e baixo desemprego..

• Que vai redundar num cenário de recessão



Mercados globais de bolsas, ESP 
14/06/2022
• Crise mundial, 

• alta de preços ainda sem controle

• Mercados globais vivem dia de forte queda

• A perspectiva de maiores elevações dos juros no mundo...

• Para conter a inflação...

• E o risco da recessão nos EUA...

• Levam Bolsas a recuar

• No Brasil, o dólar chega a R$ 5,1151 em 13 junho



Ranking Competitividade, ESP 
15/06/2022
• Indicadores, a espera de reformas no Brasil
• Brasil perde duas posições em ranking de 

competitividade do IMD
• País fica em 59º lugar...em 63 países pesquisados
• A frente apenas de Venezuela, Argentina, Mongólia e 

África do Sul...
• E bem distante da Dinamarca, a líder
• Na ordem, dos dez primeiros, seguem Suíça, Singapura, 

Suécia, Hong Kong, Holanda, Taiwan, Finlândia, Noruega 
e EUA 



Ajuda Países, ESP 16/06/2022

• Na Europa,..
• Promessa de ajuda...
• A países endividados
• Banco Central Europeu apresentou em 15/06 novas medidas 

de ajuda...
• Para conter as perdas no mercado...
• Que alimentaram temores de uma nova crise da dívida...
• Na periferia do bloco
• Devido ao aumento das taxas de juros



BC americano, ESP 16/06/2022

• Internacional, aperto monetário

• BC americano...

• Aumenta juros em 0,75 ponto,...

• Maior alta desde 1994

• Taxa básica de juros deve chegar ao fim do ano entre 3,0% e 
3,5%



Inflação Brasil e USA, ESP 
17/06/2022
• Remédio amargo contra a inflação

• Brasil e USA elevam juros...

• Para deter a alta do custo de vida

• Se o tratamento funcionar,...

• A retomada do crescimento...

• Se dará em condições muito mais seguras



Juros no mundo, ESP 
18/06/2022
• Política monetária, crise global

• Guerra e inflação...

• Elevam juro no mundo todo

• Pelo menos 45 países...

• Já subiram as taxas este ano...

• Reduzindo o poder de compra das famílias...

• E o poder de expansão das empresas

• Para muitos países será difícil evitar a recessão



Bofa risco, ESP 19/06/2022

• Economia americana, pessimismo

• Bofa projeta 40%...

• De risco de recessão nos EUA

• Para o Bofa, o FED ficou “atrás da curva”...

• Demorando para agir no combate à escalada inflacionária...

• E enfrenta um horizonte desafiador



Argentina crise, ESP 
19/06/2022
• A Argentina de sempre...

• Inflação mais alta em 30 anos...

• De 60,7% em 12 meses, até maio

• Mostra um país mergulhado em velhos problemas...

• E sem capacidade de enfrentar os novos

• Argentina tem a capacidade de conseguir não apenas 
persistir nos erros em decisões políticas e econômicas 
cruciais...

• Mas de aperfeiçoá-las



Affonso Celso Pastore, ESP 
19/06/2022
•Inflação mundial e recessões

•Temos de nos preparar...

•Para mais uma queda no crescimento mundial



USA, ESP 20/06/2022
• Economia global, desaceleração

• Recessão nos EUA...

• Não é inevitável, diz Janet Yellen

• Economia USA deve desacelerar nos próximos meses....

• Mas que uma recessão não é inevitável



Biden imposto, ESP 23/06/2022

•Inflação, combustíveis em alta

•Biden pede que Congresso dos EUA...

•Suspenda imposto sobre gasolina



FED risco, ESP 23/06/2022

• Indicadores, economia USA

• FED vê risco de recessão...

• Acima de 50% nos próximos 2 anos

• Em razão de crescentes desequilíbrios nos mercados de bens 
e serviços, inclusive mão de obra

• Pesquisa do FED analisou 4 variáveis: taxa de desemprego, 
nível de inflação, diferenças de rendimento entre Treasuries
e bonds corporativos, e diferenças nos juros de Treasury de 
curto e médio prazo.



OCDE, ESP 23/06/2022

• Comércio exterior,...

• Vaga cobiçada

• Brasil está atrasado na adesão à OCDE,

• Diz Ministro Guedes

• “O processo de acesso à OCDE...

• É longo e pode ter algum tempo pela frente.

• O Brasil está atrasado,...

• Nos interessa receber influência favorável da OCDE”



The Economist, ESP 
26/06/2022
• Círculo VICIOSO da América Latina ...

• É alerta para o Ocidente

• Entraram com força os políticos populistas...

• A América Latina está empacada...

• Em preocupante armadilha do desenvolvimento

• É necessário reconstruir as democracias



Ambiente Político
e Social



Rainer Ziltelmann, ESP 
02/06/2022
• Escritor alemão,

• “o sentimento anticapitalista é um tipo de religião”

• Para Rainer,..

• O sistema de livre mercado...

• É o maior responsável pela ...

• Redução da pobreza no mundo

• Hegel (1770-1831): “ a única coisa que você pode aprender 
com a história é que as pessoas não aprendem nada”



Lava Jato, ESP 08/06/2022

• Carlos Pires (ex CA da Camargo Corrêa)

• “lava jato não levou em conta ...

• Preservar know-how das construtoras”

• Empresário diz que outras nações fizeram justiça...

• Sem desempregar ou paralisar obras de infraestrutura”



Fome no Brasil, ESP 09/06/2022

• Indicadores, insegurança alimentar na pandemia

• Fome atinge 33 milhões no Brasil,...

• Mesmo número do início dos anos 90,...

• Diz pesquisa da Rede Penssan

• De cada 10 brasileiros,...

• 6 vivem com algum grau de insegurança alimentar

• 15,9 milhões de pessoas relatam “vergonha”...

• Por usar meios “inaceitáveis” para obter alimentos 



Celso Ming, ESP 10/06/2022

• As “diretrizes” do governo Lula

• Programa está com as pontas desamarradas

• Programa se caracteriza mais pelo que não diz...

• Pelo que as diretrizes dizem

• Programa não é contundente



Censo Demográfico 2022, ESP 
10/06/2022
• Pesquisa nacional
• Segundo IBGE,...

• Decisão da Justiça pode afetar Censo
• Para incluir no questionário do Censo Demográfico 2022...
• Pergunta sobre orientação sexual...

• E identidade de gênero...
• Seria necessário adiar o Censo previsto para 1 de agosto 
• “precisa de tempo para incluir a pergunta com a técnica e 

metodologia responsáveis e adequadas, e com os cuidados e o 
respeito que o tema e a sociedade merecem”



Rogério Werneck, ESP 
10/06/2022
• Lula e os eleitores de centro

•O ex-presidente insiste...

•Num discurso econômico ...

•Que em nada o ajuda a quebrar resistências

•A premissa é que ele já está tão forte...

•Que não precisa tentar conquistar o centro



Renda do brasileiro, ESP 
11/06/2022
• Indicadores, efeitos da pandemia
• Renda do brasileiro...
• Tem queda recorde
• Rendimento médio mensal per capita...
• Ficou em R$ 1.353,00 em 2021
• Menor valor desde o início de pesquisa do IBGE, em 2012
• Resultado levou a aumento da desigualdade no País
• Mais de 106 milhões sobreviviam com apenas R$ 13,83 por dia em 

2021
• IBGE mostra que renda dos mais pobres não passou de R$ 415 

mensais por pessoa no período, no menor resultado histórico



Endividamento, ESP 13/06/2022

• Finanças pessoais, círculo vicioso

• Endividamento cresce no País...

• E cria contingente de “devedores crônicos”

• Valor de débitos supera R$ 4 mil,...

• Perto da máxima histórica,..

• E total de endividados chega a 65,7 milhões

• Consumidores relatam conviver há anos com contas no vermelho

• Para economista do Serasa, só queda do juro – que não está no 
radar – pode aliviar endividamento



Pobreza, ESP 16/06/2022
• Desigualdades, pesquisa na FGV

• País tinha 23 milhões...

• Vivendo na pobreza em 2021

• No segundo ano da pandemia,...

• Mais 7,2 milhões de brasileiros passaram a viver na pobreza...

• Levantamento do Centro de Políticas Sociais da FGV

• Proporção de pobres subiu de 7,6% da população, em 2020, para 10,8% 
em 2021

• Referência para linha de pobreza é R$ 210,00 (limite do Auxílio Brasil)

• Fontes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do 
IBGE



Auxilio Brasil, ESP 19/06/2022

• Políticas públicas,
• Pressão da pobreza
• Demanda pelo Auxílio Brasil...
• Explode, e fila já tem 2,78 milhões de famílias
• Velocidade do crescimento dos pedidos,...
• Apontada em estudo da CNM,....
• Surpreende as prefeituras, ...
• Encarregadas do cadastramento de quem necessita do programa 

federal
• O programa, no entanto, é afetado por profusão de benefícios 

complementares



Bolsa caminhoneiro, ESP 23/06/2022

•Diante de frustração,...
•Governo avalia bolsa-caminhoneiro...
•De até R$1 mil
• Bolsa-caminhoneiro enfrenta restrições fiscais e 
jurídicas
• Proximidade das eleições...
• E despesa que extrapola teto de gastos são 
empecilhos
• Ideia do governo é pagar R$ 1 mil por mês



PEC social, ESP 24/06/2022

• Combustíveis, pacote a pedido de Bolsonaro 

• PEC tem reforço a 100 dias da eleição

• Governo acerta como Congresso...

• Bolsa caminhoneiro de R$ 1 mil...

• Auxílio Brasil de R$ 600,00...

• E aumento no “vale-gás”

• Líder no Senado fala em “excepcionalizar” teto de gastos



Reforço do PEC, ESP 
25/06/2022
• Em ano eleitoral, novo pacote de benefícios

• Reforço da PEC vai custar R$ 34,8 bi

• Despesa com a concessão de bolsa caminhoneiro...

• E aumento do Auxílio Brasil e do vale-gás...

• Fica acima da previsão inicial, de R$ 29,6 bi

• Valor ficará fora da regra do teto



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Empresas familiares, ESP 
05/06/2022
• Com gerações juntas...

• Empresas buscam soluções para lidar com os conflitos

• 4 gerações:
• Baby boomer (1945-1964): gosta de acumular patrimônio
• Geração X (1965 a 1984): Aprende com erros
• Geração Y (1985-1999): informação e avanços tecnológicos, 

multitarefas
• Geração Z (2000-2020) : nativo digital, gosta de igualdade e 

propósito nas coisas



Abertura de empresas, ESP 
07/06/2022
• Tempo para abrir empresa....

• Cai para 1 dia...

• De 16 horas

• Boletim do Mapa de Empresas do 1º. Quadrimestre de 2022

• Do total de empresas ativas no Brasil ..

• 19,4 mi empresas

• 69% são MEI (microempreendedores individuais), ou 13,5 mi



Roldão, ESP 08/06/2022
• Atacarejo, reestruturação

• Família demite executivos...

• E reassume comando da Roldão

• Após trazer executivo da Assaí para r CEO,...

• Companhia mudou de estratégia rapidamente,...

• Colocando Eduardo Roldão na liderança

• Empresa tem hoje 39 lojas no estilo atacarejo em SP



Marcas licenciamento, ESP 
12/06/2022
• Empreendedorismo, negócios em parceria

• Licenciamento dá força a pequenas marcas

• Empresas, como Brownie do Luíz...

• Ganham visibilidade e mercado...

• Ao se associarem a grandes organizações



Tosca Musk, ESP 12/06/2022

• Negócios de família, streaming

• Tosca Musk, irmã de Elon,...

• Investe em “Netflix erótico” para mulheres

• Enquanto o homem mais rico comanda a Tesla e a SpaceX...

• Ela dirige a plataforma Passionflix,...

• Com adaptações de romances best-seller e “fanfics”...

• Para o público feminismo

• Nicho de mercado



Empresa nordestina,ESP 13/06/2022

• Ilson Mateus, CEO Grupo Mateus

• “ainda não acreditam em uma empresa nordestina”

• Fundador do Grupo Mateus afirma que...

• Mercado financeiro precisa ...

• Dar “voto de confiança” à varejista

• Ex-garimpeiro, Ilson Mateus fundou a empresa como uma 
mercearia, em 1986

• Grupo faturou quase R$ 18 bilhões em 2021

• Promete abrir 50 lojas neste ano e dobrar de tamanho até 2025



Startups Estrangeiras, ESP 
15/06/2022
• Tecnologia, desaceleração
• Startups estrangeiras pisam no freio...
• Em operações brasileiras
• Crise no setor de inovação...
• É obstáculo para expansão de empresas estrangeiras no País
• Kavak demitiu 150 pessoas em 14/06
• Kavak chegou com plano de investir R$ 2,5 bilhões...
• Abriu sedes em três Estados e agora desacelera
• Para as startups estrangeiras, é preciso investir muito capital 

aqui para expandir
• O Brasil é um país caro para dominar



Mel sertão, ESP 19/06/2022

• Empreendedorismo, negócios sociais

• Mel do serão do Piauí...

• Ganha apelo “premium”

• Polvo Lab, de Ana Maria Diniz,...

• Traz a marca Mel Mesmo ...

• Pela rede St. Marché, voltada à classe Á

• Empresa será remunerada com parte da venda



The Economist, ESP 20/06/2022

• Como gerir uma empresa....

• Em época de estagflação?

• Cenário de inflação a que os EUA...

• Não estão habituados ...

• Leva CEOs de empresas americanas a tirar poeira..

• E atualizar...

• Livros de gestão de 40 anos atrás



Marketing digital, ESP 
21/06/2022
• Tecnologia, aquisições

• Stefanini acelera plano...

• Para crescer em marketing digital

• Plataformas digitais



Empreendedores, ESP 
22/06/2022
• Monica Saggioro e Lara Lehmann

• Apesar do momento adverso...

• Fundadoras da Maya capital

• Anunciam a criação de um novo fundo

• Fundo, criado em 2018,...

• Tem os unicórnios NotCo e Merama no portfólio

• Segundo elas, 

• “Crise exige mais coragem dos empreendedores”



Startups recursos, ESP 
29/06/2022
• Investimento, escassez de recursos

• Startups buscam novas fontes de recursos...

• Após capital de risco secar

• Entre as alternativas,...

• Estão “vaquinhas” e emissões de dívida

• Preservar o caixa também é a saída, segundo especialistas

• Instrumento chamado de “venture debt”...

• É uma forma de captar recursos sem vender fatia do negócio



Empreendedorismo franquia, ESP 
30/06/2022
• Empreendedorismo, vias de expansão

• Como transformar uma empresa....

• Que já existe em uma franquia

• Além de identificar potencial de expansão do negócio,...

• É preciso criar...

• Manual de operação e estrutura para treinar parceiros


