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Agronegócio no 
Brasil



Senadora Tereza Cristina, ESP 
05/11/2022
• “O agro está triste...
•Mas é hora de seguir adiante”
•Ex-ministra da Agricultura
•Diz que Bolsonaro assumirá .....
•Papel de líder da direita no ano que vem



Agronegócio Lula invasões, ESP 
05/11/2022
• Agronegócio fala...
• Em diálogo com Lula...
• E pede que não tolere invasões
• Entidades do setor, como a CNA,
• Ressaltam necessidade...
• De segurança jurídica...
• E de gestão fiscal equilibrada



Tecnologia cacau, ESP 
06/11/2022
• Controle, produção de chocolate
• Tecnologia ajuda seleção de cacau de qualidade
• Software acelera em 50%...
• A classificação das amêndoas do cacau...
• Que durava 1 hora e 20 minutos
• Tecnologia baseada em machine learning



Mudanças climáticas, ESP 
09/11/2022
• Gigantes do agro....
• Propõem zerar até 2025...
• Desmatamento...
• Na cadeia de produção
• Catorze das maiores empresas de agronegócio do mundo...
• Apresentaram ontem, na COP,....
• Um plano para reduzir emissões decorrentes de mudança do uso 

da terra em suas operações
• Plano inclui uma estratégia contra o avanço de fronteiras 

agrícolas



Hortifrútis, ESP 13/11/2022
• Meio ambiente...
• Aposta verde
• Hortifrútis ampliam agenda de sustentabilidade
• Redes rastreiam cadeia produtiva...
• E adotam medidas para reduzir o desperdício de alimentos



Tecnologia Agro, ESP 
20/11/2022
• Professor Carbonari defende celeridade...
• Na aprovação de novos agroquímicos
• Ele avalia que...
• Moléculas modernas de defensivos...
• Garantem maior eficácia no controle de pragas



APP Minha Lavoro, ESP 
20/11/2022
• APP leva...
• Mais tecnologia ao campo
• APP Minha Lavoro...
• Oferece serviços e informações qualificadas...
• Para a tomada de decisões no universo agro



HUB de Inovação, ESP 
20/11/2022
• Fé no campo...
• HUB de inovação...
• Reúne 85 empresas parceiras....
• E mais de mil startups
• Para executivo da AgTech Garage...
• Setor agropecuário é “pulsante” e...
• Tem dado prioridade a criar novas tecnologias



Pulverização de precisão, ESP 
2011/2022
•Gota a gota...
•Pulverização de precisão...
•Põe fim a...
•Desperdício de insumos



Agrotoken, ESP 20/11/2022
• “escambo” eletrônico...
• Agrotoken transforma grãos...
• Em moeda digital
• Produtor pode usar safra...
• Como meio de pagamento
• Agrotoken é argentina



Soja classificação, ESP 
20/11/2022
•Olho clínico
•Novo método de classificação de soja...
•Promete apaziguar...
•Setor produtivo



Startup Solinftec, ESP 
20/11/2022
• Nos mínimos detalhes...
• Decisões tomadas...
• A partir de dados...
• Conferem maior eficiência
• Startup Solinftec é especialista...
• Em gestão de informações...
• Nas propriedades rurais ...
• E em capacitação de gerentes no segmento



BOVEXO, ESP 20/11/2022
• Gado bem gerido
• Bovexo promete elevar lucro...
• Do pecuarista...
• em até dez vezes
• Algoritmos solucionam pontos críticos



Agrolend crédito rural, ESP 
20/11/2022
•Dinheiro na mão
•Fintech oferece crédito rápido ao produtor
•Agrolend espera...
•Virar uma financeira



Marketplaces, ESP 20/11/2022
• Gavea Marketplace...
• Bolsa de comercialização de commodities...
• Plataformas transacionais digitais...
• Serão o futuro da comercialização de produtos...
• No agronegócios
• Usam tecnologia blockchain



Cacau no cerrado, ESP 
20/11/2022
• Após Mata Atlântica e Amazônia...
• Cacau desbrava o Cerrado
• Plantios no oeste da Bahia..
• Devem se expandir...
• E têm o potencial de levar o País....
• A produzir 100% do que consome
• Produção anual 220 mil tons; consumo atual: 320 mil tons
• No Oeste baiano, cultivo emprega mais tecnologia do que em 

tradicionais áreas cacauicultoras
• Cargill firma parceria para expandir cultivo



Criador de gado de corte, ESP 
20/11/2022
•Pecuária exemplar
•Criador de gado de corte...
•Prova que é possível...
•Unir floresta, pasto e lucro
•Fazenda em Paragominas, Pará
•Integrar lavoura, pecuária e floresta...
•Tem sido a solução mais rentável



Áreas degradadas, ESP 
20/11/2022
• Áreas degradadas...
• São a nova fronteira...
• Na expansão dos plantios
• Cerca de 90 milhões de hectares de pastos no País...
• Podem ser recuperados e utilizados...
• Para o cultivo de grãos
• Cerca de 161 milhões de hectares...
• São ocupados por pastagens no Brasil...
• Sendo 55% degradados



Agro do Brasil, ESP 
20/11/2022
• Agro do Brasi...
• “anda sozinho”...
• Mas há entraves ao investimento estrangeiro
• Segunda a chinesa Amy Chan...
• Executiva da Dakang Brasil...
• Excesso de regulação e câmbio oscilante dificultam
• Novo governo deve sempre buscar...
• Boa relação com o gigante asiático



Bayer inovação, ESP 20/11/2022
•Bayer aposta...
•Inovação aberta impulsiona agronegócio
•Empresa aposta no desenvolvimento de 
projetos...

•Em parceria com universidades e startups



Crédito rural ESP 20/11/2022
• Modalidades alternativas ...
• De crédito rural...
• Ganham mercado
• Com o surgimento de novos títulos no agronegócio....
• Investidores se interessam pelo setor
• Fora dos recursos oficiais,...
• Já há várias ferramentas ...
• Às quais o produtor pode recorrer para financiar a atividade



Credito rural modalidades, ESP 
20/11/2022
• Modalidades alternativas de crédito...
• Ganham mercado
• Fora dos recursos oficiais....
• Já há várias ferramentas às quais ...
• O produtor pode recorrer...
• Para financiar a atividade
• CDCAs (certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio)
• CRAs (certificados de Recebíveis do Agronegócio) 
• No mercado de capitais, FIAGROS e FDICS



Código Florestal, ESP  
20/11/2022
• A passos lentos...
• Após 10 anos,...
• Implementação do Código Florestal...
• Segue dificultada
• Obstáculos limitam a regularização ambiental das 

propriedades rurais...
• Entre eles a análise e validação do CAR (Cadastro Ambiental)



Alimentos Rastreados, ESP 
20/11/2022
• Nestlé Brasil
• Procura rastrear os insumos utilizados na ponta produtiva
• Tindle, foodtech de proteína vegetal
• Fazenda de leite A2, leite sem conservantes



Startups combate a fome, ESP 
24/11/2022
• Agricultura sustentável
• Iniciativas de impacto
• Startups apostam em soluções...
• Para combater a fome no Brasil
• Empresas tentam eduzir o desperdício de alimentos.....
• E também fazer a ponte entre produtores e supermercados
• “buscamos olhar para as dores do pequeno agricultor. A 

gente encontra o “match” entre o que o produtor tem, a 
precificação, a qualidade e a localização, e o que o 
supermercado precisa”



Meio Ambiente



Biodiversidade COP 15, ESP 
01/11/2022
• Paulo Hartung
• Biodiversidade...
• Rumo à COP 15
• Neste finalzinho de ano,...
• Brasil pode começar a retomar atitudes...
• Compatíveis com seu histórico de cooperação...
• Na questão ambiental



Lula Clima, ESP 02/11/2022
• Lula vai participar...
• Da conferência da ONU...
• Sobre clima...
• No Egito
• Confirmação foi dada pela presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann

• Sem a presença de Bolsonaro prevista,...
• Pavilhão oficial deve ficar esvaziado



Desmatamento da Amazônia, 
ESP 02/11/2022
• Desmatamento da Amazônia....
• Faz País ter maior alta de emissões...
• Em 19 anos
• Levantamento realizado pelo Observatório do Clima...
• Mostra que o Brasil despejou na atmosfera...
• 2,42 bilhões de toneladas brutas de CO2...
• Equivalente ao longo de 2021  
• Em 2020, na contramão do planeta, que diminuiu em 7% as 

emissões...
• País teve 9,5% de crescimento



Natura startups, ESP 
02/11/2022
• Inovação, clima
• Natura busca startups ...
• Com soluções para a crise ambiental
• Gigante brasileiro dos cosméticos...
• Expande programa de inovação...
• E procura soluções de impacto econômico, social e 
ambiental



Celso Ming, ESP 06/11/2022
• O Brasil e o mundo...
• Na Cúpula do Clima (COP 27)
• Eles chegam com muitas incertezas
• Grave crise energética na Europa ameaça prazos ambientais 

prometidos
• Acordos de transição energética limpa ameaçados
• Fundo Climático de US$ 100 bi nunca saiu do papel
• Mercado global de crédito de carbono com muitas pontas 

soltas



COP-27, ESP 09/11/2022
• Bruno Brazil, fundador da brCarbon
• Mercado de carbono...
• No combate ao aquecimento global
• Expectativa é de que,...
• Durante a conferência,...
• Haja avanços nos princípios básicos...
• De funcionamento do setor



Fundos Estrangeiros, ESP 
09/11/2022
•Fundos estrangeiros...
•Acenam com volta...
•Após “quarentena” ambiental
•Preocupação global com o desmatamento



Ida de Lula no COP, ESP 
09/11/2022
• Ida à COP-27...
• É uma das primeiras ações de Lula
• Investidor estrangeiro...
• Está otimista com o novo governo...
• Mas agora quer ver a execução



Roberto Klabin, ESP 
11/11/2022
• Vice-presidente do Instituto SOS Pantanal
• “ou agimos a sério...
• Ou o mundo vai ficar insustentável”
• Para ambientalista,...
• Caso não se enfrente a ameaça climática...
• “haverá um problema social  brutal”



COP-27,proposta do MMA 
atual, ESP 13/11/2022
• O nosso atual Ministro do Meio Ambiente está no evento no 

Egito...
• Comandando uma grande delegação brasileira....
• E levando uma construtiva proposta...
• Em favor do desenvolvimento sustentável do planeta...
• Com equilíbrio fundamental para a defesa...
• dos recursos naturais...
• A segurança alimentar...
• A segurança energética...
• E as mudanças climáticas



Plantio de árvores, ESP 
13/11/2022
• Empresas se unem...
• Para plantar 2 bilhões de árvores nativas
• Itaú, Unibanco, Rabobank, Santander, Suzano e Vale..
• Querem recuperar 2 milhões de hectares de áreas 

degradadas
• Criaram organização
• Vários biomas como alvo



BNDES amplia, ESP 
15/11/2022
• Políticas públicas, “herança” ambiental
• BNDES amplia carteira...
• De “ativos verdes” ...
• Para concessão ao setor privado
• São 32 reservas florestais...
• E 46 parques naturais...
• Somando uma área do tamanho da Inglaterra...
• Ou com o dobro de Portugal



Conferência do Clima, ESP 
15/11/2022
• Países miram...
• Aliança pelas florestas
• União de nações tropicais como brasil...
• Deve sair do papel na conferência climática
• Para retomar protagonismo na área....
• Brasileiros têm um longo caminho a percorrer
• Conferência no Egito...
• Chega a segunda e decisiva semana...
• Quando decisões são tomadas e anunciadas



Negócio ambiental, ESP 
16/11/2022
•Cuidado ambiental...
•É bom negócio
•Revalorização da política ambientalista...
•Pode facilitar o retorno...
•De grandes fundos de investimento



J. R. Mendonça de Barros, ESP 
17/11/2022
• Meio ambiente é chave...
• Para retomada do crescimento
• Para economista,....
• País pode atrair investimentos se...
• Cuidar da política ambiental....
• E criar regra fiscal “crível”



Impacto Ambiental População, 
ESP 26/11/2022
• O impacto ambiental de 8 bilhões de pessoas
• Com demanda por recursos naturais....
• Planeta cheio aumenta desafio...
• De frear crise climática
• Alerta de mais problemas...
• O agravamento das mudanças climáticas...
• Vai provocar mais eventos extremos...
• Como tempestades e furacões



Infraestrutura



Leilão Portos, ESP 05/11/2022
• Infraestrutura, em menos de 2 meses
• Governo Bolsonaro...
• Corre para leiloar ...
• Porto de Itajaí e rodovias
• A previsão é de que editais ...
• Para concessão de mais de 1 mil km de estradas no Paraná...
• A R$ 18,6 bi...
• Sejam lançadas este ano



Rodovias deficiência, ESP 
10/11/2022
• Infraestrutura pesquisa CNT
• Com piora nas rodovias,...
• 25% têm condição ruim ou péssima
• Investimento público está aquém de demanda do setor
• Após chegar a 0,26% do PIB entre 2010 e 2011,...
• Investimentos caíram para 0,07% em 2021



Viagem de ônibus, ESP 
13/11/2022
• Transporte,...
• Serviço de 1ª classe...
• Viagens de ônibus...
• Ganham luxos...
• Sala VIP...
• E até massagem
• Empresas rodoviárias reforçam “mimos” ...
• Para passageiro assustado com preço dos bilhetes aéreos



Embraer desafios, ESP 
15/11/2022
• Fabricante de aviões...
• Crise de fornecimento
• Embraer tem desafios para ampliar produção...
• Devido à falta de peças
• Empresa teve prejuízo de R$ 94 mi no terceiro trimestre...
• Perda inferior à do mesmo período de 2021
• Escassez de suprimentos decorrente da pandemia ainda 

afeta setor



Infraestrutura Aeroportos, ESP 
19/11/2022
• Infraestrutura tenta “vender”....
• Ao novo governo...
• PPPs de aeroportos
• Potencial de 50 terminais
• ANAC pode lançar até ao final do ano...
• Consulta pública para o primeiro bloco de PPPs
• Com 8 aeroportos no Amazonas



Celso Ming, ESP 24/11/2022
• O governo PT...
• E os investimentos
• Mudaram as condições do investimento
• O Estado não é mais o maior indutor do investimento
• Vai precisar abrir para o setor privado
• Existem oportunidades em profusão no mercado 

internacional
• A questão principal é se o PT vai querer aproveitar essas 

oportunidades



Indústria e 
Empresas no Brasil



Venda de carros caem, ESP 
02/11/2022
• Indústria automobilística, nova retração
• Vendas de carros...
• Caem quase 7% em outubro...
• E 5% no ano
• Falta de chip e juro alto...
• Seguem causando impacto no mercado de carros...
• Meta de vendas para o ano pode não ser atingida



Vendas de carros, ESP 
04/11/2022
• Indústria automobilística
• Mais juro, menos crédito
• Vendas de carro zero...
• Têm queda e 6,75 em outubro



Foton caminhões, ESP 
10/11/2022
• Industria automobilística,...
• Conflito internacional
• Grupo brasileiro de caminhões...
• Vai pedir indenização à chinesa Foton
• Brasileira Foton Automark do Brasil (FAT), dez anos de 

Brasil...
• De Luiz Carlos Mendonça de Barros (fundador)...
• Estima perda de até R$ 600 milhões por quebra de contrato



Futuro do Aço, ESP 
15/11/2022
• Alejandro Wagner
• Diretor executivo da Associação Latino-Americana de Aço 

(Alacero)
• Hora de preparar o futuro...
• Do setor de aço é agora
• A necessidade de promover a transição...
• Para fontes de energia renováveis...
• Gera novo ciclo de aprendizado



Vendas de TVs, ESP 
20/11/2022
• Telões com maior resolução
• Fabricantes apostam em Black Friday e Copa...
• Para elevar vendas...
• De TVs 8K
• Evolução da tecnologia dos televisores...
• Sempre esteve ligada aos anos do mundial de futebol...
• Quando o volume de venda de aparelhos registra maior ritmo 

de crescimento



Projeto Volks, ESP 24/11/2022
• Brasil participa...
• De projeto de híbrido “popular” da Volks
• Grupo desenvolverá modelo...
• Com um motor elétrico...
• E um a etanol ou gasolina...
• Para produção na Europa, na Índia e na América do Sul
• Linha de montagem da Volkswagen em São Bernardo do Campo....
• Acaba de ganhar laboratório para desenvolver novas tecnologias
• 104,3 mil é a quantidade de carros híbridos na frota atual 

brasileira
• 11,6 mil é o número de carros elétricos



Indústria Fornecedor Local, 
ESP 28/11/2022
• Efeito pandemia...
• Globalização em crise
• Indústria se volta ao fornecedor local
• Enquanto as cadeias globais de fornecimento...
• São postas à prova ...
• Pela pandemia e pela guerra,
• Número de projetos aprovados na Zona Franca aumenta 40% ante 

2020
• Brasil, México, Vietnã e Austrália estão entre os que mais podem 

lucrar com a regionalização



Empresas nova ordem, ESP 
28/11/2022
• Nova ordem
• Maior proximidade e menor risco
• Empresas investem em máquinas...
• Para depender menos do exterior
• comércio busca países fornecedores  de 
manufaturados...

• Mais próximos...
• E onde os preços foram menos afetados pela inflação



Pedro Fernando Nery, ESP 
29/11/2022
• A nova política industrial
• Nova área da economia...
• a “economia da complexidade” ...
• Defende que a estrutura produtiva de um país de fato 

determinaria...
• De forma causal...
• O seu crescimento
• Afasta-se tanto da ortodoxia como da heterodoxia
• Maps on line: Atlas da Complexidade (Harvard) e Observatório 

(MIT)
• Ajuda o Brasil a elaborar uma “estratégia de complexidade”



Comércio e 
Serviços no Brasil



Construção juros, ESP 
03/11/2022
• Construção pede....
• Juro baixo...
• Ao governo Lula....
• Entidades também esperam que a recente regulamentação do 

setor...
• Mais enxuta...
• Seja mantida pela equipe econômica



Setor aéreo, Azul, ESP 
02/11/2022
• Disputa por slots
• Nova regra faz Azul ...
• Dobrar sua presença em Congonhas
• Total de autorizações para vôos...
• Chegará a 84...
• Com a mudança de regra da Anac
• Número é ainda bem inferior ao da Gol e da Latam



Latam USA recuperação judicial, 
ESP 04/11/2022
•Setor aéreo
•Processo nos EUA
•Latam anuncia fim...
•Da recuperação judicial



Muffato pagamento automático, 
ESP 04/11/2022
• Varejo tecnologia
• Muffato se inspira na Amazon...
• E cria mercado...
• Com pagamento automático
• Com investimento de R$ 10 milhões...
• Grupo paranaense inaugura a primeira loja no formato, em 

Curitiba...
• Mas já tem uma segunda unidade programada para breve



Mercado Imobiliário, ESP 
07/11/2022
• Boom dos compactos
• “Febre dos studios” pode estar no fim
• Explosão de lançamentos de pequenos apartamentos...
• Fez oferta subir 55% em relação a 2019...
• Aponta a DataZap+
• Na mesma comparação,...
• Demanda por compra teve queda de 52%
• Studios já são um terço dos lançamentos de imóveis na capital 

paulista
• Benefícios trazidos pelo atual Plano Diretor da cidade...
• Explicam explosão do formato nos últimos anos, aponta Secovi



Minha Casa Minha Vida, ESP 
08/11/2022
• Construção prepara propostas...
• Para o Minha Casa Minha Vida
• Programa habitacional para os mais pobres
• Esperanças de continuar programas da era Lula
• Abrainc sugere usar FGTS para reforçar o programa
• Subsídios para a faixa mais pobre



Inflação Casa Verde e 
Amarela, ESP 09/11/2022
• Habitação, evasão de construtoras
• Inflação alta...
• “encolhe” o Casa Verde e Amarela
• Custos, que cresceram 11,2% em 12 meses...
• Até agosto...
• Afugentaram 20% das construtoras...
• Que faziam parte do programa em 2021
• Especialistas acreditam que os recentes ajustes devem 

atrair de volta parte das empresas
• Para reduzir perdas, preço do imóvel sobe



Shoppings esvaziados, ESP 
09/11/2022
• Comércio, menor demanda
• Shoppings esvaziados...
• Viram alvo de fusões e aquisições
• Fundos de investimento, incorporadoras ...
• E administradoras de centros comerciais...
• Buscam ativos que ficaram “baratos” na pandemia
• Alvo são shoppings que ficam em regiões com grandes 

concentrações...
• De prédios corporativos



Vendas varejo, ESP 10/11/2022
•Deflação e auxílio Brasil ajudam
•Venda no varejo cresce 1,1% em setembro, 
•diz IBGE na Pesquisa Mensal de Comércio



Turismo comunitário, ESP 
10/11/2022
• Novas experiências
• Turismo comunitário...
• Transforma negócios...
• No sertão da Bahia
• Pequenos projetos se adaptam...
• Para receber turistas de várias regiões do País...
• E melhoram renda
• Aposta é comida local



Mercadinhos de condomínio, ESP 
12/11/2022
• Desafio do novo modelo
• Furtos em mercadinhos de condomínio...
• São o dobro da taxa do varejo
• Empresas reveem segurança em lojas...
• Que costumam ser autônomas e sem atendentes
• Os itens mais furtados....
• São bebida alcóolica, cigarro e sorvete



Shein e-commerce loja física, 
ESP 13/11/2022
• Varejo
• Gigante chinesa do “fast fashion”
• Abertura de loja da Shein...
• Tem filas e tumulto]presente em mais de 150 países...
• Clientes brigando e queixas sobre falta de organização
• Rede é conhecida por preços baixos...
• E alta rotatividade de peças



Giraffas crise, ESP 16/11/2022
• Alimentação, fome de crescer
• Giraffas deixa crise para trás...
• E mira salto na receita em 2023
• Para tirar os planos do papel...
• Rede de fast food prevê investir R$ 62 milhões..
• Em marketing...
• E na expansão de unidades pelo País



Grupo Muffato, ESP 17/11/2022
• Everton Muffato
• “outras aquisições estão na mesa do grupo Muffato”
• Está no radar expansão ...
• Para o interior de São Paulo,...
• Diz um dos CEOs da empresa paranaense



Comércio Eletrônico, ESP 17/11/2022
• Varejo, compras presenciais
• Comércio  eletrônico perde fôlego...
• Com juro alto...
• E pandemia arrefecida
• Vendas do setor...
• Recuam 10,5% no 3º trimestre
• Via, Americanas e Magalu....
• Maiores varejistas do País...
• Registram  prejuízo



Rede Hilton, ESP 18/11/2022
• Hotéis, salto em momento adverso
• Rede Hilton expande presença no brasil...
• Apesar da pandemia
• Companhia adota modelo de franquia...
• E batiza com seu nome ...
• Hotéis independentes e redes menores



Aluguel salas, ESP 21/11/2022
• Imóveis corporativos, disputa por espaços
• Aluguel na Faria Lima...
• Bate recorde
• Demanda puxada pelo setor financeiro...
• Faz valor do metro quadrado...
• No coração financeiro do País...
• Chegar a R$ 250,00...
• Ante R$ 195,00 um ano antes
• Mercado vê novas altas



Hard Rock, Fundo VCI ESP 
29/11/2022
• Obras de resorts em atraso
• Alvo da PF,...
• O Fundo VCI...
• Parceiro do Hard Rock no País...
• Quer captar R$ 600 milhões
• Fundo VCI anunciou parceria com rede americana em 2017...
• Mas até agora não entregou nenhum empreendimento
• Empresa também é investigada pela CVM



Black Friday em baixa, ESP 
29/11/2022
• Varejo, em baixa
• Black Friday segue comércio virtual...
• E tem desempenho ruim
• Vendas na sexta feira têm queda de 28%...
• O pior resultado desde que a data...
• Foi “importada” dos EUA para o Brasil
• Total de vendas 2022 foi R$ 3,1 bi



Energia no Brasil



Petrobrás Dividendos, ESP 
04/11/2022
• Estatal, distribuição de recursos
• Petrobrás paga dividendo de R$ 43 bi
• Governo eleito quer liberação só em 2023
• Estatal vem fazendo...
• Antecipação de remuneração a acionistas....
• O que engordaria os cofres da atual administração



Raízen energia renovável, ESP 
08/11/2022
• Raízen fecha acordo ...
• De R$ 15 bi com Shell...
• Por energia renovável
• Empresa amplia a transição para energias mais limpas....
• Uma promessa desde a sua estreia na Bolsa
• Empresa quer ser líder global na tecnologia



Dividendos Petrobrás, ESP 
09/11/2022
•Ministro do TCU...
•Diz não haver razão...
•Para suspender dividendo
•Petição do Ministério Público junto a TCU...
•Pede a interrupção dos pagamentos previstos...
•Para fim do ano e janeiro de 2023



Adriano Pires, ESP 
12/11/2022
•A Petrobrás e o novo governo
•O importante...
•É encontrar caminhos...
•Para que a racionalidade econômica prevaleça



Energia verde, ESP 
16/11/2022
• Combustível verde para os aviões...
• É a nova fronteira
• Usa o SAF (biocombustível produzido a partir de óleos vegetais, 

por exemplo cana de açúcar, milho ou palma; gorduras animais, 
como o sebo bovino; e até óleo de cozinha usado)

• SAF emite de 60% a 80% menos carbono do que o querosene da 
aviação (dependendo da matéria prima usada no SAF)

• Em 2020, a produção de SAF no mundo foi de menos de 0,1% da 
demanda...

• Oferta tem de crescer em 8 mil vezes
• Falta de regulamentação trava investimentos no setor no Brasil



Conta de energia, ESP 
22/11/2022
• Congresso, preço da energia
• Projeto encarece em 2,4%...
• A conta no Norte e no Nordeste
• Já aprovado na Câmara,...
• Aumento é criticado pelo Governo...
• E por entidades do setor
• Texto está agora no Senado
• Questão é uso da rede de transmissão de energia e impacto sobre 

tarifa.
• Norte e Nordeste tem saldos líquidos de geração positivos, entre 

demanda e oferta



Preço da gasolina, ESP 
22/11/2022
• Combustíveis, levantamento da ANP
• Gasolina sobe pela 6ª semana...
• E segue acima de R$ 5,00
• Mesmo sem reajuste da Petrobrás,...
• Preço do produto acumula...
• Alta de 5,4% nas bombas....
• Sob pressão do custo do insumo
• Problema no etanol anidro, com alta de preço....
• Ele compõe 27% da gasolina



Adriano Pires, ESP 
26/11/2022
• Metas e prioridades
• Numa guerra energética...
• Tomamos decisões que,...
• No curto prazo,...
• Podem ser contrárias ao que desejamos...
• Para o futuro



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Trabalho remoto, ESP 
02/11/2022
• Neobanco
• Novo escritório
• Nubank vai priorizar o trabalho remoto
• Novo espaço de trabalho 
• 1 semana no escritório a cada dois meses com os times
• Com 200 integrantes cada
• 7000 funcionários no total



Modelo de trabalho, ESP 
05/11/2022
• Sua carreira, escritório x casa
• Modelo de trabalho...Afeta saúde mental...
• De um terço dos profissionais
• Dos 32% que se sentem afetados...
• 50% estão no presencial e 21% em home office,
• Segundo levantamento da plataforma Conexa
• “percebeu-se que as pessoas acabam até se tornando mais 

produtivas no home office. Por causa dessa experiência, os 
trabalhadores passaram a olhar para a relação de trabalho de 
maneira diferente, o que os fez refletir que é possível conciliar 
vida pessoal e profissional”



E-commerce contratação, ESP 
06/11/2022
• Calendário do varejo, novas vagas
• E-commerce antecipa contratação de temporários...
• Para o fim de ano
• Empresas como Mercado Livre e Via...
• Correm para contratar funcionários...
• E faturar com o calendário de fim do ano...
• Começando pela Black Friday



Startups de RH, ESP 
09/11/2022
• Startups de RH...
• Dominam ranking de parcerias...
• Com empresas tradicionais
• Mesmo em ano de menos investimentos...
• As chamadas HRtechs celebraram...
• Contratos de inovação aberta...
• Com grandes companhias



Reforma trabalhista, ESP 
12/11/2022
• José Pastore, 
• “reforma criou ambiente para empregos emergirem”
• Economista também vê contribuição positiva...
• Na redução de conflitos entre empregado e empregador
• Em 5 anos de reforma trabalhista,...
• Processos recuam ao nível de 1992
• Regras mais rígidas para a apresentação de ações aliviam a 

Justiça,...
• Mas são alvo de resistência do presidente eleito
• Congresso tende a resistir a uma revisão mais profunda das 

regras



Aposentadoria, correção de 
benefícios
• STF julga hoje...
• “revisão da vida toda” do INSS
• Medida permitiria considerar no cálculo do benefício...
• Todas as contribuições realizadas ao longo da vida 

profissional
• Teria direito....
• Quem se aposentou há no máximo dez anos,...
• Antes da reforma de 2019...
• E que contribuía antes de 1994



Boeing engenheiros, ESP 
24/11/2022
• Disputa por engenheiros
• Entidades querem impedir Boeing...
• De contratar brasileiros
• Calcula-se que em pouco mais de um ano...
• 200 engenheiros brasileiros foram contratados
• Associações brasileiras querem colocar limites, como por 

exemplo 0,6% no total de engenheiros que a Boeing pode 
retirar de uma empresa brasileira



José Pastore, ESP 24/11/2022
• Lula 3...
• E as mudanças trabalhistas
• Uma coisa é coletar sugestões...
• De forma construtiva...
• Outra é usar o assembleísmo...
• Para aquecer a militância



Carteira Verde e Amarela, 
ESP 26/11/2022
•Trabalho, precarização de direitos
•Equipe de lula...
•Quer “enterrar” de vez...
•A Carteira Verde e Amarela
•PT quer dar fim ao programa
•Que ainda tramita no Congresso



Superar demissão, ESP 
27/11/2022
• Desligamento...
• Em busca de um recomeço
• Como superar uma demissão...
• E retornar ao mercado de trabalho
• Especialistas dão dicas de providências ...
• Após o desligamento de uma empresa
• Uma das saídas é se abrir para o mercado...
• E experimentar novas alternativas



Emprego dados Caged ESP 
30/11/2022
•Emprego, dados do Caged
•País abre 159 000 vagas...
•Com carteira assinada em outubro
•Saldo ficou abaixo do resultado no mesmo mês 
de 2021

•Para analistas, queda reflete efeitos da alta de 
juros



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Criptomoedas, ESP 
03/11/2022
• Ativos digitais, recompensas
• Criptomoeda cresce como tática...
• Para fidelizar cliente
• Atrativo digital já é utilizado pelo Nubank...
• E pelo Mercado Livre...
• Em breve, deve também ser adotado...
• Pela empresa de benefícios Dotz



Bradesco lucro, ESP 
09/11/2022
• Bancos, balanço
• Alta da inadimplência...
• Faz lucro líquido do Bradesco...
• Cair 23% no 3º trimestre
• Resultado do segundo maior banco privado do País...
• Fica em R$ 5,2 bi
• Atrasos crescem entre pessoas físicas e micro e pequenas 

empresas



Itaú lucro, ESP 11/11/2022
• Balanço bancos
• Itaú fecha 3º trimestre...
• Com lucro de R$ 8 bi
• Banco registra aumento de 19% no ganhos em um ano
• Em um período marcado pela alta da inadimplência...
• Nas carteiras de crédito...
• Instituição sofreu menos do que os rivais



FTX criptomoedas, ESP 
12/11/2022
• Finanças pessoais, ativos digitais
• Empresa de criptomoeda FTX...
• Solicita recuperação judicial
• Corretora é caso mais recente...
• De uma série de empresas do mercado de moedas digitais...
• Que buscam em 2022 proteção contra falência
• Setor cripto precisa de regulação



Softbank retoma lucro, ESP 
14/11/2022
• Investimentos, desaceleração
• Softbank retoma lucro,...
• Mas mantém “pé no freio”...
• Gestora japonesa...
• Que no brasil investe em grupos como Nubank e 

QuintoAndar...
• Diz que será “seletiva” em novos aportes
• Grupo fecha 3º trimestre com ganhos de US$ 21 bi



PIX, ESP 15/11/2022
•Finanças, pagamentos
•PIX já soma...
•26 bilhões de transações...
•Diz Febraban



Radar do Mercado, ESP 
16/11/2022
• Transição, política monetária
• Mercado põe no radar...
• Aperto nos juros
• Para analistas, ...
• Tamanho da “licença” para gastar além do teto...
• Negociada por novo governo...
• Pode afetar inflação e dívida...
• E levar o BC a adiar plano de redução da Selic
• Governo eleito negocia a apresentação de uma PEC para tirar até 

R$ 175 bi do teto



Nubank prejuízo, ESP 
16/11/2022
• Mercado financeiro, saindo do prejuízo
• Nubank aposta em maior segmentação de clientes...
• Para manter resultados
• Instituição registrou ganho de US$ 7,8 mi no 
terceiro trimestre....

• O primeiro desde a abertura de capital nos USA (foi 
em dezembro de 2021)



BID Ilan, ESP 19/11/2022
• Criticado por ala do PT...
• Brasileiro é favorito...
• Para ser presidente do BID
• Ex-chefe do BC
• Esquivel Hernández, do México...
• É seu maior rival



Econofísicos, ESP 19/11/2022
• Mercado financeiro
• Altos salários
• Econofísicos conquistam setor financeiro
• Físicos contam como assumiram novas atividades.....
• Além da área acadêmica e de pesquisa
• Formação é demanda nos bancos
• Profissionais acreditam que formação enriquece...
• Equipes de análise das instituições financeiras



Paul Krugman, Cripto moedas, ESP 
20/11/2022
É o fim da linha para as criptomoedas?
Parece provável que o setor...
Não consiga sobreviver à necessidade...
De regulação



Ilan eleito, ESP 21/11/2022
• Com Ilan eleito,...
• Brasil chega pela primeira vez...
• Ao comando do BID
• Ilan Goldfajn será o sétimo...
• Presidente do BID
• Instituição fundada em 1959



Fintech Keycash, ESP 
24/11/2022
• Crise digital, startup em dificuldades
• Fintech Keycash....
• Atrasa salários por 4 meses...
• Após aporte de R$ 185 milhões
• Fintech de crédito imobiliário...
• Cortou 30% do quadro de pessoal no período...
• E alega demora em novo investimento



Bancos Safra e Alpha, ESP 
25/11/2022
• Safra vence disputa...
• E paga R$ 1 bi....
• Pelo Banco Alpha...
• De antigos donos do Real
• Família Faria, que também controla...
• O fabricante de óleo de palma Agropalma e a varejista 

C&C....
• Faz venda em série de ativos...
• Briga pelo Alfa envolveu também o BTG



Bradesco internacional, ESP 
26/11/2022xzzsxzxx
• Bancos, expansão internacional
• Bradesco investe R$ 1,2 bi...
• Dobra de tamanho...
• E lança nova marca nos USA...
• BAC Florida, agora rebatizado Bradesco Bank,...
• É estratégico para o conglomerado brasileiro...
• Crescer no segmento chamado private...
• Que concentra os clientes muito ricos



J. R. Mendonça de Barros, ESP 
27/11/2022
• Cripto moedas: ajuste ou algo pior?
• É cada vez mais evidente....
• Que as criptomoedas não se qualificam ...
• Como verdadeiras moedas...
• Pois que a insegurança e a volatilidade as impedem...
• Que sejam relevantes como reserva de valor...
• Ou meio de troca em transações



Cripto Moedas Fim? ESP 
28/11/2022
• Colapso da FTX...
• Causa dano catastrófico na reputação...
• E nas aspirações das criptomoedas
• É o fim das criptomoedas?
• Das principais promessas do dinheiro virtual...
• Poucas estão cumpridas, 14 anos após a invenção do Blockchain do 

Bitcoin
• Como no fim de qualquer febre, a questão agora é se...
• As criptomoedas podem ser úteis para algo...
• Além de fraudes e especulações
• É preciso garantir que os roubos e as fraudes sejam minimizados, como 

em qualquer operação financeira



Taxa de juros recorde, ESP 
29/11/2022
•Credito, dinheiro mais caro
•Taxa de juros nos bancos...
•É a maior em quase cinco anos



Safra fecha compra, ESP
29/11/2022
• Divisão de bens, inventário bilionário
• Safra fecha compra de mais um banco...
• Dos herdeiros de Aloysio Faria
• Aquisição do Delta Bank, nos USA...
• Foi negociada em paralelo à compra do Alfa...
• Um dos ativos do espólio do fundador do Real



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Lula pacote fiscal, ESP 
01/11/2022
• Pacote fiscal...
• E “novo orçamento”....
• São o foco inicial da transição de Lula
• Orçamento enviado por Bolsonaro ao Congresso...
• Não tem espaço para promessas de campanha,...
• Como o Auxílio Brasil de R$ 600,00 ...
• E a isenção do IR até R$ 5 mil
• Negociações vão tentar recompor cortes em programas 

sociais



Dívida Pública estável, ESP 
01/11/2022
•Contas dos governos, balanço de setembro
•Dívida pública fica em 77% do PIB...
•Menor nível desde março de 2020



Reforma impostos, ESP 
02/11/2022
• Reforma que unifica impostos...
• Sai na frente...
• Em novo governo Lula
• Nova tributação de bens e serviços...
• É a mais madura ...
• Para ser submetida no início do próximo mandato ao 

Parlamento
• Isenção do IR ...
• E desoneração de folha são desafios



PEC transição, ESP 
04/11/2022
• Equipe de transição prepara PEC
• Negociada entre o vice eleito...
• E o relator do Orçamento...
• Proposta abre “licença” ...
• Para bancar Auxílio a R$ 600,00...
• Aumento real para o mínimo...
• E outras despesas adicionais



Affonso Celso Pastore, ESP 
06/11/2022
• Os desafios ao novo governo
• O ciclo da economia desta vez será muito adverso...
• Juros globais em alta...
• Ciclo das commodities em baixa...
• Desse modo, quando 2023 chegar...
• O crescimento vai cair,...
• E o compromisso com a responsabilidade será 
mantido?



Desafios fiscais para 2023, ESP 
06/11/2022
• Além da questão fiscal...
• Nova equipe vai lidar...
• Com uma economia em desaceleração...
• Juros altos...
• E inflação ainda elevada...
• Em meio a um cenário externo desfavorável
• Mercado cobra definição de nova âncora...
• Para despesas do governo
• Para analistas, falta de parâmetros para contas públicas pode 

levar...
• A uma piora da percepção de risco dos investidores



PEC da Transição, ESP 
07/11/2022
• Equipe de Alckimim...
• Opta por enviar ao Congresso...
• A PEC de transição
• Estratégia seria uma forma ...
• De garantir o auxílio de R$ 600,00...
• No ano que vem...
• Sem entrar em conflito com o Legislativo



Novo governo “pauta bomba”, 
ESP 08/11/2022
• “pauta bomba” de mais de R$ 100 bi na Câmara...
• Pressiona governo eleito
• Com a reeleição de Lira em jogo...
• Dois projetos engatilhados para votação neste ano..
• Podem abrir um rombo na arrecadação...
• Da União, de Estados e municípios em 2023
• Equipe vê até R$ 175 bi fora do teto
• Lula quer negociar com o Congresso...
• Para conseguir permissão de gastos extras para bancar 

promessas eleitorais



Bolsa Familia Auxílio Brasil, 
ESP 09/11/2022
• Decisão do Supremo...
• Pode abrir brecha ...
• Para Bolsa Família de R$ 600,00
• Lei “esquecida” por quase duas décadas...
• E trazida à tona por ministros do STF...
• É alternativa para o governo eleito...
• Deixar de depender de uma PEC que autorize gastos
• Discussão envolve a sucessão na Câmara e no Senado...
• E o destino do orçamento secreto



Fábio Alves, ESP 
09/11/2022
•A inflação da PEC...
•As projeções do mercado...
•Ainda não embutem...
•O impacto do “waiver”...
•Para gastos fora do teto



Lula Teto furar, ESP 
10/11/2022
• Mercado reprova tirar Auxílio do teto
• Analistas financeiros alertam...
• Que retirada de programa da regra fiscal...
• Que equipe de Lula...
• Discute com o Congresso na forma de PEC,...
• Coloca em risco as contas públicas
• Líder do PT quer tirar do teto...
• Despesas “atuais e futuras” com Auxílio



Lula regras fiscais, ESP 
11/11/2022
• Crítica de Lula...
• A regras fiscais...
• Derruba Bolsa....
• E faz dólar disparar
• Presidente eleito questiona primazia ...
• Da “tal da estabilidade fiscal”...
• Sobre gastos de cunho social
• Em reação, ações caem 3,35% e dólar avança 4,14% (cotado 

a R$5,39)



Analistas reagem, ESP 
11/11/2022
• Meirelles: “Lula está em modo campanha”
• Dizem analistas que...
• É hora de deixar o tom eleitoral...
• E apontar rumos
• Depois de críticas de Lula...
• À estabilidade fiscal...
• E defesa de mais gastos
• A queda na Bolsa se acentua...
• E o dólar dispara



Bolsa Família teto, ESP 
11/11/2022
•Ideia é retirar ...
•Bolsa Família do teto...
• “para sempre”,...
•Diz relator



Questão fiscal, ESP 
11/11/2022
• André Braz
• Coordenador de índices de preços da FGV
• “a questão fiscal...
• Será crucial para...
• A inflação em 2023”



Fura teto Lula, ESP 12/11/2022
• Artimanha no orçamento
• Auxílio fora do teto....
• Pode durar 4 anos
• Depois da repercussão negativa no mercado...
• Da proposta de retirar em definitivo ...
• O programa da regra fiscal...
• Equipe de transição avalia...
• Estabelecer prazo para a medida



Banco Itaú críticas, ESP 
12/11/2022
• Para presidente do Itaú...
• Milton Maluhy...
• Alta excessiva dos gastos...
• Pode pressionar a inflação
• A expansão fiscal excessiva, segundo ele...
• Tem efeitos negativos sobre a economia a longo prazo



Rombo Fiscal, ESP 
14/11/2022
• Contas públicas...
• Risco de déficit
• Rombo fiscal volta a ameaçar Estados
• Novos governadores assumem com o desafio....
• De reduzir gastos e equilibrar Orçamento...
• Esvaziado pela redução de alíquotas do ICMS
• Itaú estima ajuste em até R$ 70 bilhões
• Dados da IFI mostram recuo de 6,5% na receita com ICMs...
• No terceiro trimestre ante 2021



Estados Investimentos, ESP 
14/11/2022
• Contas públicas, risco de déficit
• Com receita de ICMS menor...
• Estados falam em rever investimentos
• Apesar da redução do principal imposto estadual...
• Foram criadas novas despesas...
• Como o piso de enfermagem



Claudio Adilson Gonçalez, ESP 
14/11/2022
•Aumentar gastos é fácil....
•Difícil é financiá-los
•Dado a rigidez das despesas obrigatórias...
•Dificilmente se escapará...
•De aumento da carga tributária



Contas Públicas, ESP 
15/11/2022
• Contas públicas, mudança de foco
• Tesouro propõe nova regra fiscal...
• Para substituir o modelo de teto de gastos
• Proposta permite aumentar despesas do governo...
• Acima da inflação ...
• De acordo com o nível e a trajetória da dívida pública...
• No cenário mais favorável ...
• Alta poderia ir a 2,5%
• O governo escolheu como referência a dívida líquida do governo 

geral, em 59% do PIB até setembro



Proposta do Tesouro, ESP 
15/11/2022
• Contas públicas, mudança de foco
• Proposta do Tesouro...
• Aumenta pressão sobre equipe...
• De novo governo...
• Adoção de uma nova regra fiscal no lugar do teto...
• Como defende o Tesouro...
• Ainda divide economistas que assessoram Lula



Persio Arida, ESP 16/11/2022
• Questões sociais e fiscais andam juntas, diz Arida
• Para ex-presidente do BC...
• É preciso avançar nos dois fronts ao mesmo tempo,...
• Ou se corre o risco....
• De não ter avanço nenhum
• Indica a criação de uma “Lei de Responsabilidade Social”
• Lei de metas de longo prazo, mas sem conexão com a parte fiscal
• Defende 3 reformas: fiscal/tributária, do Estado e abertura da 

economia



PT e PEC, ESP 16/11/2022
• Transição, licença para gastar
• Economistas do grupo de transição...
• Terão reunião com PT sobre PEC
• Mercado vê sinal...
• De “incômodo” do grupo...
• Que divulgou nota pedindo acesso...
• Aos termos negociados com o Congresso
• O grupo dos 4 foi escanteado pela “ala política”....



PEC da Transição, ESP 
17/11/2022
• Transição, gastos públicos
• PEC da Transição...
• Permite cerca de R$ 200 bi...
• Em despesas fora do teto
• Proposta possibilita ampliação das despesas...
• Se houver aumento nas receitas...
• E tira Auxílio do teto
• Antes da entrega, Bolsa fechou em queda de 2,58% ...
• E dólar foi a R$ 5,38



Grupo de Transição, ESP 
17/11/2022
• Transição, gastos públicos
• Economistas do grupo de transição....
• Ficam fora de debate sobre PEC
• Integrante da equipe,...
• Guilherme Mello disse que “proposta era do Senado”
• Senador do PT minimiza ausência de especialistas



Mercado espera, ESP 
17/11/2022
•Mercado espera...
•Sinal sobre novas regras fiscais...
•E teto de gastos



Nova âncora Fiscal, ESP 17/11/2022

•Alckmin afirma...
•Que nova âncora fiscal...
•Só será debatida em 2023
• “não vai ser um governo gastador. Mas é 
preciso, de um lado,...

•Um mínimo para garantir a rede de proteção 
social e,

•De outro, o funcionamento do Estado”



PEC criticas, ESP 18/11/2022
• PEC é alvo de críticas de economistas..
• “se Bolsa cair, paciência”, reage Lula
• Para analistas...
• Proposta enviada ao congresso...
• Que permite cerca de R$ 200 bi....
• Em despesas fora do teto...
• Coloca em xeque trajetória da dívida...
• E ameaça corte de juros



Celso Ming, ESP 18/11/2022
• A PEC da Transição..
• E seus riscos
• Ela está sendo decidida no escuro...
• Na base do “tem que ser,...
• O resto a gente vê depois”....
• Pedido de permissão para...
• Abrir mais um furo no teto de gastos
• Falta também uma reforma tributária



Centrão Orçamento Secreto PEC, 
ESP 19/11/2022
•Centrão quer orçamento secreto na PEC
•Fiel da balança na votação da Câmara....
•Grupo ameaça incluir no texto...
•Que retira o Auxílio Brasil do teto de gastos....
•Medida para tornar impositivo o pagamento de 
emendas



Lula poder Orçamento, ESP 
19/11//2022
• PEC dá a Lula...
• Poder sobre o Orçamento...
• Maior do que o de Bolsonaro
• Sem âncoras fiscais....
• PEC da transição permite ao novo governo...
• Controlar até R$ 222 bi
• Presidente atual teve em média R$ 99 bi por ano
• Novo governo negocia tirar mudança do teto da Constituição



José Márcio Camargo, ESP 
19/11/2022
• Caso a minuta da PEC...
• Seja aprovada pelo Congresso...
• Dívida pública atingirá 98,7% do PIB...
• Em 2026
• Atualmente está em 75% do PIB



Affonso Celso Pastore, ESP 
20//11/2022
•Questão fiscal...
•E instituições extrativistas
•Por aqui crescem como capim...
•As instituições políticas...
•Que servem só a pequenos grupos



PEC texto alternativo, ESP 
22/11/2022
• Texto alternativo à PEC...
• Mantém teto
• Apresentada pelo senador Tasso Jereissati...
• Proposta amplia em R$ 80 bilhões o limite...
• de despesas que o novo governo...
• Poderia usar para cumprir ...
• Promessas eleitorais em 2023
• Senador diz que os R$ 80 bi contemplam despesas como o 

reajuste do Auxílio Brasil
• Nelson Barbosa diz que há espaço para gastar R$ 136 bi a mais 

em 2023



PT emendas, ESP 23/11/2022
• PT cede emendas...
• Em troca de PEC
• Em tentativa de garantir Orçamento maior para o governo...
• Equipe de lula aceita ...
• Negociar verba livre para parlamentares...
• E limitar a 4 anos retirada do Auxílio do teto
• Uma mudança cogitada é incluir na proposta...
• Um comando para revisar o teto de gastos em 2026



Reforma fiscal, ESP 26/11/2022
• Reformas no novo governo
• Hadad cita tributária....
• Como prioridade
• Cotado para a Fazenda....
• Ex-ministro afirma em encontro com banqueiros...
• Que mexida nos impostos será foco no início do 
mandato

• Mercado vê “discurso protocolar”



Gastos PEC, ESP 26/11/2022
• Mais espaço para despesas
• Gastos fora do teto
• Via PEC da transição...
• Podem ir a R$ 203 bi
• Texto abre caminho ...
• Para gastar mais ainda em 2022
• Proposta abre espaço...
• De R$ 110,1 bi em 2023...
• Para novos gastos...
• Ainda não detalhados



Adriana Fernandes, ESP 
26/11/2022
• Haddad e a escolha....
• Da reforma “do Appy”
• Para aprovar a tributária...
• O governo precisa querer de fato apoio no Congresso
• O mercado financeiro reagiu mal às declarações do petista 

Haddad



PEC Transição, ESP 29/11/2022
• Lula endossa PEC de R$ 198 bi em gastos...
• Pelo texto protocolado no senado...
• Pagamento do Auxílio Brasil ficaria fora do limite fiscal por 

quatro anos
• Já existe pressão no Congresso para reduzir volume de despesas
• PEC mantém previsão de R$ 23 bilhões em investimentos no caso 

de arrecadação extra
• Equipe do PT pretende negociar texto paralelo que eleva limite do 

teto
• Alternativa tem como base proposta do Senador Tasso Jereissati  

(PSDB-CE), mas com maior folga fiscal em 2023
• Nelson Barbosa: “A opinião do mercado, o mercado dá”



Orçamento bom desempenho, ESP 
30/11/2022
• Orçamento, desempenho acima do esperado
• Governo fecha contas de outubro no azul...
• E promete rever bloqueios
• Superávit, que foi de R$ 30,8 bi...
• É o terceiro melhor para o mês desde 1997...
• Em valores corrigidos
• Bloqueios chegam a R$ 15,4 bi
• Arrecadação federal é a maior em quase três décadas
• Quadro fiscal está sob controle



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



Sabesp privatização, ESP 
01/11/2022
• Saneamento, desestatização
• Eleição de Tarcísio...
• Faz aumentar aposta...
• Em privatização da Sabesp
• Apesar da venda ser proposta de campanha do 
governador eleito...

• Analistas dizem que negócio é complexo...
• E só deve sair a partir de 2024



Fabio Gallo, ESP 05/11/2022
•Tempo de expectativas
•É preciso fazer uma análise detalhada das 
empresas...

•Em vez de se guiar pelo humor do mercado



Tributação dividendos, ESP 
07/11/2022
• Sergio Zimerman,
• Fundador da Petz
• Empresa de capital aberta, financiada por injeção de fundo 

de investimento
• “É um absurdo não defender...
• A tributação de dividendos”
• Fundador da Petz afirma..
• Que reforma tributária é a melhor forma...
• De reduzir a desigualdade social



Financiamento estudantil, ESP 
07/11/2022
• Ações de empresas de educação...
• Voltam ao radar após vitória de Lula
• Papéis de educação já vinham disparando...
• Antes mesmo do resultado das urnas...
• Que acabou confirmando o otimismo
• Expectativa é de que setor volte a ser protagonista 
na B3



Bolsas ESG, ESP 07/11/2022
•Alexandra M. Cichon
•VP executiva da REP RISK,
•Empresa suíça que monitora riscos contrários ...
•Aos padrões do ESG



Mexida nos Investimentos, 
ESP 14/11/2022
• Finanças pessoais, de olho nos juros
• Como as decisões do novo governo...
• Podem mexer com os investimentos
• Diante das incertezas sobre mudanças na política 

econômica....
• Analistas recomendam papéis prefixados com prazo...
• De até três anos
• Ativos pós-fixados também são boa opção



Disputa familiar CSN, ESP 
23/11/2022
• Siderurgia conflito societário
• Disputa na família Steinbruch pela CSN...
• Tem desfecho judicial
• Após anos de briga na Justiça,...
• Primos de Benjamin, o presidente da companhia,....
• Asseguram o direito à participação direta na empresa



Ranking Empresas B3, ESP 
28/11/2022
• Mercado, investimentos
• Ranking mostra 10 ações na Bolsa...
• Que estão com expectativa de alta
• A pedido do “E-Investidor”,...
• O TradeMap aponta quais são ações com maior potencial...
• conforme levantamento com base em preço-alvo estabelecido 

por ao menos 5 instituições
• Sequoia Log; kora Saúde; EspaçoLazer; Mitre Realty; Aeris; 

3R Petroleum; Simpar; Azul; EcoRodovias; Marfrig



Igor Rongel, ESP 28/11/2022
• Chefe de investimentos do banco digital CL Bank
• Ele ressalta a importância da diversificação da 
alocação de recursos

• “não estão no Brasil as melhores oportunidades”
• “quem teve uma carteira diversificada...
• E alocou um pouco mais em renda fixa se deu melhor”



Bolsa de Valores Canadá TMX, 
ESP 30/11/2022
• Mercado de ações, rumo ao exterior
• Bolsa de Valores do Canadá...
• Está de olho nas companhias brasileiras
• Presidente da TMX afirma...
• Que pelo menos cinco empresas devem fazer oferta 

inicial de ações...
• No mercado canadense no próximo ano
• Outras 100 estão na mira
• Dupla listagem



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



BID indicação, ESP 
12/11/2022
• Disputa por espaço
• PT defende adiamento da eleição...
• À presidência do BID
• Presidente do partido diz que medida...
• Seria de “bom tom”...
• Para que Lula pudesse apresentar...
• Um novo nome para a disputa
• Até agora, nome indicado é...
• Ilan Goldfajn



Investimento Estrangeiro, ESP 
21/11/2022
• Fernando Ferreira
• Estrategista-chefe do XP
• “Brasil é hoje consenso entre os investidores”
• Executivo vê manutenção...
• Do atual fluxo de recursos do exterior....
• Mas alerta para efeitos de indefinição da política fiscal
• setores como varejo, farmacêutico e commodities...
• Têm potencial de ganho



Fabio Alves, ESP 23/11/2022
• A fotografia do pessimismo
• Para os gestores,...
• o ambiente político representa hoje...
• o maior risco para o mercado na região
• Pesquisa do Bank of America (BOFA)...
• Com 31 gestores de fundos de investimento da América Latina...
• Mostrou que, em novembro, os recursos em caixa nas carteiras...
• Ou seja, em dinheiro ou em títulos de renda fixa de elevadíssima 

liquidez,...
• Atingiram o seu maior nível nos quatro últimos anos
• Os Fundos somam US$ 72 bi em patrimônio



Capital Estrangeiro, ESP 
26/11/2022
• Capital estrangeiro, mais entrada de dinheiro
• País atrai US$ 5,5 bi em investimentos...
• No mês de outubro
• Ingresso no mesmo período do ano passado...
• Havia sido de US$ 3,3 bi...
• Conforme relatório do Banco Central
• No acumulado de 12 meses...
• O saldo de investimento estrangeiro...
• Ficou em US$ 7,38 bi...
• 4,05% do PIB



PIB e Inflação



Inflação projeção, ESP 
01/11/2022
• Indicadores, expectativa para 2022
• Projeção de inflação pelo mercado...
• Sobe para 5,61%
• Estimativa para o crescimento é de 2,76% em 2022...
• E de 0,64% em 2023



Inflação retorna, ESP 
11/11/2022
•Depois de três meses de deflação...
•Alimentação pesa...
•E IPCA sobe 0,59% em outubro



Celso Ming, ESP 12/11/2022
• Lula “dilmou”...
• Ou não...
• Ao escalar Mantega e os heterodoxos?
• Eleito insiste no...
• “confiem em mim, que tudo dará certo”....
• Mas é pouco...
• Para o “mercado sensível”



PIB problemas, ESP 
13/11/2022
• PIB, perda de fôlego
• Economia já dá sinais de desaceleração
• Desde que atingiu seu pico, em maio,...
• Nível de atividade no País acumula queda de 7,35%...
• Mostra indicador do Itaú
• Recuo começou no setor de bens...
• Que depende de crédito
• Queda na atividade reflete puxada nos juros e freio na 

economia global



Prévia do PIB, ESP 15/11/2022
• IBC-Br Nível de Atividade
• “Prévia do PIB”...
• Indicador do BC...
• Tem alta de 0,05% em setembro
• Para economista...
• Número de setembro reforça...
• Que 2º semestre será pior do que o 1º semestre



Indicadores PIB, ESP 18/11/2022

• Economia projeta...
• Menor variação do PIB...
• Em 2023
• Projeção de 2,1%
• Em 2022 o valor é 2,7%



Pochmann Governo, ESP 
19/11/2022
• Pochmann vai...
• Para equipe de Planejamento, Orçamento e Gestão...
• Na transição
• Ele é Professor da Unicamp..
• E foi presidente do IPEA (2007-2012)



Albert Fishlow, ESP 20/11/2022
• Planos para o futuro...
• De forma produtiva...
• O mundo de hoje é bem diferente...
• Daquele que existia no primeiro mandato de Lula
• Fishlow sugere ter como meta...
• Crescimento anual de PIB de 3%...
• Entre 2023 e 2026



Prévia da inflação, ESP 
25/11/2022
• IPCA – 15
• Após elevação de 0,16% em outubro
• Puxada por alta de combustíveis,...
• Prévia da inflação ...
• Vai a 0,53% em novembro
• Etanol teve elevação de 6,16% no mês
• Índice chega a 5,35% no ano...
• E acumulado em 12 meses desacelera para 6,17%



Projeção inflação 2023, ESP 
29/11/2022
• Indicadores, Boletim Focus
• Mercado vê risco com PEC...
• E volta a elevar projeção de inflação para 2023
• IPCA esperado pelo mercado...
• Sobe de 5,88% para 5,91% em 2022...
• E de 5,01% para 5,02% no ano que vem



Câmbio e contas
externas



Dólar e Bolsa pós eleição, ESP 
01/11/2022
• Mercado, sinais dos investidores
• Dólar recua 2,54%...
• E Bolsa sobe 1,31%...
• Após a eleição
• Entre os analistas, ...
• A leitura é de que Lula...
• Precisa sinalizar nomes da sua equipe...
• Para tentar evitar uma piora de humor



Balanço de Pagamentos, ESP 
15/11/2022
• Internacional
• Mercado prevê queda de lucros nos EUA...
• Com economia fraca
• Para compensar menor ganho...
• Saída de companhias...
• Passa por novos programas...
• De corte de custos...
• Incluindo demissões



Contas Externas, ESP 
26/11/2022
•Contas externas, revisão do BC
•Rombo em 2021...
•Salta para de US$ 18,4 bi... 
•Para US$ 46,4 bi



Comércio e 
Economia 

Internacional



Musk Twitter, ESP 01/11/2022
• Rede social, aquisição conturbada
• Musk pode ser processado...
• Por queda em ações do Twitter
• Processo coletivo alega que bilionário...fez declarações falsas 

ou enganosas...
• Sobre a compra da plataforma
• Estratégia controversa...
• Investidores dizem que Musk agiu para derrubar...
• O preço dos papéis para pagar menos pelo Twitter



Thomas Friedman, China e USA, 
ESP 03/11/2022
• Como a China perdeu os Estados Unidos
• Ao longo dos anos...
• Quatro tendências causaram a perda de confiança dos EUA...
• O fim da integração da economia chinesa com o ocidente:

• Após 2003, mudança de governo chinês e afastamento de promessas 
de livre comércio OMC

• Após 1989, sufoco das aspirações democráticas
• Política externa atual, agressiva e expansionista
• Covid 19 e política chinesa de lockdown afetando suprimento global 

de vacinas



Juros global, ESP 04/11/2022
• O mundo acuado...
• Pela alta de juros
• Maior aperto financeiro...
• Após novas altas de juros nos EUA e na Europa...
• Poderá afetar início do próximo governo



Crise China, ESP 05/11/2022
• Finanças pessoais
• Mercado de ações
• Crise econômica e política da China...
• Afeta ações da Vale
• Problemas no país asiático,...
• Responsável por mais da metade...
• Da receita da empresa...
• Causam volatilidade em papéis da mineradora
• Mercado reagiu de forma negativa ao 3º mandato de Xi Jiping...
• Mas julga que ação Vale está com preço baixo



USA emprego, ESP 
05/11/2022
•Internacional, acima das previsões
•EUA criam 261 mil empregos em outubro
•Em termos líquidos
•Acima das previsões que eram de 215 mil vagas



FaceBook crise, ESP 
1011/2022
• Redução de equipe
• Em crise,...
• Dona do Facebook...
• Demite 11 mil
• Brasil é afetado
• Corte, que também atinge Instagram e WhatsApp...
• É o maior entre empresas de tecnologia
• Meta deixará o principal prédio em São Paulo



Economia Global, ESP 
13/11/2022
• Encontro em Bali do G20
• G20 se reúne ...
• Em busca de saídas diante do....
• Risco de recessão....
• Crise climática...
• E guerra



Adriano Cantreva, Recessão 
ESP 14/11/2022
• Executivo, sócio da PortoFino Multi Family Office
• “recessão é problema maior do que inflação”
• Executivo analisa o efeito do aumento dos juros...
• Nas principais economias do mundo...
• E como isso pode afetar o Brasil
• Numa visão de longo prazo,...
• Cantreva vê retorno com compra de empresas...
• Que não estão alavancadas



Henrique Meirelles, ESP 
14/11/2022
• “O mundo não vai ajudar”
•Com o mundo em recessão...
•O Brasil não poderá...
•Contar com o exterior para crescer em 2023



USA dívidas famílias, ESP 
16/11/2022
•Indicadores
•Maior avanço trimestral desde 2007
•Dívidas de famílias...
•Sobem US$ 351 bi nos USA



Vale do Silício crise, ESP 
18/11/2022
• Equilíbrio de contas
• Impacto das “big techs” na economia dos USA...
• Pode ser sentido no mundo todo
• Sinais vindos não são bons...
• Apontam para a pior crise do mundo da tecnologia...
• Desde o estouro da “bolha do ponto.com” em 2000
• Vale do Silício vive de investimentos...
• E o custo do dinheiro (taxa de juros) tem aumentado muito
• Inflação, recessão e desemprego à vista!



Elon Musk Twitter, ESP 
23/11/2022
• Após demissões em massa....
• Twitter vai voltar a contratar profissionais,....
• Diz Elon Musk ...
• em reunião com empregados...
• CEO diz que prioridade... 
• é a área de desenvolvimento de software
• Engenheiros e gerentes devem enviar e-mails...
• Tosas as extas feiras dando conta de suas tarefas



Felipe Matos, ESP 
23/11/2022
•Demissões nas big techs
•Analistas creem ser este...
•O início de uma grande crise econômica....
•No setor de tecnologia



Big Techs, ESP 27/11/2022
• Tecnologia, tempos austeros
• Após bonança na pandemia,...
• “big techs” amargam crise
• Corte de milhares de pessoas...
• Em gigantes como Meta e Amazon...
• Tem efeito cascata no setor...
• Do mundo todo...
• E se reflete também em startups



Ambiente Político
e Social



Governo Lula, ESP 03/11/2022
• Roberto Macedo
• Lula e os muitos....
• E complexos...
• Problemas da sua gestão
• Ele precisa ampliar seu apoio político ao centro...
• E tratar os problemas...
• Com uma visão mais analítica que a de seu discurso eleitoral



Inicio governo Lula, ESP 
03/11/2022
• Névoa econômica...
• E o novo governo
• Incerteza fiscal...
• Dificulta previsões...
• E pode retardar o corte dos juros,...
• Complicando a retomada do crescimento



Foco lula, ESP 05/11/2022
• Lula quer foco...
• Em obras e habitação
• Do valor que novo governo negocia com o Congresso 
para projetos vistos como prioritários...

• Entre R$ 25 bi e R$ 30 bi... 
• Devem ser direcionados para infraestrutura



Inadimplência, ESP 08/11/2022
• Mais famílias inadimplentes
• Proporção de famílias (30,3% do total) com dificuldades...
• De pagar dívidas em dia...
• Cresce mais que na recessão gerada pelo governo Dilma
• Inadimplência vai a 30,3% em outubro...
• Indica CNC



Bradesco, Inadimplência, ESP 
10/11/2022
•Bradesco...
•Inadimplência está concentrada...
•Na pessoa física...
•Cartão de crédito...
•E crédito pessoal



Banco Central social, ESP 
12/11/2022
• Presidente do BC Roberto Campos...
• “É preciso ter um olho para o social...
• E também para o fiscal”
• Sem citar Lula...
• Que criticou as regras fiscais...
• Campos Neto diz que desequilíbrio de contas...
• Pode prejudicar população mais pobre



J. R. M. de Barros, ESP 
13/11/2022
• Brincando com fogo
• Trazer de volta...
• Os “conceitos” ...
• E a sombra do Governo Dilma...
• É flertar com o desastre



Inadimplência, ESP 20/11/2022
• Orçamento doméstico, contas em atraso
• O sinal amarelo da inadimplência
• Aumento dos calotes...
• Fruto principalmente do aperto nas taxas de juros...
• Afeta os balanços ...
• E preocupa bancos e varejistas...
• Que elevam provisões contra as perdas
• Inadimplência turbinada pelo juro alto...
• Chega às varejistas (Magazine Luíza e Via)



Recomposição do Censo, ESP 
22/11/2022
•Indicadores, chamada inclui aposentados
•Para recompor censo,...
•Governo dispensa concurso
•Flexibiliza a contratação



População Mundial, ESP 
25/11/2022
• Oito bilhões em um mundo bem diverso
• Por trás de uma marca histórica...
• Uma África jovem, uma Europa mais velha e uma população 

mais asiática
• O Brasil deve atingir o pico populacional...
• Com 231 milhões, ...
• Ainda em 2046
• A partir daí, começará a decrescer, segundo os demógrafos



Programa social, ESP 
29/11/2022
• Benefícios sociais, transição
• Auxílio vai passar por “pente fino”
• Distorções no cadastro do programa social...
• Acendem o sinal amarelo para equipe de transição
• 3 milhões de pessoas...
• Correm o risco de perder o benefício no início de 2023
• Programa precisa rever critérios...
• E “ter porta de saída”, dizem especialistas
• Uma das críticas ao desenho do atual Auxílio Brasil é levar em 

conta a renda familiar, e não a por pessoa



Francisco Gaetani, ESP 29/11/2022

•Professor da FGV
• “é reducionismo afirmar que gastar menos é 
bom”

•Para economista,...
•Reforma administrativa deve focar ...
•Em qualidade e eficiência do serviço público



IR no Brasil, ESP 29/11/2022

• Distribuição desigual
• IR no Brasil ...
• Só alcança 20% dos adultos....
• Aponta estudo do Centro de Lideranças Públicas (CLP)
• Em nações como a França e a Alemanha....
• Índice chega a 90%
• CLP alerta para prejuízos...
• Que o País tem com a distorção



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Startups híbrido, ESP 
16/11/2022
• Inovação, futuro do trabalho
• Startups adaptam escritórios....
• E abraçam “modelo híbrido”
• Movimento vai na contramão...
• Da previsão feita no auge da pandemia...
• De fim do uso de espaços corporativos



CEOs negros, ESP 
20/11/2022
• Sua carreira, diversidade racial
• CEOs negros...
• Trabalham o dobro...
• Para conseguir chegar ao topo
• No Brasil...
• Não há CEO negro...
• Entre as 423 companhias da B3
• Entre os 500 líderes da revista “fortune”...
• Só 4 são negros



Crédito para PMEs, ESP 
20/11/2022
• Financiamento, como escapar dos “bancões”
• Mercado traz novas opções....
• De crédito para PME
• Empreendedores têm alternativas...
• Para se financiar fora do setor bancário...
• Em época de juros altos
• Modalidades: equity crowdfunding; investidores anjo; club 

deal; venture capital



Empreendedorismo favelas, ESP 
27/11/2022
•Potencial das comunidades
•Sonho do próprio negócio....
•Cresce na periferia
•Programas de incentivo ajudam ...
•No difícil caminho para ...
•Conseguir tirar uma ideia do papel



Herdeiros Banco Real, ESP 
28/11/2022
• Divisão de bens, inventário bilionário
• Herdeiros do fundador do Banco Real...
• Planejam a venda de ativos em série
• Depois de o Banco Safra ter comprado o Banco Real por R$ 1 

bilhão...
• Família de Aloysio Faria,...
• Que morreu em 2020,... 
• Tem outros negócios que estão sendo oferecidas ao mercado



Startups burocracia, ESP 
30/11/2022
•Inovação, virada de chave
•Como startups ajudam grandes empresas...
•A cortar burocracia
•Demanda por colaboração cresce....
•Mas empresas resistem a mudar práticas...
•E a abraçar novas formas de trabalho



Nordeste vinhos, ESP 
30/11/2022
• Vale do São Francisco (BA)...
• Disputa com gigantes
• Pequenos negócios despontam...
• No mapa do vinho no Nordeste
• Em vez de alta escala...
• Produtores buscam aprimorar a qualidade da bebida...
• Investindo em produtos orgânicos e até limitando a venda
• Bar de vinhos no Vale (Petrolina) inova ao falar sobre a 

bebida de maneira descomplicada para atrair consumidor


