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Agro crédito, ESP 10/02/2022

• Contas públicas, financiamento a produtores

• Agro cobra de governo...

• E Congresso...

• mais R$ bi para o crédito rural

• De R$ 7,8 bilhões do Orçamento para o Plano Safra...

• 99% já foram utilizados em consequência do salto na taxa de 
juros...

• Concessão de empréstimo subsidiado foi suspensa



Celso Ming, ESP 11/02/2022

• A força do agro

• Continua projeção de alta no PIB agro

• A vida do interior retrata a vida do agro progressista



Embrapa, ESP 11/02/2022

• Agronegócios, pesquisa
• Embrapa busca perfil mais “privado”
• Projeto de reestruturação prevê...
• Entre outras medidas,...
• Que a empresa se associe a grupos privados...
• Para vender os produtos que desenvolve,...
• Eliminando a dependência do Tesouro
• Embrapa vê economia de R$ 320 mi por ano com novo modelo de 

gestão
• Reestruturação envolve a criação de um centro de serviços 

compartilhados e o corte de cargos comissionados



Crédito Rural,ESP 12/02/2022

• Contas públicas, financiamento a produtores

• Governo promete remanejar verbas...

• Para ampliar oferta de crédito rural



Vinho, ESP 13/02/2022

• Consumo, bebidas

• Vinho ganha espaço...

• No país da cerveja

• Apesar de a cerveja ainda ser de longe a bebida mais vendida,...

• Sua presença no carrinho dos brasileiros...

• Recuou 11 pontos porcentuais em 2022,...

• Enquanto a do vinho avançou 50%

• Nos últimos anos, o vinho ganhou 7 milhões de novos consumidores 
no Brasil



Roberto Rodrigues, ESP 13/02/2022

• Semana atribulada

• BNDES suspendeu financiamentos relativos ao crédito rural

• Razão: Taxa de juros estaria baixa...

• Seca aumentou 

• Projeto de lei que moderniza registro de moléculas de 
defensivos...

• Foi, enfim, aprovado



Lei Agrotóxicos, ESP 15/02/2022

• A nova lei dos agrotóxicos
• Aprovado na Câmara,...
• O PL 6.299/02 faz uma ...
• Equilibrada atualização da Lei dos Agrotóxicos, de 1989 (Lei 

7.802/89)
• Marco jurídico amplo, que regula a...
• Pesquisa, a produção, a comercialização, a importação, a 

exportação e a fiscalização de...
• Substâncias que possam alterar a fauna ou a flora
• Produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores do crescimento



Estiagem, ESP 15/02/2022

• Quebra de safra pressiona inflação

• Seca no Sul e em Ms...

• E chuva no Nordeste encarecem produtos

• Alimentos, ao lado da gasolina, elevam...

• Em um ponto percentual..

• As projeções do IPCA para o ano

• Estiagem custa R$ 71,9 bi..

• Para os produtores de grãos do Sul e Centro-Oeste



Lúpulo, ESP 23/02/2022
• Empreendedorismo, oportunidades no campo

• Plantar lúpulo é negócio...

• Que cresce na esteira das cervejas artesanais...

• Produção nacional da flor passou de 9 para 24 toneladas....

• Entre 2020 e 2021...

• Mas ainda representa menos de 1% do consumo nacional

• Tecnologia e regulamentação são desafios



Incertezas agronegócio, ESP 
26/02/2022
• Tensão no leste europeu, efeitos no campo
• Guerra gera incertezas para o agronegócio, ...
• Dizem especialistas
• Expectativa de novos aumentos de petróleo...
• E de fertilizantes...
• Deve reduzir projeção de rentabilidade de produtor 

brasileiro
• A Rússia fornece 20% dos insumos consumidos no Brasil...
• Para a produção de fertilizantes



Guerra fertilizantes, ESP 
27/02/2022
• Tensão na Ucrânia,

• Efeitos no campo,...

• Guerra afeta custo de fertilizantes...

• E produtor prevê redução no plantio

• Boa parte dos insumos para adubos no Brasil...

• Vêm da Rússia...

• E a região em conflito também produz milho e trigo,...

• Que podem subir



Meio Ambiente



Gás biometano, ESP 04/02/2022

• Retomada verde, combustíveis

• New Holland avalia produção local...

• De trator movido a gás biometano

• Fabricante traz ao Brasil primeiras unidades de veículo,...

• Com tecnologia inédita...

• Que começou a ser testada em 2017

• Emite 80% menos poluentes do que um modelo a diesel



Ibama, ESP 05/02/2022

• Licenciamento, descentralização do controle

• Ambientalistas veem riscos em proposta..

• Que tira poder do Ibama

• Passar aos estados a tarefa de analisar empreendimentos 
complexos....

• Como hidrovias e ferrovias....

• Vai enfraquecer o licenciamento



Carbono, ESP 08/02/2022

• Joaquim Leite, Ministro do Meio Ambiente

• Carbono, mercado de oportunidades verdes

• O Brasil será o grande beneficiário deste mercado,...

• Tornando-se o maior exportador do mundo...

• Com a venda dos créditos em diversas áreas



Affonso Celso Pastore, ESP 
13/02/2022

•Meio ambiente e populismo

•No Brasil...

•Políticos tomam decisões dando valor...

•Só aos resultados a serem obtidos até a eleição

•Usar análise de custo benefício SOCIAL

•Recalcular a taxa de desconto para médio e 
longo prazos



Cleantechs, ESP 23/02/2022

•Empreendedorismo, resíduos domésticos

•Cleantechs reduzem impacto ao transformar...

•Lixo em energia

•Startups aproveitam maior geração ...

•De lixo domiciliar durante a pandemia...

•Que cresceu 4%

•Brasil é o quarto maior produtor de resíduos



Infraestrutura



Ferrovias, ESP 02/02/2022

• Marcio Hannas,

• Presidente da Divisão de Mobilidade da CCR

• “os passageiros devem começar a voltar em abril”

• CCR assume duas linhas de trens da CPTM...

• E está de olho em novos editais para crescer no País



Linhão Amazônia, ESP 03/02/2022

• Infraestrutura energia

• Anunciada há 4 meses,..

• Obra de linhão de energia..

• Continua parada na Amazônia

• Problema indígenas...

• Segundo a concessionária TNE,..

• Ela se vê agora obrigada a redefinir seus cronogramas ..

• E com risco de não mais atender ao prazo



China Infraestrutura, ESP 
04/02/2022
• Apesar de tudo,...

• China investe aqui

• Assegurar infraestrutura para escoar ...

• Produtos importados do País...

• Está entre as preocupações de Pequim



Saneamento, ESP 07/02/2022

• Serviços públicos, saneamento lixão
• Governo tenta “destravar” setor de lixo

• Enquanto aportes em água e esgoto decolaram após marco legal, 
questão dos resíduos esbarra na política....,

• Prefeitos não querem enfrentar desgaste de cobrar taxa pelo 
serviço

• Para atrair investidor privado, concessões vão reunir vários 
municípios

• Governo federal quer regulamentar serviço de resíduos sólidos...
• De forma a garantir viabilidade financeira em cidades menores



Oi Móvel, ESP 09/02/2022

• Regulação, tele em dificuldades

• Cade deve aprovar venda da Oi Móvel...

• Mas com restrições



Cade, ESP 10/02/2022

• Telecomunicações, regulação

• Dividido, Cade aprova a venda...

• Da Oi Móvel para Claro, TIM e Vivo

• Definição de aval ao negócio com concorrentes ...

• Só foi concluída depois do voto de Minerva...

• Do presidente do órgão

• Empresas deverão ceder estrutura a operadoras menores



Aeroporto Galeão, ESP 11/02/2022

• Infraestrutura, aeroportos sob mesma gestão

• Galeão é devolvido à União...

• E deve ir a leilão com o Santos Dumont

• Concessionária Changi comunicou devolução à Anac

• Governo anunciou intenção de unir aeroportos do Rio em nova 
licitação



Rodovias aduana, ESP 12/02/2022

• Indústria, operação-padrão da Receita
• 3,8 mil caminhões formam fila na aduana em Foz do Iguaçu
• A maior parte das cargas é de alimentos industrializados e 

cereais...
• Produtores temem falta de insumo para ração de animais
• Protesto afeta produção de eletrônicos
• Empresas do setor relatam aumento de dificuldades...
• Para o desembaraço de componentes importados....
• O que tem gerado impacto direto nas linhas de montagem



CEDAE, ESP 14/02/2022

• Infraestrutura, saneamento
• Desmembrada,...
• Cedae já demitiu 1,8 mil...
• E cortou R$ 1 bi em custos
• Novo modelo restringe função da estatal...
• A captar e tratar a água
• Temos de enxugar drasticamente nossos custos,....
• Mudar a cultura da empresa,...
• Gerar novas receitas



Frete Marítimo, ESP 17/03/2022

• Logística, pressão na indústria e nos preços

• Frete marítimo sobe 472% na pandemia

• Salto no custo para trazer produtos importados da Ásia para 
o Brasil...

• Preocupa a CNI....

• Que vê um “novo normal”...

• Com tarifas mais altas...

• Que resultam em mais inflação



Saneamento leilões, ESP 
18/02/2022
• Concessões, saneamento básico
• Leilões chegam às pequenas cidades
• De 23 licitações projetadas para 2022 e 2023,...
• 12 serão organizadas por municípios...
• Com menos de 50.000 habitantes 
• Executivos falam em nova fase de investimentos no setor
• Novas licitações devem atrair “companhias novatas” para o 

setor 
• Primeiros passos da universalização de água e esgoto no 

Brasil



Frota empresas, ESP 
23/o2/2022
• Ter frota própria ou terceirizada ?
• Frota própria requer investimentos...
• Frota terceirizada reduz custos, mas descentraliza 
gestão

• Personalizar veículo possibilita divulgar imagem da 
empresa

• Gastos recorrentes são itens a serem considerados
• Terceirizar frota traz perda de flexibilidade no 
transporte



Indústria e 
Empresas no Brasil



Carro elétrico compartilhado, ESP 
01/02/2022
• Rodnei Bernardino

• Diretor de Veículos Itaú Unibanco

• “Em 2023, vamos ter carro elétrico compartilhado”

• Depois do serviço de bicicleta criado há 12 anos...

• Itaú oferecerá automóveis para viagens curtas

• “a gente não vê sinais de canibalização do mercado do carro 
próprio. E não há indícios de queda nos próximos anos”

• “em 2021, foram liberados mais de R$ 200 bilhões para a 
compra de veículos no País. Há muito crédito disponível”



Inflação Industrial, ESP 02/02/2022

• Indicadores, alta de custos

• “inflação da indústria” tem aumento recorde de 28,4% em 
2021,...

• Diz IBGE



Ambev, ESP 03/02/2022

• Com aposta em inovação,...

• Anbev recupera fôlego na pandemia

• Êxito do aplicativo Zé Delivery...

• Ajudou a empresa a ganhar 3,8 pontos percentuais...

• Em participação no setor durante a quarentena

• Hoje, 20% do faturamento da Ambev no Brasil...

• Vem de produtos lançados há menos de três anos



Vendas e Insumos, ESP 02/03/2022

• Queda das vendas ...

• E alta de insumos...

• Desafiam retomada



Reindustrialização, ESP 03/02/2022

• O desafio da reindustrialização

• Um novo presidente...

• Poderá interromper o retrocesso.....

• E retomar a construção de um moderno...

• E forte setor industrial

• Criar uma estratégia e repensar a inserção internacional do 
País



Produção industrial, ESP 03/02/2022

• Industria

• Alta de 3,9% em 2021

• Produção tem maior salto em 11 anos,,,

• Após tombo de 2020

• Governo estuda reduzir IPI entre 15% e 30%



Volvo, ESP 03/02/2022

• Montadoras, caminhões e ônibus

• Volvo vai investir mais R$ 1,5 bilhão no Brasil

• Alvo é pesquisa ...

• E desenvolvimento de novos produtos e serviços



Embraer, ESP 06/02/2022

• Aviação, fabricante brasileira
• Embraer engata rota ascendente ...

• Após crise da covis...
• E rejeição pela Boeing
• Corte de custos, aposta no “carro voador” e início da retomada do 

setor de aviação comercial...

• Ajudam empresa
• Analistas veem espaço para valorização de ações na bolsa
• Para fazer o projeto do “carro voador” decolar, a Eve, da 

Embraer, se uniu à americana Zanite



Tecnologia Digital, ESP 07/02/2022

• Tecnologia. Virando a chave

• Gigantes de impressão se digitalizam

• Após perder dois terços de sua receita em uma década,...

• A Xerox desenvolve serviços de gestão de documentos,...

• Enquanto a rival Epson aposta em soluções para indústrias



Luis Eduardo Assis, ESP 14/02/2022

• O apodrecimento da indústria

• O atual governo cultua a ideia...

• De que a melhor política industrial...

• É não ter política



Mineração artesanal, ESP 
15/02/2022
• Mineração, decreto presidencial

• Bolsonaro cria programa...

• Para incentivar “garimpo artesanal”

• Com o Pró-Mape...

• O governo pretende incentivar extração na região 
amazônica,...

• Onde atividade ilegal é comum



Celso Ming, ESP 
18/02/2022
•O definhamento da indústria

•murchando: de 35,9% do PIB em 1985...

• Para 11,2 % em 2020
• Protecionismo, 
• agressividade da China, 
• avanço tecnológico e 
• falta de vontade política para pensar a respeito do 

definhamento



Indústria queda, ESP 
19/02/2022
•Novo tombo no PIB industrial
• Indústria vai para 7ª queda em 10 anos
• Projeções da FGV/IBRE e de analistas de mercado...
• Indicam recuo do setor...
•Que mais gera empregos com carteira assinada
•Alta de juros é apontada como uma das causas
• Indústria sofre mais com aperto monetário, dizem 
especialistas



Eletroeletrônicos, ESP 
22/02/2022
• Indústria, renda cai preço sobe
• Fabricantes de eletroeletrônicos...
• Têm primeira queda de vendas...
• Em 4 anos
• Em 2021, no contexto de poder aquisitivo corroído pela 

inflação...
• E produtos mais caros...
• O varejo comprou 94,1 milhões de aparelhos,...
• 7,2 % a menos do que em 2020



Embraer, ESP 
22/02/2022
• Aviação, mercado aquecido

• Embraer fecha ano ...

• Com pedidos de US$ 17 bi...

• Maior volume desde 2018



Baterias elétricas, ESP 
23/02/2022
•Indústria em busca de baterias menores e mais 
eficientes

•No futuro, veículos elétricos deverão ter um 
conjunto mais leve...

•E com maior autonomia e densidade energética



Vale, ESP 25/02/2022

•Mineradora, balanço 2021

•Lucro da Vale tem alta de 353%...

•E atinge R$ 121,2 bi em 2021



IPI Indústria, ESP 26/02/2022

• Política pública, desoneração

• Para reanimar a indústria,...

• Governo decreta a redução de 25% no IPI

• Medida, que contempla inclusive...

• Fabricantes de armas e de bebidas alcóolicas,...

• Era defendida pelo setor industrial...

• Mas seu efeito é visto com cautela por economistas



Comércio e 
Serviços no Brasil



Telecomunicações, ESP 01/02/2022

• Telecomunicações, fusões e aquisições

• Anatel dá aval à venda da OI Móvel...

• Para TIM, Claro e Vivo

• Acordo de R$ 16,5 bilhões,...

• Que vai dar fôlego financeiro à ...

• Operadora em recuperação judicial,

• Ainda necessita passar pelo crivo do Cade



Carrefour, ESP 02/02/2022

• Varejo, proximidade

• Carrefour faz aposta ...

• Em loja autônoma em condomínios

• Instalados em contêineres,...

• Pontos de venda operam 24 horas, com acesso por celular

• Outras redes, como Hirota, também exploram o novo 
formato



Pepkor, ESP 04/02/2022

• Varejo, fôlego novo
• Sul-africana Pepkor...
• Compra Grupo Avenida por R$ 1,1 bi
• Varejista de vestuário e calçados, ..
• Com forte atuação no Norte e no Centro-Oeste,...
• Tentou abrir seu capital no ano passado..
• Sem sucesso
• Avenida deve retomar plano de abrir 170 lojas em cidades 

menores



Restaurantes delivery, ESP 
05/02/2022
• Alimentação, sistemas de entrega

• Restaurantes criam delivery próprio...

• Para fugir da dependência do I-food

• Além de evitar as taxas cobradas pelas plataformas....

• Que chegam a 30% do valor do pedido,...

• Os estabelecimentos obtêm dados que aprimoram o 
relacionamento com clientes



Hotel Emiliano, ESP 05/02/2022

• Hotelaria, híbrido de alto padrão

• Emiliano lança marca de hotel de luxo “high tech”...

• Com opção de moradia

• Primeira unidade do V3rso será erguida em São Paulo,...

• Com uso de tecnologia e diárias de R$ 800,00

• Metade do que cobra a “marca-mãe”

• Emiliano quer chegar a até 50 unidades do V3rso,

• Mas há quem duvide se o setor comporta essa ambição



Crédito Imobiliário, ESP 07/02/2022

• Casa própria, efeito Copom

• Crescimento do crédito imobiliário no País...

• Será freado pela alta da Selic

• Enquanto concessões de crédito tiveram alta de 46% em 
2021,...

• Salto deverá ser mais discreto neste ano, de 2%, de acordo 
com Abecip

• Taxa básica está em 10,75% , com expectativas de novas 
altas nos próximos meses



ANS Amil, ESP 09/02/2022

• Saúde

• ANS suspende venda de empresa...

• Que controla planos da Amil em PR, RJ e SP

• Diretoria colegiada da agência veta a operação,...

• Que afeta a concorrência do setor

• Clientes reclamam de dificuldades no atendimento...

• Após a transferência de convênio



Varejo, ESP 10/02/2022

• Comércio, alta nas vendas

• Varejo cresce 1,4% em 2021,..

• Mas sinaliza perda de fôlego



Amil Fiord, ESP 10/02/2022

• Planos de saúde, repasse de usuários

• Fiord deve brigar para assumir planos da Amil

• Grupo que pode receber R$ 3 bi...

• Para assumir carteira de pessoas físicas...

• Da gigante do setor ...

• Vai enviar à ANS documentos extras

• Paulo Rebello, diretor-presidente  da ANS...

• “a gente vai ter de reorganizar ou interferir”

• Faltou APS e AMIL enviar documentos sobre investidor sérvio



Serviços crescem, ESP 11/02/2022

• Indicadores, atividade econômica

• Serviços crescem 10,9% em 2021...

• Recorde da série histórica do IBGE



Livraria Saraiva, ESP 12/02/2022

• Setor editorial, mercado em crise

• Saraiva tenta, de novo,...

• Aprovar plano de recuperação judicial

• Rede de livrarias, que já foi líder de mercado,...

• Tem hoje menos de um terço...

• Do total de lojas que possuía em 2017...

• E luta para sobreviver



Turismo, ESP 13/02/2022

• Setor de viagens, recuperação insuficiente

• Turismo tem perdas de R$ 474 bi...

• Em dois anos de pandemia no País

• Apesar da expansão registrada em 2021..

• Volume de receitas no setor...

• Continua abaixo do nível anterior à crise sanitária



Shopping centers, ESP 16/02/2022

• Shopping centers, fusões e aquisições

• Após recusar proposta da Aliansce,...

• BRMalls negocia com Gafisa e rivais

• Empresa reabriu conversas com incorporadora...

• Controlada por Nelson Tanure...

• E com a administradora de shoppings Ancar Ivanhoe,...

• Dona de 24 empreendimentos



E-commerce, ESP 17/03/2022

• Varejo on line, acelerando entregas

•De olho no e-commerce,...

•Depósitos ganham versão só para empresas

•Na Good Storage,...

• A participação dos clientes pessoa jurídica...

• Era quase zero em 2019

•Neste ano, a fatia deve ser de 50%



Material escolar, ESP 
17/02/2022
• Indicadores, volta às aulas

• Preço de material escolar...

•Aumenta o triplo da inflação oficial...

•Mostra pesquisa do Instituto Brasileiro de 
Executivos do Varejo (IBEVAR)

•No ensino infantil, valores tiveram alta de 30,1%...

•Ante um IPCA de 10,38% nos últimos 12 meses até 
janeiro



Plano de Saúde, ESP 
21/02/2022
• Saúde privada, novo cenário
• Plano de saúde individual na berlinda
• Além dos 337 mil clientes que a Amil tenta passar adiante,...
• País tem mais 8,6 milhões de consumidores em contratos 

deste tipo,...
• Considerados pouco atraentes por operadoras
• Abandono de plano individual teve início nos anos 2000
• Operadoras que continuam no setor ...
• Verticalizam a operação e criam suas próprias redes de 

atendimento



E-commerce, ESP 
22/02/2022
• E-commerce, falta de segurança

•Após ataque hacker...

•Ação da Americanas cai 6,6% na Bolsa

• Gigante varejista,...

•Que arrecada 60% de suas receitas em canais 
digitais,...

• Enfrenta problemas em plataformas online desde 
sábado



Americanas, ESP 
23/02/2022
•E-commerce, falhas na segurança

•Americanas pode ter perdido R4 250 mi...

•Com ataque hacker

•Analistas da XP apontam que até 3%...

•Da receita bruta foi comprometida...

•Com a indisponibilidade dos canais digitais



TIM Brasil, ESP 26/02/2022

• Alberto Griselli, CEO

• Queremos lançar o 5G de forma ampla um junho 2022

• Segundo ele, a TIM Brasil não está a venda

• Ele quer a tele como a melhor do País em três anos



Inflação lojas virtuais, ESP 
26/02/2022
• Inflação, mais concorrência no e-commerce

• Preços sobem menos nas lojas virtuais...

• Do que nas físicas, aponta estudo

• Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo (IBEVAR)



Magalu, ESP 27/02/2022

• Varejo,

• Dos tempos de “queridinha” à queda livre

• “tempestade perfeita” da economia faz Magalu...

• Perder 75% do seu valorem 5 anos, ações da varejista 
subiram mais de 35.000%

• Agora, caem com o mercado repercutindo o cenário 
econômico..

• E questionando a eficiência da companhia



Drones, ESP 28/02/2022

• Tecnologia, delivery aéreo

• Empresas testam drones para agilizar entregas

• Experiências realizadas entre duas cidades de Sergipe...

• Resultaram em redução de até 35 minutos...

• Em relação a viagem convencional, feita por terra



Burger King, ESP 28/02/2022

• Iuri Miranda, CEO

• Estamos otimistas para o pós-pandemia

• Avanço digital ajuda na recuperação da empresa

• Aceleração em investimentos nas áreas de tecnologia e ESG



Energia no Brasil



Atraso conta luz, ESP 01/02/2022

• Custo de vida, energia mais cara

• Atraso no pagamento da conta de luz...

• Bate recorde em 2021

• Dados da Aneel apontam...

• Que quase 40% das famílias de baixa renda...

• Atrasaram a quitação da fatura da energia elétrica...

• Por pelo menos um mês



Energia voltaica, ESP 03/02/2022

• Paulo Maisonnave

• Responsável pela área de E-Mobility Brasil da Enel X

• “A energia mais barata do brasil é a fotovoltaica”

• Enel-X amplia sua rede de “abastecimento” de elétricos..

• E vai mirar veículos de carga em 2022



Celso Ming, ESP 04/02/2022

• Energia nuclear é energia limpa?

• A Europa agora considera energias limpas também as 
produzidas por centrais nucleares..

• E por termoelétricas a gás natural

• No entanto, energia nuclear tem dois problemas ambientais 
no longo prazo:
• Risco de um acidente
• Dificuldade de estocar resíduos



Celso Ming, ESP 06/02/2022

• Disparada do petróleo...

• E agora?

• Preço do petróleo fecharam a US$ 93,27 o barril...

• Especula-se que possa ir a US$ 100,00 em breve

• Gasolina pode chegar a R$10,00 o litro



Preço energia, ESP 08/02/2022

• Compra direta e escolha de fornecedores não garante preço 
e eficiência de energia para todos...

• Diz estudo do Instituto Acende Brasil

• Consumidor mais engajado terá mais vantagens

• Anel defende conscientização



Redução IPI gasolina, ESP 
12/02/2022
• Tributos, desoneração

• Ministério da Economia quer atrelar redução do IPI...

• A corte no tributo da gasolina

• Ideia do ministério é que,...

• Quanto maior for o rombo com PECs dos Combustíveis,...

• Menor será o corte no imposto para a indústria



Energia solar, ESP 13/02/2022

• Retomada verde, transformação na matriz energética

• Energia solar deixa para trás outras fontes...

• Em leilão que amplia base do setor elétrico

• Painéis fotovoltaicos alcançam 70%...

• Em geração de energia...

• Entre os projetos de leilão para expandir o parque nacional

• Falta de linhas de transmissão...

• É desafio para novos projetos



Transmissão Energia, ESP 
16/02/2022
• Infraestrutura eletricidade

• Leilão de transmissão de energia...

• Prevê R$ 15,2 bi em investimentos

• As limitações das linhas de transmissão ...

• São um problema crônico do setor elétrico



Eletrobrás, ESP 16/02/2022

• Desestatização, energia

• TCU aprova primeira etapa da privatização da Eletrobrás



Celso Ming, Gasolina, ESP 
17/02/2022
• Como baixar os preços da gasolina?

• Todas as propostas carregam problemas...

•Melhor saída fundos de estabilização....

• Funcionam como uma “bateria elétrica”....

•O problema de fundo das  propostas é aumento dos 
preços da gasolina...

• E imprevisibilidade



Celso Ming, ESP 20/02/2020

•Falsas soluções para a gasolina cara
•Buscar transição para energia renovável
•Evitar subsidiar petróleo



Energia, ESP 20/02/2022
• Energia, mudança de matriz
• Geração “suja” acelera planos de transição 
energética na Amazônia

• Com sistemas isolados,...
• 90% da energia produzida na região vem de 
termoelétricas movidas a óleo diesel

• Ilhas de poluição, são 251 sistemas que não tem...
• Inverligação e que usam a energia poluente do diesel
• Projetos de usinas a biomassa e híbridas são 
alternativas viáveis



Petrobrás, ESP 24/02/2022

•Petróleo, balanço de 2021

•Lucro da Petrobrás atinge R$ 106,7 bi

•Resultado recorde da gigante estatal...

•Supera em 1.400% o obtido em 2020

•Volume pago em dividendo a acionistas também 
alcança...

•Máxima histórica de R$ 101 bilhões



Plataforma de petróleo, ESP 
27/02/2022
• Setor petroleiro, inteligência artificial

• Plataformas de petróleo do futuro...

• Só vão ter robôs e drones

• Petrobrás tem investido..

• Em projeto de automação...

• Em busca de segurança e eficiência

• Norueguesa TotalEnergies já possui unidade...

• Sem presença humana



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Empregos criados, ESP 01/02/2022

• Brasil cria 2,7 milhões de empregos em 2021...

• Aponta Caged

• Salário cai

• Desde 2016,...

• O Brasil não tinha queda na remuneração média com carteira 
assinada



Síndrome de Burnout, ESP 
02/02/2022
• A Síndrome de Burnout...

• E os cuidados do empregador

• Sua obrigação é proporcionar aos seus colaboradores...

• Um ambiente de trabalho saudável



Reconfiguração, ESP 07/02/2022

• Mercado USA
• O que sinaliza a “grande Renúncia”

• A onda de demissões voluntárias nos USA sugere uma 
reconfiguração no mercado de trabalho

• Nas maiores economias do mundo, existe excesso de ofertas de 
trabalho e escassez de candidatos

• Great Resignation é como se chama a onda de demissões 
voluntárias

• Millenials e Geração Z dão respostas diferentes para estímulos ..
• Difícil de aceitar empregos formais permanentes



Emprego 2022, ESP 09/02/2022

• José Pastore, USP

• “vejo boas razões para que emprego volte em 2022”

• Há obras contratadas,

• Caixa cheio nos Estados...

• E tudo depende de a Ômicron cair

• Pressão online...

• “sugiro que trabalhadores usem a rede, como eu faço, para 
cobrar e cansar os políticos”



Salários em bitcoins, ESP 
12/02/2022
• Fabio Gallo
• Salários em bitcoin...
• Topa?
• Bitcoin é muito volátil
• Não conte que uma moeda privada tenha vida fácil para se instalar 

na economia
• Moeda privada é emitida por uma empresa ou organização privada 

para ser usada como meio de troca ou unidade de valor
• Não tem curso legal
• A criptomoeda é a versão digital de moeda privada 

descentralizada, usa de criptografia para segurança de 
transações e guarda



Carreiras debandada, ESP 
12/02/2022
• Sua carreira, debandada

• Profissionais qualificados puxam onda...

• De pedidos de demissão no País

• Tendência de saída do atual emprego,..

• Que é generalizada nos Estados Unidos...

• Por aqui é privilégio de profissionais de renda mais elevada



Trabalho remoto, ESP 
19/02/2022
• Sua carreira, trabalho remoto

•Nômade digital enfrenta “perrengues”....

• Em nome da flexibilidade

• Brasileiros que optam por morar bem longe do 
trabalho....

• Vivem o desafio de lidar com burocracias e regras de 
cada país



Cidades emprego, ESP 
20/02/2022
•Atividade econômica, geração de vagas

•As cidades onde mais cresce o emprego

•Municípios de médio porte...

•São os que tiveram maior alta proporcional na 
criação de vagas

•Tecnologia levou Osasco (SP) e Nova Hamburgo 
(RS) ao topo do ranking



Mapa do emprego, ESP 
20/02/2022
•O novo mapa do emprego

•Após perder indústrias,...

•Osasco assume nova vocação

•Antes industrial e depois dependente do comércio,...

•Município da Grand São Paulo..

•Agora atrai empresas de tecnologia



Carreira, ESP 20/02/2022
• Carreira, folga remunerada

• Sabático vira investimento para reter talento

• Programas permitem que profissionais se dediquem a 
estudos

•Aprimoramento sai mais barato que nova 
contratação, diz especialista



The Economist, ESP 
21/02/2022
• O verdadeiro preço dos escritórios vazios

• Atual pandemia levanta questões sobre o futuro das áreas 
comerciais das grandes cidades

• Êxodo dos escritórios e torres de escritórios

• Nos Estados Unidos, os arranha-céus...

• Estão abrindo suas portas ao público,

• Oferecendo novos mirantes e instalações de arte 
“instagramáveis”



Livros, ESP 21/02/2022
• Tecnologia, mercado editorial

• Livro digital avança,...

•Mas enfrenta a barreira da pirataria

• Segundo as diretoras,...

•Os e-books representam 11% de todo o conteúdo 
pirateado na internet,...

• Prejudicando o crescimento desse mercado



Redes Sociais, ESP 
26/02/2022
• Sua carreira, marketing digital

• Profissional liberal sofre pressão...

• Para se promover nas redes sociais

• Médicos e advogados,...

• Cada vez mais presentes no You Tube, no Instagram e no 
FaceBook,...

• Debatem limites da exposição



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Open banking, ESP 01/02/2022

• Sistema financeiro, compartilhamento de dados

• Open banking completa 1 ano...

• Com desafios para deslanchar



Selic, ESP 02/02/2022

• Indicadores, reunião do Copom

• Reunião de 2/2 deve elevar a taxa dos atuais 9,25% para 10,75%

• Selic deve voltar aos dois dígitos...

• Depois de quase cinco anos

• A expectativa é de pelo menos mais duas altas da taxa básica, ...

• Em fevereiro e março

• Com a inflação por volta de 10%,...

• O COPOM precisa criar um colchão de segurança



Aperto monetário, ESP 03/02/2022

• Política monetária, mais aperto
• Com Selic a 10,75%...
• BC já fala em cortar ritmo de novas altas
• Taxa básica de juros sobe mais 1,5 ponto...
• E volta ao patamar de dois dígitos,..
• Mas COPOM indica ajuste menor nas próximas reuniões
• Estagnação: Colegiado considera cenário externo ainda 

menos favorável...
• Para economias emergentes



Celso Ming, ESP 03/02/2022

• Nova paulada nos juros..

• E vem mais

• Primeiro semestre deve fechar Selic em 12% ao ano



J. R. M. de Barros, ESP 
06/02/2022
• Criptomoedas ajuste ou algo pior?

• Desde o início de novembro de 2021...

• Até o dia 3 de fevereiro,...

• O Bitcoin já caiu mais de 40%



Mario Mesquita, ESP 06/02/2022

• Economista-chefe do Itaú

• Diz que taxa Selic pode seguir alta...

• Se crescerem os gastos públicos

• “ninguém celebra alta de juros, mas não há alternativa”

• O Banco central Europeu “mudou tom”, ...

• Para cautela



Juro alto, ESP 07/02/2022

• Rachel de Sá, Chefe de Economia Rico

• “juro alto é um remédio amargo, mas necessário”

• Juros elevados são menos nocivos à economia do País...

• Do que a inflação fora de controle

• Crédito mais caro é a alternativa do BC...

• Para reduzir a atividade econômica e a pressão sobre os 
preços



BC riscos fiscais, ESP 09/02/2022

• Política monetária, Ata do Copom

• BC vê riscos fiscais que pioram inflação

• Para Banco Central, ...

• Projetos que contemplam corte de impostos...

• Como a PEC dos combustíveis,...

• Podem afetar gestão de contas públicas

• Alta da Selic deve ir além de março



Selic alta, ESP 09/02/2022

• Política monetária, Reunião do Copom

• Após ata do BC,....

• Mercado já prevê Selic...

• A 12,25%...

• E fim das altas só em maio

• Com mudança de tom do Copom,...

• Instituições financeiras revisaram para cima...

• A previsão para o teto da taxa básica de juros no ano



Mercado de NFTs, ESP 13/02/2022

• Setor cultural abraça o mercado de NFTs

• Tecnologia fez girar cerca de R$ 130 bi ano passado....

• Com nomes como Justin Bieber e Neymar..

• Investindo artes digitais



Copom, ESP 13/02/2022

• Banco central, indicação paralisada na sabatina

• Senado adia sabatina de diretores...

• E COPOM fica “minguado”

• Falta de participantes atrapalha análise do BC, dizem 
especialistas



Fundos de Criptoativos, ESP 
14/02/2022
• Aplicações, ativos digitais
• Número de investidores em fundos de criptoativos...

• Dispara 1.266% em 2021
• Pesquisa da hashdex com dados da B3 e da CVM...
• Mostra avanço de investimento alternativo ...

• Para quem não quer comprar diretamente criptomoedas...
• Especialistas ressaltam menor exposição ao risco local
• Popularização da tecnologia blockchain e de criptomoedas como a 

bitcoin...

• Impulsionam novo mercado



Cripto moedas, FMI, ESP 
17/02/2022
• Países correm para regular...

•Mercado de criptomoedas

•Apesar do volume movimentado de moeda virtual..

• Chegou a US$ 3 trilhões em novembro de 2021...

• Poucas nações tem regras abrangentes

•Apesar de iniciativas,...

• FMI cobra ação conjunta contra instabilidade



PIX, ESP 18/02/2022

• Setor bancário, transferências

• PIX tira R$ 1,5 de grandes bancos em 2021

• Principais instituições financeiras do País...

• Estudam como usar a ferramenta para criar novos negócios

• Apesar do impacto,...

• Receitas com serviços atingiram R$ 122 bilhões



XP Previdência, ESP 
22/02/2022
• Mercado financeiro, diversificação

• Previdência privada ...

• Vira novo foco de atração...

• Dos clientes da XP

• Em 2021, gigante dos investimentos...

• Atraiu R$ 16,9 bi...

• Que estavam em fundos rivais

• Meta é chegar ao “top 4” do segmento até 2024



Criptomoedas, ESP 
23/02/2022
•Ativo virtual, investimentos

•Regularização de criptomoedas....

•Passa no Senado e vai à Câmara

•Comissão de Assuntos Econômicos do Senado...

•Aprova regras para o mercado

•Texto segue direto para votação dos deputados



Nubank, ESP 23//02/2022
• Banco digital, resultados

•Nubank perde US$ 66,2 mi...

• Em 1º balanço após abrir capital

• Prejuízo do 4º trimestre...

• É 36% inferior ao do mesmo período do ano anterior

• Banco digital teve alta em receitas e em total de 
clientes



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Melhora das contas, ESP 
01/02/2022
• A melhora das contas em 2021

• Inflação e dólar...

• Ajudaram a recuperação fiscal em 2021...

• Despesas eleitoreiras poderão prejudicar 2022



ICMS, ESP 02/02/2022

• Carga tributária, estados

• Com altas da luz e da gasolina,...

• Arrecadação do ICMS bate recorde

• Imposto estadual acumula R$ 637 bilhões em 2021,...

• Aumento de 22,6 % em relação ao ano anterior



Tributo combustíveis, ESP 
05/02/2022
• Impostos, proposta no senado

• “pec Kamikase” ...

• Que reduz tributos de combustíveis....

• É alvo da equipe econômica

• Técnicos da Economia ...

• Consideram a proposta da Câmara..

• “ruim” ...

• E a do Senado.. suicida



Preços dos combustíveis, ESP 
05/02/2022
• Volatilidade dos preços dos combustíveis

• Uma redução no curto prazo...

• Só será possível mexendo na parcela de imposto



Contas Públicas, ESP 10/02/2022

• Contas públicas,...

• Melhores do que as projeções

• Resultado em 2021 superou até as previsões otimistas..

• Diz secretário Sachsida

• “o risco fiscal ainda preocupa Sachsida, ..

• Que vê necessidade de avanço nas reformas



Pedro Nery, ESP 15/02/2022

• Brasília custo muito caro

• Funcionários em excesso ganhando muito bem...

• Uma reforma administrativa que transfira órgãos públicos 
para outros estados seria viável

• Benefícios maiores que os custos



Crédito calotes, ESP 15/02/2022

• Empréstimos, cautela

• Alta dos calotes deve fazer bancos...

• Fecharem a torneira do crédito

• Com taxa de juros em alta...

• E economia em desaceleração...

• Principais instituições financeiras do País...

• Farão expansão de crédito mais tímida..

• Do que a vista em 2021



Dívida Governo, ESP 17/03/2022

• Contas públicas, avaliação da IFI
• IFI, Instituição Fiscal Independente do Senado
•Dívida do governo pode ir...
•A 84,8% do PIB em 2022
• R$ 106,2 bi previsão déficit primário
• Equivalente a 1,1% do PIB
•Maior do que estimativa prevista no Orçamento, de 
R$ 76,2 bi



Affonso Celso Pastore, ESP 
27/02/2022
• Teto de gastos e infraestrutura

• O dinheiro público é nobre demais...

• Para não ter como destino ...

• O combate à pobreza e à desigualdade



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e Governança



Renda Fixa, ESP 03/02/2022

• Investimento em renda fixa..

• Fica mais atrativo ...

• Com alta da Selic

• Papéis pós-fixados devem oferecer melhor retorno,..

• Mas analistas não descartam títulos pré fixados..

• Com resgate em até dois anos



Poupança, ESP 05/02/2022

• Indicadores, saída de investidores

• Poupança registra saque recorde...

• De R$ 19, 66 bilhões em janeiro



Investidor jovem, ESP 06/02/2022

• Mercado financeiro, perfil
• Investidor brasileiro fica mais “jovem”

• Levantamento da B3 mostra que...
• A idade média das pessoas físicas que aplicam em ações...
• Recuou quase 11 anos entre 2016 e 2021

• Era de 48,7 anos em 2016
• Agora está em 37,9 anos em fins de 2021
• Atualmente, Bolsa brasileira tem 5 milhões de clientes

• Maior parte dos novatos na Bolsa tem salário de até R$ 5.000,00 
por mês



Mercados dólar e câmbio, ESP 
10/02/2022
• Mercados, nova queda

• Dólar cai 0,64%...

• E recua a R$ 5,22

• Bolsa sobe 0,20%



Dan Scott, ESP 14/02/2022

• Banco suíço Vontobel (Vontobel Holding), multimercado

• “Sob a incerteza, é importante diversificar ativos”

• Por conta da política e da falta de reformas,...

• O Brasil está “barato” ,

• Afirma executivo de banco suíço

• “atualmente, estamos dando maior peso a ativos de renda 
fixa nos mercados emergentes”



Empresas em Bolsa, ESP 16/02/2022

• Indicadores, mercado financeiro

• Empresas do Brasil...

• Ficaram “baratas” para estrangeiros...

• Dizem especialistas

• O real e os ativos locais...

• Estão depreciados,...

• Mas analistas ponderam que a procura...

• Pode mudar rapidamente



Ativos  do Brasil, ESP 16/02/2022

• Indicadores, mercado financeiro

• Em alta, ativos do Brasil surpreendem

• Desde janeiro, Ibovespa, principal índice da B3,...

• Avançou 9,5%...

• E o dólar caiu 7,45%

• Crises em países ricos e alta de commodities e juros...

• Explicam resultados, dizem analistas



Big Techs, ESP 18/02/2022

• Bolsas de valores, empresas estrangeiras

• Investidor que apostou em ações das “big techs” ...

• Sofre com mercado ruim

• Recibos das gigantes tecnológicas dos EUA...

• São opção de pequenos aplicadores desde 2020 

• Brasileiros tem R$ 23 bi aplicados



Fundos Imobiliários, ESP 
19/02/2022
•Fabio Gallo

•O sofrimento dos Fundos Imobiliários

•Na hora de investir, ...

•Considere os riscos de volatilidade...

•E a tendência do setor imobiliário



Fundo Avent Tigre, ESP 
19/02/2022
•Materiais de construção, fusões e aquisições

•Fundo Advent compra 25% da Tigre...

•Por R$ 1,35 bilhão

•Fundo de Investimento aposta na expansão...

•Da fabricante de tubos e conexões nos EUA...

•E com novo marco legal brasileiro de 
saneamento



Fundo Inv agro, ESP 
21/02/2022
•Aplicações, Bolsa de valores
• Fundos de Investimento no agronegócio ...
• Se destacam na B3
• Levantamento mostra que a maioria desses ativos...
• Tem registrado um retorno positivo aos investidores
• Classe de ativos está atrelada ao setor do 
agronegócio,...

• Considerado o motor da economia brasileira



Empresas baixo valor, ESP 
26/02/2022
• Finanças pessoais, mercado financeiro

• Empresas com baixo valor de mercado...

• Podem surpreender

• Quase metade das companhias do índice de “small caps” da 
B3,...

• Tem rentabilidade positiva desde janeiro, 

• Diz Economatica



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



FaceBook, ESP 04/02/2022

• Tecnologia, queda recorde na Bolsa

• Facebook vê seu valor encolher em US$ 252 bi

• Após primeira redução de usuários em 18 anos,...

• Gigante perde o equivalente a um terço...

• De todas as empresas da B3 em um só dia



Paulo Leme, ESP 06/02/2022

• FED deveria usar regras contra inflação

• A liberdade do Banco Central americano...

• Aumenta a volatilidade dos ativos e a incerteza



PIB e Inflação



Mercado inflação, ESP 01/02/2022

• Indicadores, volta do superávit

• Contas públicas fecham no azul...

• Em R$ 64,7 bi...

• Primeiro saldo positivo após 7 anos

• Inflação impulsiona a arrecadação de impostos...

• Resultado de estados e municípios é...

• O maior da série histórica, R$ 97,69 bi



Metas de Inflação, ESP 07/02/2022

• Claudio Adilson Çonçalez, MCM Consultores

• “As atuais metas de inflação são irrealistas”

• As metas para o Brasil para este....

• E para os próximos dois anos.....

• São inferiores à chamada taxa ótima

• Taxa ótima de inflação , em termos de custos e benefícios 
sociais, não é necessariamente a mais baixa possível



Inflação recua..., ESP 10/02/2022

• Inflação recua, ...

• Mas ainda recua

• Surto inflacionário pode ter arrefecido,...

• Mas pode ser realimentado pelas jogadas políticas de Brasília

• Guilherme Moreira, FIPE...

• “perdemos 21% do poder de compra em três anos”

• Para economista, alimentos (afetados pelo clima) e combustíveis...

• Vão continuar a pressionar índice



Celso Ming, ESP 10/02/2022

• Pressões por mais inflação 

• Risco do mercado de combustíveis

• Deterioração das contas públicas

• Ano de eleição político não quer ser austero



Inflação médio prazo, ESP 
10/02/2022
• Indicadores de preços, aumentos disseminados

• Inflação é a mais alta para janeiro em 6 anos

• E chega a 10,38% em 12 meses

• Impulsionado pela alimentação,...

• IPCA confirma perspectiva de pressão nos preços em 2022...

• Como o BC apontou essa semana



Inflação dos USA, ESP 11/o2/2022

• Inflação dos USA pode doer aqui

• Alta de juros nos USA para conter os preços...

• Limitará escolhas políticas do Copom...

• E imporá custos à nossa economia

• Inflação nos USA chega a 7,5%,...

• A maior desde 1982



Prévia PIB, ESP 12/02/2022 

• Atividade, vaivém do IBC-Br

• “Prévia do PIB” do BC...

• Prevê alta de 4,5% em 2021...

• Depois do tombo de 2020

• Em contraste com a recuperação de 2021,...

• Banco central e mercado preveem desaceleração da 
economia em 2022



PIB FGV, ESP 16/02/2022

• Monitor da FGV....

• Vê alta de 4,75 do PIB em 2021



Claudio A. Gonçalez, ESP 
21/02/2022
• PIB em 2022 pode surpreender positivamente

• Está mais para voo de galinha...

•Mas não se deve descartar a possibilidade de 
expansão,...

• Entre 1% e 2%



Inflação, pressões de fora, ESP 
21/02/2022
• As pressões que vem de fora...

• Aumento do frete marítimo ...

• Cotação do petróleo ...

• Preço das commodities ...

• Dificultam a queda da inflação



Fabio Alves, ESP 
23/02/2022
•A polêmica da meta

•Muitos analistas acreditam que...

•Como meta de longo prazo...

•3% de inflação ainda é possível

•Muito embora a meta da inflação foi estourada 
em 2011 e será em 2022



Celso Ming, ESP 24/02/2022

•Não há mais preço de banana

• Inflação da banana prata

• Em 12 meses, fev. 15 2021 a fev.15 2022,...

• Inflação de 10,76%

• Existem fontes de incerteza para deter a inflação:
• Alta dos combustíveis
• Disparada das despesas públicas
• Eventuais turbulências durante período eleitoral



2022 economia brasileira, ESP 
25/02/2022
• 2022 será ano desafiador ...
• Para a economia brasileira

• Inflação deve manter juros altos,...
• Puxando o freio de mão do crescimento
• Ambiente de incerteza aumenta risco-país e gera câmbio mais 

desvalorizado, e pagamos o preço de uma desaceleração mais 
intensa (Silvia Matos, FGV)

• Com uma boa reforma do estado, com políticas que estimulem o 
crescimento e alguma regra fiscal, conseguiremos alcançar o 
equilíbrio macroeconômico (Bernard Appy, Centro de Cidadania 
Fiscal)



Câmbio e contas
externas



Comércio exterior, ESP 02/02/2022

•Janeiro fecha com...

•Balança comercial no vermelho

•Déficit em janeiro de US$ 176 milhões



Novo mercado de câmbio, ESP 
08/02/2022
• Lei 14.286, dezembro 2021

• O desafio do novo mercado de câmbio brasileiro

• A falta de um mercado de Forex no Brasil....

• Em que empresas e pessoas físicas operarem diretamente no 
mercado de compra e venda e moedas (Forex-Foreign
Exchange Market)

• Gerou um ecossistema viciado no que tange ao câmbio



Celso Ming, ESP 13/02/2022

• De repente, a baixa do dólar

• Com aumento da incerteza no Brasil, parecia que o dólar iria 
subir...

• Está acontecendo o contrário

• 3 canais de aumento da entrada de dólar
• Operações especulativas
• Necessidade de capital de giro dos exportadores
• Percepção que ativos (ações) estavam com valores baixos



Dólar, ESP 23/02/2022
• Mercado financeiro, câmbio
• Apesar da crise,...
• Dólar tem nova queda
• Moeda fecha em R$ 5,05...
• Menor valor desde 1º de julho de 2021
• No ano, recuo em relação ao real chega a 9,36% ...
• Mas especialistas dizem que queda pode ter fôlego curto
• Valorização do real ainda não segura...
• A inflação e o juro, dizem especialistas



Comércio e 
Economia 

Internacional



América Latina, ESP 01/02/2022

• Economia pós-covid, perspectivas

• Retomada da América Latina,...

• Perde fôlego, ..

• E inflação continua elevada...

• Diz FMI

• Projeções AL: crescimento PIB 2,4 % em 2022 (antes, out., 
3,1%)

• crescimento PIB  2,6% em 2023



Argentina, ESP 02/02/2022

• Mais uma chance para a Argentina

• Alberto Fernandez comemora novo acordo com o FMI...

• Que alivia temporariamente as finanças do país

• Consolidação fiscal será o elemento-chave



USA empregos, ESP 05/02/2022

• Cenário externo, trabalho

• EUA criam 467 mil vagas em dezembro...

• E superam projeções

• Acima das expectativas...



Emprego, ESP 05/02/2022

• Pandemia, emprego

• Nos EUA, ...

• Dinheiro para socorrer trabalhador..

• Foi para empresários

• Paycheck Protection Program (PPP)

• Empregos e negócios são duas coisas diferentes...

• Este programa foi altamente regressivo

• Funcionou, mas a um custo extraordinariamente alto



China alta renda, ESP 06/02/2022

• No ano do Tigre...

• A China pode se tornar um país de alta renda

• pergunta que especialistas se fazem agora é:...

• Será que o país realmente escapou da “armadilha da renda 
média”?



FED USA, ESP 10/02/2022

• Indicadores preços nos Estados Unidos

• Críticos do FED culpam excesso de dinheiro em circulação...

• Por inflação alta e persistente...

• Banco Central dos EUA...

• Aumentou em 40% a oferta de moeda

• Presidente do órgão diz que...

• Alta de preços é fruto de reabertura



Argentina inflação, ESP 
18/02/2022
• internacional., alta de preços

•Argentina avalia estatal de alimentos ....

•Para deter inflação 

•Inflação de janeiro foi 3,9%



Disney Imóveis, ESP 
19/02/2022
•Setor imobiliário, comunidades temáticas
•Disney vai construir bairros...
•Inspirados em seus filmes
•Começando na Califórnia



China e Brasil, ESP 
19/02/2022
•Relação entre Brasil e china...

•Fica cada vez mais distante

•Talvez os chineses estejam interessados em 
negociar com os brasileiros,...

•Porém é certo que eles estão muito cautelosos 
em investir no Brasil



Importações, ESP 
19/02/2022
•Indicadores, comércio internacional

•Preços de importações...

•Sobem 32,4% em janeiro,...

•Diz FGV



EUA inflação alta, ESP 
20/02/2022
•Indicadores, salto de preços

•EUA apreendem a conviver com inflação alta

•Com elevação de 7,5% em 12 meses,...

•Pesquisas mostram que o custo de vida ...

•Entrou no topo das preocupações da população 
no país



Ernesto Lozardo, ESP 
22/02/2022
•O rearranjo da economia global

•O Brasil retorna ao passado...

•Dançando o samba macroeconômico de uma 
nota só

•A Selic abrindo alas...

•Para a recessão entrar



Desenvolvimento
Econômico, 

Desigualdade de 
Renda e Capitalismo



Roberto Macedo, ESP 03/02/2022

• Visão tipo ESG,...
• Com crescimento econômico
• Estudo da McKinsey
• “Nossas vidas futuras e sobrevivência: ambientalmente 

sustentáveis, socialmente inclusivas e com crescimento 
econômico”

• Estudo se dirige a quem promove mudanças nos negócios, no 
governo e na sociedade

• Google: McKinsey, “economic growth for the good of all: 
sustainable and inclusive”



Economia circular, ESP 10/02/2022

• Retomada verde, empreendedorismo

• Livro reúne exemplos de sucesso da economia circular

• Parcerias entre empresas...

• Ajudam a reduzir impacto socioambiental..

• E promovem crescimento

• Beatriz Luz, “Economia circular: debate global, aprendizado 
brasileiro”, editora Bambual, fevereiro 2022



Competição, ESP 11/02/2022

• Fabio Giambiagi

• 2023, mais competição

• Capitalismo é a causa do êxito...

• De EUA, Japão, Croácia, Alemanha e Escandinávia

• Brasil deve definir que tipo de economia queremos



The Economist, ESP 
26/02/2022
• As consequências econômicas da guerra

• Inflação mais alta,..

• Crescimento menor,...

• E transtornos...

• São esperados no mercado financeiro

• A invasão da Ucrânia ditará a forma como a economia 
mundial funcionará nas próximas décadas



Ambiente Político
e Social



Rogério Werneck, ESP 04/02/2022

• Lero-lero não basta

• Lula fica em declarações vagas

• Lula terá de delinear com clareza...

• A política econômica que adotaria...

• Caso fosse eleito



Dívidas familiares, ESP 12/02/2022

• Dívidas familiares no limite

• Redução do nível de endividamento...

• Mostra que as famílias esgotaram...

• A capacidade de tomar empréstimo

• Segundo a CNC, a proporção de famílias com dívidas alcançou 
76,1% em janeiro de 2022



Roberto Macedo, ESP 
17/02/2022
• Um plano para a sociedade cobrar
• Em vez de um plano para candidatos,...
• Este tem seis pilares para a sociedade cobrar do 

governo...
• E dos políticos em geral

• Maior crescimento econômico
• Socialmente inclusivo
• Ambientalmente sustentável
• Eficaz e eficiente governança do Estado
• Maior inserção internacional do País
• Participação efetiva da sociedade cobrando a sua execução



J. R. Mendonça de Barros, ESP 
20/02/2022
• Brincando com Fogo

• FED vai ter que apertar taxa de juros

•Acordo entre Iran e EUA pode liberar produção de 
petróleo



Albert Fishlow, ESP 
20/02/2022
•Contando com tudo e com todos

•Busca por mais autoritarismo que ocorreu nos 
EUA...

•Deve ser evitada pelos brasileiros



Celso Ming, ESP 25/02/2022

• O conflito da Ucrânia e a Economia

• Guerra deve aumentar inflação...e desacelerar PIB no Brasil

• Taxa de juros deverá aumentar em junho, mesmo após 
aumentos de março e maio

• Pergunta relevante é saber como os grandes bancos vão 
reagir à esses desafios dos abalos produzidos pela guerra da 
Ucrânia

• Guerra derruba bolsas

• No Brasil, dólar sobe 2%



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Fundos de Investimento, ESP 
02/02/2022
• Tecnologia, investimento 

• Em busca de eficiência,...

• Novos fundos focam os aportes em “nichos”

• Crescimento do mercado nacional de inovação...

• Amplia o apetite de gestoras especializadas

• Em apenas 4 anos, o mercado brasileiro de inovação...

• Saltou de zero para 22 unicórnios (startups avaliadas em 
mais de US$ 1 bilhão)



XP, ESP 04/02/2022

• Investimentos

• Fundador do Buscapé (Headline) e XP...

• Criam fundo para startups

• Avançando na área de venture capital

• Buscando negócios em todo o País

• Fundo deve investir em até 30 negócios



Saúde, ESP 13/02/2022

• Carreira, soluções na área de saúde

• Novos médicos recorrem a coworking e financiamento

• Para começar a carreira,...

• Considerada cara,...

• Jovens arcam com altos custos,..

• Como aluguel e compra e equipamentos



Empreendedorismo Rural, ESP 
13/02/2022
• Empreendedorismo, negócios rurais

• Pessoas migram para empreender no campo

• Novos empreendimentos aliam...

• Venda de alimentos orgânicos e ecoturismo...

• A moradia em local tranquilo

• Agro foi menos prejudicado na pandemia, ...

• Diz estudo de Sebrae e FGV



App Strava, ESP 14/02/2022

• Aplicativos, monitoramento esportivo

• Brasil já é 2º maior mercado do App Strava,...

• Que tem Marc Lemann como investidor

• Total de brasileiros cadastrados na plataforma...

• Já soma 13 milhões...

• Meta da empresa é dobrar esse número em 3 anos

• Horvath diz que brasileiro usa o Strava...

• No modo “comunidade”



Neon, ESP 15/02/2022

• Startups, bancos digitais

• Neon recebe aporte de R$1,6 bilhão e...

• Anuncia status de “unicórnio”

• Fintech chegou aos 15 milhões de clientes em 2021...

• E já movimenta R$ 5,8 bi por mês

• Banco espanhol BBVA tem 21,7 % do capital



Startups Brasileiras, ESP 
16/02/2022
• Tecnologia, novos nomes

• Conheça as startups brasileiras...

• Que podem virar “unicórnio” em 2022

• Após ano recorde de investimentos,...

• Estudo aponta quais os nomes de tecnologia no País...

• São candidatos a ultrapassar a marca de US$ 1 bilhão...

• Em valor de mercado


