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Potássio Nacional, ESP 
04/07/2022
• Mineração, insumo para a agricultura
• Cresce interesse por potássio nacional
• Em meio ao temor de falta do fertilizante,..
• Agência de mineração recebeu 50 pedidos de pesquisa...
• E exploração do mineral neste ano no Brasil,...
• O maior número em uma década
• O Brasil importa cerca de 85% ...
• Do volume de fertilizantes usado nas lavouras por ano
• Projetos de mineração preocupam cidades que dependem do turismo
• Moradores e políticos de áreas afetadas temem que exploração... 
• Degrade o meio ambiente...
• E prejudique os negócios 



Safra agrícola, ESP 08/07/2022

• Indicadores, produção agrícola

• Mesmo com safra recorde,...

• De 261,4 mi de toneladas

• O preço de alimentos seguirá alto,...

• Devido a pressão de preços do mercado internacional

• Aumento de custos e dificuldades da logística

• Diz IBGE (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 
de junho)



Roberto Rodrigues, ESP 
10/07/2022
• FAO e OCDE, 29 de junho, publicou “Outlook sobre 

Perspectivas Agrícolas Mundiais de 2022 a 2031”
• A região da América Latina e do Caribe deve ser um 

poderoso motor do crescimento da oferta de alimentos na 
próxima década

• Abundância e inflação
• Tributar exportação...
• Ou tabelar os preços...
• Não traz resultado positivo...
• Para o custo final ao consumidor



Concessão de florestas públicas, 
ESP 17/07/2022
• Brasil Verde, Proteção às Florestas

• O papel da iniciativa privada

• As concessões de florestas públicas...

• São um dos possíveis caminhos....

• Para reduzir a pressão sobre áreas..

• Que têm se mostrado especialmente vulneráveis

• A Amazônia precisa de uma lei própria



Bem estar animal, ESP 
27/07/2022
• Respeito na lida com o gado....

• Resulta em maior produtividade

• Práticas adotadas por alguns pecuaristas:
• Afago de bezerros
• Desmama lado a lado
• Redução de marcações a ferro



Cafezal do Cerrado, ESP 
27/07/2022
• Cafezal do cerrado de Minas....

• Prima pela conservação

• Cafeicultores utilizam:
• Forrageiras...
• E árvores entre o plantio
• Elevam sustentabilidade...
• E garantem excelente café



Cotonicultura, ESP 
27/07/2022
• Cotonicultor alia tecnologia...

• A práticas sustentáveis

• Com uso de agricultura de precisão...
• Plantio direto
• Monitoramento digital de pragas
• Sistema de telemetria
• Automação de máquinas

• Estratégias conservacionistas ...

• de solo e água



Sistema silvi pastoril, ESP 
27/07/2022
• Sistema silvi pastoril...

• Pecuária de leite...

• Aumenta a rentabilidade de pecuaristas...

• Preserva o meio ambiente

• Vacas pastam em meio a araucárias, erva mate, pimenteiras e 
outras plantas nativas



Produtividade, ESP 
27/07/2022
• Campo eleva produtividade...

• Ano a ano...

• Mas custos são desafio

• Rendimento das lavouras brasileiras....

• Aumentou 400% desde 1975...

• Transformando o Brasil em exportador de alimentos



Meio Ambiente



Mercado de carbono, ESP 
04/07/2022
• Existem dois tipos de mercado de carbono...
• O voluntário e o regulado
• O regulado foi criado em 1997 com o Protocolo de Kyoto, e inclui 

o governo
• O voluntário é baseado em certificados, para a geração, 

precificação e venda de créditos
• O potencial do mercado voluntário de carbono (McKinsey)
• Brasil concentra 15% do potencial global de captura de carbono...
• Por meios naturais
• A demanda por créditos de carbono voluntários vem crescendo 

junto com a relevância da agenda ESG



Paulo Hartung, ESP 
05/07/2022
• O futuro da inovação no brasil...

• É verde

• Temos ricos ativos ambientais...

• Matriz energética diferenciada...

• E exemplos que iluminam o horizonte da bioeconomia

• Setor de árvores cultivadas é benchmark internacional

• Possui corredores ecológicos

• Celulose solúvel e startups



Hidrogênio Verde, BNDES, ESP 
08/07/2022
• Retomada verde, combustível do futuro
• BNDES vai financiar hidrogênio verde
• Banco de fomento oferecerá crédito, inicialmente,....
• A projetos de pequeno porte...
• Com investimento total de R$ 400 milhões
• Linha terá juros abaixo das taxas de mercado
• Existem 359 projetos para produção de hidrogênio verde no 

mundo
• Somando US$ 150 bi de investimentos
• Segundo a McKinsey, o Brasil vai precisar de US$ 200 bi de 

investimento para formar uma cadeia de produção



Agenda ESG investimentos, ESP 
10/07/2022
• Agenda ESG, investimentos de impacto

• Fundo investe R$ 100 milhões...

• Em negócios criados em periferia

• Fundo Pyaar já captou metade...

• Desse valor...

• E fez o primeiro aporte na empresa Nossa! Cozinhas,...

• Que tem sede em Recife



Shell Brasil carbono, ESP 
11/07/2022
• Retomada verde, efeito estufa

• Shell Brasil compra fatia minoritária...

• Da empresa de créditos de carbono Carbonext

• Petroleira pagará R$ 200 milhões ...

• Por uma participação minoritária...

• Na companhia que atua em projetos...

• De preservação de florestas...

• Para reduzir a emissão de gases



Petrobrás Carbono, ESP 
12/07/2022
• Retomada Verde, novo mercado

• De olho em crédito de carbono,...

• Petrobrás investirá em florestas

• O Diretor Rafael Chaves diz que...

• Estatal prevê R$ 120 milhões...

• Em nova frente de negócio,...

• Ligada à sustentabilidade



ESG sistemas agroflorestais, ESP 
14/07/2022
• Retomada verde, produção sustentável

• Empresas investem em sistemas agroflorestais...

• De olho em ESG

• Modelo permite que área...

• Seja usada para plantio simultâneo ...

• De árvores e produtos agrícolas...

• Com benefício ambiental e econômico

• Modelo agroflorestal: Uma premissa do sistema é que o plantio 
imite a lógica e as condições encontradas numa floresta



Desenvolvimento Sustentável, ESP 
19/07/2022
• Eugenio Pantoja

• Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

• A construção de um Brasil grande

• Desenvolvimento sustentável de baixas emissões...

• De gases de efeito estufa...

• Precisa ser tratado como projeto da Nação



Aperam, ESP 26/07/2022
• Retomada verde, carbono neutro

• Aperam é a primeira empresa no Brasil...

• A vender crédito de remoção de carbono

• Siderúrgica fecha contrato com empresa canadense Invert...

• Por R$ 610 mil...

• Expectativa é de que receita extra chegue a R$ 40 milhões



Oskar Metsavaht, ESP 
27/07/2022
• Fundador e diretor de estilo da Osklen

• Falta um projeto de Estado...

• Para a sustentabilidade

• Sugestão do executivo é unir...

• Áreas de desenvolvimento e meio-ambiente...

• Em um único ministério



Sustentabilidade Catadores, ESP 
27/07/2022
• Sustentabilidade, reuso de materiais
• Soluções para melhorar...
• Gestão de catadores...
• Avançam
• País tem entre 800 mil e 1 milhão de catadores...
• Que respondem por cerca de 90%...
• Do volume de materiais reciclados
• Apesar da importância para o meio ambiente...
• Catadores têm péssimas condições de trabalho



Sustentabilidade, reuso ESP 
27/07/2022
• Potencial do País...

• Para negócios de reciclagem...

• É alto...

• Mas mal explorado

• Estudo feito pela ONG Artemisia e pela Gerdau...

• Mapeia oportunidades para empreender no setor...

• Com inovação e tecnologia

• Hoje, Brasil aproveita só 4% dos materiais recicláveis



Infraestrutura



Internet ultra rápido, ESP 
05/07/2022
• Internet ultrarrápido, início imediato

• Começa a corrida das gigantes...

• Pelo domínio do 5G

• Vivo, Claro e Tim,...

• Líderes do setor no País,...

• Já estão com tudo pronto para iniciar serviço...

• Assim que a Anatel ativar o sinal, amanhã, em Brasília

• Depois de Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e São Paulo...

• Devem ter sinal de internet 5G ativado 



Aviação, ESP 05/07/2022

• Aviação, indicadores em alta

• Após 27 meses,...

• Oferta de voos no País...

• Supera pré-pandemia,...

• Diz Anac

• Em maio, a oferta foi 6% maior...

• E a demanda 2,5% menor,...

• Ante o mesmo período de 2019



5 G, ESP 07/07/2022
• Tecnologia, banda larga

• 5 G estreia com internet veloz,...

• Mas só cobre parte de Brasília

• Sinal garante internet até dez vezes mais rápida...

• Do que a do 4 G na Praça dos Três Poderes

• Procura por celular compatível...

• Aumenta na capital federal



Estréia do 5 G, ESP 
10/07/2022
• Telecomunicações, nova conexão

• O 5 G estreou no Brasil....

• Mas ainda deixa usuários...

• Com muitas dúvidas

• Nova tecnologia promete revolucionar as conexões,...

• Mas clientes ainda se perguntam sobre...

• Preço, disponibilidade e formas de acesso



Celulares 5 G, ESP 11/07/2022

• Telefonia móvel, quinta geração

• Mercado de celulares...

• Espera ganhar fôlego...

• Com a chegada de tecnologia 5 G

• Expectativa é de que a venda de celulares...

• Com a nova tecnologia dobre...

• Até o final do ano...

• Ajudando a salvar um mercado em queda



Transporte aéreo, ESP 
11/07/2022
• Transporte, demanda reprimida

• Viagens aéreas voltam,...

• Apesar do preço

• Dados da IATA apontam que América Latina...

• Deve fechar o ano com 94,2% da demanda registrada em 2019

• Projeção inicial era voltar ao nível pré-covid em 2024 ou 2025

• Demanda cresce,...

• Mas lucro das empresas no Brasil ainda deve demorar



Aviação passagens, ESP 
14/07/2022
• Celso Ferrer, presidente da Gol
• Passagens vão seguir preço do combustível
• Novo presidente alerta que não haverá redução de tarifas...
• Sem mudança na curva de custos
• CEO da Azul...
• “ viagem aérea pode virar luxo se não atacarmos custos” 
• Preço médio da passagem...
• Acumula alta de 21% nos 4 primeiros meses do ano, na 

comparação com 2018



Pandemia aviação, ESP 
18/07/2022
• Arjan Meijer, presidente da área de aviação comercial da 

Embraer

• “ A crise da pandemia está ficando para trás”

• Na Embraer desde 2016,...

• Assumiu o comando da área de aviação comercial em 2020,...

• antes, trabalhou na área KLM

• Dois anos após negócio desfeito com a Boeing,...

• Embraer fala em “produtos e projetos” mais fortes



Leilões Infraestrutura, ESP 
19/07/2022
•Infraestrutura, na gaveta

•Lista de leilões pendentes...

•Vai de Ferrogrão a rodovias



Eve Aérea, ESP 20/07/2022

• Mobilidade aérea, novo segmento

• Eve faz parceria...

• Para “carro voador”...

• Voltado à defesa

• Objetivo do acordo com a britânica BAE Systems...

• É testar se o eVTOL pode ter outros usos...

• Além do transporte urbano



Frete Marítimo, ESP 20/07/2022

• Transporte, crise logística global

• Frete marítimo entre Ásia e Brasil...

• Volta a subir...

• E preocupa indústria

• Custo salta mais de 30% em julho...

• E retoma níveis do auge dos gargalos ...

• Provocados pela pandemia desde a segunda metade de 2020



Concessão de rodovias, ESP 
21/07/2022
• Infraestrutura, concessões de rodovias

• Arteris,...

• De propriedade da Brookfield canadense e da espanhola 
Rodovias Albertis

• Que administra a Régis Bittencourt,...

• É colocada a venda

• Houve desentendimento entre os sócios



Itapemirim, ESP 21/07/2022

• Transportes, recuperação judicial

• Administradora pede...

• Falência da Itapemirim

• Patrimônio da Itapemirim teria sido “esvaziado”



Aeroporto Congonhas, ESP 
23/07/2022
• Aeroportos, privatização

• Expansão de operação em Congonhas,...

• Que hoje opera com 32 a 33 pousos e decolagens por hora...

• Adicionando de 3 a 4 movimentos por hora no terminal...

• Antes do leilão...

• Acirra disputa entre áreas

• Disputa por slots

• Para ABEAR o terminal de passageiros é proritário



Parcerias público-privada, ESP 
25/07/2022
• Infraestrutura, politização
• Inflação e risco eleitoral...
• Paralisam parcerias público-privadas pelo País
• Especialistas dizem que medidas ...
• Que impedem cumprimento de contratos de longo prazo...
• Aumentam a insegurança jurídica...
• E podem reduzir o interesse de investidores por concessões
• Com a politização, País “mata” mais de uma parceria com a 

iniciativa privada por dia
• Além da questão da insegurança jurídica, projetos de PPPs não vão 

adiante por falta de planejamento e questões com MP e TCU



Porto de Santos, ESP 
29/07/2022
• Privatização, cronograma apertado

• Fixado em R$ 1,38 bi...

• Valor mínimo para venda...

• Do Porto de Santos



GOL prejuízo, ESP 
30/07/2022
• Aviação, cenário desafiador
• Com prejuízo bilionário...
• Gol vai cortar voos
• Preço das passagens deve subir
• Por causa de alta do combustível,...
• Companhia deve reduzir decolagens ...
• Em cerca de 10% em agosto e setembro
• Área registrou prejuízo líquido de R$ 2,85 bi no 2º 

trimestre



Indústria e 
Empresas no Brasil



Renault, ESP 01/07/2022
• Setor automobilístico, investimento no Paraná

• Renault anuncia aporte de R$ 2 bi...

• Em fábrica de São José dos Pinhais

• Para a produção de um novo utilitário esportivo (SUV)..

• E de um novo motor 1.0 turbo



Produção Industrial, ESP 
06/07/2022
• Indicadores, pesquisa do IBGE

• Produção industrial...

• Registra alta de 0,3% em maio, comparado com abril

• No entanto, o setor industrial...

• Ainda opera em patamar... 

• 1,1% inferior ao de fevereiro de 2020



Ferrari e Lamborghini, ESP 
13/07/2022
• Indústria automotiva, ...

• Em busca da redução de emissões

• Ferrari e Lamborghini...

• Lutam para se tornar elétricas

• Fabricantes italianos de supercarros...

• Tentam achar um meio de trocar ....

• Os motores a combustão sem abrir mão do carisma do 
ronco...



Carros usados, ESP 16/07/2022

• Indústria automobilística, valorização de seminovos

• Carro usado sobe até 28%...

• Com falta de modelos no mercado

• Na média,...

• Preço de 40 veículos mais vendidos...

• Teve alta de 7,1% após um ano de uso

• Em condições normais,...

• Valor teria caído de 15% a 20%



Baterias Indústria Automobilística, 
ESP 23/07/2022
• Indústria automobilística, início de produção em série

• Nova geração de baterias para veículos elétricos...

• Começa a sair do laboratório

• Fábricas que estão sendo construídas prometem revolução...

• Mas a produção em larga escala ...

• Tem desafios a superar



WEG, ESP 23/07/2022
• Multinacional brasileira...
• Cenário favorável

• Carros elétricos devem dar fôlego...
• Ao crescimento da WEG
• Investidores apostam em valorização da companhia...

• Cuja receita encerou o primeiro semestre...
• Com crescimento de 29,5%
• Plano para 2022: previsão da WEG é investir R$ 1,5 bilhão...

• Com foco em modernização e ampliação da capacidade de 
produção



Aviação falta de peças, ESP 
24/07/2022
• Aviação, decolagem complicada

• Embraer, Airbus e Boeing...

• Têm falta de peças e de mão de obra

• Na retomada do setor aéreo...

• Fabricantes de aviões ainda enfrentam...

• Dificuldades relacionadas à pandemia..

• E podem atrasar entrega de jatos



Montadoras VW, ESP 
25/07/2022
•Montadoras, novo comando

•VW troca CEO global...

•Herbert Diess

•Em meio a desafios com carro elétrico



Gradiente, ESP 27/07/2022

• Tecnologia, disputa na justiça

• Gradiente vê ação contra a Apple...

• Como chance para se reerguer

• Empresa em recuperação judicial...

• Tem registro da marca “iphone” no país,...

• E tenta, sem sucesso até agora,...

• Convencer a Justiça de que merece uma compensação



Vale siderurgia, ESP 
29/07/2022
• Desinvestimento, foco na mineração

• Vale se despede...

• Do setor de siderurgia...

• Com a venda da CSP...

• Por R$ 2,2 bilhões

• A CSP foi a última a ser vendida...

• Entre as quatro siderúrgicas ...

• Que faziam parte do portfolio da Vale



Comércio e 
Serviços no Brasil



Saúde Fleury, ESP 
01/07/2022
• Setor de saúde, medicina diagnóstica

• Fleury compra rival Hermes Pardini...

• E cria gigante avaliado...

• Em R$ 8 bilhões

• Com o negócio, irmãos que controlavam laboratório mineiro...

• Terão 21,6% da “nova” Fleury...

• Que vai somar 487 pontos de atendimento...

• Em 12 estados e no Distrito Federal



Turismo Viagens, ESP 
07/07/2022
• Transportes em dois anos de pandemia

• Brasileiros deixaram de fazer...

• 15,9 milhões de viagens

• No Brasil,...

• SP foi o destino mais procurado em 2021...

• Seguido por Minas e Bahia



Antiga Odebrecht, ESP 
07/07/2022
• Gigante em recuperação judicial, nova gestão

• Antiga Odebrecht,...

• Novonor tenta virar a página...

• Ao se especializar em construção civil

• Após trocar de nome,..

• Grupo busca vender outros negócios, como a Brasken,...

• A se afastar da imagem ligada à Operação Lava Jato



Gamificação, ESP 11/07/2022

• Estratégia, marketing de experiência

• “gamificação” ganha espaço nas empresas...

• Para fidelizar clientes

• Ações interativas atraem consumidores,...

• Que dão acesso,...

• Em contrapartida,...

• Aos seus dados e hábitos



Cobasi, ESP 13/07/2022

• Animais de estimação

• Disputa palmo a palmo...

• Cobasi quer voltar a ser líder em pets

• Pioneira no setor...

• Empresa foi superada pela concorrente Petz

• Com capital do fundo Kinea, do Itaú,...

• Estratégia tem sido acelerar inaugurações...

• E lançar marcas próprias



Serviços Crescimento, ESP 
13/07/2022
• Indicadores, retomada da atividade econômica

• IBGE, Pesquisa Mensal de Serviços

• Serviços crescem 0,9% em maio, relativo a abril...

• Acima das projeções...

• Que, segundo Broadcast, mediana das projeções era 0,2%

• Expectativas de desempenho superam as expectativas

• Avanços nas 5 atividades pesquisadas: transportes, 
informação e comunicação, serviços profissionais, serviços 
prestados à família e outros serviços



Varejo, ESP 14/07/2022

• Nível de atividade, volume de vendas

• Varejo perde fôlego...

• E cresce 0,1% em maio,...

• Mostra IBGE



Transporte e-commerce, ESP 
15/07/2022
• Transporte, elevação de custos

• Custo de combustível...

• Ameaça oferta de frete gratuito...

• Pelo e-commerce

• Maioria das redes tem restringindo frete sem custos...

• À medida que operadores logísticos...

• Começam a repassar despesas aos clientes



Arezzo e-commerce, ESP 
17/07/2022
• Comércio eletrônico, segunda mão

• Arezzo vai transformar a Troc...

• Em brechó virtual de luxo

• Disputando mercado de itens de luxo de segunda mão

• Vestuário feminino



Supermercados Estoques, ESP 
19/07/2022
• Varejo, queda de braço com a indústria

• Supermercados estão com o menor estoque em dois anos

• Enquanto negociam com fornecedores...

• Preços melhores para as mercadorias...

• Redes reduzem a compra de produtos como ovos e leite



Vendas de Imóveis, ESP 
20/07/2022
• Setor imobiliário, resiliência

• Vendas de imóveis novos...

• Resistem à alta ...

• Do juro e da inflação

• Incorporadoras aumentaram preços...

• E ampliaram lançamentos no 2º. Trimestre...

• Apesar do cenário difícil

• Plano de estímulos ao Programa Casa Verde e Amarela



Advocacia honorários, ESP 
21/07/2022
• Justiça, processo foi instaurado em 2005

• Cade vai julgar OAB...

• Por imposição ...

• De tabela de honorários

• Orgão considera que...

• A fixação de valores mínimos...

• A serem cobrados...

• Limita a concorrência entre advogados



Celso Ming, ESP 24/07/2022

• O varejo eletrônico...

• Vai se firmando

• Mesmo em meio a uma inflação persistentemente alta...

• Que vem corroendo o poder de compra do brasileiro

• De acordo com o Índice MCC ENET..

• Da Câmara Brasileira de Economia Digital

• Houve crescimento de 7,73% no volume de vendas da 
internet, comparado com 2021



Energia no Brasil



Reservatórios eletricidade, ESP 
01/07/2022
• Hidrelétricas, geração de energia

• Reservatórios têm melhor patamar...

• Desde 2012,...

• Indicam dados do NOS

• NOS vê quadro “tranquilo”,...

• Com melhor gestão na vazão das hidrelétricas



Preço de petróleo, ESP 
07/07/2022
• Combustíveis, recessão no horizonte
• Temor global segura preço do petróleo
• Depois de ter rondado os US$ 140 em março...
• A cotação do barril se aproxima de US$ 100,00
• O que coloca a gasolina e o diesel no Brasil...
• Acima do valor internacional
• Queda do barril zera a defasagem de preços...
• No mercado brasileiro
• Preço da gasolina está 2% acima da média no exterior,...
• Enquanto no diesel a diferença chega a 3%, segundo dados de 

importadores



Petrobrás tributação, ESP 
09/07/2022
• Congresso, tributação

• Petrobrás é alvo de projeto...

• Que eleva a taxação sobre o lucro das empresas

• Projeto de lei que aumenta...

• A Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) das 
empresas que tiveram lucro superior a R$ 10 bilhões

• Atualmente, taxa é de 9%, proposta é aumentar para 15%



Usinas Emergenciais, ESP 
09/07/2022
• Infraestrutura, prejuízo para o consumidor
• Sem gerar energia,...
• Usinas emergenciais já somam...
• Mais de R$ 400 milhões em multas
• Prazo para que as 17 usinas...
• Que venceram licitação no fim de 2021...
• Começassem a operar...
• Venceu em maio passado
• Justificativas para o atraso vão de guerra à covid-19



Preço Petróleo, ESP 13/07/2022

• Commodities...

• Efeitos do medo da recessão
• Aumento nos juros
• Inflação em alta
• Queda prevista na demanda pela  OPEP
• Piora do Covid na China

• Barril de petróleo....

• Recua até 8%...

• E fecha abaixo de US$ 100



Petrobrás e Governo, ESP 
16/07/2022
• Combustíveis, petróleo em trajetória de queda
• Governo mantém cerco à Petrobras

• Com a baixa na cotação internacional do barril,...
• Planalto e aliados no Congresso intensificam as cobranças...
• Para que a estatal reduza o preço do diesel e da gasolina

• Mercado sinaliza aversão ao risco...
• E Petrobras adia oferta de refinarias
• Embora sendo ativos valiosos,...

• Unidades em três Estados têm despertado pouco interesse em 
meio ao contexto eleitoral



Petrolíferas, ESP 18/07/2022

• Ricardo Propheta, CEO da BRZ Investimentos

• Gestora independente de investimentos com R$ 3 bilhões...

• Em ativos sob gestão e 25 fundos

• “panorama é favorável às petrolíferas”

• apesar de quedas de preços,...

• Executivo diz que continuam válidas teses de quem aposta 
em ações de empresas do setor



Preço Diesel e Gasolina, ESP 
19/07/2022
• Combustíveis, preços nas bombas
• Governo age por nova redução do diesel
• Mesmo com medidas já anunciadas,...
• Preço do diesel e do etanol...
• Cai menos do que o da gasolina
• Novas propostas incluem adiar prazo...
• Para compra de créditos antipoluição
• Recuo na gasolina alivia a inflação,...
• Mas a pressão segue nos alimentos



Energia solar, ESP 20/07/2022

• Retomada verde, mudança na matriz

• Energia solar já é...

• A 3º. Em potência no Brasil

• Segundo a Absolar,...

• A fonte...

• Agora atrás só da hidroelétrica e da eólica....

• Acumula mais de R$ 86,2 bilhões em investimentos no País



Preço da gasolina, ESP 
20/07/2022
• Combustíveis, primeiro corte no ano

• Redução da gasolina ...

• Dá alívio à inflação

• Petrobrás corta preço em 4,9%....

• O equivalente a R$ 0,20 por litro...

• E Bolsonaro diz que empresa...

• ‘vai achar seu rumo agora”

• Impacto no IPCA deve vir em julho e agosto



Adriano Pires, ESP 23/07/2022

• A atual crise de energia

• Parece que a saída clássica...de recessão...

• Utilizada após os choques de petróleo nos anos 1970...

• Voltou! Fez o setor de energia virar de cabeça para baixo.

• Invasão da Ucrânia atingiu quatro alvos sensíveis:
• Existe uma guerra sem previsão de fim
• Transição energética, que reduziu investimentos em exploração/produção de 

petróleo nos últimos seis anos
• Esgotamento da capacidade de refino em escala mundial
• Presença significativa do gás natural na matriz energética mundial



Preço do Diesel, ESP 23/07/2022

• Combustíveis custos em alta
• Para baixar preço do diesel...

• Governo estende prazo...
• De meta ambiental
• Distribuidoras agora têm até setembro de 2023...

• Para comprovar aquisição de créditos de descarbonização 
(Cbios)...

• O que adia despesas
• Brasil negocia compra de combustível de outros países, diz 

Bolsonaro



Petrobrás, ESP 23/07/2022

• Adriana Fernandes,

• Bolsa de Apostas na Petrobrás

• Lula, Bolsonaro e Ciro ...

• Já avisaram que querem mudar...

• A política de preços da estatal



Unigel, ESP 25/07/2022

• Sustentabilidade, investimento

• Unigel constrói 1ª fábrica de hidrogênio verde no Brasil

• Grupo líder em vários segmentos do setor químico...

• Vai investir R$ 650 milhões...

• Em produto que poderá substituir...

• Combustíveis fósseis

• Usa energia eólica ou solar, e água pura



Estatal gaúcha, ESP 
30/07/2022
• Privatização energia
• Estatal gaúcha...
• É vendida por R$ 928 milhões...
• Ágio de 10,93%
• Subsidiária da CSN...
• Arremata CEE-G
• Esta foi a segunda tentativa de venda e só saiu após 

governo...
• Cortar preço em 33%



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Desemprego, ESP 01/07/2022
• Trabalho, abaixo de dois dígitos
• Desemprego cai para 9,8%...
• O menor nível para maio...
• Desde 2015
• É a primeira vez que a taxa ...
• Fica abaixo de 10%...
• Desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016...
• Aponta IBGE na Pnad Contínua
• Emprego melhora em cenário ruim
• É expressiva a redução da taxa de desemprego, mas o quadro 

social ainda é de aumento da pobreza e da fome



Dubai intercâmbio, ESP 
02/07/2022
• Sua carreira, oportunidades no exterior
• Dubai vira destino de intercâmbio...

• Para turbinar carreira de brasileiros
• Com visto rápido,..
• A maior cidade dos Emirados Árabes...

• Oferece oportunidades e cursos...
• Para quem quer trabalhar e estudar
• A empregabilidade em Dubai para brasileiros está em alta em 

todos os setores,...

• Pois só 10% da população é local



Educação profissional e 
corporativa, ESP 03/07/2022
• Trabalho, formação profissional
• Empresas investem em escola própria
• Carência de mão de obra especializada...
• Leva empregadores a criar instituições de ensino,...
• Replicando uma estratégia bem sucedida em países como USA e a 

Alemanha
• Apesar do desemprego alto,...
• Falta gente habilitada para postos-chave
• Escolas tradicionais não tem acompanhado o ritmo de mudança nas 

empresas
• XP Educação (Faculdade), BTG (financiam Instituto de Tecnologia e 

Educação – Inteli)



Emprego construção, ESP 
06/07/2022
• Trabalho, maior nível desde 2016
• Emprego na construção civil...
• Cresce 30% em dois anos
• É uma das atividades que mais tem gerado oportunidades no 

Brasil
• Responsável pela diminuição do desemprego
• Dados PNAD/IBGE
• Rendimento médio dos trabalhadores da construção civil é R$ 

2.069,00
• Vagas vêm em boa hora, mas juros altos ameaçam desacelerar o 

setor



Carreira Home Office, ESP 
10/07/2022
• Vida profissional, em busca de promoção

• Como ascender na carreira...

• Mesmo em home office

• Trabalho híbrido ou remoto...

• Preocupa principalmente os trabalhadores recém-
formados,...

• Que sentem falta da interação



Semana  de 4 dias, ESP 
10/07/2022
• Trabalho, equilíbrio
• Empresas testam semana de 4 dias

• Novo modelo de jornada,...
• Inspirado em experiências de países como o Reino Unido,...
• Estados Unidos e Nova Zelândia...

• Começa a ser implantado por companhias no Brasil
• Novo modelo vira estratégia...
• Para retenção de funcionários

• Empresas percebem que, com o benefício, conseguem competir 
com estrangeiras



Trabalho na indústria, ESP 
22/07/2022
• Trabalho, década de crise

• As industrias brasileiras empregavam 7,7 milhões em 2011

• Em 11 anos...

• Indústria perde 1 milhão de vagas desde 2011

• Pesquisa Industrial Anual (PIA) – Empresa 2020

• Perda concentrada em:
• Confecção artigos vestuário e acessórios (258,4 mil)
• Preparação/artefatos de couro (138,2 mil)
• Metal/máquinas (134,2 mil)



Jogos Seleção Trainees, ESP 
23/07/2022
• Sua carreira,...

• A nova cara do recrutamento

• Jogos são a nova tendência...

• Dos processos de seleção de trainees

• Testes tradicionais usados no passado...

• Dão lugar a etapas...

• Com games e dinâmicas ..

• Em grupo online com os candidatos



XP busca de talentos, ESP 
24/07/2022
• Porta de entrada...

• Sem restrição etária

• Busca da XP por talentos...

• Prioriza  “espírito jovem”

• Para executivos do banco de investimentos...

• Característica pode estar em ...

• Profissionais novos ou com mais experiência



Assessor de Investimentos, ESP 
24/07/2022
• Sua carreira, oportunidade de emprego

• Abertura de mais de 5 mil vagas...

• Provoca corrida para ser...

• Assessor de investimentos

• Total de certificação de profissionais...

• Subiu de 14.920 para 19.531

• Oferta no entanto é insuficiente para atender à demanda



Salário de CEO, ESP 
24/07/2022
• Mercado de trabalho, ganhos em alta

• Salário de CEO...

• Passa de R$ 1 milhão

• Levantamento feito a partir de documentação enviada à CVM...

• Por empreses listadas em Bolsa...

• Mostra que remuneração anual de 90 executivos...

• Superou R$ 1,1 bi em 2021

• Mesmo com pandemia e economia fraca...

• Executivos tiveram aumento de 30% em seus ganhos em 2021



Empregos gerados, ESP 
29/07/2022
•Mercado de trabalho, dados do Caged

• País gera...

•Mais de 277 mil vagas formais...

• Em junho



Taxa de desemprego, ESP 
30/07/2022
• Mercado de trabalho, recuperação
• Taxa de desemprego...

• Recua para 9,3%
• Resultado no segundo trimestre...
• É menor para o período desde 2015

• Dados do IBGE indicam ...
• Que vagas com registro em carteira....
• Responderam por dois terços dos novos empregos

• Setor público é destaque na geração de empregos formais, 
mostra IBGE



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Banco Next, do Bradesco, ESP 
02/07/2022
• Renato Ejnisman,

• Presidente do Next, do Bradesco,....

• Diz que boa parte dos bancos ...

• E das carteiras digitais deve desaparecer

• Segundo ele, está se criando um “pelotão da frente”...

• Dos neobancos

• A ideia do Next é ampliar a oferta de produtos...

• e avançar no crédito



Criptomoedas, ESP 
04/07/2022
• Guilherme Rebane,

• Head da América Latina na OSL (companhia de ativos 
digitais com sede em Hong Kong)

• “o mercado de criptomoedas está amadurecendo”

• “as exchanges globais querem vir para o Brasil”

• A regulação do mercado ...

• Vai permitir que as gestoras...

• Enxerguem as criptomoedas como opção



Criptomoedas, ESP 09/07/2022

• “inverno cripto”, desvalorização dos ativos

• Todas as criptomoedas...

• Fecharam junho no vermelho

• Bitcoin foi o ativo...

• Que teve maior queda no mês...

• De 44%

• Entre 40 ativos mapeados, nenhum registrou resultado 
positivo



Itaú compra, ESP 
09/07/2022
• Setor financeiro, mercado nos EUA

• Itaú anuncia compra de 35%...

• Da corretora Avenue...

• Por R$ 493 milhões

• Aquisição representa um novo avanço da instituição...

• No mercado de investimentos...

• Após se “divorciar” da XP

• Intenção é assumir controle da companhia em dois anos



Fintechs, ESP 13/07/2022

• Mercado de crédito, fatura atrasada

• Fintech que usa limite do cartão de terceiros....

• Atrasa pagamentos

• VirtusPay pega emprestado limite de pessoas físicas...

• Para financiar compras on line...

• De público sem acesso a crédito



Alta de Juros, ESP 22/07/2022

• Política monetária, revisão de estimativas

• Novas altas dos juros...

• Vão esfriar retomada,....preveem analistas

• Aumento prolongado da taxa básica...

• Pode anular melhora da economia no primeiro semestre...

• Que ficou acima do esperado



Selic aperto maior, ESP 
22/07/2022
• Política monetária, revisão de estimativas

• Mercado já vê aperto maior para Selic

• Receio com alta da inflação...

• E previsão de piora do quadro fiscal em 2023....

• Levam bancos e consultorias...

• A projetar até 3 novos aumentos para juros...

• Que poderiam chegar a 14,25%



Mercado Pago Banco, ESP 
26/07/2022
• Fintech, modelo de negócio

• Mercado Pago...

• Passa a ser oficialmente...

• Um banco digital

• Criada para processar as transações financeiras no Mercado 
Livre...

• Empresa também atua hoje como financeira...

• E corretora de seguros



Política Fiscal e 
Dívida Pública



PEC Benefícios, ESP 
01/07/2022
• Legislativo, em ano eleitoral

• Senado aprova PEC ...

• Que turbina benefícios ...

• Ao custo de R$ 41,2 bi

• Texto institui estado de emergência até o fim do ano,...

• Amplia o Auxílio Brasil...

• E cria bolsa-caminhoneiro e auxílio para taxista...

• Entre outras medidas fora do teto de gastos



Risco Fiscal Juros, ESP 06/07/2022

• Contas públicas, desconfianças do mercado
• Risco fiscal ...
• Eleva juro pago pela União
• Enquanto avança a “Pec Kamikaze”...
• Que fura o teto de gastos...
• O tesouro já arca com juros de 6,17%  para vender seus papéis
• A taxa é idêntica à do fim do 1º mandato de Dilma
• Ruim para o governo, a alta é vista como de maior remuneração e 

oportunidades para investidor
• Mas é preciso avaliar prazo dos títulos, pois resgates antes do 

vencimento podem significar prejuízo



José R. Mendonça de Barros, ESP 
10/07/2022
•Da foto bonita ao populismo radical

•A destruição do ordenamento orçamentário...

•Se traduz em emendas de todos os tipos



Tabela IR, ESP 14/07/2022

• Tributos, imposto de renda

• Congelada desde 2015,...

• Correção da tabela do IR...

• Entra no foco de presidenciáveis

• A tabela terá de ser revista...

• PT quer incorporar alíquotas maiores...

• Para aqueles que ganham uma renda muito alta



Celso Ming, ESP 15/07/2022

• O vale-tudo no Congresso

• Oposição em peso votou no a favor da “PEC Kamikase”

• Causa distorções na governança fiscal

• Técnicos da Câmara veem risco fiscal

• Em termos macroeconômicos,...

• Pode ter efeitos positivos na economia

• Guedes defende “PEC Kamikase”...

• E diz a investidores que “fiscal está forte”



Teto de Gastos,ESP
18/07/2022
• Eleições 2022, contas públicas
• Teto entra no foco das campanhas

• PEC “Kamikaze” coloca em xeque...
• Estabilidade de contas públicas a partir de 2023...
• E pré-candidatos à Presidência defendem criação ...

• De uma nova regra fiscal para o País
• Economia já estuda mexida no teto para ampliar gastos além da 

inflação
• Com o apoio do Planalto, pasta simula impacto na dívida pública de 

um aumento real de até 1,5% nas despesas



Teto de gastos, ESP 21/07/2022

• Contas públicas, meta fiscal

• Com teto de gastos até 2027....

• Dívida fica abaixo ...

• De 70% do PIB...

• Diz Tesouro

• Relatório com projeções para uma década...

• Apresentado pelo órgão...

• Reforça a importância da âncora fiscal



Contas públicas cortes, ESP 
21/07/2022
• Contas públicas, ajuste ao teto
• Órgãos e ministérios ...
• Já se queixam de falta de verbas...
• Ante novo corte
• Governo pode reduzir o contingenciamento...
• De R$ 5 bi para próximo de R$ 3 bi...
• Com ajustes por dentro do próprio orçamento
• Mesmo com a alta na arrecadação....
• O governo será obrigado a cancelar gastos às vésperas da 

eleição...
• Para cumprir a regra que limita despesas à variação da inflação



Orçamento, Corte ESP 23/07/2022

• Orçamento, ajuste ao teto de gastos

• Governo define novo corte de R$ 6,7 bi

• É o terceiro bloqueio de despesas...

• No Orçamento no ano...

• Elevando total para R$ 12,74 bi

• Economia deve divulgar no dia 25 detalhamento de áreas que 
vão perder mais receita



Cortes e Dividendos, ESP 
26/07/2022
• Orçamento, ajuste ao teto
• Saúde e educação na mira dos cortes

• Sem poder mexer em Ciência e Tecnologia...
• Governo deve escolher áreas com maiores desembolsos...
• Para definir corte adicional de R$ 6,7 bilhões no Orçamento 

deste ano

• Para entregar contas no azul,...
• Governo quer mais dividendos de estatais
• Pedido é para que repasses sejam feitos a cada três meses

• Novos benefícios e corte de impostos vão custar quase R$ 58 bi



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



Renda fixa, ESP 02/07/2022
• Mercado financeiro, desempenho
• Com alta do juro,...

• Renda fixa é o melhor ativo do 1º semestre
• Levantamento realizado pela Yubb...
• A pedido do E-Investidor...

• Mostra investimentos mais rentáveis...
• Dos primeiros seis meses
• Com cenário de recessão,...

• Nenhum ativo superou o Índice Geral de Preços – Mercado, da 
FGV-IBRE



Fabio Gallo, ESP 02/07/2022

• “O Urso acordou”

• Devemos gastar tempo e esforço...

• No que podemos controlar...

• E ficar mais bem preparados

• Pois a maré não está para peixes

• Rumos da economia mundial, taxa de juros em alta...

• O mercado de ações foi abraçado pelo “urso”



Ernst Young, ESP 03/07/2022

• Vida corporativa, questão de princípios

• EY paga US$ 100 milhões...

• Por burlar exames de ética

• Foi a maior multa paga por uma empresa de auditoria...

• Em investigação do SEC...

• Xerife do mercado de capitais nos EUA

• Com mais de 300.000 empregados,...

• A EY é uma das “big 4” da auditoria



Ações de commodities, ESP 
04/07/2022
• Bolsa, matérias-primas em dólar

•Ações de commodities encerram junho no vermelho

• Vale investir?

• Especialistas veem ciclo de alta de produtos...

• Como minério de ferro e petróleo perto do fim,...

•Mas entre eles há quem ainda enxergue oportunidade 
para a compra dos papéis



Fabio Gallo, ESP 09/07/2022
• Fundos Imobiliários
• Investidor deve diversificar sua carteira
• Fundos Imobiliários (FII) são alternativa
• Dois grandes tipos de FII
• Fundos Tijolo: edifícios comerciais, shoppings, galpões, 

hotéis etc
• Fundos de papel: títulos do mercado imobiliário (Letras de 

Crédito Imobiliário (LCIs), Certificados de Recebíveis 
Imobiliários (CRIs), Letras Hipotecárias (LHs) e Cotas de 
outros FIIs



Getnet abandona Bolsa, ESP 
09/07/2022
• Mercado de ações, briga das máquinas de cartões

• Nove meses após abrir capital,...

• Getnet decide abandonar a Bolsa

• Terá apenas o Grupo Santander no quadro de acionistas

• O negócio Getnet, no entanto, apesar de abandonar a Bolsa, 
está crescendo



Fundos taxa administração, 
ESP 10/07/2022
• Mercado de capitais, mordida no rendimento
• Taxa de administração de fundos “mono ação”...

• Pode chegar a 3% ao ano
• Pesquisa mostra 66 fundos...
• Que investem em um só ativo....

• Principalmente Petrobrás e Vale
• Para especialistas, taxa deveria ser muito ou extremamente 

baixa,...
• Já que quase não há muito trabalho em gerir uma carteira com 

uma única ação



Gestora Warren, ESP 
11/07/2022
• Tito Gusmão, CEO da gestora Warren

• “faça chuva ou sol, continue na Bolsa”

• Segundo Tito, ...

• Investidores devem pensar no longo prazo...

• E aproveitar o  momento para comprar mais ações

• “as pessoas ficam felizes com lojas de shopping em 
promoção...

• Mas na Bolsa parece que é o contrário”



Sinquia Tecnologia, ESP 
14/07/2022
• Tecnologia, mercado financeiro
• Rara empresa de tecnologia “no azul” neste ano,...
• Dedicada ao mercado corporativo,...
• Sinquia incomoda a B3
• Empresa de software que fornece soluções para fintechs....
• Chamou a atenção da Bolsa,...
• Que adquiriu negócios para atuar no mesmo mercado...
• Concorrente da Sinquia na oferta de soluções tecnológicas 

para empresas financeiras



VirtusPay calote, ESP 
16/07/2022
• Crise em fintech, crédito cedido

• Donos de cartões..

• que cediam os limites de seus cartões de crédito... 

• Vão à Justiça...

• Depois do calote da VirtusPay



IRB ressurge, ESP 
17/07/2022
• Mercado financeiro, espiral negativa

• Depois de indícios de fraude....

• IRB tenta ressurgir das cinzas

• Ressegurador , que já foi “queridinho do mercado”,...

• Viu preço de suas ações...

• Recuar de mais de R$ 100,00.....

• Para R$ 2,00 nos últimos anos na Bolsa



Créditos “podres”, ESP 
18/07/2022
• Mercado financeiro, dívidas em atraso

• Venda de “créditos podres” pode chegar a R$ 60 bi no ano

• Grandes bancos são os principais ofertantes desses ativos

• Redes de varejo e bancos digitais ...

• Engrossam volume de operações



“Fininfluencers”, ESP 18/07/2022

• Finanças pessoais em alta
• Influenciadores digitais expandem audiência...

• Com dicas de investimento
• “fininfluencers” já reúnem público...
• Superior a 91 milhões de pessoas..

• Que buscam recomendação sobre compra de ações
• Junto com a fama, cresce preocupação com confiabilidade de 

informações
• Brasil é número um em ranking mundial de influenciadores digitais 

em investimentos



Brookfield desinvestimento, ESP 
22/07/2022
• Fusões e aquisições, renovação de portfólio

• Brookfield procura comprador...

• Para Quantum (linhas de transmissão elétricas)...

• Para BRK (saneamento)

• Brookfield tem R$ 156 bilhões de investimento no Brasil

• Investidor muito ativo e há muitas décadas no Brasil...

• Mas fica girando o portfólio de investimentos



Fabio Gallo, ESP 23/07/2022

• Mercado em baixa...

• É hora de investir?

• A chave para...

• Maior grau de bem-estar financeiro...

• É investir de forma constante...

• Ao longo dos anos



Inter Nasdaq, ESP 
25/07/2022
• Mercado financeiro, Brasil nos EUA
• Com estreia em momento difícil...
• Inter amarga perdas no 1º mês na Nasdaq
• Banco Digital teve queda de quase 15% ...
• Nos primeiros 30 dias de negociação na Bolsa...
• Que reúne negócios de tecnologia em Nova York
• BDRs do Inter também tiveram baixa
• Inter estreou na Nasdaq em meio à maior inflação dos 

últimos anos, juros em alta e risco de recessão nos EUA



Petrobrás Conselho, ESP 
28/07/2022
• Petrobrás reforça poder do conselho

• Empresa dá ao colegiado...

• Mais poder para supervisionar a definição de preços dos combustíveis

• Medida busca ampliar blindagem contra futuras ingerências políticas

• Combustíveis, definição de preços

• Conselho tenta blindar Petrobrás....

• De futuras ingerências políticas

• Decisão final sobre reajustes de preços....

• Permanece com a diretoria executiva...

• Apesar da medida dar mais voz ao colegiado



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



Euro perde força, ESP 
13/072022
• Internacional, paridade com o dólar

• Euro perde força...

• Com temor da recessão

• Atingiu a paridade...

• 1 euro por 1 dólar

• Temores crescentes de recessão



Fábio Alves, ESP 20/07/2022

•Réquiem ao Euro

•A moeda está numa encruzilhada...

•Entre recessão moderada (com o gás russo)....

•E severa (sem gás)



PIB e Inflação



Inflação, ESP 01/07/2022
• Indicadores, IPCA em 2022
• BC admite inflação fora da meta...
• BC admite que a meta será descumprida ... 
• Pelo segundo ano seguido
• Para economistas,...
• Cresce chance de alta da Selic...
• Às vésperas da eleição
• COPOM indica para agosto nova alta da Selic,...
• Que pode subir para 13,5% ou 13,75%



Inflação puxada, ESP 
02/07/2022
• Indicadores, impacto para o consumidor

• Volta do tributo e câmbio,...

• Devem puxar inflação em 2023,...

• Dizem economistas

• Decisão do governo federal...

• De zerar a alíquota do PIS/Cofins...

• Só vale até dezembro

• Incertezas globais também devem pesar



Paulo Leme, ESP 03/07/2022
• Cabrito assado à portuguesa...

• E inflação

• Banco Central Europeu em Sintra...

• Almoço farto com comidas portuguesas...

• Diferente do habitual e temido “frango de borracha” e “chafé”...

• Nos últimos 10 anos...

• O mundo abusou das políticas monetária e fiscal...

• Para estimular a demanda a crescer

• E vem a inflação!



Affonso Celso Pastore, ESP 
03/07/2022
• CDS, câmbio e populismo

• Bolsonaro está disposto ...

• A pagar qualquer preço para se manter na Presidência

• Depreciação recente do Real

• Aumento da taxa de juros do FED

• Aumento o risco, medido pelas cotações do CDS de 10 anos

• Dívida bruta do Brasil atinge 90% do PIB



Fábio Alves, ESP 
06/07/2022
• Após inflação...

• Recessão!!

• Existe o temor de que, com alta da inflação...

• Se adotem políticas monetárias rígidas...

• Que levem à recessão e desemprego!

• Nos USA, trabalho segue robusto, ...

• Mas uma criação menor de emprego vai gerar tensão



Inflação IPCA, ESP 
09/07/2022
• Após alta do IPCA,...
• Mercado vê trégua
• Índice oficial sobe 0,67% no mês...
• E chega a 11,89% no acumulado de 12 meses
• Para especialistas, corte de impostos levará a deflação em 

julho,...
• Mas quadro fiscal preocupa
• Mercado prevê IPCA menor este ano,...
• Mas já vê furo da meta em 2023
• Projeções do BC para inflação: 

• 2022, caiu de 8,27% para 7,96%
• 2023, subiu para 5,01%



Celso Ming, ESP 10/07/2022

• Sinais de recuo da inflação

• Inflação veio alguma coisa acima do esperado

• Corrosão do poder aquisitivo...

• É inegável...

• E se reflete na baixa evolução do consumo...

• Porque o orçamento já não dá conta...

• Das despesas domésticas



Cláudio Adílson G., ESP 
11/07/2022
• A inflação está criando raízes 

• há indicadores...

• Quanto ao caráter disseminado...

• e autossustentável...

• Do atual processo de alta de preços



Consumo famílias PIB, ESP 
19/07/2022
• Aperto das famílias emperra o PIB

• Inflação, juro alto e orçamento apertado...

• Freiam o consumo familiar...

• Atrapalham os negócios...

• E dificultam o crescimento



Projeção inflação, descoladas ESP 
22/07/2022
• Por que as projeções de inflação...
• Do mercado...
• E do BC...
• Para os próximos 2 anos...
• Estão descoladas....
• BC acredita que em 2023 a inflação pode ficar “o redor da meta” 

em 3,25%
• Para o mercado, 7,5% em 2022...
• E 5,7% em 2023
• Os fatores explicativos das altas são os mesmos para o BC e 

Mercado, mas com magnitudes diferentes



Tributos inflação, ESP 
27/07/2022
• Indicadores, IPCA-15 em julho

• Corte de tributos desacelera a inflação...

• Prévia do IPCA...

• De 0,13 % , ...

• Bem abaixo do 0,69% de junho...

• Reforça as projeções de deflação neste mês

• Em contraponto, os alimentos e os serviços preocupam 
economistas



Fábio Kanczuk, ESP 
27/07/2022
• Inflação na meta...

• É um jogo que dá para jogar

• Ex-diretor do BC crê que...

• Com a Selic a 14,25%...

• Previsão para 2023 pode ser alcançada

• Fábio é head de macroeconomia da gestora Asa Investments



Inflação prévia, ESP 
28/07/2022
• Pequena trégua na batalha dos preços

• Prévia da inflação...

• Aponta menor avanço em julho (2022) ...

• Graças a corte de impostos...

• Mas causas do desajuste de preços permanecem



PIB previsão, ESP 
30/07/2022
• Bancos elevam...

• Previsão de alta do PIB...

• Para até 2,5 %

• Analistas do Bradesco...

• Preveem que taxa de desemprego...

• Vai cair para 8,0%...

• No fim deste ano



Câmbio e contas
externas



Celso Ming, ESP 01/07/2022
• Pujança nas contas externas
• Contas externas estão exuberantes

• Relatório da Inflação, Banco Central, 30 de junho
• Projeção de superávit para Transações Correntes em 2022
• 4 bilhões de dólares, o primeiro desde 2007

• Balança comercial projeta saldo positivo de US$ 86 bi
• 139% > 2021, graças a commodities
• Fluxo de investimentos diretos (IDP), US$ 55 bi, maior que US$ 

46 bi em 2021, mas inferior a média dos últimos anos, acima de 
US$ 70 bi



Dólar recessão, ESP 
07/07/2022
•Mercado financeiro, cotações em alta

•Dólar chega a R$ 5,42...

•Sob temor de uma recessão global



PIB, Dólar e Bolsas, ESP 
08/07/2022
• Projeção “prévia do PIB”...
• Atividade econômica tem retração de 0,44% em abril, diz BC
• Índice de Atividade Econômica, Banco Central (IBC-Br)
• Para o ano, segue previsão de crescimento de 1,7% 
• Finanças, recuperação de perdas
• Em dia de alívio no mercado,....
• Bolsa avança 2,04% (IBOVESPA 107.700 pontos)
• Acumulado de perdas em 2022 está em 3,9%
• Dólar caiu 1,42% frente ao Real
• No exterior, dólar estável e euro caindo



Guedes PIB, ESP 14/07/2022

• Guedes deve anunciar hoje...

• Revisão do PIB para cima...

•De 1,5% para cerca de 2,0% em 2022



PIB do Brasil, ESP 
15/07/2022
• IBC-Br: segundo mês seguido de queda

• “Prévia”  do PIB,...

• Indicador do BC ...

• Recua 0,11% em maio

• Min Economia aumenta...

• De 1,5% para 2,0%...

• A projeção de crescimento no ano



Affonso Celso Pastore, ESP 
17/07/2022
• O fortalecimento do dólar

• Vai depreciar as outras moedas...

• E aumentar pressões inflacionárias no País

• Assistiremos em 2023 a uma piora...

• No desempenho das receitas...

• Limitando o espaço para os gastos



Bloco Mercosul tarifas, ESP 
21/07/2022
• Depois do Brasil,..

• Bloco corta em 10%...

• A tarifa de importação...

• Ou seja, a Tarefa Externa Comum (TEC) do bloco

• A redução da TEC...

• Vai alcançar cerca de 87%...

• Dos produtos negociados pelo bloco



Cotação do dólar, ESP 
22/07/2022
• Com exterior...

• E incertezas fiscais...

• Dólar vai a R$ 5,49

• Mercado vê piora do quadro fiscal em 2023...

• Com medidas recentes adotadas pelo governo



Mercosul divergência, ESP 
22/07/2022
• Cúpula do Mercosul, Divergência

• Acordo com a China...

• Opõe Argentina e Uruguai

• Uruguai quer acordo bilateral com a China

• Argentina quer que o bloco faça a negociação



Comércio e 
Economia 

Internacional



Crise global, ESP 03/07/2022

• Crise global

• Inflação derruba popularidade ...

• Até de líderes sul-americanos recém-eleitos

• Alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos...

• Afeta estabilidade de presidentes de esquerda,...

• Como Gabriel Boric, no Chile,...

• E de direita, como Guillermo Lasso, no Equador



The Economist, ESP 03/07/2022

• Por que a inflação...
• Deve seguir acima do nível pré-pandemia
• A inflação em 12 meses...
• Passa de 9% nos países ricos
• Indicadores de reajustes salariais ...
• E de expectativas de inflação...
• Sugerem que os preços...
• Devem continuar subindo em ritmo acentuado nos países 

ricos



Argentina Economia, ESP 
05/07/2022
• O veneno kirchnerista

• Renúncia do ministro Martin Guzmán sugere que...

• A administração está sendo subjugada ...

• Pelo radicalismo de Cristina Kirchner

• Silvina Batakis...

• Nome ligado à Cristina Kirchner...

• É aposta contra crise na Argentina

• Silvina é contra os termos do acordo com o FMI



Turquia Inflação, ESP 
05/07/2022
• Inflação anual na Turquia...

• Vai a 78,6%...

• É o maior patamar desde 1998...

• E lira desvaloriza

• Erdogan tenta forçar a diminuição dos juros..

• O que cria distorções...

• E aumenta a incerteza na economia



Wall Street, ESP 05/07/2022

• Indicadores, crise nos Estados Unidos

• Medo de recessão...

• Emperra mercado...

• Wall Street pode ter onda de demissões

• Número de aberturas de capital...

• Desabou frente ao “boom” de 2021,...

• Enquanto áreas de renda fixa ..

• E de fusões encolheram



Criptomoeda El Salvador, ESP 
06/07/2022
• Prejuízo geral no país...
• Aposta em criptomoedas deixa El Salvador ..

• À beira da falência
• Um ano após bitcoin ...
• Se tornar uma moeda nacional...

• Reservas do governo perderam cerca de 60% do valor presumido
• Uso de bitcoin entre salvadorenhos despencou...
• O presidente, para incentivar o uso de bitcoin, ofereceu $30 

dólares para que baixasse aplicativos, e conquistou 60% das 
pessoas



USA emprego, ESP 09/07/2022

• Internacional, aperto monetário

• Dado de emprego reforça alta de juros nos EUA

• País gera 372 mil novos postos em junho...

• Acima das previsões

• Elevação de 1 ponto dos juros...

• Entra no radar do mercado



Argentina inflação, ESP 
10/07/2022
• Internacional, sem referência

• Argentina vive nova crise,...

• E lojas não sabem nem quanto cobrar

• Para especialistas,..

• Disputa política que terminou...

• Com troca de Ministro da Economia...

• Põe país no caminho da estagflação



EUA temor da recessão, ESP 
10/07/2022
•Conjuntura, juros em alta

•Temor de recessão...

•Deve afetar lucros de empresas nos Estados 
Unidos



The Economist, ESP 10/07/2022

• A queda das commodities....

• É sinal de uma possível recessão?

• Cotações de produtos agrícolas e minerais...

• Tiveram redução nas últimas semanas...

• Em razão do aumento dos juros...

• e do temor de retração econômica

• As preocupações com uma recessão estão ganhando terreno



Argentina Inflação, ESP 
12/07/2022
• Rombo fiscal, país em nova crise
• Nova Ministra, Silvina Batakis, ...
• Anuncia plano para controlar...
• Déficit na Argentina
• Com medidas de política econômica para tentar retomar o 

equilíbrio fiscal do país
• Ela vai manter o acordo de renegociação da dívida de U$ 45 

bi com o FMI
• Inflação: Silvina vê “pura especulação” na atual onda de 

remarcação de preços



Twitter Elon Musk, ESP 
12/07/2022
• Tecnologia, negócio desfeito
• Fracasso de venda do Twitter...
• É “balde de água fria” em bancos
• Morgan Stanley e Goldman Sachs...
• Viam em aquisição por Elon Musk...
• Um alívio financeiro em tempos de crise
• Comissões superariam R$ 1 bilhão
• Divergência sobre contas falsas gerou conflito entre Musk e 

Twitter



USA inflação, ESP 
14/07/2022
• Internacional, disparada de preços
• Inflação anual nos EUA...
• Chega a 9,1%...
• E mercado prevê alta maior dos juros
• Aumento mais agressivo das taxas de juros...
• FMI reviu para baixo projeções do PIB norte americano...
• Alta de 1,0% em 2022 e de 2,3% em 2023
• Já o Bank of America prevê queda de 1,4% em 2022 e alta 

de 1,0% em 2023



Celso Ming, ESP 14/07/2022

•Mais inflação...

•Nos Estados Unidos

•Economia USA tossiu...

•E o resto do mundo 

•Desvalorização do euro

•Valorização do dólar 



Medo recessão global, ESP 
15/07/2022
• Internacional, preço em queda

•Medo de recessão global...

•Mantém petróleo barril tipo Brent...

•Abaixo dos US$ 100



FMI Incerteza, ESP 
17/07/2022
• Economia mundial...

• Risco para o PIB

• FMI fala...

• Em incerteza “excepcionalmente alta”

• Alta inflação prejudica projeções

• Mas os países precisam enfrentar o cenário incerto



China e Brasil, ESP 
17/07/2022
• China perde vigor...

• Brasil perde dólares

• Política de Covid-zero...

• Faz a economia chinesa perder impulso...

• E prejudica as exportações brasileiras



Parques de Escritórios, ESP 
17/07/2022
• Urbanização, mudanças nos locais de trabalho

• Parques de escritórios no subúrbio dos EUA...

• Estão com os dias contados

• As grandes instalações...

• Calmas e distantes dos centros urbanos...

• Preferidas por empresas nos anos 60 e 80...

• Perderam apelo

• Jovens millenials querem locais mais urbanos 



Zona do Euro inflação, ESP 
20/07/2022
• Internacional, disparada de preços

• Inflação anual na Zona do Euro...

• Vai a 8,6% em junho

• Passou de 8,1% em maio para esse novo patamar



Reino Unido inflação, ESP 
21/07/2022
• Indicadores, recorde em quatro décadas

• Inflação anual no Reino Unido...

•Vai a 9,4% em junho



Inflação na Europa, ESP 
21/07/2022
• Inflação europeia....

•Que está em 8,6% anual (junho)...

• É risco para o Brasil

• Embora autossuficientes em desarranjos 
econômicos...

•O Brasil importa problemas da Europa, dos EUA e da 
China



Celso Ming, ESP 22/07/2022

• Sobem os juros na Zona do Euro

• Inflação sobe, acumulado de 12 meses até junho 2022,

• Para 8,6%...

• O Banco Central Europeu aumentou os juros...

• Pela primeira vez em 11 anos...

• De  + 0,5%..



BCE juros, ESP 22/07/2022

• Crise global, combate à inflação

• Banco Central Europeu...

• Eleva a taxa de juros...

• Pela primeira vez desde 2011

• Taxa de juros subiu 0,5%..

• Taxa de depósitos do BCE passa de -0,5% para 0,0%..

• De empréstimos passa de 0,25% para 0,75%



Argentina Câmbio, ESP 
23/07/2022
• Turismo, cotação vantajosa

• Câmbio na Argentina...

• Dá impulso à Western Union no Brasil

• Companhia americana,...

• Que trabalha com remessas de dinheiro há 150 anos...

• Ganhou força na Argentina...

• Após ter comprado o serviço local Pago Fácil

• Câmbio pode ser feito via Pix



CEO Amazon, ESP 24/07/2022

• Gigante da tecnologia, influência

• Novo chefão da Amazon,...

• Andy Jassy rompe com estilo de liderança de Bezos

• Um ano depois de assumir o principal cargo na gigante do 
varejo,...

• CEO prioriza cortes de gastos...

• E se esforça para barrar projetos de lei...

• Vindos de Washington



The Economist, ESP 
24/07/2022
• Aumento das taxas de juros USA e Euro

• Crises em emergentes...

• Agora são mais difíceis de resolver

• Embora a ameaça para a economia mundial...

• Seja hoje menor...

• Ficou mais difícil fechar acordos...

• Para conseguir alívio das dívidas



Bank of America, ESPdddd
24/07/2022
• Michael Gapen

• “Temos de levar em conta risco de recessão global”

• Economista –chefe para o BOA na Al

• Ele fala sobre a alta de juros nos EUA e Europa...

• Para enfrentar escalada da inflação



Henrique Meirelles, ESP 
25/07/2022
• O FED está atrasado

• BC dos EUA...

• Está na pior posição para uma autoridade monetária...

• Correndo atrás do prejuízo

• FED demorou a agir

• Emitiu muito dinheiro, 

• diminuiu o desemprego para 3,6% ao ano

• Inflação em 9,1% ao ano, mais alta desde 1981



USA juros, ESP 26/07/2022

• Internacional, efeito colateral

• Elevação dos juros...

• Derruba operações do setor imobiliário nos Estados Unidos

• Novas construções...

• E venda de usados...

• Têm queda nos últimos meses

• No Brasil, modelo de empréstimo atenua retração



Fábio Alves, ESP 27/07/2022

• Recessão planejada

•O problema é se o FED...

• Errar a mão nos juros...

• E causar uma queda do PIB...

•Maior do que a planejada



FMI cenário global, ESP 
27/07/2022
• Internacional, efeitos da crise

• FMI vê cenário “sombrio e incerto”...

• Para a economia global

• Com o risco de recessão cada vez mais próximo

• Piora da crise vai limitar crescimento em 2023

• FMI eleva projeção para PIB do Brasil no ano...

• De o,8% para 1,7%...

• E corta a de 2023 de 1,4% para 1,1%



Shopify, ESP 27/07/2022
•Comércio eletrônico, desaceleração

•Shopify demite mil funcionários..

•Cerca de 10% da força de trabalho global

•Empresa canadense 



BC americano, ESP 
28/07/2022
• Estados Unidos, aperto monetário

• BC americano volta a aumentar os juros...

• Em 0,75 ponto

• Fed funds vão subir para o intervalo de 2,25% para 2,5% ao 
ano

• Mercado USA vê chance de alta menor em novas reuniões



USA recessão, ESP 
29/07/2022
• Desaceleração, queda do PIB
• EUA entram em recessão técnica...
• E analistas apontam riscos para o Brasil
• Crise na maior potência...
• E freada global...
• Vão afetar a economia brasileira...
• Exposta também à queda ...
• No ritmo de crescimento da China,...
• Grande importador de commodities



Ilan Goldfajn, ESP 29/07/2022

• Diretor do FMI

• “os ventos estão mudando na América Latina”

• Com menor fluxo de capital...

• A região deve ter desaceleração



Desarranjo nos EUA, ESP 
29/07/2022
• Desarranjo nos EUA...

• Mau sinal para todos

• Juros em alta...

• E risco de recessão...

• Na maior economia do mundo...

• Tendem a retirar dólares de emergentes,...

• Como o Brasil



Celso Ming, ESP 31/07/2022
• A Argentina de novo na pior

• É uma economia ciclotímica

• Está em crise crônica, que de tempos em tempos,...

• Descamba para uma crise aguda, como agora

• O único bom indicador é o crescimento do PIB, em 4% dados FMI

• Dólar sobe 42%

• Grave risco de hiperinflação

• Alta de preços de 64% ao ano

• Pode chegar a quase três dígitos



Affonso Celso Pastore, ESP 
31/07/2022
•O mandato do FED...

•E o “Powell-put”

•Bancos centrais precisam ser independentes...

•Tanto dos governos quanto dos mercados



Ambiente Político
e Social



BRICS , ESP 12/07/2022

• Rubens Barbosa

• O BRICS numa nova etapa

• Grupo não deverá ...

• Se dividir...

• Nem desaparecer

• A duração da guerra na Ucrânia...

• E a evolução geopolítica global vão influir no seu futuro



Albert Fishlow, ESP 
17/07/2022
• O futuro depois das eleições
• Começar a pensar no futuro do País...
• Após as próximas eleições..
• Já é uma necessidade
• Existem diferenças em termos econômicos:

• Bolsonaro livre iniciativa
• Lula reforçando papel do governo na gestão econômica

• Lista de três possibilidades:
• Ampla participação nas eleições
• Simplificação dos objetivos econômicos
• Substituição da regra para alcançar a estabilidade fiscal



Adriana Fernandes, ESP 
21/07/2022
• A promessa  dos R$ 600,00

• Quem for eleito....

• Terá de arrumar a casa...

• E mostrar uma trajetória...

• De redução da dívida



Inflação Pobres, ESP 
23/07/2022
• Pacote de bondades, efeitos colaterais

• Ação do governo contra inflação...

• Onera pobres...

• Dizem economistas



FGTS auxílio, ESP 23/07/2022

• Finanças pessoais, alívio para o bolso

• FGTS vai distribuir lucro de R$ 13,2 bilhões

• Valor corresponde a 99% do lucro do fundo em 2021

• Ainda assim, ...

• Ganho de cotistas vai perder ...

• Para a inflação do ano passado

• Auxílios devem ir para o consumo...

• E pressionar preços



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Startups demissões, ESP 
06/07/2022
• Por que demissões nas startups?
• O que vemos nessas empresas...
• É uma correção de valor...
• Após euforia da pandemia
• Roger Laughlin, CEO da Kavak no Brasil (compra e venda de 

veículos)
• “Demitimos para manter a empresa saudável”
• Já foram feitas duas rodas de demissão em RJ e SP, com 300 

desligamentos
• Loft (startup de compra e venda de imóveis na internet) corta 

384 vagas



Startup Daki, ESP 
08/07/2022
• Crise dos unicórnios, mais cortes

• Startup de entregas demite 119 funcionários

• Juntou-se aos unicórnios demitindo pessoas em massa

• Crise no setor de inovação no País



Elon Musk, ESP 09/07/2022

• Tecnologia, negociação conturbada

• Elon Musk avisa Twitter...

• Que desistiu de comprar a empresa

• Como justificativa...

• Bilionário afirma em documento...

• Que rede social ....

• “não cumpriu com suas obrigações contratuais”



PMEs, ESP 10/07/2022
• Empreendedorismo, conexão pelas redes

• Boca a boca digital...

• Turbina retorno de PMEs

• Marketing de comunidade ajuda...

• Com engajamento das empresas...

• Vendas e atração de novos clientes



Programa de crédito, ESP 
12/07/2022
• Políticas públicas, Pronampe

• Programa de crédito para pequenos negócios...

• Deve ser relançado em julho

• Instituições de fomento...

• Destacam baixa inadimplência...

• De micro e pequenas empresas tomadoras de empréstimos



Startups em New York, ESP 
13/07/2022
• Depois do Vale do Silício,...

• Área metropolitana de New York é o maior celeiro de 
startups...

• 20 milhões de habitantes...

• E um PIB de US$ 1,8 trilhão

• O segundo maior ecossistema de startups...

• Já exibe novas tendências para o varejo



Startup inovação, ESP 
13/07/2022
• Inovação, cenário desafiador
• Uma nova geração de startups...

• Evita demissões e resiste à crise
• Ao contrário da queda de investimentos em “unicórnios”....
• Empresas de inovação em etapa inicial...

• Viram aportes crescerem em 2022
• “algum tipo de correção para as startups em estágio inicial...
• Deve começar nos próximos meses...

• Mas essas companhias não devem sofrer tanto quanto as mais 
maduras”



Acionistas Disputa, ESP 
15/07/2022
• Empresa familiar, varejo

• Empresa “Via” se torna palco...

• Para a briga da família Klein

• Acionista, mas fora do dia a dia da economia,...

• Michel Klein critica remuneração de executivos na dona das 
Casas Bahia,...

• Que tem seu filho Raphael...

• À frente do Conselho



Saúde Mental Plataforma digital, 
ESP 18/07/2022
• Tecnologia, novo mercado

• Saúde mental tem “boom” de procura  por empresas...

• E impulsiona startups

• Plataformas digitais reduzem barreiras.... 

• ao atendimento terapêutico durante a pandemia,

• Mas segmento não está totalmente imune à crise ...

• Que abala mundo “tech”



Crise de startups, ESP 
20/07/2022
• Dinheiro secou...

• Mas diversos caminhos...

• Podem ser tomados...

• Diante do cenário econômico

• Crise decorre de fatores macroeconômicos:
• Alta de juros
• Inflação
• Perspectiva de recessão em todo o mundo



Favelas Empreendedorismo, ESP 
23/07/2022
• Renda frágil, realidade das comunidades

• Quatro em cada dez moradores de favelas...

• Empreendem por necessidade

• Sem opção no mercado formal....

• Pessoas têm de “inventar” atividade...

• E recorrer a “bicos”,...

• Segundo estudo da Digital Favela



Salões de beleza, ESP 
24/07/2022
• Cabelo e unhas...

• Mercado em expansão

• Em 2 anos...

• País abre 343 mil salões de beleza

• Setor é segundo com maior número de empresas ativas...

• E um dos três que mais abrem CNPJs no Brasil



Empreendedorismo, ESP 
28/07/2022
• Empreendedorismo, passo a passo

• O que o empreendedor precisa saber...

• Antes de abrir seu negócio

• O planejamento passa por questões básicas...

• Como separar conta pessoal e profissional...

• E pelo estudo profundo do setor de atuação



Negócios Familiares, ESP 
31/07/2022
• Sucessão, nova geração de empresários
• Curso para lideranças

• De negócio familiar 
• Já formou três CEOs
• Maior parte dos alunos tem entre 25 e 30 anos

• 80% já têm alguma atuação no negócio...
• Que poderão vir a comandar
• Herdeiros voltam aos bancos de escola

• Principal desafio de negócios familiares, sucessão exige 
planejamento de longo prazo e preparação


