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Socorro ao PIB, ESP 02/01/2022

• Atividade econômica, desequilíbrio

• Agronegócio socorre, de novo, o PIB

• A cadeia do setor agropecuário pode crescer até 5% em 
2022,...

• Compensando a retração prevista para os setores ligados ao 
consumo....

• Como comércio, serviços e indústria



IBGE safra, ESP 12/01/2022

• Indicadores, desempenho no campo

• IBGE projeta alta de 9,4%...

• Para safra de grãos em 2022

• Produção de grãos em 2022 deve ultrapassar...

• 254,1 milhão de toneladas de 2020,...

• Recorde atual



Commodities, ESP 12/01/2022

• Alívio nas commodities

• Seus preços não devem provocar tantas pressões 
inflacionárias

• Os preços mundiais de alimentos subiram 28% em 2021,...

• Para o maior nível em uma década



Seca e calor, ESP 14/01/2022

• Produção, quebra de safra

• Seca e calor no Sul e Centro-Oeste...

• Causam perdas de R$ 45 bi no agro

• Lavouras de soja e milho,...

• Principais grãos exportados pelo Brasil,...

• São as mais atingidas em RS, PR, SC e MS



Cacau, ESP 30/01/2022

• Oportunidades, agronegócio

• Produção de cacau passa por modernização

• Fazenda no sul da Bahia...

• Desenvolve processo próprio ...

• Que automatiza o método tradicional de preparação das 
amêndoas usadas...

• Para a fabricação de chocolates

• Fazenda trocou modo secular por sistema autônomo na 
produção das amêndoas de cacau



CINDES, ESP 30/01/2022

• Pedro de Motta Veiga e Sandra Polônio Rios
• Nova regulação europeia...
• Tem como alvo a importação de produtos com impactos 

ambientais
• julho de 2021, Comissão Europeia apresentou proposta de criação 

de um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira (CBAM)
• Em novembro, nova proposta de regulação sobre importação, 

circulação no mercado interno e exportações da UE 
• Ameaça ou oportunidade?
• Se o Brasil focar sua produção em áreas livres de 

desmatamento...
• poderá se beneficiar



Meio Ambiente



Celso Ming, Hidrogênio Verde, ESP 
02/01/2022
• Opção pelo hidrogênio verde
• COP -26 depositou grandes esperanças...
• Combustível que pode apressar a substituição dos produtos 

de origem fóssil
• Energias eólica, solar e mesmo hidro são intermitentes e não 

estocáveis...
• Mas podem servir para eletrólise e essa produzir hidrogênio 

verde, que pode ser armazenado e transportado
• Gargalo é criar baterias baratas para armazenar energia 

elétrica em grande escala



Queima Amazônia, ESP 04/01/2022

• Queima da Amazônia cria nova ameaça ao Brasil

• EUA, França e Reino Unido...

• tentam tratar mudanças climáticas no Conselho de Segurança da ONU

• Em meio de recorde de desmatamento registrado em uma década...

• Gestão atual é acusada de aumentar os riscos para o País

• Governo trata com desconfiança interesse de potências

• Mas o Brasil será pressionado se não mostrar que fez sua parte à 
comunidade internacional

• Defesa ambiental: veto russo impediu securitização do meio ambiente

• Otan vê questão como desafio à segurança da aliança



CO2, ESP 07/01/2022

• Hora de avançar na precificação do CO2

• Brasil tem alto potencial de gerar...

• Créditos internacionais de carbono

• Mas regulação interna está atrasada



Leasing carros elétricos, ESP 
17/01/2022
• Agenda ESG, locação de automóveis

• Unidas prepara a compra....

• De 2.000 carros elétricos este ano

• Locadora, que está em processo de fusão com a Localiza,...

• Prevê chegar a 80 mil automóveis elétricos em sua frota até 
2027



ESG, ESP 17/01/2022

• João Marques da Cruz, executivo da EDP

• “ESG será norma no futuro dos investimentos”

• “essa realidade de sustentabilidade ainda não é tão presente 
no Brasil, mas será”



Carbono zero, ESP 18/01/2022

• Retomada verde, investimentos

• Larry Fink, CEO Black Rock

• “empresas devem liderar transição para economia de carbono 
zero”

• Ou a empresa conduz a transição, ou será conduzida”

• Já existem US$ 4 trillion em ativos sustentáveis



Reciclagem Chile, ESP 21/01/2022

• Retomada verde, internacionalização

• Ambipar investe R$ 100 milhões...

• Em unidade de reciclagem no Chile

• Empresa de serviços ambientais,...

• Que fez 28 aquisições somente em 2021...

• Dá novo passo em sua expansão internacional 



Rubens Barbosa, ESP 25/01/2022

• Mercados de carbono

• As exigências de descarbonização...

• Serão cada vez maiores...

• E em prazos cada vez mais exíguos



Potência Ambiental, ESP 26/01/2022

• Luiz Felipe D´Avila
• Potência Ambiental
• A passagem para a economia de carbono neutro vai comandar a 

reinserção do brasil na economia mundial
• Pode gerar renda e riqueza no País com a fixação de carbono
• Plantando árvores em áreas degradadas
• Plantio de áreas florestais permanentes em pequenas 

propriedades rurais
• Plantar 3 milhões de hectares de florestas em terras degradadas 

e sem uso
• Atrair como investidores uma pequena fração dos US$ 1,5 

trilhões



Índice Sustentável B3, ESP 
29/01/2022
• EDP, Renner, Telefônica, CPFL e Natura....

• Lideram índice sustentável da B3

• Indicador serve para orientar investidores...

• Sobre práticas adotadas por companhias listadas no mercado 
brasileiro

• Sem auditoria: empresas são responsáveis por informações, 
e não há processo de checagem



Ives Granda Amazônia, ESP 
30/01/2022
• Os reais interesses sobre a Amazônia

• Tese da internacionalização da Amazônia

• A título de defesa da Amazônia...

• O interesse maior das grandes potências parece ser o de 
bloquear o crescimento do agronegócio brasileiro

• Liderado pela França, que perdeu espaço de suas antigas 
colônias no mercado agro...



Infraestrutura



BNDES financiador, ESP 03/01/2022

• Infraestrutura, atração de investimentos

• BNDES se afasta da função ...

• De único financiador de grandes obras

• Instituição de fomento...

• Passa a ter como prioridade ...

• Estruturar projetos que consigam atrair dinheiro privado



Porto Santos, ESP 08/01/2022

• Infraestrutura, transporte de cargas

• Consulta de venda do Porto de Santos...

• Será aberto dia 20

• Com venda, governo estima...

• Que porto poderá ser o maior complexo do Hemisfério Sul



Transporte, ESP 10/01/2022

• Besaliel Botelho
• “Nós temos de apostar no País...
• E deixar de mimimi”
• De saída da Bosch,...
• Brasileiro estreia série de entrevistas com líderes do setor 

de transporte”
• Botelho está na Bosch desde 1985, 
• Atuou no desenvolvimento da tecnologia flexível...
• E do primeiro caminhão elétrico feito no Brasil



BR do Mar, ESP 11/01/2022

• Portos, navegação de cabotagem

• Bolsonaro sanciona com vetos....

• Projeto de lei BR do Mar

• Lei de incentivo à navegação na costa brasileira

• Visa à flexibilização do afretamento de embarcações 
estrangeiras para serem usadas na cabotagem

• Vetos sobre tributação e número máximo de tripulantes 
estrangeiros



Leilão estradas, ESP 11/01/2022

• Infraestrutura transportes

• Governo tenta atrair investidor de fora....

• Para leilão de estradas federais



Caminhão sem motorista, ESP 
11/01/2022
• Estadão mobilidade, insights

• Silvio Munhoz, diretor da Scania

• “O transportador quer caminhões sem motorista”

• Munhoz diz que caminhões terão cada vez mais recursos 
eletrônicos

• Ele vê demanda forte por veículos...

• E diz que há déficit de condutores qualificados

• Munhoz diz que “é difícil explicar a acionistas como o Brasil 
funciona”



Caminhões velhos, ESP 13/01/2022

• Gustavo Couto

• CEO do Grupo Vamos

• Grupo brasileiro vende novos e seminovos,...

• Tem 25 mil equipamentos locados,...

• E dobrou a carteira de clientes

• “caminhões no Brasil são velhos e ineficientes”

• Idade média da frota nacional desses veículos é de 21 anos



Tratores, ESP 14/01/2022

• Rafael Miotto
• Executivo da New Holland

• “espera por trator novo pode variar de 6 a 12 meses”
• Alta demanda e falta de componentes...
• Adiaram entregas

• Segundo Miotto, vendas vão continuar crescendo, ...
• a despeito da pressão dos custos,...
• Que devem aumentar no segundo semestre

• Testamos os conceitos do trator a biometano por quatro anos, o 
que nos dá total segurança para lançar o modelo no Brasil



Veículos velhos caminhões, ESP 
15/01/2022
• Estadão Mobilidade,

• Roberto Cortes, CEO Volkswagen Caminhões e ônibus

• “temos de tirar de circulação veículos velhos”

• “Renovação da frota e motores elétricos...

• São prioritários” 

• Cortes afirma que o País é um dos maiores mercados...

• de pesados do mundo..

• E que é o PIB que vende caminhões e ônibus



Estatais Saneamento, ESP 
15/01/2022
• Infraestrutura, serviço público

• Estatais de saneamento...

• Devem perder contratos por descumprir marco legal

• Sete empresas controladas por governos estaduais  – todas 
no Norte e Nordeste – não provam...

• Que têm capacidade de investimento...

• Para universalizar serviço de água e esgoto



Concessão, ESP 16/01/2022

• Infraestrutura, desestatização
• 58 projetos de concessão....

• Desafiam as incertezas de 2022
• De aeroportos a unidades de ensino,...
• Licitações preveem investimentos...

• De R$ 219,7 bilhões,...
• a maior parte para a União
• Metade dos ativos é de Estados

• “para suprir a necessidade do País, esse número de projetos 
deveria mais do que duplicar”



BMW, ESP 17/01/2022

• Aksel Krieger, CEO e Presidente da BMW Brasil
• Empresa importa Mini, faz carros e motos BMW no Brasil
• “Vêm aí mais de 30 novos BMW, Mini e Motorrad”
• Empresa prepara enxurrada de estreias....
• Fará SUVs inéditos em SC...
• E prevê crescer dois dígitos em 2022
• “Sempre falo do mundo Vuca (acrônimo em inglês para 

volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade). ...
• E o Brasil é um Vuca com esteroide”
• “A BMW tem uma estratégia clara de eletrificação, que visa ao 

aumento das vendas desse tipo de modelo”



Jaguar Land Rover, ESP 19/01/2022

• Divanildo Albuquerque, Diretor Geral

• “em 2022, setor vai ter maior previsibilidade”

• Risco de falta de peças vai cair no fim do ano

• Além de retomar a produção local do evoque...

• Jaguar Land Rover trará novos modelos ao País



WEB 3, ESP 19/01/2022

• Web3 já é corrida do ouro da internet

• Vai ser base de uma nova internet

• O frisson provocado pela ideia de que a internet...

• Esteja renascendo acende oportunidades



Citroën, ESP 21/01/2022

• Vanessa Castanho, CEO Citroën

• “a gente colocou a Citroën nos trilhos do crescimento”

• Marca vai trazer van elétrica ao brasil...

• E produzirá três carros inéditos na região até 2024



Ônibus Turismo, ESP 22/01/2022

• Mobilidade
• Marcelo Vasconcellos, co fundador do Buses
• Plataforma eletrônica de venda de passagens de ônibus
• O ônibus pode ser a salvação do turismo no Brasil
• Buser transportou 900 mil passageiros em dezembro/21....
• E aposta na ampliação do mercado interno
• “miramos outras frentes de negócios, como as encomendas. Se a 

gente aumentar a receita, poderá reduzir o preço dos bilhetes”
• “a concorrência coloca o cliente em primeiro lugar, força o setor a 

manter os preços baixos e a oferecer um serviço de boa 
qualidade”



ITA aviação, ESP 22/01/2022

• Setor aéreo, despedida

• Um mês após deixar de voar,...

• Aérea ITA começa a devolver aeronaves (2)

• ITA diz que voaram para USA apenas para manutenção...

• Maior parte dos funcionários/tripulantes da ITA...

• Não recebeu salário de dezembro

• Empresa diz que vai quitar pendências

• Empresa está a venda



Ferrovias, ESP 22/01/2022

• Infraestutura, novo modelo no setor

• Empresas disputam ferrovias com trajeto idêntico

• Rumo e VLI Multimodal

• Ferrovias privadas ligando Água Boa (MT) a Lucas do Rio 
Verde (MT)...

• E Uberlândia (MG) a Chaveslandia (MG)

• Sem interferência: O Ministério da Infraestrutura diz que 
as companhias decidirão como será a obra



Frota elétrica, ESO 23/01/2022

• Pablo de Si,
• CEO Volkswagen
• Frota elétrica deve demorar a crescer no Brasil
• Volkswagen diversifica aposta em soluções...
• Para reduzir nível de emissões de poluentes de veículos
• Para Pablo, redução de CO2 deve incluir toda a cadeia de produção
• Empresas e governos, de países, regiões ou cidades, têm de contribuir 

para o desenvolvimento da eletrificação
• O etanol não é a solução para o mundo,...
• Mas é espetacular para o Brasil e outros países...
• Também temos muito sol, vento e água



Etanol, ESP 24/01/2022

• Airton Cousseau

• Presidente da Nissan Mercosul

• “Em 2025, vamos concluir os testes da célula a etanol”

• Sistema será instalado em fábrica no Japão neste ano...

• E poderá ser utilizado em qualquer veículo”

• “Não será preciso ligar o veículo na tomada...

• Para o consumidor, bastará parar no posto e encher o tanque 
com etanol”



Caminhão diesel, ESP 25/01/2022

• Sergio Habib, importador da JAC Motors

• Caminhão urbano a diesel vai desaparecer

• A JAC mira elétricos...

• Em 2022 vai quintuplicar vendas de carros

• Por enquanto, a conta não fecha

• O litro do diesel custa R$ 5 no Brasil e R$ 11 na Europa...

• Então lá o elétrico é vantajoso

• Em cidades da China , a zona azul só é permitida para elétricos. 
Já há estacionamentos que não aceitam veículos a combustão



Toyota eletricidade, ESP 
28/01/2022
• Rafael Chang

• Presidente da Toyota

• “Até 2025, todo Toyota vai ter opção eletrificada”

• “o tipo de tecnologia vai depender das características de cada 
país”

• “mesmo em meio às dificuldades, iniciamos o terceiro turno na 
fábrica de Sorocaba. Acreditamos que a demanda vai crescer”

• “o etanol é um dos combustíveis mais limpos do mundo. Decidimos 
começar a eletrificação no Brasil pelos híbridos flex”



Rodovias federais, ESP 28/01/2022

• Infraestrutura, receita insuficiente

• Verba para BRs é a menor em 10 anos

• Após veto no orçamento de 2022,...

• Dnit garante apenas R$ 6,2 bi para investir em rodovias

• A qualidade é insatisfatória em 61,8% das estradas,...

• Conforme estudo da CNT



Rodovia investimento privado, ESP 
28/01/2022
• Infraestrutura receita insuficiente

• Investimento privado ainda não chega a grande parte das 
rodovias

• Brasil pode passar a ter neste ano...

• 30% da malha nas mãos das empresas,..

• Mas fatia maior não gera interesse para negócios



Great Wall, ESP 28/01/2022

• Transportes montadoras

• Investimento de R$ 10 bi da Great Wall no País...

• Vai priorizar elétricos

• Companhia já considera fabricação de baterias por aqui

• Estreia, marcada para o fim do ano,...

• Será com veículos híbridos



Indústria e 
Empresas no Brasil



Automobilística chips, ESP 
04/01/2022
• Automóveis, frustração na fábrica

• Sem chips, ...

• Venda de carros cresce 3% em 2021..

• Setor previa alta de 15%



Veículos elétricos, ESP 05/01/2022

• Automóveis, tecnologia
• Venda de veículos elétricos dispara

• O setor de carros eletrificados,...
• Que inclui os híbridos,..
• Teve alta de 77% em 2021 no País

• Dezembro teve recorde de participação do segmento no mercado 
como um todo

• Venda de veículos 100% elétricos...
• Teve alta de 255%...

• Enquanto mercado como um todo avançou só 3%



Montadoras emissões, ESP 
06/01/2022
• Indústria automotiva meio ambiente

• Montadoras ganham mais três meses...

• Para cumprir regra de emissões

• Diante da crise dos chips,..

• Ibama permitirá que veículos não adaptados à nova regra,..

• Que prevê redução de 23% em emissões,...

• Possam ser fabricados até 31 de março de 2022



Produção industrial, ESP 07/01/2022

• Indicadores, economia patina

• Produção industrial registra queda....

• Pelo sexto mês seguido

• Recuou 0,2% em novembro ante outubro

• Reforça percepção que economia brasileira perde força e 
está estagnada



Automóveis, ESP 08/01/2022

• Indústria automobilística, resultado

• Falta de componentes reduz alta ..

• Da produção de automóveis em 2021

• Gargalos principais:
• Falta de navios e de containers
• Inflação de matérias primas
• Escassez de materiais
• E de componentes eletrônicos



WEG, ESP 09/01/2022

• Harry Schmelzer Jr., CEO
• “ganhamos um quinhãozinho no exterior todo ano”
• Co 55% das receitas obtidas lá fora,...
• WEG se vê parcialmente blindada no cenário local em 2022
• 48 fábricas, espalhadas em 12 países, entre os quais EUA, 

China, México e Índia
• Entrou em mercados ascendentes, produzindo energias 

renováveis e carros elétricos, e na internet das coisas...
• E desenvolvendo novas tecnologias e ganhando vantagens 

competitivas



Indústria encolhe, ESP 10/01/2022

• Atividade industrial, as lições da década perdida

• Produção da indústria encolhe 20% em 10 anos...

• E enfraquece a economia

• Problemas estruturais, combinados às crises econômicas,...

• Agravam o desemprego e desperdiçam o potencial...

• Do setor mais capaz de impulsionar o PIB,...

• Diz estudo do IEDI



Caminhões elétricos, ESP 
11/01/2022
• Agenda ESG, frota de veículos

• Locadoras investem para ampliar oferta de caminhões 
elétricos

• Empresas sentem pressão por adoção de energia limpa

• Líder do setor investe R$ 1,2 milhão por veículo



Carros elétricos, ESP 12/01/2022

• Marina Willisch

• Vice-presidente da GM

• “carros elétricos e a combustão vão ter preços iguais”

• “em breve, valor da venda perderá importância na hora da 
escolha”

• Segundo ela, os motores a combustão ficarão cada vez mais 
eficientes...

• E devem se manter em produção por muito tempo



Embraer, ESP 13/01/2022

• Embraer fecha venda...

• De duas fábricas em Portugal

• Duas fábricas de componentes no país, para a espanhola 
Aernnova Aerospace

• EEM – Embraer Portugal Estruturas Metálicas

• Embraer Portugal Estruturas em Compósitos (EEC)

• US$ 172 mi valor total da venda



Caoa Cherry, ESP 16/01/2022

• Mobilidade, insights

• Mauro Correia, CEO da Caoa

• Fabrica carros da Hyundai e Chery, e importa Subaru

• “A caoa Chery vai crescer 50% em 2022”

• Marca ficou em 10º lugar em vendas no País em 2021...

• E estuda plano de expansão internacional

• “não podemos ser apenas produtores e vendedores. Temos 
de ser detentores do conhecimento sobre as tecnologias”



Retrocesso industrial, ESP 
16/01/2022
• O retrocesso do Brasil industrial

• Anos de esforço de industrialização...

• Vêm sendo perdidos por erros políticos...

• Agravados desde 2020 pela pandemia



Carros usados, ESP 18/01/2021

• Roger Laughlin, CEO Kavak
• Avaliada e US$ 8,7 bi,...
• Plataforma de vendas de veículos usados no Brasil
• Segunda startup mais valiosa da américa Latina
• Kavak negociou 13 mil veículos no País em 2021...
• E quer ir além de SP
• “O brasil é o terceiro maior mercado de carros usados do 

mundo...
• Atrás apenas dos Estados Unidos e da China



Economist, ESP 20/01/2022

• Os riscos de um governo “mandão” para as empresas
• Líderes agora querem dobrar as companhias à sua vontade

• Em vez de ser o proprietário ou árbitro,...
• O Estado se tornou uma espécie de condutor...
• Dos processos internos das companhias

• O intervencionismo estatal nos negócios é bem-intencionado...
• Mas é um erro dos governantes
• Mais setores: a definição dos segmentos considerados 

estratégicos...

• Tem sido ampliada e alcança energia e tecnologia



Carros novos, ESP 23/01/2022

• Veículos, consumo

• Carro zero fica mais distante...

• E custa ao menos 40 salários mínimos

• Há quatro anos,...

• 28 salários de referência eram suficientes para adquirir 
modelo novo

• Pandemia acentua elitização de veículos



Carros usados, ESP 23/01/2022

• Veículos, ajuste de padrão

• Usado “envelhece” para caber no orçamento

• A demanda aquecida pressiona o preço do carro usado....

• E obriga o consumidor a comprar modelos mais antigos



Embraer, ESP 25/01/2022

• Aviação civil, renovação da frota

• Embraer fecha contrato de venda de jatos...

• Que pode chegar a US$ 3,9 bi

• Companhia americana Azorra,..

• Que também é parceira da brasileira ...

• No projeto dos “carros voadores”,...

• Fecha acordo para comprar até 50 jatos da família E2 a 
partir de 2023



Operação-padrão, ESP 26/01/2022

• Indústria, gargalo se agrava

• Operação-padrão de fiscais alonga...

• A espera de fábricas por peças

• Movimento de auditores federais...

• Ao atrasar liberação de cargas,...

• Agrava drama que indústria já enfrentava

• O atraso no desembaraço de cargas...

• É o principal problema apontado na área de eletroeletrônicos



Renault, ESP 26/01/2022

• Ricardo Gondo, Presidente da Renault do Brasil

• Vamos ter quatro modelos 100% elétricos no Brasil

• Renault lança hoje nova linha da Master...

• Incluindo a inédita versão a eletricidade da van

• Ainda não dá para oferecer um SUV elétrico...

• Seu preço ficaria muito fora da realidade do País



Rodonaves, ESP 27/01/2022

• João Naves, presidente Grupo Rodonaves

• Inclui concessionárias, corretora e locadoras

• Se diz otimista com o País, apesar de fracas expectativas para o 
PIB

• “temos a meta de crescer 24% em 2022”

• “não tem como não repassar a alta de custos. Há 4 anos, o diesel 
representava 35% dos custos da operação. Agora, passou a 55%”

• ‘temos alguns caminhões elétricos. Mas não dá para contar com 
eles o tempo todo, porque a recarga das baterias leva horas”



Industria química, ESP 29/01/202 2

• Tributos, temor nos polos petroquímicos

• Fim do incentivo ameaça 85 mil empregos,...

• Diz indústria química

• Desde 2013 a indústria química tinha isenção de PIS e Cofins
em compra de matéria prima, um incentivo de 3,65% ...

• Chamado de Regime Especial de Indústria Química (Reiq)

• Líderes das cidades mais afetadas pela perda de benefício 
fiscal...

• Tentam mobilizar políticos para reverter medida



Iveco, ESP 29/01/2022

• Ricardo Barion,

• Diretor comercial da Iveco

• “vamos fazer controle radical de emissões”

• Iveco vai testar caminhão pesado a gás no Brasil...

• E investir em veículos elétricos na Europa

• “Os veículos a gás estão mais próximos da realidade brasileira...

• Não quer dizer que a Iveco não tem intenção de lançar elétricos”

• “Deve haver antecipação de compras por causa de mudanças nas 
leis de emissões...isso deve causar aumento de preços” 



Anfavea carros elétricos, ESP 
30/01/2022
• Luiz Carlos de Moraes 
• Presidente da Anfavea e DRI Mercedes Benz

• “Vamos ter de produzir elétricos localmente”
• Estudo da Anfavea aponta possíveis cenários...
• Com base no avanço da eletrificação no País

• O mercado mundial de automóveis caiu para 75 milhões de 
unidades...

• Eram 90 milhões...no Brasil torcemos para chegar a 2,6 milhões
• A Anfavea quer construir, com o governo, uma política de redução 

de emissões para os próximos 10, 15 anos



Motos, ESP 31/01/2022

• Marcos Fermanian, Honda

• Presidente da Abraciclo

• Reúne fábricas de motocicletas

• “agentes financeiros têm novos mecanismos para avaliar 
riscos”

• “a eletrificação é uma realidade...

• Mas no Brasil nossos associados estão focados no avanço e 
no desenvolvimento da tecnologia flex”



Comércio e 
Serviços no Brasil



Pernambucanas, ESP 01/01/2022

• Varejo, canais de distribuição

• Pernambucanas segue tendência de rivais...

• E estreia na venda direta

• Segundo a empresa, digitalização do setor na pandemia...

• Ajudou a acelerar o projeto

• Objetivo é que o “porta a porta” represente 10% das 
receitas em 5 anos

• 461 é o total de lojas da rede, presente em 11 estados e DF



Mercado Livre, ESP 03/01/2022

• Stelleo Tolda, 

• Cofundador do Mercado Livre

• “Se o governo  não atrapalhar, já está bom”

• Juro alto é ponto de preocupação no mercado brasileiro



Uber Eats, ESP 07/01/2022

• Tecnologia, mudança de planos

• Uber Eats ...

• Encerrará delivery de restaurante no País

• Mesmo com alta do segmento na pandemia,...

• Empresa não resiste ao domínio do iFood

• Entregas de compras em supermercados vão continuar



Construção civil, ESP 10/01/2022

• Ações, descompasso

• Construção civil cresce no mundo real,....

• Mas despenca na Bolsa

• Apesar do crescimento das vendas de imóveis,...

• Os custos mais altos....

• E os juros mais elevados ...

• Afastam investidores das ações do setor

• Mercado imobiliário puxou a alta no faturamento da construção...

• Mas lançamentos estão em queda



Híper Extra, ESP 13/01/2022

• Supermercados, últimos dias da bandeira
• Nas lojas que restam do hiper Extra....

• Clima é de despedida
• Com grandes espaços vazios,...
• Unidades do formato a ser abandonado pela GPA...

• Ocupam antigos locais de eletrodomésticos com refrigerantes
• 70 pontos de venda do Extra foram vendidos para o Assaí em 

outubro 2021
• Das 33 lojas que sobraram, parte será convertida em outros 

modelos e parte será fechada



Amil, ESP 14/01/2022

• Fusões e aquisições, de saída

• United Health tenta vender a Amil....

• Dez anos após aquisição

• A família Bueno, que fundou a empresa de planos de saúde,...

• E a Rede D’Or estão entre os interessados

• Negócio de tecnologia em saúde da United Health....

• Fez sucesso nos USA...

• Mas não decolou no Brasil

• United Health é um gigante da saúde, valor de bolsa US$ 445 bi 



Construção Civil, ESP 15/01/2022

• Atividade, desaceleração

• Construção civil perde fôlego...

• E deve crescer só 2% este ano

• Em 2021, foi um dos motores da recuperação (cresceu 8%)

• Principais razões: queda de renda e alta dos juros

• Os cálculos para o PIB deste ano da construção ainda não 
consideram a nova onda do COVID



Varejo, ESP 15/01/2022

• Indicadores

• Varejo tem alta de 0,6% em novembro,

• Mostra IBGE

• Impulsionado pelas vendas dos supermercados



BR Malls, ESP 15/01/2022

• Shopping centers, sem acordo

• BRMalls recusa oferta da Aliansce...

• Que criaria gigante de R$ 13 bi

• Caso fusão tivesse sido aceita,...

• Nova empresa teria uma carteira de 69 shoppings no País...

• Conselho da empresa viu “subavaliação”



Covid vendas on line, ESP17/01/2022

• Varejo, efeito Covid

• Com pandemia,...

• Venda online supera a dos shopping centers

• Impulsionado pelo isolamento social,...

• E-commerce atingiu receita de R$ 260 bi em 2021...

• Enquanto a dos shoppings caiu para R$ 175 bi

• Shoppings estão voltando ao nível de 2019



Medicina teleconsulta, ESP 
22/01/2022
• Saúde, medicina a distância

• Teleconsulta dispara na pandemia,...

• Mas esbarra em impasse regulatório

• Liberdade de maneira emergencial durante o isolamento,...

• Serviço gerou 5,1 milhões de atendimentos até novembro de 
2021

• Agora, a discussão é sobre regras mais restritivas



McDonalds, ESP 27/01/2022

• Alimentação, fast food

• McDonald’s ganha mercado...

• E prevê 120 novas lojas até 2024

• Rede avançou 5 pontos percentuais..

• No setor em que já era líder...

• Chegando a 41,6%

• Agora, investirá R$ 1 bi no Brasil em três anos



Arezzo, ESP 28/01/2022

• Calçados e vestuários, investimentos

• Arezzo vai à Bolsa...

• Captar recursos para aquisições

• Companhia de moda poderá arrecadar até R$ 830 milhões...

• Ao fazer nova oferta de ações na Bolsa...

• 11 anos após sua estreia no mercado acionário

• Conhecida por calçados, Arezzo expandiu atuação nos 
últimos anos



CVC, ESP 29/01/2022

• Após “tempestade perfeita”,...

• CVC faz aposta em digitalização e serviços

• Maior empresa do setor no País,...

• Operadora enfrentou, além da pandemia de covid-19,...

• Um ataque hacker a seus sistemas

• Agora, pretende usar a ciência de dados para crescer

• Anunciou um aporte na WeTrek, que tem como principal 
negócio um aplicativo com dicas de viagens para turistas 
independentes



Imóveis empresariais, ESP 
30/01/2022
• Imóveis, devolução
• pandemia faz empresas reduzirem o tamanho das sedes
• Incorporadoras apostam em prédios híbridos...
• Moradias, escritórios coworking
• E com espaços abertos
• Home office e pandemia...
• Freiam construção de prédios corporativos
• Aumento da taxa de vacância...
• e expansão do trabalho híbrido..
• Reduzem apetite por novos projetos em São Paulo



Energia no Brasil



Refino petróleo, ESP 01/01/2022

• Concorrência privada no refino no Brasil

• Só com um ambiente concorrencial o setor...

• Poderá atrair investidores para os desafios à frente

• Setor precisa expandir a capacidade de oferta...

• E ao mesmo tempo se preparar...

• Para a transição energética que se aproxima



Extração Petróleo, ESP 03/01/2022

• Petróleo fraturamento hidráulico

• Governo cobra liberação de técnica polêmica de extração

• Prazo de 90 dias...

• Para que os Ministérios de Minas e Energia e de Economia, 
mais ANP e EPE ...

• Publiquem edital para a qualificação de projetos..

• Para o Programa Poço Transparente

• Exploração de petróleo em terra



Energia solar, ESP 05/01/2022

• Retomada verde, fonte renovável

• Brasil ultrapassa marca histórica de 13 GW..

• De energia solar instalada

• Pouco menos de Itaipu, 14 gigawatts...



Concorrência, ESP 05/01/2022

• Setor elétrico, concorrência

• Novas regras devem expandir o mercado livre de energia

• Agências do governo planejam publicar neste mês...

• Cronograma para permitir a escolha do fornecedor de 
eletricidade



Energia solar, ESP 08/01/2022

• Infraestrutura, energia solar

• Projeto de Lei com novas regras para consumidores que 
produzem a própria energia

• Texto determina continuar subsídios até 2045

• Para quem já possui painéis solares...

• E para quem solicitar acesso a rede de distribuição



Gás natural, ESP 08/01/2022

• Adriano Pires, CBIE

• O novo velho mercado do gás natural

• Atraso pela ANP na regulamentação...

• Impediu a entrada com maior volume....

• De novos fornecedores no País



Petrobrás, ESP 08/01//2022

• Joaquim Silva e Luna

• A Petrobrás não pode fazer política pública

• A contribuição da empresa é...

• Ser saudável e gerar dividendos...

• E tributos...

• Diz presidente da Estatal

• Pagou R$ 220 bi para União, Estados e Municípios



Energia solar, ESP 09/01/2022

• Celso Ming

• O salto da energia solar no Brasil

• Fonte cresceu 65% em 2021

• A geração centralizada e a geração distribuída...

• Somam quase 14 GW equivalente a...

• Itaipu, segunda maior do mundo



Energia solar empreendedorismo, ESP 
09/01/2022
• Empreendedorismo, usinas e distribuição
• Energia solar movimenta redes até o cliente
• Negócios criam serviço de assinatura...
• Para levar eletricidade gerada em parques solares até casa e 

empresas
• Além da bandeira ambiental,...
• Impacto social é motivador
• Empresas de distribuição de energia solar...
• Miram cliente que quer baixo custo e sustentabilidade



Reservatórios, ESP 11/01/2022

• Energia, armazenamento em recuperação

• Nível dos reservatórios melhora,...

• Mas ainda não alivia conta de luz

• Volume de chuva desde outubro...

• Afasta o País do quadro da maior crise hídrica em 91 anos

• Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS)

• Grupo de Estudos do Setor Elétrico (Gesel)



Reservatórios, contas de luz, ESP 
13/01/2022
• Reservatórios em alta...

• Contas de luz também!

• Consumidor não capta efeito da recuperação de 
hidroelétricas nas tarifas



Socorro hídricas, ESP 17/01/2022

• Crise hídrica, efeitos

• Socorro às distribuidoras de energia...

• Pode ficar em R$ 4,5 bilhões

• Valor era inicialmente estimado em cerca de R$ 15 bilhões,...

• Mas cenário mudou com melhora nas represas das 
hidroelétricas



Energia eólica offshore, ESP 
20/01/2022
• Energia eólica offshore,...

• Desafio e oportunidade

• O Brasil tem o que é preciso para ocupar uma posição 
central...

• E diversificar sua matriz energética



Preços combustíveis, ESP 
22/01/2022
• Adriano Pires, CBIE

• O cenário dos preços de combustíveis

• Previsão é que o preço médio do Brent possa alcançar 
patamares ...

• De US$ 90 a US$ 100 o barril em 2022



Preços Combustíveis PEC, ESP 
22/01/2022
• Tributos combustíveis,...
• Tentativa de baixar preços
• Congresso discute zerar os tributos sobre combustíveis e 

energia...
• Se aprovado,...
• Perdas com PEC podem ir a R$ 240 bi
• Estimativa da XP Investimentos alerta para o risco fiscal...
• Vindo da proposta de zerar tributos...
• Entre o Governo Federal e o Congresso



Transpetro, ESP 24/01/2022

• Governo quer abrir Transpetro....

• A concorrentes da Petrobrás

• Objetivo ampliar a concorrência no setor de logística ...

• E distribuição de combustíveis

• Intenção é “desverticalizar” o mercado de combustíveis...

• Intenção reduzir preços



Aneel megausinas, ESP 27/01/2022

• Infraestrutura, energia elétrica
• Aneel libera estudos...
• Para instalar três megausinas na Amazônia
• Hidroelétricas que há anos não saem do papel...
• Devido ao risco ambiental...
• E ao impacto em áreas indígenas...
• Ganham nova chance nas mãos de estatais

• Cachoeira do Caí             802 MW
• Jamanxim                         881 MW
• Cachoeira dos Patos       528 MW



Eólicos mar, ESP 27/01/2022

• Governo define regras...
• Para parques eólicos no mar

• Projetos em estudo para instalar usinas eólicas no mar...
• Somam capacidade de geração de energia ...
• Equivalente a quatro hidroelétricas de Belo Monte

• São planejadas 3.486 torres...
• Com capacidade de geração de energia de 46.631 MW

• RJ e ES                 1.367 T  e  18.269 MW
• RS                            817 T  e  11.454 MW
• Ce e PI                    693 T  e    8.786 MW
• Outros (RGN Ba RGS)                               



Energia carros elétricos, ESP 
31/01/2022
• Veículos eletrificação
• Matriz energética de países ...

• Reduz o “efeito verde” dos carros elétricos
• Embora abandono dos combustíveis fósseis seja celebrado...
• É preciso levar em conta se fonte de eletricidade...

• Que move carros....
• Tem origem não renovável...
• Como carvão e petróleo

• Questões como horário de carregamento também podem 
influenciar tipo de energia usado por veículos



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Nem Nem, ESP 03/01/2022

• Capital humano, desenvolvimento

• Brasil tem 12,3 milhões de jovens...

• Que não estudam nem trabalham

• Número, superior ao da população da Bélgica,

• Já representa 30% dos jovens na faixa etária até 29 anos

• Economia fraca prejudica a entrada no mercado de trabalho



Novo emprego, ESP 09/01/2022

• Carreira, à procura de oportunidades

• 49% pretendem buscar novo emprego em 2022

• Perspectiva de salário maior motiva profissionais,...

• Além da busca por aprendizado e qualidade de vida

• Entre as competências comportamentais mais exigidas no 
mercado...

• Estão adaptabilidade e liderança



Burnout, ESP 15/01/2022

• Sua carreira, nova percepção

• Burnout ganha status de doença ocupacional...

• E eleva o papel do empregador

• Síndrome e saúde mental relacionada ao trabalho,...

• Incorporada em índice da OMS,...

• Atinge 3 em cada 10 profissionais no Brasil...?

• Vai ser festa junto aos funcionários públicos?...o futuro dirá!



Tecnologia medíocre, ESP 
16/01/2022
• Trabalho, efeito negativo
• “tecnologia medíocre”...
• Aumenta desigualdade e elimina empregos
• Para o economista Daron Acemoglu do MIT...há “automação 

excessiva”
• Investimento em máquinas e softwares não trouxe ganhos para 

toda a sociedade
• Tecnologias como autoatendimento não melhoraram produtividade 

da economia
• A inteligência artificial pode ser usada para auxiliar 

trabalhadores (tornando-os mais produtivos) ou para tirar o lugar 
deles



Parcelamento de reajustes, ESP 
20/01/2022
• Trabalho, negociações salariais

• Parcelamento de reajustes...

• Cresce em contexto de economia fraca

• Salário perde para a inflação

• Fracionamento dos aumentos, inflação e desemprego...

• Tiram poder de barganha do trabalhador



Emprego deterioração, ESP 
23/01/2022
• A deterioração do emprego

• OIT mostra que a pandemia...

• Causou muitos males

• Mas falhas do governo nas áreas econômica e social contribuíram

• Total de desempregados, 

• De 12,2 milhões em dez 2018...

• Para 14 milhões em fins de 2022

• Um dos piores resultados da LATAM

• Houve também perda de qualidade do emprego



Censo empregos, ESP 23/01/2022

• Serviço público, trabalho temporário

• Concurso para Censo...

• Atrai mais de 1,1 milhão...

• Para 206,8 mil vagas



Empregos salário menor, ESP 
23/01/2022
• Trabalho, precarização da ocupação

• Empregos voltam com salário menor

• Estudo PNAD mostra que o total de ocupados com renda 
mensal de até um salário mínimo...

• Saltou para 33,6 milhões

• Trabalhadores também levam mais tempo para se recolocar 
no mercado



Poder de barganha, ESP 23/01/2022

• Emprego, rendimentos em queda

• Crise tira o poder de barganha do trabalhador...

• Na hora da admissão

• Segundo dados do novo Caged,...

• Valor do salário médio real do brasileiro...

• Completou seis meses consecutivos em queda



Salários Mundial, ESP 24/01/2022

• Menos trabalhadores....
• Mais benefícios
• Efeitos da pandemia
• Nos Estados Unidos,...
• Quem tem os menores salários ...
• Está recebendo mais regalias do que antes da pandemia
• Porém, a disparidade dos benefícios de quem ganha mais...
• Permanece
• Está havendo escassez de trabalhadores!



Taxa de desemprego, ESP 
29/01/2022
• Indicadores trabalho
• Taxa de desemprego....

• Recua para 11,6%....
• Mas salário médio cai 11,4%
• Avanço no trimestre de 3,2 milhões de trabalhadores ocupados, 

entre formais e informais

• Total de ocupados atinge 94,9 milhões
• Valor de R$ 2.444,00 por mês ...
• É o menor rendimento médio da série histórica do IBGE, iniciada 

em 2012



Desemprego, ESP 30/01/2022

• Desemprego cai, mas ainda é alto

• A desocupação diminuiu no Brasil....

• Mas continuou muito acima dos padrões...

• Das economias avançadas e emergentes

• São 12,4 milhões de pessoas desocupadas...

• 11,6 % da população economicamente ativa (PEA)

• No governo Dilma, em 2016 foi 12% e 12,1% em 2017



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



XP Modal, ESP 08/01/2022

• Setor bancário, fusões e aquisições

• Em segunda aquisição no ano...

• XP compra o Modal...

• E acirra disputa com bancos

• Operação foi costurada com toca de ações da própria XP...

• E não haverá desembolso de dinheiro

• Banco Modal foi avaliado em mais de R$ 3 bilhões na negociação

• Analistas acreditam que a compra posiciona melhor a XP...

• Em serviços bancários como crédito e seguros



Fabio Gallo, ESP 08/01/2022

• Finanças Descentralizadas – DeFi
• Tema controverso
• DeFi -Campo amplo ...
• Que abrange uma variedade de aplicações...
• No espaço tecnológico do blockchain...
• E que opera sem uma autoridade central de governança
• É uma alternativa global e aberta ao sistema financeiro 

tradicional
• Mundo em que transitam criptomoedas



Criptomoedas, ESP 08/01/2022

• Finanças pessoais, mundo digital

• Criptomoedas do metaverso...

• Tem ganho de até 52.000%...

• Usuários de games ...

• São recompensados com criptomoedas, tokens ou NFTs

• Especialista recomenda cautela a investidores

• Novo modelo: equilibrar risco e retorno é o ponto central 
quando o assunto 



Next banco digital, ESP 10/01/2022

• Fintechs expansão

• Next chega a 10 milhões de clientes

• E vai acelerar área de serviços

• Controlado pelo Bradesco,...

• Next supera meta de 7 milhões de usuários...

• E aposta em seu marketplace...

• Para atrair mais consumidores para o aplicativo



Bitcoins, ESP 15/01/2022

• Moeda virtual, carteira de investimento
• Vaivém da cotação do bitcoin...
• Gera dúvidas nos investidores
• Alguns analistas veem o investimento...
• Como uma proteção contra inflação
• Outros dizem que o ativo tem o mesmo risco das ações
• Em novembro de 2021, preço do bitcoin chegou a US$ 69 

mil,
• Valor máximo alcançado...hoje, está em U$ 42,9 mil



Fintechs de Investimento, ESP 
16/01/2022
• Finanças digitais, setor em alta
• Fintechs de investimento crescem na pandemia
• Número de empresas teve alta de 67% no ano passado, ante 

2020
• Volume captado pelas companhias digitais saltou ...
• De R$ 8,9 bilhões para...
• R$ 21 bilhões em 12 meses
• O Brasil conta atualmente com 1.670 fintechs
• Valor de captação atual em 2021 de US$ 3,8 bilhões



Digitalização pagamentos, ESP 
24/01/2022
• Pagamentos, digitalização em alta
• Transações digitais devem mais do que...
• Dobrar em 10 anos,...
• Diz estudo da PwC
• Pesquisa destaca que novos meios,...
• Como o Pix e as criptomoeda,...
• Tendem a um salto ainda maior,...
• Deixando o dinheiro físico cada vez mais em segundo plano 

no dia a dia de brasileiros



Creditas, ESP 26/01/2022

• Startups, setor financeiro

• Creditas, fintech brasileira, já um unicórnio, avaliada em 
US$ 4,8 bilhões...

• Creditas recebe aporte de US$ 260 mi...

• Com o dinheiro novo, vai expandir portfólio de serviços...

• E preparar estreia na Bolsa



Criptomoeda, ESP 28/01/2022

• Investimentos, dinheiro virtual

• Mercado de criptomoeda...

• Deve ganhar regulação neste ano

• Dois projetos de lei em discussão no Congresso

• Garantir ambiente de negócios seguro..

• E fomentar inovação



Política Fiscal e 
Dívida Pública



BNDES Orçamento Federal, ESP 
01/01/2022
• Dinheiro público, queda de braço

• Governo recebe R$ 62 bi do BNDES,...

• Abaixo do esperado

• Acordo previa valor de R$ 100 bi no ano,...

• Dinheiro que serviria para reduzir a dívida pública em 
relação ao PIB

• BNDES tem possibilidade de adiar pagamentos ao Tesouro,...

• Caso estes possam afetar seu resultado



Privatizações, 04/01/2022

• Desestatização, agenda do 4º ano do mandato

• Governo renova promessa de privatizações...

• Apesar do atraso

• Além de Eletrobras,...

• Duas companhias portuárias e os Correios...

• Estão no plano federal de vendas em 2022



Ajuste Fiscal, ESP 10/01/2021

• Claudio Adilson Gonçalez

• O elusivo ajuste fiscal de Paulo Guedes

• A não ser na realidade paralela em que vive o ministro,....

• Até agora esse governo não realizou qualquer ajuste fiscal

• O maior aliado da execução fiscal do governo foi o forte 
crescimento da inflação



Endividamento, ESP 10/01/2022

• Contas do governo, endividamento

• Ex-auxiliares de Guedes alertam para a dívida pública 
elevada

• Funchal e Bittencourt,...

• Que deixaram a pasta da economia em 2021,..

• Publicam estudo sobre o alto endividamento das contas do 
governo

• Instituto Millenium , “Sob a Espada do Endividamento”



Previsão fiscal, ESP 11/01/2022

• Mansueto Almeida
• Foi secretário do Tesouro Nacional entre abril de 2018 e 

julho de 2020,...
• E hoje é economista-chefe do Banco BTG Pactual
• “O resultado fiscal superou previsões mais otimistas”
• Para economista, porém, apesar dos números positivos,...
• A percepção de risco aumentou
• “nível da dívida pública “não é o fim do mundo”,...
• Mas o desafio é fazê-la declinar a partir de 2023”



Guedes, ESP 14/01/2022

• Bolsonaro esvazia Guedes.....

• E entrega controle do Orçamento à Casa Civil

• Por decreto,...

• Presidente tira do Ministério da Economia...

• A última palavra sobre gestão de recursos...

• E dá mais poder ao Centrão

• Equipe econômica minimiza a mudança



IR, ESP 15/01/2022

• Impostos, promessa de campanha

• Bolsonaro pressiona Guedes por correção do IR

• Corrigir para cima faixas de isenção de até 5 salários 
mínimos



IFI projeções, ESP 20/01/2022

• Contas públicas

• Economia em baixa, gastos em alta

• Rombo cresce e quadro fiscal piora em 2022, projeta IFI



Salário estatais, ESP 21/01/2022

• Empresas federais, despesas com pessoal

• Salário médio pago por estatais ...

• Sob controle da União...

• Chega a R$ 34,1 mil

• Relatório aponta que BNDES, Petrobrás e PPSA são as 
empresas...

• Com remuneração mais elevada

• Em um dos casos, somente um funcionário ganha R$ 145,1 mil 
por mês



Arrecadação Federal, ESP 
26/01/2022
• Tributos, cofres cheios

• Arrecadação federal registra recorde

• Com a valorização de matérias-primas...

• E o reaquecimento de empresas após ano comprometido pela 
pandemia,...

• Receita de R$ 1,9 trilhão é 17% superior à de 2020



Arrecadação alta, ESP 26/01/2022

• Tributos, arrecadação recorde
• Efeito temporário
• Recuperação da economia após recessão de 2020...
• Turbinou a arrecadação de impostos no País
• Em 2022 alta da receita...
• Não deve se repetir
• Economistas apontam fatores atípicos em 2021...
• E preveem outro quadro este ano...
• Com atividade econômica e inflação mais baixas



F. H. Barbosa, ESP 26/01/2022

• “Teto de gastos não funcionou como âncora fiscal”
• Para economista,...
• Brasil deve procurar outras soluções ...
• Para sair do ciclo de crise e estagnação
• Só será superado com um programa de ajuste nas contas do 

governo, incluindo aumento de impostos
• Cultura no Brasil de “economia de privilégios”, que tem como 

objetivo se beneficiar e se apropriar de recursos públicos...isso 
leva a crises fiscais

• temos que colocar não o teto de gastos, mas o piso do superávit 
primário ajustado ciclicamente...quem não cumprir sofre 
impeachment e vai para a rua



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e Governança



USA Fundos Imobiliários, ESP 
03/01/2022
• Ricardo Almendra
• CEO da RBR Asset, gestora de ativos imobiliários
• Faz gestão de Fundo de BDRs de REITS
• Fundo de ações aberto a pessoas físicas
• Estados Unidos têm fundos imobiliários com menor risco
• Executivo chama a atenção para opções de investimento no 

exterior...
• E oportunidades no Brasil
• Mercado de imóveis nos USA menos arriscado e mais líquido



Inteligência artificial ESP 
03/01/2022
• Investimento tecnologia

• Inteligência artificial pode ser aliada...

• De investidores em ano de incerteza

• Cada vez mais avançados,...

• Algoritmos não resolvem tudo sozinhos...

• Mas se tornaram recurso relevante na tomada de decisões em 
operações...

• Ainda mais no contexto de turbulências políticas e econômicas do País

• Serão demandados cada vez mais profissionais com skills de 
programação e de ciência de dados...

• O uso da tecnologia nessa área é um caminho sem volta



Estatais, ESP 09/01/2022

• Judiciário, sistema tributário
• R$ 73 bilhões de estatais com ações em bolsas...
• Estão em jogo em cortes superiores
• Levantamento aponta que mais de 60% ...
• Dos litígios em instâncias superiores...
• Envolvem discussões sobre pagamento de impostos
• “os canais atuais (para tirar dúvidas) não resolvem o 

problema. Ou a resposta demora ou a administração 
tributária alega que não é possível esclarecer determinada 
questão” (Luciana Aguiar, de BCCSR)



Ofertas Bolsa, ESP 09/01/2022

• Mercado financeiro, cautela

• Juros e eleições...

• Devem fazer valor de ofertas na Bolsa...

• Cair à metade no ano

• Após o mercado nacional ter movimentado R$ 145 bi em 2021,...

• Expectativa para 2022 gira em torno de R$ 70 bi

• Investidor deve priorizar companhias de grande porte

• Após IPO, empresas de tecnologia sofrem com fuga de 
investidores



Estatais, ESP 10/01/2022

• Investimento, bolsa de valores

• Em ano eleitoral,...

• Estatais costumam superar Ibovespa, 

• Apontam estudos

• Pesquisas exclusivas da Teva Índices e da Economatica,...

• Feitas a partir do “E-Investidor”,...

• Mostram retrospecto de retorno maior para empresas 
controladas pela União,...

• Em comparação com o Índice da B3, em contextos de incerteza



Investimento fora, ESP 10/01/2022

• Rodrigo Jolig
• Executivo mercado financeiro internacional
• “o investidor brasileiro começa a olhar para fora”
• Executivo destaca ampliação de acesso a investimentos no 

exterior....
• Prestes a ser aprovada pela CVM
• O Brasil ainda é visto um pouco à margem
• Por conta das incertezas políticas e econômicas...
• É difícil trazer para o Brasil grandes investimentos



Renda Fixa, ESP 17/01/2022

• Investimento volatilidade

• Em ano de incertezas na economia,...

• Renda fixa deve trazer oportunidades

• Cenário de juros altos e volatilidade...

• Fortalece ativos como títulos atrelados à inflação

• Mas, de acordo com os especialistas,...

• Há também diversas oportunidades de investimento na renda 
variável neste ano



Investimentos CEOs, ESP 
18/01/2022
• Pesquisa com CEOs
• Reputação do País
• Brasil despenca em ranking de preferência de investimentos
• País chegou a ser o terceiro colocado em levantamento da PwC
• Agora é apenas o décimo
• “O Brasil perdeu relevância em todos os sentidos...
• O crescimento não está grande...
• E a representatividade das empresas ficou ainda menor em 

dólar...
• O País já não está mis como prioridade nos investimentos”
• Marco Castro, presidente da PwC



Telecom/5 G, ESP 19/01/2022

• Infraestrutura dos serviços financeiros

• Telecom e 5G

• 5G cria maiores oportunidades para viabilizar a expansão de 
inovações digitais

• Empresas da área veem oportunidade de adaptar seus 
modelos de negócios com fintechs

• Estudos calculam que o 5G pode ter impacto de até US$ 86 
bi no PIB global de serviços financeiros



Cadastro positivo, ESP 20/01/2022

• Finanças,

• Lista de bons pagadores

• Cadastro positivo avança....

• E já reduz taxas de empréstimos

• Iniciativa também pode baixar o spread...

• Em parte associado à inadimplência



Mercado Financeiro, ESP 31/01/2022

• Luís Eduardo Assis

• Pragmatismo e Conveniência

• O mercado financeiro pode atrapalhar a vida...

• De quem tem ideias que considera erradas

• Lula vencendo, juros em alta (inflação descontrolada)..

• Dólar controlado

• Melhor estratégia: capta em dólar e aplica em títulos 
pagando altos juros



Corretoras, ESP 31/01/2022

• Setor financeiro, concorrência
• Com apetite de gigantes, ...
• Setor de corretoras registra explosão de aquisições
• O ano teve um início aquecido...
• Com movimentos de BTG, Itaú e XP
• Tendência é de novos anúncios nos próximos meses
• Disputa acirrada
• Corretoras menores, como Planner e Sim:Paul
• Venderam parte de sua carteiras a grupos maiores



Capital estrangeiro, ESP 31/01/2022

• Mercado financeiro, aposta em ações

• Bolsa vê ingresso de R$ 24,8 bi de capital estrangeiro em 
janeiro

• Aumentou o investimento



Empresas de tecnologia, ESP 
31/01/2022
• Mercado acionário, efeito da crise
• Inflação e juros em alta...
• Afetam ações de empresas de tecnologia na Bolsa
• Índice Tech Brasil,...
• Que mede o desempenho do setor na B3,...
• Registra perda de 9,2% desde o início do ano,...
• Ante valorização de 7,4% do Ibovespa
• Especialistas indicam papéis com melhor perspectiva de recuperação
• De 26 empresas do setor tech, ...
• Só 9 estão com saldo positivo no ano até o dia 27, mostra pesquisa 

Economatica



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



3G Capital, ESP 01/01/2022

• Aquisição gigante das persianas

• 3G Capital compra Hunter Douglas..

• Por US$ 7,1 bilhões

• Com sede em Rotterdam, Holanda...

• Atua em mais de 100 países...

• por meio de 136 companhias

• Em 2021 as receitas somaram US$ 3,4 billion



Affonso Celso Pastore, ESP 
16/01/2022
• FED, economia mundial e Brasil

• Brasil vai precisar de uma política monetária mais restritiva em 2022...

• E eleva a probabilidade de Risco de recessão no País em 2022... 

• No tempo de Bretton Woods, expansão monetária provocava inflação 
mundial

• Com o câmbio flutuante o dólar é que se enfraquece e as demais 
moedas se valorizam

• O câmbio funciona como um “absorvedor de choques”

• FED compra ativos no pacote de estímulos... 

• Mercados antecipam FED e sobem as taxas de juros dos FED Funds

• Dólar está se fortalecendo



Emergentes Riscos, ESP 17/01/2022

• Os emergentes e os riscos externos

• Aperto monetário nos Estados Unidos...

• Pode tornar mais difícil a recuperação econômica...

• Dos países emergentes

• Afeta negativamente o comércio internacional



Ingresso de capital, ESP 27/01/2022

• Indicadores, investimentos estrangeiros

• Ingresso de capital externo no País (IDP)....

• Soma US$ 46,4 bi em 2021

• Valor ajudou a cobrir rombo nas contas externas (transações 
Correntes) de US$ 28,110 bi em 2021



The Economist, ESP 30/01/2022

• Como a Ômicron afeta a recuperação econômica global?

• Os mercados estão imprevisíveis...

• Mas não pela Covid-19...

• Pois já existem medidas de cálculo desse risco...

• Índice Goldman Sachs

• E sim por causa das perspectivas de maiores taxas de juros



Juros, ESP 30/01/2022

• EUA, aperto monetário

• Goldman Sachs prevê...

• 5 altas de juros nos USA em 2022

• Dez 2022, juros entre 1,25% e 2,5% 



PIB e Inflação



Inflação,ESP 01/01/2022

• Custo de vida, indexação da economia

• Inflação alta de 2021...

• Levará a novo aumento de preços...

• No início do ano

• Para equilibrar custos...

• Escolas, profissionais liberais e prestadores de serviços...

• Devem reajustar valores a partir de janeiro...

• “carregando” parte do peso do índice para 2022



Mercado projeta, ESP 04/01/2022

• Política monetária, Boletim Focus

• Mercado projeta inflação acima do teto...

• Pelo segundo ano seguido

• IPCA de 2022 previsto em 5,03%, contra 5,00% da meta...

• A mediana de 2021 da inflação bateu 10,01%..

• Mas é o dobro da banda superior da meta (5,25%)



Inflação PIB, ESP 04/01/2022

• Indicadores: inflação alta, crescimento baixo

• Guedes se apoia no resultado fiscal do governo

• Em contexto de dados de emprego revisados para baixo...

• E economia perto da estagnação...

• Ministro foca nas contas públicas

• Gastos reduzidos em proporção do PIB...

• dívida não explodiu como apontavam as projeções...

• Déficit primário sendo zerado antes do esperado



The Economist, ESP 05/01/2022

• A inflação é um fenômeno fiscal?

• Estímulo dos governos durante a pandemia....

• Fez com que a alta de preços disparasse

• Expandir de forma combinada a dívida nacional...

• E o dinheiro...

• Pode ser altamente inflacionário



Roberto Macedo PIB, ESP 
06/01/2022
• Cenário do PIB em 2022...
• É pior que resultado de 2021 (4,5%)

• Previsão do Boletim Focus para a variação do produto deste ano...
• De 0,36%
• Vem caindo...

• E a queda desta semana foi bem mais forte
• O PIB per capita (entre 2018-2022) no Governo Bolsonaro caiu...

• 2019      1,2%
• 2020     -3,9%
• 2021      4,5% 
• 2022      0,4%



Inflação, ESP 11/01/2022

• Indicadores, pressão no bolso
• Inflação é a maior desde 2015,...
• E novo estouro da meta é esperado para 2022
• Puxado por combustíveis, gás da cozinha e energia,...
• IPCA fechou 2021 em 10,06%...
• Para este ano, analistas projetam variação de até 5,8%,..
• Acima do teto da meta do BC
• A gasolina respondeu por 2,34 pontos porcentuais ...
• Da inflação registrada no ano passado



Inflação meta, ESP 11/01/2022

• André Braz, IBRE/FGV
• “viveremos com inflação acima da meta e juro alto”
• Para economista, preços podem ser ...
• Mais pressionados por causa das chuvas no sudeste e seca no 

Sul
• Alívio virá só quando as pessoas encontrarem emprego
• Para este ano, a previsão é de que...
• O índice fique em torno dos 5%...
• Acima dos 3,5% previstos



Inflação Ranking, ESP 13/01/2022

• Crise global, principais economias

• Inflação no Brasil é a terceira maior em ranking

• Em 2021, apenas atrás da Argentina e Turquia

• Empatado com Ucrânia

• 10,0% Brasil, 

• Bélgica (a menor) foi 5,71%



Investimento, ESP 16/01/2022

• Indicadores, FBCF
• Crescimento do investimento é pontual,...

• Mostra estudo IBRE/FGV
• Investimento/PIB = 19%
• Fatores pontuais explicam alta:

• Alta maior nos preços de bens de capital
• Internalização abrupta das plataformas de petróleo
• Forte crescimento dos investimentos e outras máquinas agrícolas

• Índice vinha em trajetória de queda desde 2014
• Investimentos em bens de capital continuam abaixo do patamar 

registrado em 2013



Prévia do PIB, ESP 18/01/2021

• Indicadores, crescimento econômico

• Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br)

• “prévia” do PIB tem expansão de 0,69% em novembro

• Após quatro meses de queda

• Mostra estabilidade do PIB no T4

• IBC-Br para 2021: 4,4%

• IBC-Br para 2022: 1,0%



Economistas Inflação, ESP 
24/01/2022
• Relatório, Focus, Projeção

• Economistas veem inflação...

• Ainda mais longe da meta do BC neste ano

• Índice previsto avançou de 5,09% para 5,15%



Waack/Fernando Hollanda, ESP 
20/01/2022
• Flagelo convergente
• Os dois candidatos Lula Bolsonaro tem em comum...
• Não apresentam um conjunto de ideias coordenado de como tirar 

o País da estagnação
• Os dois líderes das pesquisas não convencem em como tirar o 

Brasil da estagnação
• Fernando Hollanda Barbosa publicou o “flagelo da economia de 

privilégios”
• A situação do Brasil é dar preferência ao consumo em vez da 

poupança,...
• E está desprovido de uma noção geral de justiça social e combate 

à desigualdade



Monitor do PIB, ESP 20/01/2022

• Indicadores, cálculo da FGV

• Monitor do PIB aponta alta de 1,8% da economia em 
novembro



Inflação em alta, ESP 20/01/2022

• Trabalho, negociações salariais

• Inflação supera 47,7% dos acordos

• Quase a metade dos reajustes obtidos por trabalhadores do 
setor privado...

• Perdeu para o INPC em 2021,...

• No pior resultado do levantamento iniciado pelo Dieese em 
2018



PIB novembro, ESP 21/01/2022

• Reação do PIB em novembro

• Prévia aponta economia mais ativa...

• Após meses de estagnação,...

• Mas juros e incertezas devem pesar em 2022



FMI PIB, ESP 26/01/2022

• Indicadores,

• Mais perto da estagflação

• FMI reduz projeção do PIB do Brasil...

• De 1,5% a 0,3%



PIB projeção, ESP 31/01/2022

• Brasil piora mais do que o mundo

• FMI revisa para baixo...

• Projeções para a economia mundial...

• Mas a redução para o Brasil é mais acentuada



Câmbio e contas
externas



Balança comercial, ESP 04/01/2022

• Saldo da balança comercial atinge US$ 61 bi em 2021...
• O maior da história
• Valorização de produtos como minério de ferro e soja...
• Foi determinante no resultado
• Seca e importações elevadas frustraram superávit ainda 

maior esperado pelo governo
• Ganho foi puxado por preços mais altos...
• Não por volume de bens exportados
• Precisamos aumentar a corrente do comércio



Dólar instável, ESP 05/01/2022

• Nem saldo recorde contém dólar instável....

• Comércio exterior continua no azul...

• E garante segurança nas contas externas...

• Mas incertezas ainda pressionam câmbio



Celso Ming, ESP 06/01/2022

• A reforma do câmbio

• Sancionado o novo marco legal do câmbio

• Aumentou de R$ 10 mil para US$ 10 mil o volume de moeda 
estrangeira em espécie que pode ser levado nas viagens ao 
exterior

• As medidas existentes refletem as décadas de escassez de 
câmbio e crises financeiras por falta de divisas externas

• O Brasil hoje tem USD 361,2 bi em reservas...



Roberto Rodrigues, ESP 09/01/2022

• Corrente comercial do Brasil

• Atingiu em 2021 o recorde histórico de US$ 499,8 bi (31% 
Pib nacional), com X=280,4 bi

• É fundamental fazer acordos bilaterais ...

• Com grandes países consumidores, como os asiáticos



Comércio e 
Economia 

Internacional



Caridade, consultoria ESP 
01/01/2022
• Bridgespan
• A consultoria que gerencia...
• Bilhões de dólares em caridade
• Hoje é norma que os filantropos...
• Tratem doações como investimentos...
• Monitorando os projetos que criam
• MacKenzie Scott, ex mulher e Jeff Bezos ,da Amazon,...
• Faz doações com o auxílio da Bridgespan
• Ela disse que planeja doar toda sua fortuna, U$ 60 billion, “até que o 

cofre esteja vazio”
• Toda uma indústria surgiu para apoiar a “filantropia do risco”, incluindo 

consultorias e provedores de dados



Apple, ESP 04/01/2022

• Tecnologia, recorde na Bolsa

• Apple é avaliada em US$ 3 trilhões..

• Mais do que o dobro do PIB do Brasil

• Impulsionada pelo segmento de serviços...

• Pela forte demanda pelo Iphone 13....

• E por expectativa de lançamento “futurista”...

• Empresa é a primeira a chegar ao terceiro trilhão



5G aviões, ESP 05/01/2022
• Tecnologia segurança

• Temor de interferência em voos...

• Faz operadores adiarem 5G nos EUA

• Frequência usada por novo serviço das duas teles...

• É próxima das que são utilizadas por aparelhos...

• Que medem a altitude dos aviões



Cacau Show internacional, ESP 
15/01/2022
• Franquias chocolates

• Com 2,8 mil lojas,...

• Cacau Show mira expansão internacional

• Empresa , que vai abrir primeiro escritório fora do País,...

• Já pensou nova fábrica...

• De olho na distribuição de produtos para novos mercados

• Espera chegar a 5 mil lojas no longo prazo



Previsões USA, ESP 17/01/2022

• Internacional, covid e inflação

• Analistas cortam previsões para a economia dos EUA

• Escalada da inflação

• Gargalos de oferta no mercado de trabalho e na produção

• Previsão T1 cai de 4,2% para 3%



China ESP 18/01/2022

• Conjuntura mundial, efeitos da pandemia

• Na China, ritmo de atividade...

• Desacelera no fim de 2021

• Bloqueios e restrições a viagens para conter o coronavírus...

• Reduziram os gastos dos consumidores

• Previsão PIB 2022: 4,7% (Banco Itaú)  b



J. R. M. de Barros, ESP 
23/01/2022
• José Roberto Mendonça de Barros

• O ano começa conturbado lá fora

• Incertezas sobre pandemia, conflito Ucrânia, preço petróleo 
e restrições nas cadeias globais de suprimentos

• Finalmente os mercados financeiros internacionais 
admitiram...

• Que os juros vão voltar a subir nos Estados Unidos

• O dólar deve se valorizar frente às outras moedas



China, ESP 24/01/2022

• Indicadores perspectivas
• Desaceleração do PIB da China...

• Gera apreensão para o Brasil...
• E para o mundo
• Governo chinês adota medidas para mudar modelo de crescimento 

acelerado...

• Por mais sustentável...
• Com foco no mercado interno
• Governo chinês terá de tomar medidas para aquecer construção 

civil, pilar da economia do país



OCDE, ESP 26/01/2022

• Economia global, “selo de qualidade”

• OCDE abre processo...

• Para avaliar entrada do Brasil na organização

• Garantir assento na instituição internacional...

• É uma das prioridades para o Ministério da Economia

• Sediada em Paris,...

• Organização avalia o ingresso de 6 países

• Processo que costuma levar até 4 anos



OCDE Fiscal, ESP 27/01/2022

• Economia global, corrida entre países

• Brasil larga na frente...

• Rumo à OCDE...

• Mas área fiscal pesa

• Continua adequação para os 251 instrumentos normativos

• Brasil já aderiu em 103

• Grupo mais delicado para poder aderir são assuntos fiscais, 
30 instrumentos



Economia USA, ESP 28/01/2022

• Indicadores, nível de atividade

• Economia dos EUA tem alta de 5,7% em 2021

• Recuperou-se da recessão de 2020

• Crescimento em 2021 impulsionada pelos gastos do 
consumidor (7,9%) e os investimentos privados (9,5%)



Argentina FMI, ESP 29/01/2022

• América Latina, alívio nas contas

• Com dívidas de mais de US$ 40 bi,...

• Argentina fecha acordo com FMI

• Combinou um caminho fiscal para obter melhora gradual

• Quer proteger programas sociais focalizados..

• E elevar o gasto em infraestrutura e ciência/tecnologia

• É o 22º Acordo entre Argentina e FMI



Affonso Celso Pastore, ESP 
30/01/2022
• Desaceleração do crescimento mundial

• FMI estima em 4,4% crescimento PIB global em 2022...

• Brasil o,3%...

• A China espera fortalecer o poder do partido único,...

• À custa da queda do crescimento



América Latina, ESP 31/01/2022

• Política econômica, PIB sem força

• AL não tem agenda para crescimento, diz Citi

• Economista chefe diz que ações que focam saneamento das 
contas públicas...

• Teriam de vir depois de reformas para impulsionar PIB

• Citi prevê avanço de 1,6% do PIB da região em 2022,...

• Com queda de 0,3% no Brasil



Desenvolvimento
Econômico, 

Desigualdade de 
Renda e Capitalismo



Bônus demográfico, ESP 09/01/2022

• Bônus demográfico
• O “empurrão” econômico que o Brasil desperdiçou
• Fim da fase de crescimento da população em idade ativa...
• Obrigará o país a ganhar produtividade
• Fôlego curto: período de expansão da população ativa ...
• Foi marcado por sucessivas crises no Brasil...
• Com hiperinflação e alto endividamento
• Por um lado, é possível impulsionar a economia com a força de 

trabalho hoje desempregada ou subempregada...
• Por outro lado, há quem defenda que a pandemia pode levar o País 

rapidamente ao período de ônus demográfico



Desperdício bônus demográfico, ESP 
14/01/2022
• Com envelhecimento da população....

• País só vai crescer se contiver endividamento público....

• E aprovar reformas estruturantes

• faltam vetores para crescer em 2022

• Não há investimento...

• Se há ociosidade na capacidade produtiva ...

• E falta perspectiva de elevação da demanda



Trabuco, ESP 17/01/2022

• Luiz Carlos Trabuco Cappi, Presidente CA Bradesco

• Aposta no crescimento

• Quanto menos sobressaltos na economia,...

• Mais forte e consistente será a retomada



Ambiente Político
e Social



Paulo Leme, ESP 02/01/2022

• Um ano difícil pela frente
• Em 2022 as contas públicas serão o tendão de aquiles da 

economia brasileira
• Dinâmica da dívida pública vai piorar
• Expectativas de inflação desancorem 
• Deterioração da conjuntura econômica...
• E aumento da incerteza política
• Cenário global volátil e desafiador
• Cenário político é desanimador, pois os protagonistas são os que 

já fizeram o Brasil perder a corrida global do crescimento, da 
produtividade, da inovação e da prosperidade



Affonso Celso Pastore, ESP 
02/01/2022
• O que esperar em 2022?

• O baixo grau de previsibilidade...

• E a queda da qualidade das instituições...

• Geram clima hostil aos investimentos



Home office pandemia, ESP 
07/01/2022
• Pandemia, extensão do home office

• Infecções adiam volta aos escritórios

• Empresas que planejavam retomada presencial no início 
deste ano...

• Ou que estavam em regime híbrido...

• Voltam atrás por causa...

• Da nova onda da covid e da influenza



Demografia e previdência, ESP 
10/01/2022
• Demografia e previdência

• Mecanismos de ajuste automático...

• Podem ajudar a conferir sustentabilidade à previdência

• Populações estão ficando mais velhas e menores ao longo do 
século 21



Trust, ESP 13/01/2022

• Comportamento, relações pessoais

• Brasileiro confia pouco nas pessoas...

• E isso freia avanços,

• Aponta estudo do BID

• Pesquisa BID América Latina diz que o Brasil está na 
lanterna das nações do continente em que os cidadãos têm 
mais confiança nos outros



OECD Bolsonaro, ESP 15/01/2022

• O “custo Bolsonaro na OCDE
• Ingresso na OCDE...
• Em 2017 formalizado a solicitação de acesso...
• Entre os não membros, o Brasil tem o maior grau de adesão aos 

instrumentos normativos da OCDE
• Segundo o editorial Estadão, que em qualquer boa notícia que dá, 

enfia o “mas” para culpabilizar e criticar Bolsonaro...
• O “mas’ é que Brasil atual não respeita direitos humanos...e 

deficientes “políticas para melhorar vidas”
• O editorial Estadão “esqueceu” de mencionar que o número 

percentual vacinados/população é maior no Brasil do que na 
maioria países OECD



Fareed Zakaria, ESP 15/01/2022

• A política está moldando a economia
• Risco é cair no clientelismo e em artimanhas...
• Para evitar que cidadãos sintam a crise
• Inflação em alta: governos de vários países buscam conter 

preços
• As políticas econômicas de hoje não têm sido ...
• Mais orientadas para o crescimento
• Antes, a economia moldava a política...
• Hoje, a política molda a economia



Auxílio Brasil, Dívidas ESP 
19/01/2022
• Programas sociais, beneficiários endividados
• Dívidas sugam 25% do Auxílio Brasil...
• E frustram impulso para a economia
• É um programa mais político do que econômico, do ponto de vista 

do PIB
• Segundo estudo da CNC para o Estadão...
• Dos R$ 84 bi do programa em 2022,...
• R$ 21,62 bi deverão saldar débitos...
• Em vez de aquecer vendas do varejo e serviços
• Brasil encerra 2021 com recorde de 76,3% das famílias 

endividadas



Lula e Bolsonaro, ESP 22/01/2022

• Eleições, adeus à âncora

• Lula e Bolsonaro vão adotar o populismo fiscal,...

• Diz ex-secretário Carlos Kawall

• Bolsonaro trocou a âncora fiscal do teto de gastos públicos 
pelo populismo



José Márcio Camargo, ESP 
29/01/2022
• Projeção de baixo crescimento do PIB

• Devido alta de juros para combater inflação

• Devido também à insegurança quanto ao rumo fiscal do País

• Por outro lado, sinais de crescimento da economia mundial

• O arrefecimento da pandemia será o principal motor de 
crescimento da economia



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Startups, ESP 03/01/2022

• O brasil de sucesso

• O ecossistema de startups...

• Vem crescendo e amadurecendo...

• Com investimentos recordes em 2021



Startup fraude, ESP 07/01/2022

• Elizabeth Holmes 

• Caso pode servir de lição?

• Condenação da ex-CEO da Theranos...

•Deve ser insuficiente para colocar fim...

•À estratégia de excessos do Vale do Silício



Metaverso startups, ESP 
11/01/2022
• Tecnologia, espaços digitais

• Metaverso movimenta empresas e startups

• Metaverso: nome para o ambiente que usará realidade virtual 
e aumentada para criar os espaços digitais do futuro

• Na principal feira de tecnologia do mundo,...

• Pequenos e grandes nomes mostram como estão se 
preparando para o conceito



Tull, ESP 12/01/2022

• Inovação, aportes

• Tull levanta R$ 1 bilhão em fundos e capitais de risco ...

• Marketplace focado em pequenas lojas de materiais de 
construção...

• Para apostar no Brasil

• Startup colombiana,

• Que funciona como um “rappi da construção”,...

• Quer virar “unicórnio” após iniciar operação brasileira 



Fintechs Startups, ESP 20/01/2022

• Capital de risco, interesse seletivo
• Puxado por fintechs,...
• Investimento em startups triplica no País em 2021
• Fundos de “venture capital” investiram R$ 46,5 bi em 2021...
• Quarto recorde seguido...
• Segundo a Abvcap, enquanto aportes em grandes empresas ...
• Sofreram retração
• Com novos aportes, startups como C6 bank, MadeiraMadeira

e Olist viraram unicórnios



Startups mão de obra, ESP 
25/01/2022
• Startups crescem ...

• Contornando o apagão de mão de obra

• Levaremos 10 anos para formar os profissionais...

• Que o setor precisará para os próximos três anos


