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Roberto Rodrigues, ESP 
09/10/2022
• Segundo turno
• A Câmara e o Senado...
• Terão uma bancada afinada ...
• Com as cadeias produtivas do agro
• O presidente que for eleito pode contar com apoio
• Caso queira seguir uma política coerente com os 
princípios básicos da economia



Degradação dos pastos, ESP 
18/10/2022
• Mais de 50% dos pastos...
• Estão degradados
• Recuperá-los é um bom negócio
• Segundo estudo da FGV...
• Recuperação das áreas degradadas...
• Mesmo ao custo de R$ 383 bi..
• Beneficiaria pecuária e ambiente



Gelnex comprada, ESP 
19/10/2022
• Aquisição, produtos à base de colágeno
• Empresa dos EUA...
• Compra catarinense Gelnex...
• Por R$ 6,3 bi
• Companhia foi adquirida pela Darling Ingredientes...
• Após forte disputa que teria incluído a JBS e fundos de 

investimento
• A Gelnex produz 46 mil toneladas de produtos de colágeno por 

ano...
• E exporta para mais de 60 países



Cidades agronegócios, ESP 
21/10/2022
• As cidades do agronegócio
• Cesar F. Martins Garcia
• O agro brasileiro...
• Tem produzido importante fenômeno
• Suas jovens e surpreendentes cidades...
• Construídas com os pés no presente...
• E visão do futuro



Agricultura regenerativa 
certificada, ESP 24/10/2022
• Agricultura regenerativa certificada
• Native é a primeira empresa brasileira...
• A receber o selo ROC TM...

• De agricultura regenerativa
• Há mais de 35 anos...
• A Native desenvolve e aplica...
• Técnicas de produção que...
• Regeneram, revitalizam e equilibram...
• Produtividade e preservação dos recursos naturais



Mulheres do Agro, ESP 
28/10/2022
• Empresas familiares...
• Novas gerações
• Mulheres do agro lutam pela liderança...
• Em sucessão familiar
• Após conquistarem funções de apoio, como jurídico e RH,...
• Agora elas buscam chegar ao maia alto cargo de companhias do setor
• Mulheres desempenham funções fora  do negócio da família...
• Para depois voltar às empresas familiares
• Mulheres são 16% da mão de obra do agro
• Avanço feminino no setor foi de 13,3% em um ano, pesquisa da Deloitte
• Sucessão ajuda a explicar rápido avanço



Celso Ming, ESP 28/10/2022
• O agronegócio...
• E a rejeição a Lula
• Porque essa rejeição?
• MST invadiu terras e destruiu pesquisas
• Economistas do PT alegam pouca geração de empregos 

pelo setor...
• Mas não levam em conta os empregos em serviços e na 

cadeia do agronegócio
• Política do PT é vaga com respeito aos agronegócios



Meio Ambiente



Mercado de carbono, ESP 
03/10/2022
• Retomada verde, sustentabilidade
• Brasil mira 15% do crédito de carbono
• Segundo estudo da McKinsey ...
• Com a definição de regras para negociação de créditos...
• País poderá ser um dos líderes globais ...
• Em compensação ambiental...
• Até o fim da década
• Mercado de crédito de carbono pode girar....
• R$ 10 bi até 2030 no País
• Um grupo de grandes empresas já se movimenta...
• para aproveitar o crescimento desse setor no mundo



Metano, ESP 18/10/2022
• Meio ambiente
• Relatório aponta caminhos para País...
• Reduzir em 36% emissões de metano
• Gás é 2º maior responsável...
• Pelo aquecimento global
• Medidas a incentivar incluem ...
• manejo de dejetos animais...
• Melhoramento genético de rebanho....
• E veto à queima de cana



Infraestrutura



Aeroportos da América Latina, 
ESP 03/10/2022
• Aviação, mercado
• Aeroportos da América Latina...
• Mais perto do nível pré-pandemia
• Demanda se recuperando acima do restante do mundo
• Para aéreas combustível sustentável ainda é incerto
• Para voar 100% SAF,...
• Um motor ainda precisa ser desenvolvido



Congonhas Voo Internacional, ESP 
06/10/2022
•Aviação, Ministério da Infraestrutura
•Secretário da SAC (Secretaria da Aviação 
Comercial) ...

•Diz que Congonhas pode voltar a ter...
•Voos internacionais...
•Tipo “ponte aérea da América do Sul”



Porto do Açu, ESP 
09/10/2022
• Infraestrutura, projetos
• Porto do Açu...
• Prevê R$ 22 bi em investimentos
• Complexo portuário...
• Que já está entre os dez maiores em movimentação de carga no 

País,...
• Tem planos de se tornar ...
• no principal polo de energia eólica no mar do Brasil
• Hoje há 19 empresas no complexo, que empregam 7 mil pessoas e 

contratam cerca de 300  fornecedores



Galpão logístico, ESP 10/10/2022
• ‘boom” do e-commerce
• Entregas mais rápidas
• Fábrica desativada vira galpão logístico
• Falta de espaço para última parada de compras....
• Feitas pela internet antes da entrega...
• Obriga setor a ser criativo
• Indústrias e estacionamentos são convertidos em 

armazéns
• Empresas de guarda-móveis agora priorizam o e-

commerce



Viagens aéreas, ESP 10/10/2022
• Aviação comercial...
• Potencial de crescimento
• Viagens aéreas precisam ficar ...
• Mais baratas no Brasil...
• Diz Iata



Porto de Santos, ESP 
14/10/2022
• Privatização
• Análise deve sair até 6 de novembro
• TCU quer antecipar...
• Relatório sobre Porto de Santos
• Corrida contra o tempo...
• Intenção do Ministério da Infraestrutura ...
• É realizar o leilão do porto...
• Ainda este ano



Estradas Conservação, ESP 
19/10/2022
• Estradas, alternativa para conservação
• Concessão light de 70 BRs...
• Pode driblar falta de recursos públicos
• Com base em estudo...
• CNI sugere oferecer a preços mais baixos de pedágio...
• Trechos de até 150 km de rodovias...
• Que cortam 13 estados



Telecomunicações, ESP 
19/10/2022
• Telecomunicações, serviço em desuso
• Perto do fim da concessão...
• Anatel revê modelo para a telefonia fixa
• Telecomunicações estão ficando obsoletas, mas tem 
ativos

• Ativo: direito do Uso dos postes e dutos
• Serve para a banda larga



Setor aéreo, ESP 20/10/2022
• Setor aérea, estratégia
• Gol e Latam seguem Azul...
• E ampliam voos para o interior do Brasil
• Em um momento difícil para a aviação,...
• Com prejuízos bilionários,...
• Aéreas aumentam número de destinos ...
• Em busca de resultados financeiros mais saudáveis
• Apesar de ter a recuperação mais tímida...
• Gol foi a que mais ampliou destinos



Aeroportos, ESP 21/10/2022
• CCR aeroportos
• Um novo caminho...
• Para os aeroportos do Brasil
• Com 16 novas concessões...
• A CCR aeroportos trabalha para 
• garantir a segurança...
• Aprimorar a experiência dos passageiros...
• E potencializar as vocações regionais



JSL Logística, ESP 22/10/2022
• Expansão
• Gigante brasileira de logística
• FSL cresce na África do Sul...
• E já mira entrada nos EUA...
• E na Europa
• Companhia inicia estratégia de internacionalização...
• Promessa feita ao abrir seu capital na Bolsa, há dois anos
• JSL é empresa de logística do Grupo Simpar (da família 

Simões)



Ferrovias privadas, ESP 26/10/2022
• Infraestrutura
• R$ 16,7 bi em investimento
• ANTT aprova construção...
• De 5 ferrovias privadas
• Total de mais de 1.000 kms de ferrovias
• Cinco novos contratos
• Duas pela empresa Rumos
• Duas pela VLI...
• Uma pela Petrocity



Transporte Marítimo, ESP 
29/10/2022
• Transporte Marítimo
• Pesquisa CNI sobre logística internacional
• Com 465 empresas
• Gargalos ainda afetam 84% das indústrias
• Frete da Ásia para o Brasil...
• Está 3,4 vezes mais caro...
• Do que na pré-pandemia
• Frete de exportação para a Costa Leste dos EUA...
• Hoje está 8,5 vezes mais caro...
• Do que em janeiro de 2020



Infraestrutura concessão 
rodovias, ESP 31/10/2022
•Setor de rodovias...
•Projeta dobrar concessões...
•Em seis anos
•Serão parcos projetos nos dois últimos dois 
meses de 2022



Infraestrutura estradas projetos, 
ESP 31/10/2022
• Infraestrutura de estradas...
• Empresas tendem a ser mais seletivas...
• Em novos projetos
• Existem os projetos “filé com osso”...
• Que juntam uma boa e uma má....
• Para o tamanho do Brasil...
• Os players do setor ainda são limitados



Indústria e 
Empresas no Brasil



Chips Fabricação, ESP 
02/10/2022
• Tecnologia, investimento parado
• País tenta “ressuscitar” fábrica de chips
• Investimento de R$ 1,2 bilhão...
• Que teve apoio do BNDES...
• Nunca chegou à etapa de operação
• Agora, setor automotivo tenta vender o projetos...
• A investidores internacionais
• Com a estrutura montada, início da fabricação de 

semicondutores poderia ser antecipado em dois anos



Fábrica de chips abandonada, ESP 
02/10/2022
• Tecnologia, estrutura abandonada
• Fábrica de chips...
• Está em recuperação judicial...
• E tem dívida de R$ 600 mi
• Eike Batista, que era um dos acionistas...
• Vendeu sua parte a um grupo argentino...
• E IBM deixou o projeto por decisão da matriz



Produção industrial, ESP 
06/10/2022
• Indicadores, queda da atividade
• Produção industrial...
• Recua 0,6% em agosto,...
• Diz IBGE
• Produtos têxteis ...
• E derivados de petróleo ...
• Lideram as maiores quedas em agosto



Vale desinvestimento, ESP 
06/10/2022
• Mineração, metais básicos
• Vale planeja ...
• Venda de fatia da operação global...
• De níquel e cobre
• Mineradora contratou o banco Goldman Sachs..
• Para atrair sócio e fortalecer unidade,...
• De olho na demanda por baterias...
• Para carros elétricos



Anfavea Veículos, ESP 
08/10/2022
•Anfavea apura...
•Alta de 19,3%..
•Na produção de veículos em setembro
•Anfavea faz projeção ...
•De 2,14 milhões de automóveis... 
•Comercializados no mercado interno 



Cosan Vale, ESP 08/10/2022
• Cosan compra fatia de 4,9%...
• E se torna ...
• Uma das principais acionistas...
• Da Vale
• Com investimento de mais de R$ 23 bilhões....
• Empresa de Rubens Ometto ...
• Planeja chegar a 6,5% de participação na mineradora
• A Cosan também atua nos segmentos...
• De gás natural, lubrificantes e transportes ferroviários



Trento chocolate, ESP 11/10/2022
• Setor de alimentos, expansão
• Com impulso na pandemia,...
• Trento (empresa com 70 anos) quer “incomodar” gigantes 

do chocolate
• Com quase 70 anos,...
• A Peccin começou produzindo balas, chicletes e 

pirulitos...
• Em Erechin (RS)...
• Mas foi com os “tubinhos de chocolate”...
• Que chamou atenção do consumidor



Stellantis Fiat, ESP 12/10/2022
• Indústria automotiva...
• Reciclagem de componentes...
• Dona da Fiat lança negócio global...
• Para produção de peças manufaturadas
• Stellantis diz que produtos já estão disponíveis...
• Em cerca de 1 mil revendas do grupo no País
• Itens terão garantia de um ano...
• Se instalados em concessionárias da marca



Ranking industrial, ESP 
15/10/2022
• Produção
• Brasil cai para 15º. Lugar...
• Em ranking da indústria global
• Turquia ultrapassou Brasil
• Brasil já respondeu por 2% da produção global...
• E hoje tem 1,2%
• China, fábrica do mundo, lidera com 30,45%



Cosan investe Vale, ESP 
15/10/2022
• Finanças, negócio de oportunidade
• Cosan aposta na Vale...
• Apesar de empresa ter ano difícil
• Ações da mineradora já quase devolveram...
• O ganho registrado no início do ano
• Política da China para covid-19...
• Puxa ativos para baixo



J. R. Mendonça de Barros, 
ESP16/10/2022
•O futuro do setor automotivo...
•Está em jogo
•Países estão partindo para a eletrificação de 
veículos

•Existem grandes investimentos em 
infraestrutura...

•Para abastecimento e produção de baterias



Venda de peças, ESP 
18/10/2022
• Indústria automotiva
• Veículos pesados
• Venda de peças remanufaturadas...
• Soma R$ 1 bi...
• No setor de ônibus e caminhões
• Recuperação de componentes ...
• Com certificação do fabricante...
• Rende preços até 40% mais baixo para motorista



FIESP ideologia ESP 
20/10/2022
• Indústria paulista, 
• Disputa de poder
• Skaf vê “gestão ideológica”...
• E deflagra rebelião contra...
• Josué Gomes na Fiesp
• Meses após deixar o cargo,...
• Ex-presidente da entidade, que apoia Jair Bolsonaro,...
• Organiza abaixo-assinado contra nova gestão...
• Comandada por filho de ex-vice de Lula



Flormel Alimentos, ESP 21/10/2022

• Alimentação, doces saudáveis
• Marca Flormel conquista,..
• Fundo da família Trajano...
• Com “receitas da vó”...
• Unbox Capital...
• De donos da Magazine Luiza...
• Tem 15% de participação na empresa
• Marca ficou conhecida pelas paçoquinhas sem açúcar



Indústria queda, ESP 
22/10/2022
• Indústria, queda no 1º semestre
• Brasil é o 100º ...
• Entre 113 países...
• No ranking da produção...
• Afirma IEDI- Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 

Industrial
• 2% foi a queda ...
• Na produção industrial do brasil no 1º semestre...
• 0,1% foi a alta na produção global



GM e Honda produção carros, ESP 
23/10/2022
• GM divide produção de SUV...
• Com a Argentina...
• Para aliviar fila no Brasil
• Parte do Tracker...
• Que era produzido só no ABC,...
• Começa a vir do país vizinho
• Honda interrompe produção...
• E atrasa entrega do novo HR-V



Fila Carros, ESP 23/10/2022
• Indústria automobilística, demanda reprimida
• Fila para carro novo...
• Chega a 6 meses
• Espera é maior ...
• Para versões “de entrada”...
• Que são as mais baratas de cada modelo...
• Mas também ocorre em veículos top de linha
• Falta de chip ainda é a principal barreira



Gessy sabonetes, ESP 23/10/2022

• Marcas, memória viva
• Gessy, 113 anos da marca
• Gessy volta ao mercado...
• Pelos trinetos dos fundadores
• Após mais de 15 anos inativa,...
• Marca de sabonetes vai capitanear...
• Projeto de investimento que prevê ...
• Até abertura de loja no longo prazo



Papel Neve, ESP 25/10//2022
• Aquisição
• Suzano compra fábrica...
• E a marca Neve...
• Da Kimberley Clark
• Valor cerca US$ 200 milhões
• Fábrica em Mogi das Cruzes
• Suzano é a líder mundial em produção de celulose de fibra 

curta...
• E está aumentando seus negócios em papel



Aluguel de caminhões, ESP 
26/10/2022
• Indústria automotiva, novos negócios
• Volkswagen, Volvo e Scania...
• Entram no negócio...
• De aluguel de caminhões
• Oferta de veículos pesados para locação...
• Dobrou neste ano...
• E atraiu montadoras...
• Que criaram divisões dedicadas à modalidade
• Frota de para locação subiu de 15,8 mil unidades, em 2021, para 

34,1 mil neste ano até setembro



Desafio industrial, ESP 27/10/2022

• O desafio político...
• Da crise industrial
• Indústria de média e alta tecnologia...
• Perde espaço....
• Cenário que qualquer governo...
• Deveria trabalhar para reverter



CAOA sucessão, ESP 30/10/2022
• Automóveis, mudança
• CAOA terá novo presidente...
• A partir de 1º de dezembro de 2022
• Carlos Alberto de Oliveira Andrade Filho,...
• Que é filho do fundador...
• Assumirá o comando do grupo



Comércio e 
Serviços no Brasil



Vendas do varejo, ESP 
08/10/2022
• Indicadores, nível de atividade
• Vendas do varejo...
• Têm retração de 0,1% em agosto...
• Mostra IBGE
• Foi o terceiro mês seguido de queda
• Economistas veem influência de alta de preços dos alimentos no 

resultado
• O volume de vendas em agosto...
• Ficou 1,1% acima do nível que vigorava no período pré-pandemia



Atacarejo Assaí, ESP 
10/10/2022
• Comércio de alimentos, liderança
• O ex bóia fria...
• Que está por trás...
• Do gigante do atacarejo, o Assaí
• Belmiro Gomes assumiu a rede...
• Com 40 lojas
• Hoje, são mais de 230 unidades



Netflix nova estratégia, ESP 
14/10/2022
• Novo modelo de streaming
• Netflix anuncia planos...
• Com anúncios...
• E preços mais baixos
• Plano com publicidade terá catálogo reduzido em 10%...
• Por conta de restrições de licenciamento



Pix e-commerce, ESP 
16/10/2022
• Comércio eletrônico
• Transformação digital
• Pix dispara no e-commerce...
• E deve decretar fim...
• De pagamentos de compras por boleto
• Meio já é aceito em 3 de cada 4 lojas virtuais no Brasil...
• Ao eliminar a “quebra” de vendas...
• E garantir dinheiro na hora para o vendedor



Marcas tradicionais, ESP 
16/10/2022
• Marketing, bens de consumo
• Na ressaca da pandemia...
• Crescem as famílias de marcas tradicionais
• Processo que já vinha ocorrendo...
• Foi acelerado também para economizar
• Assim, o extrato de tomate Elefante...
• Passa a ser mostarda...
• E o iogurte Danone vira manteiga



Telhanorte e C&C, ESP 
16/10/2022
• Varejo, materiais de construção
• À venda, Telhanorte e C&C...
• Terão de disputar compradores
• Aposta de mercado ...
• É de que eventuais propostas...
• Para a aquisição das duas redes...
• Devem vir do setor financeiro
• O varejo de materiais de construção...
• Fechou 2021 com faturamento de R$ 202,3 bi...
• Alta de 4,4% ante 2020



Rota gastroeconômica, ESP 
16/10/2022
• Passeio na roça
• Nova experiência
• Programa cria rota gastroeconômica em São Paulo
• Objetivo é incentivar o turismo rural...
• Com visitas e degustação em fazendas...
• E em estabelecimentos comerciais
• As rotas existentes são Circuito das Águas e Flores; 
Vale da Ribeira; Mantiqueira Paulista; e Litoral Norte



Serviço Hotelaria, ESP 
19/10/2022
• Setor hoteleiro, novo negócio
• Dono das redes Ibis e Mercure...
• Aposta em serviço de assinatura no brasil
• Gruo francês Accor...
• Lançará produto em janeiro de 2023
• Projeto será conectado ...
• Ao programa de fidelidade da empresa



Casino x Assaí, ESP 21/10/2022
• Gigante em dificuldades, endividamento
• Pressão dos credores...
• Pode levar Casino a vender ações do Assaí
• Papéis da empresa sofrem volatilidade...
• Após J P Morgan apontar risco de grupo francês...
• De não conseguir cumprir metas nos próximos trimestres
• Devido a piora nos indicadores de qualidade de crédito do 

Casino 



Soma Hering, ESP 31/10/2022
• Varejo, confecções
• Soma ainda luta...
• Para arrumar a casa da Hering...
• Um ano após aquisição da marca
• Negócio de R$ 5,1 bilhão foi fechado em 2021
• Após disputa com a Arezzo
• Hering representa hoje 40% das vendas do grupo



Energia no Brasil



Energia leilão “jabutis”, ESP 
01/10/2022
• Energia, sem critérios técnicos
• Sem interessados,...
• Fracassa leilão de...
• “térmicas jabutis” no Nordeste, contratadas de forma 

emergencial
• Usinas movidas a gás e regiões onde não há oferta de gás 

natural...
• Incluídos na lei que autorizou a venda da Eletrobrás....
• Projetos foram vistos como inviáveis...
• Devido à falta de acesso ao gás natural
• No Norte, leilão terminou sem deságio  



Petróleo assusta, ESP 
10/10/2022
• O petróleo....
• Volta a assustar o mundo
• Corte da produção...
• Da Opep...
• Traz riscos à economia mundial...
• E pode travar ...
• Manobras eleitorais de Bolsonaro



Gás de cozinha, ESP 14/10/2022
• Combustíveis, variação de preços
• Gás de cozinha....
• Destoa de gasolina e diesel...
• E supera preço internacional
• Abastecer o veículo está mais barato que no exterior...
• Já o custo do botijão para cozinhar...
• Está 25% mais alto



Petrobrás preços, ESP 
15/10/2022
• Combustíveis, diferença com exterior
• Em meio à alta do petróleo...
• Petrobrás diz que ....
• Mantém “preços competitivos”
• Diretor contesta dados sobre defasagem com mercado 

externo...
• E diz que cortes recentes...
• Geraram “benefício para a sociedade”



Casa dos Ventos Energia, ESP 
26/10/2022
• Retomada verde, energia limpa
• Total compra...
• 35% da Casa dos Ventos
• Multinacional francesa adquire uma fatia minoritária...
• Do gigante brasileiro de energia renovável...
• Por R$ 3,2 bilhões
• Acordo deve ser anunciado nos próximos dias
• Parque eólico da Casa dos Ventos é referência em energia 

renovável



Petrobrás defasagem preços, 
ESP 28/10/2022
• Combustíveis, disparidade
• Petrobrás nega defasagem em preços...
• E “culpa “ metodologias
• Existe polêmica em relação ao tema
• O CBIE (centro Brasileiro de Infraestrutura) 
assinala haver defasagem de 6 semanas da gasolina

• Quando a PPI foi adotado, atualização era diária...
• Mas pressões tornaram os reajustes mais espaçados



Aneel romper contratos, ESP 
29/10/2022
• Energia, contratações emergenciais
• Aneel vai romper contrato com térmicas
• Proposta conta com aval do Ministério de Minas e Energia...
• Que vê economia de até R$ 39 bi
• De 17 usinas contratadas em 2021...
• Só 9 estão inteiramente prontas e em operação
• Rescisão tenta evitar que erro bilionário...
• Chegue à conta de luz
• Usinas não ficaram prontas no prazo,...
• O risco de apagão foi afastado...
• E o governo revê contratações de energia a alto custo



Adriano Pires, ESP 
29/10/2022
• O grande protagonista
• Sob pena de o brasil...
• Não participar da era de ouro do gás natural...
• Modelo de viabilidade de extração...
• Deve ser revisto



Aneel subsídios, ESP 29/10/2022
• A ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica)....

• Contesta Aneel (Agência Nacional de Energia 
Elétrica)...

• Sobre as estimativas de custos dos subsídios...
• Para os consumidores que geram a própria energia
• Aneel estima em R$ 5,4 bi os subsídios



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Taxa de Desemprego, ESP 
01/10/2022
• Mercado de trabalho
• Geração de vagas
• Taxa de desemprego ....
• Cai para 8,9%...
• Menor índice desde agosto de 2015
• Resultado indica a existência ...
• De demanda por empregos no setor de serviços...
• Que esteve represada durante a pandemia da covid



Recenseadores do Censo, ESP 
04/10/2022
•Censo
•Atraso na pesquisa nacional
•Ganhos baixos tiram recenseadores do Censo
•IBGE confirma dificuldade para contratar 
empregados temporários...

•IBGE terá de prorrogar coleta de dados até 
dezembro



Emprego de Domésticas, ESP 
0910/2022
• Mercado de trabalho, pós pandemia
• Emprego doméstico vive retomada
• Estudo mostra que...
• Após despencar na crise sanitária...
• O número de trabalhadores no setor...
• Chega a 5,85 milhões no País...
• O maior nível desde o quarto trimestre de 2019
• O contingente de trabalhadores domésticos no Brasil...
• É comparável à população da Dinamarca
• Quase 75% dos empregados da categoria não têm carteira 

assinada e mais de 90% são mulheres



Startup Gupy, ESP 19/10/2022
• Inovação, tecnologia proprietária
• Sistema de IA da Gupy foi criado em 2019...
• E não utiliza recursos de sistemas terceiros
• Como funciona a IA da startup Gupy...
• Que seleciona currículos
• Companhia de RH usa algoritmos...
• Para ranquear currículos
• Remoção de viés em processos...
• É desafio para segmento



Sobrecarga invisível, ESP 
23/10/2022
• Jornada estendida...
• Sem controle
• Tarefas realizadas fora do horário de trabalho...
• Geram “sobrecarga invisível”
• Fenômeno conhecido como “hidden overwork”....
• Consiste em se dedicar durante o período de descanso...
• a atividades e temas...
• Que deveriam estar restritas ao expediente



Empregos formais, ESP 
27/10/2022
• Mercado de trabalho...
• Com registro em carteira
• País cria...
• 278 mil empregos formais em setembro...
• Aponta Caged
• 2,147 milhões de vagas foram criadas...
• De janeiro a setembro de 2022
• Serviços “puxam” admissões...
• Comércio vem em seguida
• Natal deverá gerar 109 mil vagas para temporários



Desemprego em queda, ESP 
28/10/2022
• Mercado de trabalho, resultado positivo
• Desemprego registra...
• Sétima queda seguida...
• E fica em 8,7% em setembro
• Dados do IBGE mostram a abertura de 1 milhão de vagas 

em um trimestre...
• Com destaque para empregos com registro em carteira
• Mercado vê ritmo mais fraco em 2023
• Existem  (3TRI) 99,2 milhões trabalhadores ocupados



Soft skills, ESP 29/10/2022
•Tijana Jankovic
•CEO do Rappi
• “Habilidades comportamentais têm peso maior”
•Ela diz que “ninguém é insubstituível 
tecnicamente...

•E que demandas mudam o tempo todo”



Cultura organizacional, ESP 
30/10/2022
• Ambiente de trabalho, motivação em alta
• Empresas buscam manter cultura organizacional...
• No trabalho remoto
• Apesar da desconfiança de empresas mais tradicionais,...
• Companhias que já nasceram no modelo remoto...
• Dizem que é possível construir um ambiente adequado



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Moeda fiduciária, ESP 
03/10/2022
• Campbell Harvey
• Economista, professor finanças Duke University...
• Moeda fiduciária...
• Será curiosidade histórica...
• Para economista e professor...
• As finanças descentralizadas devem...
• “democratizar” o sistema financeiro
• Seremos todos pares em finanças descentralizadas...
• Não haverá banqueiro e cliente



Banco Econômico, ESP 
08/10/2022
•Setor financeiro, nova fase
•Banco Econômico sai de liquidação...
•Após 26 anos...
•E ganha novo nome
•Sob controle do BTG Pactual...
•Instituição será rebatizada de BESA



Binance Ataque hacker, ESP 
08/10/2022
• Criptoativos...
• Crime virtual
• US$ 100 milhões são roubados...
• Em ataque hacker...
• À Binance
• Incidente ocorreu na BNB Smart Chain,...
• Maior blockchain de contrato inteligente do mundo...
• Em termos de usuários ativos  diários



Endividamento, ESP 08/10/2022
•Endividamento...
•Vira caminho...
•Para a síndrome...
•Do burnout
•Pagar dívidas com inflação alta...
•É um grande desafio para todos no País



BC Pix, ESP 12/10/2022
• Regulação, maior proteção
• BC vai mudar as regras do Pix...
• Para evitar fraudes...
• E vazamento de dados
• Mudanças vão de auditoria...
• A novo limite em operações
• Segundo o BC....
• Desde novembro de 2020 foram registrados... 
• quatro casos de vazamento dos dados



Juros Banco Central, ESP 
26/10/2022
• Política monetária, reunião do Copom
• Banco central deve manter juros...
• Em 13,75% ao ano...
• Projeção do mercado
• Nova taxa Selic será divulgada em 26/10...
• Dúvida entre economistas é quando a taxa começar a cair
• Desafio do COPOM é definir a nova Selic...
• Antes do resultado das eleições e dos juros nos EUA



XP tarifa bancos, ESP 
26/10/2022
• Setor financeiro, fogo amigo
• XP critica tarifa de bancos...
• E Febraban reage
• Em nova campanha publicitária...
• Instituição questiona cobrança...
• Para manutenção mensal de contas...
• Em bancos tradicionais
• Segundo Febraban a XP é uma instituição financeira que é um 

banco...
• Mas que “procura estabelecer alguma distância de seus pares”



Política monetária, ESP 
27/10/2022
• Política monetária, luta com a inflação
• Cenário de incerteza...
• Leva Copom ...
• A prolongar taxa básica em 13,75%
• Ao manter o juro no nível mais alto desde 2016,...
• Comitê cita “a conjuntura, ainda incerta e volátil”...
• E as preocupações com ....
• crise global, risco fiscal e mercado de trabalho



Celso Ming, ESP 27/10/2022
•O tempo nublado e o Copom
•Decisão básica foi manter Selic em 13,75% ao 
ano...

•Há fortes incertezas pela frente
•Existe falta de informação sobre política fiscal 
no próximo governo



Impacto alta de juros, ESP 
27/10/2022
• Fábio Kanczuk
• Lider da área de macroeconomia na ASA 
Investimentos

• “alta dos juros já impacta atividade econômica”
• Acredita que a taxa Selic pode começar....
• a ser reduzida... 
• em março ou maio do ano que vem



Juros bancários caem, ESP 
28/10/2022
• Juros bancários têm 1ª queda desde junho de 2021
• Cheque especial, porém, tem alta
• Cartão de crédito
• Os bancos têm de transferir...
• Após um mês...
• A dívida do rotativo para o parcelado...
• A juros mais baixos



Crédito imobiliário, ESP 
29/10/2022
• Financiamento, dados da Abecip
• Crédito imobiliário cai 9,6%...
• E fica em R$ 16,1 bilhões em setembro
• Secovi vê expansão...
• De 5,9% nos lançamentos em São Paulo
• Foram vendidos 6.255 imóveis em setembro...
• Alta de 22,9% ante o mesmo mês de 2021



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Dívida Pública, ESP 01/10/2022
• Endividamento
• R$ 7,231 trilhões a pagar
• Dívida Pública recua pelo 4º mês ...
• E fica em 77,5% do PIB em agosto
• Continua em trajetória de queda
• Em julho foi 78,2%



Promessas de campanha, ESP 
06/10/2022
• Eleições 2022, pressão por propostas concretas
• Adoção de nova regra para controle de gastos...
• Racha a campanha do PT
• Principal divergência entre “turma da política”...
• E economistas ligados à Fundação Perseu Abramo...
• Envolve a criação de um novo modelo...
• Para substituir a regra do teto



Orçamento reformas, ESP 
16/10/2022
• Gasto público, agenda para 2023
• Controle do orçamento dita reformas
• Novo congresso,...
• Que terá maior participação de partidos do Centrão...
• Atrela ritmo de votação de reformas econômicas no 

próximo governo...
• À manutenção do orçamento secreto
• Governo tenta apresar desindexação de gastos do 

próximo orçamento



Alexandre Scheinkman, ESP 
26/10/2022
• Economista e professor...
• Em Princeton e Columbia
• “não dá para ter política fiscal...
• Com esses parâmetros”
• “orçamento fantasia” e sistema tributário “maluco”...Diz ele...
• Trarão dias duros para o próximo governo
• “vamos, sim, ter outras crises no futuro”
• Evolução do País nos últimos 30 anos “foi muito aquém do 

possível”



Novo governo Lula, promessas 
fiscais? ESP 31/10/2022
• Desafio fiscal bilionário em 2023
• Buraco futuro nas contas públicas
• Como entregar...
• Continuar auxílio Brasil...
• Mexer no IR para auxiliar o povo...
• Reajuste salarial dos servidores....
• Grande aumento no salário mínimo...
• Para economistas, orçamento 2023 se tornou irreal...
• Novo governo vai precisar de grande vontade política junto ao 

Congresso



Henrique Meirelles, ESP 
31/10/2022
• Desafios para o próximo mandato...
• Que deverá deixar claro...
• Compromisso com a responsabilidade fiscal...
• Controle da dívida...
• Segundo Meirelles, são “desafios transponíveis”...



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



Tokens e NFTs, ESP 
01/10/2022
• Fabio Gallo
• Token de renda fixa
• Mercados estão voláteis
• Investidor está procurando renda fixa
• Mercado já oferece muita diversificação
• Novidade são tokens digitais, fungíveis e não-fungíveis 

(NFTs)
• Agora existem tokens de renda fixa, aprovados pela CVM
• Permite adquirir direitos sobre outros ativos



Eike Batista, ESP 01/10/2022
• Justiça, disputa de interesses
• Eike quer concentrar...
• O processo de falência da mineradora MMX...
• No Rio de Janeiro
• Em uma tentativa de proteger o patrimônio pessoal...
• Empresário e o filho Thor Batista...
• Entram em conflito com credores
• Parte do caso tramita na Justiça de Minas Gerais



Comportamento da Bolsa, ESP 
01/10/2022
• Bolsa sobe 2,2%...
• E recupera patamar...
• De 110 mil pontos
• O Ibovespa recuperou 11,5 mil pontos...
• No terceiro trimestre...
• Desde o tombo registrado em junho



Mercado ações, ESP 03/10/2022
• O que o investidor...
• Deve evitar fazer...
• Durante o mês de outubro
• Reta final do ano...
• Começa desafiadora para o Ibovespa...
• Já que a possibilidade de recessão...
• Nos Estados Unidos, Europa e China...
• Se aprofunda e provoca aversão ao risco
• Vantagem do Brasil em relação ao resto do mundo...
• É ter iniciado antes o ciclo de alta dos juros



Dividendos Taxação, ESP 
07/10/2022
• Planalto foca...
• Em taxar dividendos...
• Para bancar ...
• O auxílio de R$ 600,00
• Além de encontrar fonte de recursos...
• É preciso adequar o novo valor...
• Do benefício ao teto de gastos



Bolsa ganho rápido, ESP 10/10/2022

• Felipe Ruiz,
• Sócio fundador da Ações Garantem Futuro (AGF)
• “investidor erra ao buscar ganho rápido na Bolsa”
• “investidor de curto prazo fica refém da volatilidade”
• Estratégia em momentos de baixa...
• Pode ser comprar ações...
• Para lucrar na alta...
• E também com dividendos



Kim Kardashian, ESP 10/10/2022
• Fama x dinheiro, investimento “furado”
• Como Kim Kardashian...
• Arrastou seus seguidores (225 milhões)...
• Para golpe de criptomoedas
• O caso da influenciadora americana...
• Que teve de pagar uma multa milionária à SEC (US$ 1,26 

mi)...
• Ilustra o longo histórico de celebridades...
• Que promovem tudo o que são pagas para vender



Braskem ESP 12/10/2022
• Mercados, aquisição
• Braskem tem alta...
• De 20%...
• Na B3 ...
• Com oferta do fundo Apollo
• Papel da empresa teve volume de negociação ...
• De quase R$ 600 milhões
• Petroquímica da Novonor e da Petrobrás...
• Está a venda há anos
• A Braskem é considerada a “jóia da coroa” da Novonor (ex-Odebrecht)...
• Que está em recuperação judicial



Open Insurance, ESP 
19/10/2022
• O Brasil na vanguarda...
• Do Open Insurance (OPIN)
• Programa amplo e inovador
• Opin é um ambiente digital que 65 empresas seguradoras...
• Participantes...
• Disponibilizaram informações sobre produtos oferecidos...
• Para comercialização e canais de atendimento
• Ecossistema ampliará a competitividade no setor...
• Que hoje conta com 160 seguradoras e 140 resseguradoras



Pirâmide Criptomoedas, ESP 
20/10/2022
• Crime financeiro...
• Mas de 1,3 milhão de pessoas lesadas
• PF investiga pirâmide que causou prejuízo ...
• De r$ 4,1 bi a investidores
• Grupo criou duas criptomoedas ...
• Com valorização artificial de até 5.500 % em 15 horas
• Justiça determinou prisão de 6 pessoas



Fabio Gallo, ESP 22/10/2022
•Small caps...
•Muito risco?
•É preciso analisar muito bem...
•As perspectivas das empresas do segmento



Governança mulheres, ESP 
22/10/2022
• Mercado, presença feminina
• Das companhias listadas na B3...
• 68% têm mulheres no conselho
• Quantidade de empresas com diversidade de 
gênero...

• No Conselho de Administração...
• É recorde na Bolsa brasileira
• Em 2020, número era de 56%



Deflação, Bolsas e Investidores, 
ESP 24/10/2022
• Mercado acionário, o que está no radar
• Depois da deflação...
• O que especialistas esperam para investimentos na Bolsa
• Papéis de consumo, construção civil, bancos e ativos dependentes 

do nível de juros...
• Começam a se recuperar à medida que a inflação...
• Fica mais próxima das expectativas
• Haverá um ajuste de papéis na Bolsa após o 2º turno
• Players estão diminuindo o grau de aposta e deixando para 

posicionar no último dia antes da votação



BNDES Fundo, ESP 
26/10/2022
• Acesso a crédito
• Telecomunicações
• BNDES lança fundo...
• Para financiar pequenos e médios fornecedores
• Operação deve ter impacto positivo...
• Para cerca de 400 mil pessoas...
• Por meio de pequenos e médios provedores de internet
• Investimento mínimo do BNDES em cada fundo...
• Será de R$ 40 milhões



Renda fixa preferida, ESP 
27/10/2022
• Política monetária: como ficam os investimentos?
• Com eleição indefinida,...
• Renda fixa mantém preferência de analistas
• Cena política pode mexer com dólar...
• E, por tabela, com a inflação
• Títulos prefixados voltam a ganhar terreno
• Mercado indica formar uma carteira....
• Tanto com papéis pós-fixados quanto prefixados



Fabio Gallo, ESP 29/10/2022
• Quer renda extra?
• As novas oportunidades de negócio on line...
• Exigem dedicação...
• Resiliência...
• E muita criatividade



Fake News, ESP 29/10/2022
• Investimentos, oportunidades de risco
• Como se proteger...
• Das fake News...
• No mercado financeiro
• Gestor de fundo privado de criptomoedas...
• Afirma que a ...
• Busca por “dinheiro fácil”...
• Atrai mais investidores do que a Bolsa



Bolsa Perspectivas., ESP 
30/10/2022
• Mercado financeiro, compasso de espera
• Bolsa pode terminar o ano sem IPOs
• Seria a primeira vez desde 1998...
• Que a B3 fecha o ano...Sem nenhuma abertura de capital
• Apesar do cenário adverso,...
• Empresas já listadas conseguiram fazer captações
• Em ano difícil, mercado preferiu apostar em empresas já 

conhecidas
• Enquanto os IPOs ficaram em segundo plano,...
• Iguatemi, Eletrobrás e Vamos fizeram captações bilionárias em 

2022



IPOs em 2023, ESP 31/10/2022
• Teodora Barone, do UBS BB
• “os IPOs do ano que vem...
• Serão grandes”
• ela projeta que...
• Cerca de 40 ofertas primárias...
• E follow nos devem ocorrer em 2023
• “enxergo o Brasil voltando ao que era...
• Nos anos anteriores...
• Uma média de oferta perto de R$ 2 bi”



Mercado acionário ESP 
31/10/2022
• Oportunidades do mercado acionário
• Como garimpar boas opções na Bolsa...
• Com a Selic mantida....
• Em 13,75% ao ano
• Especialistas indicam as melhores opções de investimento em 

renda variável...
• Aperto monetário penalizou muitos papéis...
• Mas agora é possível vislumbrar o início da recuperação



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



Fabio Gallo, ESP 15/10/2022
•Vale a pena...
•Investir no exterior?
•Há uma variedade de ativos....
•Mas é preciso estar atento...
•A custos e efeitos do investimento



BID indicação, ESP 17/10/2022
•Banco de fomento
•Em busca de apoio
•Brasil deve indicar...
•Ilan Goldfajn à presidência do BID



Credit Suisse, ESP 19/10/2022
• Banco, reestruturação à vista
• Credit Suisse ganha espaço...
• Em gestão de fortunas...
• Mas perde em IPOs
• Banco Suiço é o terceiro maior do País...
• Em “private banking”...
• Com R$ 90 bi sob gestão



Grandes bancos lucros, ESP 
23/10/2022
• Economia global, diagnóstico sombrio
• Queda no lucro...
• Dos grandes bancos americanos...
• Mostra que pior está por vir
• Ganho combinado das 7 maiores instituições...
• Caiu 22, 73% em um ano
• Temor de recessão...
• Levou a reforço de provisões contra perdas



Bancos suíços memes, ESP 
23/10/2022
• Sistema financeiro,...
• Armadilhas das redes sociais
• Como memes abalaram....
• Um dos bancos mais antigos e tradicionais da Suiça
• Problemas de longa data do Credit Suisse...
• Chamaram atenção de investidores amadores...
• Cujos posts levaram o banco a perdas



Brasil indicação BID, ESP 
25/10/2022
• Banco de fomento, licença no FMI
• Brasil indica Ilan Goldfajn...
• Na concorrência para presidir o BID
• Ilan pediu licença de Diretor do FMI



PIB e Inflação



Celso Ming, ESP 02/10/2022
• A economia sob um novo governo Lula
• Qual será a nova política econômica?
• Questão-chave é o tratamento das contas públicas
• Vai haver responsabilidade fiscal?
• E liberdade dos mercados?
• E as questões trabalhistas?
• A privatização?
• Políticas industriais?
• E reformas de base?



Edmar Bacha PIB brasileiro, ESP 
03/10/2022
• Estudo, nível de atividade
• PIB brasileiro no século 20...
• Pode ter sido menor que o divulgado
• Estudo liderado por Edmar Bacha...
• Aponta para um crescimento médio...
• De 4,9% entre os anos de 1900 e 1980
• Mudança: 1900-1980    5,7% ao ano, agora revisado para 

4,9%
• Desempenho da economia no Império pode ter sido melhor



IPCA deflação, ESP 12/10/2022
• Indicadores, variação de preços
• IPCA crava terceira deflação consecutiva...
• Inflação registra índice negativo...
• De 0,29% em setembro, mostra IBGE
• Recuo, de novo puxado pelos combustíveis...
• Fez economistas reduzirem a projeção para o ano
• Combustíveis moveram IPCA para baixo no terceiro trimestre
• Preço da gasolina...
• Sob efeito de redução de tributo e de ajustes da Petrobrás...
• Acumulou queda de 31,54% de julho a setembro



Fabio Alves. ESP 12/10/2022
• Previsão do PIB do Brasil no futuro...
• Por causa do má situação da economia mundial prevista...
• Com inflação e juros em alta...
• Qual o tamanho do tombo do PIB no Brasil?
• O risco de uma contração global maior no ano que vem...
• Não é desprezível
• A previsão de 2,2 % do PIB mundial em 2023 feita pelo FMI...
• Causou surpresa pelo otimismo, e revisões
• Situação de growth recession, ou seja, quando PIB fica abaixo do 

PIB mundial potencial...



Shopping centers, ESP 
15/10/2022
• Centro de compras
• Comportamento
• Público de shoppings...
• Ainda está 20% abaixo..
• Do pré-pandemia
• Segundo a Abrasce...
• O volume nominal de vendas de 2022 atingiu R4 202 bilhões..
• Já superou a marca de 2019...
• Que havia sido de R$ 193 bilhões



Prévia BC do PIB, ESP 
18/10/2022
•Indicadores, sequência interrompida
• “prévia” do Banco Central...
•Indicador IBC-Br
•Aponta queda de 1,13% no PIB em agosto
•Interrompeu a sequência das duas altas 
mensais



FMI PIB, ESP 19/10/2022
• Atividade econômica, abaixo da média
• Crescimento do Brasil de 2019 a 2022...
• Deve ser de 1,14%, diz FMI
• Organismo mundial coloca o desempenho brasileiro...
• Abaixo do apresentado pela maioria dos países emergentes
• Com base na taxa média de crescimento PIB de 2019 a 2022
• Brasil ficou em 18º no ranking dos países emergentes...
• Brasil ficou em 12º no ranking da América Latina e Caribe



Wall Street PIB Brasil, ESP 
22/10/2022
• Rumos da economia, avaliação externa
• Wall Street vê cenário positivo;...
• Para o Brasil
• Participantes de reuniões do FMI...
• Veem horizonte “sem disrupções”...
• Seja Lula ou Bolsonaro o vencedor da eleição
• Questão fiscal ainda é o ponto de maior preocupação...
• Em relação à economia brasileira



Inflação/deflação, ESP 
22/10/2022
• Custo de vida...
• Impacto desigual
• Deflação é maior na classe média...
• Do que entre os mais pobres...
• Diz IPEA
• Comida deve subir menos do que combustível..
• Os alimentos devem fechar o ano com alta de 12%...
• Ante os 13,28% dos últimos 12 meses



Inflação projeção, ESP 
25/10/2022
• Mercado reduz para 5,60%....
• Antes era 5,62%
• Há um mês, mediana era de 5,88%
• Projeção de inflação no ano de 2022
• A previsão de inflação para 2023 é de 4,97%
• Para 2024, projeção de 3,50%
• Relatório de Mercado Focus



“mexicanização” do Brasil, ESP 
26/10/2022
• Atividade econômica,
• O custo da falta de reformas
• Para analistas....
• Alta do PIB não deve passar de 2%....
• Se a economia brasileira resolver apenas...
• A questão fiscal...
• E não elevar a produtividade...
• Por meio de reformas estruturais
• Que incluem a tributária, a administrativa, o avanço na integração 

global e a melhora da qualidade do ensino



Prévia da inflação, ESP 
26/10/2022
• IPCA – 15
• Elevação após dois meses de deflação
• Prévia da inflação vai a 0,16% em outubro,...
• Indica IBGE
• No entanto, taxa acumulada em 12 meses...
• Desacelerou a 6,85%
• A inflação está de novo às claras



Câmbio e contas
externas



Paulo Leme, ESP 02/10/2022
• Mundo vive momentos de incerteza e preocupação...
• Economias desenvolvidas receberam muitos estímulos em 

2020 e 2021...
• Em 2022 está mais complicado, pois a recessão chegou
• O Rei Dólar e o Real
• Próximo governo...
• Terá de restaurar a solvência fiscal....
• E elevar o crescimento ...
• E a produtividade



Alta tecnologia exportação, ESP 
24/10/2022
• Comércio global
• Perda de espaço global
• Alta tecnologia perde espaço na pauta de exportação 
brasileira

• De 2018 a 2021...
• A fatia de média-alta tecnologia...
• Recuou de 15,8% para 11,9%...
• E a da alta, de 4,7%, para 2,2%, diz Funcex



Déficit saldo comércio indústria, 
ESP 24/10/2022
• Comércio exterior...
• Perda de comércio global
• Déficit na indústria de ponta...
• Sobe 28%
• Diferença entre exportações e importações cresceu...
• De US$ 16,4 bi para US$ 21,1 bi...
• No 1º semestre deste ano, em relação ao de 2021
• Pais fica para trás, dizem especialistas
• Situação evidencia uma economia sem grandes acordos 

comerciais, apontam analistas



Comércio e 
Economia 

Internacional



Zona do Euro, ESP 01/10/2022
• Economia global, efeito da guerra
• Inflação da Zona do Euro...
• Vai a 10% em setembro....
• Pela primeira vez na história
• Superou as expectativas
• Recorde anterior foi 9,1% em agosto
• Acredita-se em elevação dos juros em outubro,...
• em pelo menos 0,75%



Reino Unido Imóveis, ESP 
03/10/2022
• Internacional, volatilidade
• Setor imobiliário em crise no Reino Unido
• Alta abrupta das taxas de juros...
• Aumento nos preços dos imóveis ...
• E desigualdade de renda ...
• Ameaçam quem está em busca da casa própria
• Com as taxas de juros disparando rapidamente,...
• O Bank of England precisou agir para restaurar a ordem
• Pessoas sofrem para renegociar hipotecas



FMI insegurança alimentar, ESP 
03/10/2022
• Fome global, diagnóstico
• Combate à insegurança alimentar...
• Custará US$ 50 bi,...
• Afirma FMI
• Que este é o custo previsto para os próximos 12 meses
• Preço de alimentos em alta por causa da guerra amplia riscos 
• FMI aponta mais de 345 milhões de pessoas com 

dificuldades severas...
• Para se alimentar no mundo



Europa, ESP 03/10/2022
• Inflação, Europa
• Taxa de juros na zona do euro...
• Pode chegar a 3% 
• Prevê o Banco Central Europeu (BCE)
• Descompasso: Schnabel (conselheira do BCE) afirma que 

salários não acompanham...
• O aumento dos preços



Credit Suisse Crise de Confiança, 
ESP 04/10/2022
• Bancos, gigante internacional em xeque
• Crise de confiança ...
• Pode levar Credit suisse...
• A vender ativos
• Ação do segundo maior banco da Suíça...
• Está nas mínimas históricas...
• Enquanto os indicadores de risco da instituição...
• São os maiores já vistos



Elon Musk Twitter, ESP 
05/10/2022
• Aquisição, negociação complicada
• Elon Musk decide...
• Pela compra do Twitter...
• Para evitar julgamento
• Bilionário protocola documento...
• Em que reafirma a intenção de fechar negócio...
• Pelo valor de US$ 44 bilhões



Elon Musk, ESP 06/10/2022
• Tecnologia, novela bilionária
• Elon Musk...
• Sugere a transformação do Twitter...
• Em um superaplicativo chamado “X”
• Ideia é seguir modelo...
• Semelhante ao do chinês WeChat...
• Que reúne características de rede social,...
• App de banco e de mensagens



Economia global, ESP 
08/10/2022
• Economia global, crescimento pós-pandemia
• Mundo se recupera...
• Mas perde ritmo
• PIB mundial...
• Está 3,9% acima do índice do quaro trimestre 4TRI de 

2019...
• Mas o desempenho dos países...
• É contido pela política do covid zero, pela guerra na 

Ucrânia e pelos juros 



Estimativa PIB mundial, ESP 
08/10/2022
• Economia global, crescimento pós-pandemia
• Quadro recessivo ...
• Leva organismos mundiais...
• A rever estimativas de PIB
• OCDE projeta 2,2% de crescimento em 2023...
• Ante 3% este ano
• Especialista alerta para o impacto da pandemia no 
ensino



EUA empregos, ESP 08/10/2022
• EUA seguem gerando empregos...
• E analistas veem nova alta de juros
• Geração de vagas foi contida um pouco pelo recuo...
• Sazonal...
• De 25 mil vagas do governo



Argentina Inflação, ESP 
09/10/2022
•Mercosul, preços fora de controle
•Previsão para inflação argentina...
•Já supera 100%



Affonso Celso Pastore, ESP 
09/10/2022
• O Brasil e o Mundo...
• Em 2003 e 2023..
• Em 2003, a Great Moderation...
• Ciclo de crescimento na China
• Aumento de preços das commodities
• Se falava no “fim dos ciclos macroeconômicos”
• Em 2023, temos apenas uma pálida sombra do passado
• Agora, precisamos de uma sólida consolidação fiscal..
• Que requer apoio político a reformas



Economia Premio Nobel, 
ESP11/10/2022
• Premio Nobel de Economia
• Bem Bernanke, Stanford University
• Douglas W. Diamond, University of Chicago
• Philip Dybvig, University of Washington, Saint louis
• Tema: estudos sobre o impacto das falências dos bancos
• Tese: antes, falências de bancos eram vistas como 

consequência das crises; agora, são vistas como causas



FMI recessão, ESP 12/10/2022
• FMI prevê crescimento global de 2,7% em 2023...
• E de 2,8% para o Brasil, mas Guedes critica pois espera mais
• Economia global, riscos
• FMI prevê recessão...
• Em um terço do mundo ...
• E diz que “o pior está para vir”
• Fundo diz que “três forças poderosas” atuam...

• Invasão russa na Ucrânia
• Pressões inflacionárias
• freada da China



FMI inflação, ESP 14/10/2022
• Política monetária
• Luta contra a inflação
• Segundo o FMI...
• América Latina não deve “relaxar”
• Fundo elevou projeções para a inflação...
• Do Brasil, do Chile, da Colômbia, do México e do Peru
• Para o FMI, média anual do grupo:

• 7,8% em 2022
• 4,0% em 2023
• Brasil : 2021-10,1%; 2022-6%; e 2023-4,7%



Inflação nos USA, ESP 
15/10/2022\
• Inflação nos USA...
• É um risco internacional
• Alta de preços...
• Eleva risco de novo aumento de juros...
• Afetando o financiamento internacional...
• E o crescimento



Argentina, câmbio ESP 
16/10/2022
• Mercado, vizinho com problemas
• Dólar “Coldplay”, “luxo” e “qatar”...
• Aumentam lista de câmbio na Argentina
• Em vez de adotar cotação única...
• Com impostos...
• País “cria” preços diferentes...
• Para evitar saída de moeda americana
• Já existem 14 cotações diferentes de câmbio



Inflação AL, ESP 16/10/2022
• Indicadores, desaceleração dos preços
• Inflação na América latina...
• Converge para meta...
• Só em 2024...
• Aponta relatório da XP Investimentos...
• Vê melhora nas cadeias de suprimentos globais...
• E correção dos preços de commodities
• Segundo o XP, de 2022 a 2023..
• PIB do Brasil deve cair de 2,8% para 1,0%...
• E o Chile deve ter recessão



Riscos, ESP 17/10/2022
•Crescem os riscos...
•Na economia mundial
•Não se pretende prever o apocalipse...
•Mas alertar para transformações...
•Que terão impacto sobre a economia brasileira



Celso Ming, ESP 20/10/2020
• Estragos...
• Da inflação na Europa
• A inflação na França é a mais baixa...
• Entre a dos 27 países da União Europeia...
• E a dos 19 países da Zona do Euro
• A despeito disso, greve geral na França...para aumento real 

de salários



Argentina “dólar Coldplay” e 
“dólar catar”, ESP 27/10/2022
• Moeda dólar americano fica escasso...
• E falta ao governo credibilidade para...
• Reagir com um plano econômico
• O “dólar Coldplay” (e o “dólar catar”) balizam crise 

argentina...
• Nome vem da banda britânica, 204 pesos por dólar
• 300 pesos por dólar é o “dólar catar”



Elon Musk, Twitter ESP 
28/10/2022
• Internet, “fim da novela”
• Elon Musk fecha compra do Twitter...
• E demite cúpula de executivos
• Bilionário vai pagar US$ 44 bi...
• Pelo controle da rede social
• Entre os demitidos,...
• Estão o atual presidente executivo...
• E o chefe da área financeira



Credit Suisse, ESP 28/10/2022
• Grupo suíço...
• Para fugir da crise
• Credit Suisse anuncia....
• 9 mil demissões em três anos
• Plano apresentado prevê...
• Fim imediato de 2,6 mil postos
• Banco espera entregar “retornos sustentáveis” ...
• a partir de 2025
• Como parte do pacote, Banco retomou a marca “First Boston” ...
• Para a área de investimento



Elon Musk Twitter, ESP 
29/10/2022
• Tecnologia, operação de US$ 44 bilhões
• Elon Musk faz da compra do Twitter...
• Um projeto de aspiração pessoal
• Após seis meses de atritos...
• E uma conturbada disputa judicial...
• Bilionário conclui aquisição da rede social
• Dono da Tesla defende que negócio é importante...
• “para o futuro da civilização”



Facebook perdas, ESP 
30/10/2022
• Tecnologia, redes sociais
• Facebook perde US$ 730 bi...
• Em pouco mais de um ano...
• E vive momento difícil
• A ascensão meteórica do TikTok...
• E a aposta no Metaverso...
• Estão entre reveses que a empresa enfrentou nos últimos 

tempos



Ambiente Político
e Social



Ética Inteligência Artificial, ESP 
02/10/2022
• Iniciativa global, ética
• Nova inteligência artificial...
• Tenta eliminar preconceitos da tecnologia
• Resultado da colaboração de mais de mil 
pesquisadores,...

• A BigScience foi treinada com dados mais diversos...
• E busca fazer contraste ao trabalho...
• Das gigantes tecnológicas



Politica definição Lula, ESP 
04/10/2022
• Eleições 2022, avaliação segundo turno
• Empresários da terceira via...
• Cobram maior definição...
• Do Programa de Lula
• “o que a gente quer ver é um programa moderno e direcionado 

para combater as desigualdades, mas com responsabilidade”
• Resistência maior a Bolsonaro...
• No grupo que votou em Simone Tebet...
• não quer dizer apoio automático ao petista no segundo turno



Endividamento famílias, ESP 
04/10/2022
• Dívidas, “epidemia financeira”
• Alto endividamento familiar...
• Entra no foco dos candidatos
• Contas em atraso passam de R$ 289 bi...
• Diz Serasa



Definição da eleição, ESP 
04/10/2022
• Eleições 2022, ...
• Reação do mercado financeiro
• Definição da eleição no 2º turno...
• Faz Bolsa subir 5,54%...
• e o dólar recuar 4,09%
• Avaliação do mercado é de que os candidatos agora...
• Terão de moderar discurso para trazer votos do 

centro...
• E de que o novo Congresso, mais à direita, facilitará as 

reformas



Auxílio Brasil, ESP 
05/10/2022
• Bolsonaro, “pacote de bondades”
• Promessas de Bolsonaro...
• Terão impacto de quase...
• R$ 160 bilhões no Tesouro
• O 13º para beneficiários do Auxílio Brasil,...
• Prometido para o ano que vem,...
• Amplia a lista de medidas anunciadas pelo governo...
• Sem a garantia de recursos no Orçamento



Roberto Macedo, ESP 
06/10/2022
• Poupança cai...
• E também estimula o PIB
• Maiores saques das cadernetas...
• Tiveram efeito expansivo...
• Sobre o Produto Interno Bruto...
• Principalmente em 2022
• Cadernetas de poupança aumentaram saques em 2021
• E houve grande retirada das cadernetas em 2022



Eleições Alianças, ESP 
07/10/2022
• Eleições, alianças com economistas
• Malan, Arida, Armínio e Bacha...
• Superam rivalidade com o PT...
• Ao apoiar Lula...
• Por décadas alvo de críticas vindas do PT...
• Economistas formalizam em conjunto o apoio à Lula
• Para o ex-ministro Pedro Malan...
• O rumo da política fiscal do País...
• É o grande desafio do momento



Marcos Lisboa, ESP 11/10/2022
• Depois das eleições, preocupação com o futuro
• “Com qualquer um que ganhar...
• Será difícil para o País”
• Segundo o economista...
• Que está deixando o Insper...
• Brasília virou “um lugar descontrolado de concessão 
de benefícios”



Famílias endividadas, ESP 
11/10/2022
•Indicadores: 79,3 % com dívidas a vencer
•Número de famílias endividadas...
•É recorde pelo terceiro mês,...
•Diz CNC



“limpar o nome”, ESP 
17/10/2022
• Orçamento doméstico, contas no vermelho
• Brasileiro faz de tudo...
• Para “limpar” o nome...
• Além as venda de objetos pessoais ...
• E saques de poupanças...
• Famílias têm recorrido a fintechs de crédito...
• Para fugir da inadimplência recorde
• Especialista alerta pra juros altos
• Em setembro 2022, 30% das famílias estavam com dívidas 

em atraso



Bancos digitais apoio Devedores, 
ESP 17/10/2022
• Orçamento doméstico, contas no vermelho
• Bancos digitais..
• Veem procura por crédito...
• Aumentar 62,8% ao ano..
• Levantamento Serasa Experian
• Entre 2016 e  2021...
• Total de empréstimos pulou...
• De R$ 4,8 bi para R$ 55 bi...
• 8 vezes maior do que a do mercado em geral



“pé-de-meia”, ESP 17/10/2022
• Investimentos, aposta no futuro
• Previdência privada...
• E títulos públicos...
• São opções para...
• “pé-de-meia” dos folhos
• Segundo especialistas, é essencial criar uma rotina de 

aportes....
• Para garantir o retorno do investimento a longo prazo
• Atenção também para taxas de administração e impostos



Herdeiros na justiça, ESP 
25/10/2022
• Conflitos familiares, disputa patrimonial
• Herdeiros recorrem a fundos...
• Para receber “bolada”...
• E evitar briga na justiça
• Em busca de “atalhos” para o dinheiro....
• Pessoas envolvidas em disputas por herança...
• Buscam gestoras especializadas...
• Que compram o direito ao espólio...
• E pagam uma fração do valor total



Wizard inadimplência, ESP 
27/10/2022
• Disputa judicial
• XP vai a Justiça...
• Cobrar dívida de R$ 8,2 milhões...
• De Carlos Wizard...
• Foi afetado pela pandemia
• Empresário atrasou parcela...
• De R$ 1,764 milhão...
• De empréstimo obtido em 2021
• Pagamento fora do prazo implica a antecipação de saldo 

remanescente



Celso Ming, ESP 30/10/2022
• O próximo governo...
• E a economia
• Bolsonaro vencendo, pouco muda
• Vai ter que consolidar sua posição no cenário político nacional
• Lula vencendo, pouco poderá fazer...
• Rombo fiscal, revogar teto de gastos?
• Indústria de transformação vai continuar desidratada? Transição  

energética? floresta amazônica? desemprego?
• Reformas tributária? Reforma administrativa? Reforma política?



José R. Mendonça de Barros, ESP 
30/10/2022
• O desafio de 2023 será enorme
• A capacidade de voltar a crescer...
• Não virá com os atuais discursos triunfalistas
• Três grandes desafios:

• Como reorganizar o Orçamento de 2023?
• Como construir uma regra fiscal crível?
• Qual agenda para voltar ao crescimento sustentável e nos 

tirar da estagnação?



Gustavo H. B. Franco, ESP 
30/10/2022
• A terceira metade... 
• As duas metades opositoras duelaram bastante...
• Perdedores vão ter de dar voto de confiança no País
• Na economia, ...
• Muitos cenários possíveis
• O primeiro passo para qualquer coisa funcionar...
• É que o jogo termine com o anúncio do resultado



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Logística favelas, ESP 
02/10/2022
• Sem CEP...
• “last mile” nas comunidades
• Startups criam logística...
• Para entrega em favelas
• Apesar do alto potencial de compra....
• Favelas e periferias...
• Sofrem com falta de CEP...
• E difícil acesso



Evolução Unicórnios, ESP 
04/10/2022
• Não é questão de extinção de unicórnios...
• Mas de evolução... 
• O que está acontecendo...
• É a racionalização dos recursos...
• E a busca de uma eficiência...
• Que foi deixada de lado



Igah Startups, ESP 
05/10/2022
• Inovação, gestora de investimentos
• Igah prepara fundo...
• De US$ 150 milhões...
• Para investir em startups no País
• Plano é distribuir cheques para até 20 empresas...
• A partir do segundo semestre de 2023...
• Aporte mínimo será de US$ 6 milhões



FaceBook metaverso óculos, 
ESP 12/10/2022
•Tecnologia, lançamento
•Facebook revela o Meta Quest Pro...
•Novos óculos de realidade virtual
•Companhia também anunciou novidades...
•Da plataforma de metaverso...
• Horizon Words...
•E uma parceria com a Microsoft



CEOs, ESP 15/10/2022
• Sua carreira, superando o etarismo
• Desafios e aprendizados...
• Dos CEOs 50+
• Desafios de gerenciar...
• quatro gerações no mesmo ambiente...
• Lidar com novas tecnologias...
• E novas ferramentas de trabalho
• Segundo a pwc, a média de idade...
• Dos CEOs ao redor do mundo...
• É de 53 anos



Startups inovação, ESP 
20/10/2020
• Modelo de gestão...
• Ranking da transformação
• Grandes empresas buscam startups...
• Para acelerar inovação
• Trabalho “100 Open Startups”...
• Mostra as companhias que mais fizeram parcerias...
• Entre julho de 2021 e junho de 2022...
• Anbev e Suzano lideram ranking



Web 3.0 Startups, ESP 
26/10/2022
• Internet, descentralização
• Web 3.0...
• Vira nova fronteira ...
• Para startups brasileiras
• Nova era da internet....
• Promete maior controle sobre bens e ativos digitais...
• E abre portas para novas oportunidades...
• De inovação



Oportunidades de venda PMEs, 
ESP 27/10/2022
• Datas especiais, temporada de oportunidades
• Black Friday, Copa, Natal e Ano-Novo...
• Com consumidores antecipando compras...
• PMEs esperam faturar....
• 50% da receita anual ...
• Com calendário inédito de varejo



Mulheres empreendedoras, 
ESP 30/10/2022
• Gastronomia, custo maior
• Mulheres pagam mais caro...
• Para abrir negócios
• Estudo de chefs mostra que...
• Empreendedoras encontram mais barreiras... 
• na hora de abrir suas empresas



Coaches, ESP 31/10/2022
• Empreendedorismo, consultoria
• Eike Batista,...
• Fundador da Ricardo Eletro (Ricardo Nunes)...
• E ex-BBB (Dhomini)...
• Viram “coaches” após fracassos
• Personalidades do mundo de negócios e da internet...
• Vendem cursos e mentorias...
• Para tentar ensinar a “fórmula do sucesso”


