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Trigo, ESP 08/03/2022
• Indicadores, 

• Riscos para inflação

• Com alta de 46,25% desde o início da guerra,...

• Trigo tem recorde histórico

• Valor do bushel vai a US$ 12,94 em Chicago...

• E supera os US$ 12,83 de 2008,...

• Quando o mundo vivia boom das commodities



Fertilizantes, ESP 
12/03/2022
• Políticas públicas, estratégia de 28 anos

• Lançado plano para reduzir dependência de fertilizantes

• Plano nacional de fertilizantes foi lançado em 11/03

• Parte da estratégia para reduzir a dependência do País para 
a importação dos insumos

• Guedes anuncia diretrizes para eliminar e remover impostos 
nessa cadeia de produção



Roberto Rodrigues, ESP 
13/03/2022
•Alimentos: um novo patamar

•Qualquer cidadão ...

• Pode ficar uma semana sem energia...

•Mas não sem comer

•Nova estratégia: centrada no tema de alimentos, e 
não no tema do agronegócio



Parques e Florestas, ESP 
13/03/2022
• Retomada verde: oportunidades

• Temporada de leilões de parques e florestas

• BNDES calcula pelo menos dez licitações...

•De áreas verdes estatais..

•Que devem passar para a iniciativa privada...

•Até o 3º trimestre



Etanol, ESP 16/03/2022
• Combustíveis, corrida por alternativa

• Fuga do reajuste da gasolina...

• Aumenta o preço do etanol

• Nos postos, há registro de alta de 14,4% na bomba em um 
mês

• Setor já tinha tido salto de 26,2% nas vendas em fevereiro



Fertilizante, ESP 
18/03/2022
•Agropecuário, alternativa ao leste europeu

•Brasil terá mais fertilizantes do Canadá

•Importações tendem a crescer 10%, ou 
400.000 toneladas...com contratos diretos 
entre empresas

•A Ministra Tereza Cristina se compromete a 
reduzir a burocracia alfandegária



J. R. de Mendonça de Barros, 
ESP 20/03/2022
•A guerra, o agronegócio e o Brasil

•O impacto do choque de commodities de 2022

• Será bem diferente daquele do início do século

• Para JR, o impacto será menor

•Devido ao peso da economia urbana que sente mais o 
choque externo ..

• E de que o efeito das commodities hoje não é 
linearmente positivo



Celso Moretti, ESP 
21/03/2022
•Presidente da EMBRAPA

•O Brasil, o trigo e a guerra na Ucrânia

•A Embrapa pode contribuir...

•Para uma nova mudança de paradigma no agro:..

•Passar de importador a exportador de trigo



Fome no mundo, ESP 
22/03/2022
• Como a guerra agrava a fome do mundo
• Para ONU, 13 milhões passarão a conviver com a falta de comida
• Desabastecimento: após primeiro impacto com alta do preço do 

petróleo,...
• Nações agora terão de enfrentar um outro efeito da guerra, a 

escassez de alimentos
• Tragédia humanitária: total de pessoas que passam fome aumentou 18% 

na pandemia, para entre 720 milhões e 811 milhões de pessoas
• Abastecimento Brasil precisa de adubo para garantir a produção local e 

o acesso dos demais países ao abastecimento
• Brasil defende excluir fertilizantes de sanções para manter oferta de 

comida



Potássio, ESP 23/03/2022
• Conflito na Europa, efeitos na cadeia de alimentos

• Com guerra, preço do potássio triplica

• 96% do potássio que é consumido pelo Brasil é importado...

• Extração é cara e trabalhosa

• Fertilizante para culturas...

• Como soja, trigo e arroz,...

• Que em 2021 custava US$ 300 por tonelada,...

• Chega a US$ 1,1 mil



Inimigo do Agro, ESP 
23/03/2022
• Raoni Rajão e Eduardo Assad,

• Quem é o maior inimigo do agro brasileiro?

• É difícil de falar em práticas agrícolas sustentáveis,...

• Se as ações do governo são generosas...

• Com quem desmata ilegalmente

• Não se iludir com gurus que acentuam eficácia da comunicação...

• O importante é estimular a aproximação da ciência e as lideranças 
do agronegócio...

• Para a continuidade pujante do futuro agropecuário no Brasil



Fome, ESP 23/03/2022
• Fome,...

•A outra face da guerra

•A invasão da Ucrânia pela Rússia...

•Afetou duramente o mercado mundial de alimentos...

• E fez crescer a população mundial...

•Ameaçada pela insegurança alimentar



Pirarucu, ESP 26/03/2022
• Pirarucu é um peixe da Amazônia

• Vive em lagoas, e pode pear até 200 kgs

•O manejo comunitário do pirarucu é um dos 
instrumentos mais poderosos...

•Que existem para garantir um futuro sustentável 
para as várzeas amazônicas

• Salvar esse peixe constitui um antídoto contra a 
pobreza



Affonso Celso Pastore, ESP 
27/03/2022
• A agropecuária e o desmatamento

• A agropecuária brasileira tem uma estrutura produtiva...

• Que minimiza danos ambientais

• O desmatamento na Amazônia está aumentando...

• Mas o culpado não é a agropecuária



Meio Ambiente



Sustentabilidade, ESP 
17/03/2022
• Agenda ESG, gestão responsável

• Preocupação de executivos brasileiros com 
sustentabilidade....

• Supera média global

• Estudo de consultoria Russell Reynolds Associates,...

• Estudo de consultoria mostra que 50% dos executivos do 
País...

• Já veem boas práticas ambientais dentro da estratégia do 
negócio



Reciclagem, ESP 
19/03/2022
•Pacote inclui compra de crédito de reciclagem

•Agenda positiva

•Objetivo beneficiar 900.000 catadores de 
papel



Crédito de metano, ESP 
20/03/2022
•Retomada verde, abertura de mercado

•Brasil quer inovar em crédito de metano

•Com projeto a ser lançado em 21/03,...

•Governo tenta responder a cobranças  na área 
ambiental



ESG, ESP 21/03/2022
• Sustentabilidade, mudança no discurso

• ESG vira foco da comunicação nas empresas

• Preocupações com temas ambientais, sociais e de 
governança...

• Se tornam uma importante estratégia...

• Para aprofundar relacionamento,...

• Mas é necessário cuidado



Parque do Iguaçu, ESP 
23/03/2022
•Leilões, privatização

•Consórcio leva concessão de Parque do Iguaçu...

•Com oferta de R$ 375 mi

•Ágio de 350%...

•Concessão de 30 anos

•Expectativa é dobrar número de visitantes



Carbono Zero, ESP 27/03/2022

• Brasil verde, carbono zero

• Do diagnóstico à ação

• Urgência climática ainda patina

• A revelia da regulamentação do mercado nacional de 
carbono,...

• Cresce a demanda por iniciativas voluntárias de redução de 
emissões

• Qualidade dos dados é fundamental para evitar o
greenwasing



Crimes Ambientais Amazônia, ESP 
29/03/2022
• Ecossistema de crimes na Amazônia

• Estudos desenvolvidos apontam que grande parte das 
atividades ilícitas na região...

• Estão ligadas ao crime organizado

• Nas operações, 
• Em 30% dos crimes ambientais investigados há suspeita de fraude
• Em 21% de corrupção
• E em 20% de lavagem de dinheiro



Energias solar e eólica, ESP 
29/03/2022
• Brasil verde, carbono zero
• Perspectivas favorecem...
• Energias solar e eólica
• A geração de energia limpa é central no enfrentamento 

urgente...
• Das mudanças climáticas globais
• O Brasil vai continuar competitivo nesse tema...
• Tanto com o avanço das energias eólica e solar...
• Quanto com a modernização das usinas hidroelétricas



Crédito de carbono, ESP 
30/03/2022
• Wilson Ferreira Jr.,

• Presidente da Vibra Energia (ex-Eletrobrás)

• Brasil vai ser o maior gerador de crédito de carbono

• Para um veterano do setor,...

• Transição energética já avança...

• e o País tem muito a ganhar

• Para Wilson, meta “é criar uma plataforma multienergia”



Infraestrutura



Aeroportos, ESP 02/03/2022

•A concessão de aeroportos no Brasil

•Vale a pena tornar inviável um aeroporto como 
o Galeão...

•Só para ter um valor maior de outorga?



Devolução concessões, ESP 
07/03/2022
• Infraestrutura, investimentos

• Devolução de concessões...

• Trava aportes

• Sete das nove concessões de rodovias e aeroportos....

• Que foram devolvidas...

• Ainda não têm previsão para um novo leilão

• Maior parte dos investimentos de R$ 45,5 bi segue parada

• O que deu errado?

• Previsões muito otimistas, lances ousados e crise da recessão



Embraer carga, ESP 08/03/2022

•Aviação, novos negócios

•Embraer anuncia entrada...

•No setor de transporte aéreo de cargas



Rodovias, ESP 10/03/2022

• Infraestrutura, transportes

• Rodovias da União ...

• Vão ter a menor verba para obras...

• em 17 anos, diz CNI

• Orçamento previsto para estradas federais...

• É menos da metade do que seria preciso...

• Para serviço de manutenção e adequação de trechos



Cias aéreas, ESP 
14/03/2022
• Aviação, aumentos no radar

• Alta de combustíveis obrigará aéreas ...

• A reajustar preços...

• E reduzir rotas

• Querosene de aviação, responsável por 35% dos custos do 
setor,...

• Sofrerá impacto da guerra na Ucrânia

• Companhias já trabalham com cenário de redução de 
passageiros



Motocicletas, ESP 
15/03/2022
• Motocicletas, retomada

• Produção de motos em fevereiro/22...

• É a maior em sete anos

• Foram montadas 107.000 unidades no mês

• Expansão do delivery...

• E até gasto menor com combustível...

• Explicam alta nas vendas



Frete rodoviário, ESP 
20/03/2022
•Inflação, impacto do aumento do diesel

•ANTT reajusta valor do frete rodoviário...

•Em até 14%

•Nova tabela com valores atualizados dos pisos 
mínimos de transporte rodoviário de cargas



Caminhões velhos, ESP 
28/03/2022
• Indústria automotiva, renovação da frota

• Programa paga R$ 30 mil por caminhão velho

• Governo prevê assinar MP sobre o tema nesta semana (28-31 
março 2022)

• Projeto piloto de reciclagem da Iveco...

• Recolhe veículos com mais de 30 anos



Leilão portos, ESP 31/03/2022

• Infraestrutura privatização

• Em 1º. Leilão de portos,...

• Fundo de investimento leva a Codesa, do ES

• Quadra capital pagou R$ 106 milhões...

• Para explorar o terminal por 35 anos...

• E bateu rivais como Vinci Partners...

• Operação foi vista como “treino” para privatização de Santos



Indústria e 
Empresas no Brasil



Automóveis, ESP 03/02/2022
• Automóveis, problemas no piloto automático
• Processos judiciais colocam a tecnologia...

• De carros autônomos da Tesla em xeque
• Empresa criada por Elen Musk...
• É alvo de investigação nos EUA...

• Por acidentes com seus veículos
• Uma pessoa morreu
• Elon Musk enfrenta dificuldades para entregar a direção 

autônoma...

• Que promete há anos na Tesla



The Economist, ESP 05/03/2022

• Por que o declínio...
•Da indústria...
• É mais acentuado no Brasil?
• Em muitos países, a indústria também perdeu 
participação ...

• E reduziu os postos de trabalho,...
•Mas no Brasil a mudança não foi acompanhada...
•De um ganho da produção



Indústria, ESP 07/03/2022
• Para a indústria...

• É mudar ou perecer

• A dinamização da indústria exige atenção...

• Aos novos padrões tecnológicos e ambientais

• A boa notícia é que ...

• Os novos dirigentes industriais parecem saber disso



Embraer inflação, ESP 
15/03/2022
•Francisco Gomes Neto, CEO

• “teremos de repassar a inflação nas vendas 
novas”

•Para Gomes, se a guerra seguir,...

•Embraer terá ainda de renegociar contratos de 
vendas já realizadas



Gol perdas, ESP 
15/03/2022
•Companhias aéreas, cenário desafiador

•Gol eleva perdas em 2021...

•E reduz projeções para este ano



Avibrás, ESP 19/03/2022
•Defesa, impactos da pandemia

•Avibrás pede recuperação judicial

• Principal fabricante brasileira de sistemas pesados 
para o mercado de defesa,...

• Companhia demite 420 funcionários

•O valor da dívida é estimado em R$ 570 milhões



Níquel, ESP 22/03/2022
• Mineração, investimentos

• País soma R$ 5 bi em projetos...

• Para a exploração do níquel

• Mineradoras (vale, Anglo American etc) investem em aumento da 
produção até 2025,...

• De olho em mercado aquecido pelo uso de metal...

• Em baterias de carros elétricos

• US$ 100 mil tonelada do níquel na Bolsa de Metais de Londres

• Vale produziu 168 mil tons em 2021



Embraer aviação, ESP 
23/03/2022
• Aviação, transporte do futuro

• Eve cria estrutura para “carro voador”

• Empresa da Embraer faz parcerias ...

• Para montar ecossistema de um novo modelo de mobilidade aérea

• A previsão é de que são Paulo...

• Tenha até 500 eVTOLs em 15 anos

• US4 4,5 bi é a receita esperada pela empresa até 2030...

• A carteira de pedidos atinge 1,7 mil unidades...

• a EVE está em negociações para IPO em Nova York



Baterias para carros 
elétricos, ESP 24/03/2022
•Tecnologia, veículos elétricos

•Tupy, BMW e Senai se unem...

•Para reciclar baterias de carros

•Meta é recuperar minerais em laboratório ...

•Para garantir que eles possam ser reutilizados

•Primeiros resultados devem sair ainda este ano



Belo Monte e Mineração, ESP 
26/03/2022
• Ambiente, exploração de ouro

• Belo Monte pede reavaliação de garimpo perto de 
hidroelétrica...

• Concessionária Norte Energia...

• Dona da usina,...

• Questiona a liberação ...

• Para um empreendimento da canadense Belo Sun

• Região pode render 5 toneladas de ouro por ano, diz empresa



Minério de ferro Vale, ESP 
28/03/2022
• Mineração, cenário favorável

• Com minério de ferro em disparada,...

• Ações da Vale começam 2022 em alta

• papéis da empresa de maior valor de mercado da bolsa 
brasileira, a B3,...

• Acumulam ganhos de 26,85% desde janeiro

• Parte dos analistas já projeta novo lucro recorde para a 
mineradora...

• Neste ano de 2022



Comércio e 
Serviços no Brasil



Extra Hiper, ESP 02/03/2022

• Varejo, fim do Extra Hiper

• Lojistas mantêm atividades...

• Em “lojas-fantasmas” do Extra

• Comerciantes das galerias do hipermercado...

• Amargam prejuízos ...

• Enquanto tentam manter portas abertas até inauguração do 
Assaí



Construção civil, ESP 02/03/2022

• Tecnologia, construção civil

• Startups de construção crescem...

• E sonham com marco de “unicórnio”

• Setor surfou na pandemia,...

• Mas pode sofrer com alta dos juros, inflação e 
desabastecimento de materiais

• “existe um oceano de possibilidades no Brasil. Em um ou dois 
anos, talvez já tenhamos um “unicórnio” na construção civil”, 
Rafaela Khoury, fundadora da startup Sooper



Lojas abertura, ESP 
07/03/2022
• Comercio varejista, atividade

• Abertura de lojas surpreende...

• E tem saldo positivo

• Brasil encerrou 2021 ...

• Com 204,4 mil novos pontos de venda,...

• Apesar de o consumo estar enfraquecido

• Criação de lojas tem aa ver...

• Com o empreendedorismo por necessidade



Venda de imóveis, ESP 
07/03/2022
•Mercado imobiliário, variação anual

•Vendas de imóveis em São Paulo...

•Sobem 6,1% em janeiro



Marisa, ESP 08/03/2022
• Varejo, reposicionamento de marca

• Modernização de público e de lojas...

• É a nova aposta da Marisa

• Varejista de moda muda slogan...

• Busca faixa etária mais jovem...

• E investe na reformatação de lojas....

• Para oferecer mais serviços digitais



Desindustrialização, ESP 
10/03/2022
•A marcha da desindustrialização

•Décadas de esforço para industrializar o País...

• Estão sendo perdidas,...

•Mas o poder federal parece ignorar esse retrocesso



Saúde negócios, ESP 
14/03/2022
• Hospitais e planos, aquisições em série
• Para especialistas, os negócios na área da saúde estão só no início

• Com as aquisições,..
• As empresas do setor buscam ampliar a sua área de atuação,...
• Reduzir os custos...

• E ganhar mais receita
• onda de fusões: do início de 2021 até agora, setor já movimentou 

mais de R$ 20 bilhões em 150 transações
• Companhias buscam ganhar eficiência com o atendimento em rede 

própria



CVC, ESP 18/03/2022
•Turismo, recuperação lenta

•CVC ajusta o foco da política de vendas...

•Para retomar resultado

•Pacotes de viagens deixam a ênfase nos 
grandes volumes...

•Para buscar margens mais altas

•Companhia reduziu prejuízo em 2021



Porto Seguro, ESP 
21/03/2022
• Seguros, diversificação de soluções

• Porto Seguro aposta em mais serviços para fidelizar clientes

• Área, em 2021,...

• Representou 1,6% da receita da companhia,...

• E a meta é de que até 2025 essa fatia,...

• Salte para 10% ...

• Com a abertura de novas frentes de negócio



Atacarejo cresce, ESP 
28/03/2022
•Varejo alimentar, disputa de formatos

•Atacarejo cresce ...

•E já domina 40% da venda de alimentos

•Com cenário de inflação,...

•Estudo da McKinsey prevê que essas lojas...

•Devem seguir ganhando espaço



Saúde para pets, ESP 
30/03/2022
• Saúde, animais de estimação

• Fundadores do são Luiz...

• Voltam ao setor de saúde...

• Com hospital para pets

• Com investimento de R$ 50 milhões,...

• Unidade terá capacidade de realizar 2 mil consultas por 
mês...

• e será a primeira de uma rede que a holding Locapar planeja, 
com até 50 unidades



Energia no Brasil



Petrobrás, ESP 02/03/2022

•A função do lucro da Petrobrás

•Demonizado por Bolsonaro e Lula,...

• Lucro da empresa...

• Irriga o cofre da União

• Eis a função social da estatal



Gasolina, ESP 03/03/2022
• Conflito no leste europeu

• Efeitos na economia global

• Com alta do petróleo,...

•Defasagem do preço da gasolina....

• Já é de 24%

• Trajetória ascendente



Mercado livre energia, ESP 
08/03/2022
•Mercado livre de energia...

• E os desafios da era digital

• É importante que a lei que rege o Ambiente de 
Contratação Livre...

• Possa acompanhar as rápidas transformações

•Diversas fontes de energia no Brasil



Celso Ming, ESP 10/03/2022

•Quem paga o subsídio ao petróleo?

•Motivação para subsídios é controversa: eleições ou 
política social?

•A questão é quem paga...

• E como vai ser paga a conta



Petróleo corte impostos, ESP 
10/03/2022
• Pressão nos preços, disparada do petróleo

• Governo aposta em corte de imposto ...

• E em reajuste escalonado

• A expectativa é de que a desoneração...

• Possa diminuir a pressão...

• Sobre a gasolina e o diesel

• Subsídio ainda está sob avaliação



Chinesa CTG, ESP 10/03/2022

• Energia, matriz renovável

• Chinesa CTG vai instalar 18 eletropostos entre SP e MS

• Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas....

• E 11 parques eólicos,...

• Empresa planeja ampliar atuação...

• Para a recarga de carros elétricos



Caminhoneiros, ESP 
12/03/2022
• Combustíveis, resposta ao mega reajuste

• Líder de caminhoneiros diz que...

• Irá à Justiça contra alta

• Presidente da Abrava afirma que...

• Categoria fará o repasse do aumento,...

•O que “logicamente vai afetar o consumidor”



Celso Ming, ESP 18/03/2022
•A função social da Petrobrás

•Qual o interesse maior da Petrobrás?

• Canalizar o máximo de recursos para investimentos 
em exploração e produção

•Há pressa, pois o ciclo petrolífero dá sinais de 
esgotamento

• Produzir mais, antes que seja tarde demais

•Outras fontes de energia



Pré-sal, ESP 21/03/2022
• Adriano Pires, CBIE

• O bônus do pré-sal

• O país terá na renda do petróleo...

• Um poderoso combustível...

• Para turbinar a economia nos próximos anos



Belo Monte, ESP 
20/03/2022
• Energia, alternativa para ampliar geração
• Belo Monte planeja parque solar ...
• Para compensar baixa produção
• Projeto inicial prevê....
• A construção da usina fotovoltaica numa área próxima...
• Da barragem principal da hidrelétrica de Belo monte (PA)
• Pedido de liberação do projeto já foi enviado à Aneel
• Usina no Pará lida desde o início da operação com a baixa 

geração de energia



Superávit Petróleo, ESP 
21/03/2022
•Combustíveis, disparada no barril

•Superávit em petróleo e derivados...

•Amortece no Brasil impacto de guerra

•Brasil é exportador líquido de petróleo desde 
2016



Petrobrás, ESP 22/03/2022

•Combustíveis, disparada no barril

•Petrobrás tem desvalorização,...

•Na contramão das petroleiras globais

•Do início da guerra até 15 de março,..

•Companhia teve mais de 10% em perda de valor,

•Sob risco de ingerência política



Energia eólica, ESP 25/03/2022

• Energia renovável, complexos eólicos e solares
• Casa dos Ventos ganha força...
• Com contratos de R$ 6,4 bilhões
• Fundada com dinheiro da venda da montadora Troller à 

Ford,...
• Empresa de energia prevê multiplicar...
• Sua capacidade instalada nos próximos quatro anos
• Empresa tem negócio de comercialização de energia,...
• Que faturou R$ 1 bilhão em 2021



Energia limpa, ESP 
26/03/2022
• Um impulso para a energia limpa
• Petróleo caro e isolamento da Rússia...
• Soluções tradicional

• Carvão
• nuclear

• Aceleram a busca por fontes alternativas
• Soluções sustentáveis:

• Hidrogênio verde
• Veículo elétrico
• baterias



Petrobras novo CEO, ESP 
29/03/2022
• Combustíveis, mudanças na estatal

• Bolsonaro demite chefe da Petrobrás...

• E indica ao cargo nome pró-mercado

• Silva e Luna não resiste após mega reajuste dos 
combustíveis...

• E deve dar ligar a Adriano Pires,...

• Também contrário à intervenção em preços

• Subsídio volta a ganhar força



Petrobrás, ESP 
30/03/2022
• Combustíveis, mudanças na estatal

• Petrobrás não faz política partidária

• Declaração do CEO demitido, General Silva e Luna,...

• Ele afirma que a empresa não pode se alinhar a interesses de 
partidos...

• Nem fazer política pública com os combustíveis

• Troca no comando não vai diminuir cobranças,...

• Dizem aliados do governo



Celso Ming, ESP 
31/03/2022
•A troca de Luna por Pires

•O critério de Pires segue o de Luna..

•De que a interferência do governo nos preços 
dos derivados de petróleo...

•Produz mais distorções do que os critérios 
atuais de precificação



Mercado de 
Trabalho no Brasil



Pós pandemia, ESP 
07/03/2022
• Pós pandemia, ...

• O novo perfil do profissional do futuro

• O tipo de profissional desejado ...

• Inclui agora...

• E mais do que nunca...

• A grande capacidade de adaptação



Mulheres, ESP 07/03/2022
• Mulheres em cargos de liderança...

• Impulsionam a agenda ESG

• Para especialistas, presença feminina com altas posições...

• Traz boa perspectiva para as políticas de gestão,...

• Mas levantamento mostra que elas ocupam apenas 14,1%...

• Dos assentos nos conselhos de administração



Carreira, ESP 12/03/2022
• Sua carreira, grande debandada

• feedback reverso e constante...

• Ajuda a reter talento frente a demissões

• Empresas adotam ferramentas para ouvir insatisfações

• Para especialista, reuniões individuais mensais deveriam ser 
praxe



Bem estar trabalhadores, ESP 
17/03/2022
• Carreira: presencial versus flexibilidade

• Bem-estar é prioridade ...

• Para 71% dos trabalhadores brasileiros

• Levantamento global da Microsoft...

•Mostra maior interesse por flexibilidade ...

• E profissionais refletindo se...

•Devem abrir mão de algo em nome da carreira



Desemprego, ESP 
19/03/2202
•Mercado de trabalho, leve melhora

•Desemprego cai a 11,2%,...

•Mas ainda chega a 12 milhões

• Renda média dos trabalhadores...

• Tem queda de 9,7% em um ano



Semana de 4 dias, ESP 
19/03/2022
• Sua carreira, expediente menor

• Semana de quatro dias de trabalho...

• Ganha espaço em prol do bem-estar

• Empresas brasileiras alteram jornada...

• Sem mexer no salário...

•Mantém produtividade,

•Mas transição requer planejamento



Cibersegurança, ESP 
21/03/2022
• Carreiras, valorização da segurança virtual

• Demanda por cibersegurança...

• Faz salário disparar..

• E multiplica cursos

• Com o aumento de ataques por hackers,..

• Empresas investem em segurança digital

• Remuneração em TI salta 55% em um ano

• Salário pode chegar a R$ 26.000,00



Trabalho híbrido, ESP 
26/03/2022
• Normas, pacote do governo federal
• Trabalho híbrido passa a ter novas regras

• Medida provisória dá mais segurança jurídica a empresas...
• E estabelece modelos de contratação...
• Por jornada ou produção

• Teletrabalho recebeu medidas de: 
• Modelo híbrido
• Contratação
• Jornada
• Produção
• Remuneração
• Prioridades
• transparência



Expediente horário, ESP 27/03/2022

• Carreira, cultura corporativa

• Expediente das 9 hs às 17 hs..

• Pode estar ultrapassado

• Para especialistas, ...

• Adoção de horários flexíveis...

• Poderia criar uma mão de obra..

• Mais saudável, produtiva, criativa e leal



Emprego formal, ESP 
28/03/2022
• Empreendedorismo, o país das MEIs

• Falta de emprego formal ...

• Leva Brasil a recorde de abertura de empresas

• Criação de 4 milhões de novos negócios em 2021...

• Reflete sobretudo abertura de MEIs...

• Por trabalhadores que,...

• Sem vaga com carteira,...

• Empreendem por necessidade



Longo desemprego, ESP 
30/03/2022
• Sem emprego há muito tempo

• Aumenta a proporção de desempregados há mais de dois 
anos,...

• O que prejudica sua capacidade de obter nova ocupação



Desemprego e empreendedorismo, 
ESP 31/03/2022
•Falta vaga, cria-se uma empresa

•A multiplicação de microempresas...

•Reflete principalmente a escassez de 
oportunidades....

•No mercado de trabalho



Teletrabalho, ESP 31/03/2022

•A regulação do tele trabalho

•Muitos pontos do trabalho remoto...

•Já poderiam ter sido acertados por negociação 
coletiva



Moeda, Bancos, 
Juros e Política

Monetária



Claudio A. Gonçalez, ESP 
07/03/2022
• Elevação de juros não é poção mágica

• Bacen deve prosseguir com elevação gradual da 
Selic,...

•Mas não no ritmo ...

• E na magnitude projetadas pelo mercado



Pressão nos juros, ESP 
10/03/2021
• Pressão nos preços, sob o impacto do conflito

• Guerra deve estender sequência...

• De altas nos juros

• Inflação global de matérias primas em dólar...

• E desafia o controle de preços...

• E da taxa básica no Brasil



Criptos, ESP 12/03/2022

• Fábio Gallo

•As criptos no meio da guerra

•O preço do bitcoin deu um salto...

•No dia do início do conflito...

•Mas neste mês acumula queda



Banco Central, ESP 12/03/2022

• Instituições de pagamento, regulamentação

• Banco Central endurece as regras...

• Para operação das fintechs

• BC aumenta a exigência de capital para instituições de 
pagamento,...

• De acordo com seu porte e sua complexidade

• Mudanças entram em vigor em janeiro de 2023



BTG recupera, ESP 
13/03/2022
• Bancos, a receita da virada
• BTG se recupera da crise,...

• Amplia atuação no varejo e....
• Quer “esquecer” prisão de Esteves
• Na sua ausência do Banco, um grupo de sócios teria se articulado 

para tirá-lo do controle

• Seis anos após o baque (em novembro 2015) sofrido com o 
episódio, 

• instituição retoma o seu dinamismo...
• E agita o mercado ao fechar negócios em série



Inadimplência, ESP 15/03/2022

•Indicadores, no vermelho

•Número de inadimplentes sobe...

•E fica perto do recorde 

•Em janeiro, 850 mil entram na lista do calote

•Valor da dívida aumenta 3,485...

•E alcança R$ 260,7 bilhões



Alta de juros, ESP 
17/03/2022
• Política monetária, 

•Diferenças entre retornos das aplicações 

•O impacto da alta do juros nos investimentos

• Com a perspectiva de inflação e de Selic nas 
alturas,...

• Cresce a atratividade de títulos pré-fixados, 
segundo especialistas



Juro a 11,75%, ESP 
17/03/2022
• Política monetária, ofensiva contra alta de preços

• Juro vai a 11,75%..

• E BC indica mais altas

• Copom sobe Selic em 1 ponto porcentual...

• E diz que guerra pressiona os preços em todo o 
mundo,

•O que pode demandar novos aumentos da taxa para 
conter a inflação



Risco Selic, ESP 19/03/2022

•Projeção, pressão da inflação

•Mercado monitora o risco de Selic acima de 
14%...

•Como na crise de 2015



Regulação cripto, ESP 
21/03/2022
• Gustavo Chamati, CEO do Mercado Bitcoin

• Recebeu um aporte de mais de US$ 200 milhões do 
SoftBank

• “Regulação do mercado cripto não é ruim”

• Ele reforça que a educação do investidor...

• É essencial para ajudar o segmento a amadurecer 

• Cautela: “não quero que ninguém ache que vai ficar milionário, 
que vai vender a casa e comprar criptomoeda”



Bigtechs bancário, ESP 
22/03/2022
• Tecnologia, efeitos da pandemia

• “Bigtechs” avançam no varejo bancário,...

• Mostra pesquisa do Conselho de Estabilidade Financeira 
(FSB)

• Fintechs de porte maior...

• E bancos mais tradicionais também cresceram

• FSB elogia inclusão,...

• Mas alerta para a concentração



Alta de juros, ESP 
23/03/2022
• BC sinaliza que guerra pode acentuar alta no juro

• Na conta otimista...

• Juros de 12,75%

• Projeções indicam fim do mandato e Bolsonaro...

• Com inflação alta...

• Crédito arrochado...

• E economia em ritmo lento



Bancos clientes, ESP 
28/03/2022
• Como os bancos podem ir ...

• Além do “match” com seus clientes

• McKinsey Insights

• Programas de fidelidade têm influência limitada na 
fidelidade declarada

• Digitais são campeões das declarações

• Mais e melhores produtos trazem mais intensidade de 
relacionamento

• recomendações



Citibank, ESP 30/03/2022

•Banco de investimento, operação local
•Citi traça meta de crescer 50% no 
Brasil...
•Em 3 anos



BTG Banco Econômico, ESP 
31/03/2022
• Bancos, intervenção antiga

• Ao comprar o antigo Econômico,..

• BTG pode ficar com “mina de ouro”

• Segundo fontes de mercado,...

• Carteira recuperável do Banco é bilionária,...

• E muito superior ao valor das dívidas da instituição



Política Fiscal e 
Dívida Pública



Bernard Appy, ESP 
01/03/2022
• Bondade com chapéu alheio

• Redução do IPI,...

•Medida estruturalmente correta,...

• Foi tomada por motivos populistas,...

•Num ano eleitoral



“pacote de bondades”, ESP 
03/03/2022
• Políticas públicas

• Estímulo à produção e ao consumo

• “pacote de bondades” ...

• Ganha reforço na próxima semana

• Governo prepara medidas para tentar aquecer economia

• Iniciativas vão de corte de impostos a liberação de crédito



Alta combustíveis, ESP 
11/03/2022
• Pressão nos preços,

• Disparada do petróleo

• Avança pacote para conter combustível

• Depois da Petrobrás elevar diesel em 24,9%..

• E gasolina em 18,7%..

• Mudança no ICMS passa no Congresso

• Senadores aprovam fundo de estabilização...

• E auxílio para motoristas



Imposto de renda, ESP 
14/03/2022
•Imposto de renda e injustiça social

•Quem mais ganha deve pagar 
proporcionalmente mais,...

•Mas as regras de recolhimento...

•Distorcem esse princípio



Bernard Appy, ESP 
15/03/2022
• Diretor do Centro de Cidadania Fiscal

• A hora da verdade

• O que a reforma tributária gera...

• É crescimento...

• Beneficiando sobretudo o setor de serviços



Combustíveis reforçam caixa, ESP 
23/03/2022
• Combustíveis, 
• Disparada na cotação do barril
• Alta no preço do petróleo reforça caixa da União...
• Em R$ 37,2 bilhões
• Salto em tributos e royalties...
• Com a valorização do produto...
• Motiva parte do governo ...
• A defender criação de subsídio para amortecer custo ao 

consumidor final



Bolsas de Valores, 
Finanças

Corporativas e 
Governança



Fundos imobiliários, ESP 
19/03/2022
• Finanças pessoais, preço x risco

• Momento de baixa em fundos imobiliários...

• Pede seletividade

• Analistas dizem que o valor de vários fundos está atrativo....

• Mas que é preciso atenção ...

• Com a qualidade dos ativos e o potencial por setor

• No setor de shoppings, a expectativa é de evolução gradual...

• Mas há temor pela inadimplência no varejo



Bolsa renda fixa, ESP 
20/03/2022
• Investimentos, sob juro alto
• Brasileiro troca Bolsa por renda fixa
• Por rentabilidade e segurança ante a Selic alta,...
• Investidor já injetou quase R$ 100 bi na modalidade em 

2022...
• E sacou R$ 23 bi de fundos de renda variável, aponta 

Anbima
• Investidor precisa estar atento ...
• Às características de cada aplicação



Venda a descoberto, ESP 
21/03/2022
• Bolsa, venda a descoberto

• Aluguel de ações na B3...

• Muda percepção de distorções de preço

• Para Luiz Barsi, maior investidor pessoa física do Brasil,...

• A Bolsa “legalizou o estelionato”...

• Ao não regular suficientemente ...

• Operações vendidas de grandes fundos de investimentos

• Especialistas rebatem a afirmação



Jovens Investindo, ESP 
26/03/2022
•Fabio Gallo

•Os jovens estão investindo mais

•Começar a investir mais cedo...

•Sempre é melhor...

•Mas lidar com finanças exige conhecimento



Marfrig, ESP 29/03/2022

• Alimentos, influência renovada

• Marfrig negocia com Previ....

• E assume o conselho da BRF

• A ideia é fazer da BRF uma empresa...

• Como o “olhar de dono”



Fábio Alves, ESP 
30/03/2022
•A volta da Sra. Watanabe

•Pequenos investidores no Japão que arbitram 
juros

•São milhares de investidores, muito voláteis

•O objeto de afeto desse tipo de investidor...

•Pode mudar de uma hora para outra



Tanure insider trading, ESP 
31/03/2022
• Mercado financeiro,...

• Suspeita de “insider trading”

• CVM investigará Nelson Tanure...

• Por compra de ações da Alliar

• Houve negociação de Tanure para compra de ações da Alliar, 
de diagnósticos,...

• Compra de bloco de controle no fim de 2021



Finanças
Internacionais e 

Capitais
Estrangeiros



Dinheiro estrangeiro, ESP 
13/03/2022
•Mercado de ações, commodities

•Dinheiro estrangeiro na Bolsa é recorde

•Mesmo em momento delicado da economia,...

• Saldo de capital externo chega a R$ 71 bi na B3...

• E supera montante de todo o ano passado,...

•Que já havia sido o maior da série histórica



Rússia, ESP 21/03/2022
•BC russo ...

•Reabre Bolsa de Moscou ...

•Após quase 1 mês

•Reabertura parcial

•Negociação de empréstimos federais



The Economist, ESP 
30/03/2022
• Guerra cria empresas...

• Vencedoras e perdedoras

• Com conflito no Leste Europeu,...

• Centenas de companhias anunciaram...

• Que deixariam a Rússia por temer riscos legais...

• E para sua reputação



PIB e Inflação



Pedro Fernando Nery, ESP 
01/03/2022

•A inflação oculta

•Se a inflação global voltar a subir,...

•Pode piorar a qualidade daquilo que você 
compra ...

•Ou contrata



Guedes, ESP 01/03/2022

•Economia global...
•Desaceleração do crescimento
•“O Brasil está na outra direção”
•Pois o País está crescendo!



Roberto Macedo, ESP 
03/03/2022
• Mais sobre o plano CASGIP
• Casgip são os pilares do crescimento econômico

• Crescimento mais acelerado
• Ambientalmente sustentável
• Socialmente inclusivo
• Efetiva governança do Estado
• Maior inserção internacional do Brasil
• Intensa participação da sociedade na cobrança de 

governantes e políticos
• Caberia perguntar a Bolsonaro e aos presidentes das Casas do 

Congresso,...
• O que fizeram para o País crescer economicamente



PIB Brasil, ESP 05/03/2022

• Indicadores, crescimento em 2021

• PIB do Brasil se recupera do 1º ano da pandemia

• Avanço de 4,6% é o maior desde 2010...

• Mas a atividade encerrou o ano passado...

• Pouco acima da pré-pandemia...

• O que, no contexto de guerra,...

• Aumenta preocupações com 2022



Guerra, ESP 05/03/2022
• Indicadores, perspectivas para o Brasil
• Para economistas,...
• Guerra trará impacto na inflação...
• E na atividade econômica
• A intensidade dos efeitos no Brasil,...
• porém, ainda é difícil de ser medida...
• Em razão da incerteza sobre a duração do conflito
• “creio que a disputa entre Rússia e Ocidente...
• Vai continuar tensa...
• E isso tende a manter preços de commodities pressionados” (MB 

associados)



PIB, ESP 05/03/2022

•No PIB, retomada com pouco fôlego

•O País subiu do buraco,...

•Mas a recuperação se esgotou..

• E as perspectivas são...

•De crescimento modesto..

• E com inflação alta



Combustíveis, inflação ESP 
11/03/2022
• Combustíveis, disparada do petróleo
• Alta deve adicionar até...
• 0,6 ponto na inflação
• Mais pobres devem sentir mais...
• O aumento dos combustíveis,...
• Pois os reajustes têm impacto direto no preço da comida
• Diesel e gasolina são preços de referência...
• Que balizam outros reajustes...
• E espalham a inflação



Inflação acelera, ESP 
12/o3/2022
• Preços em alta, 

• Mais longe da meta

• Inflação acelera e piora projeções do ano

• IPCA em fevereiro chega a 1,01%...

• Quase o dobro de janeiro de 2022,...

• E acumula 10,54% em 12 meses

• Mega reajuste dos combustíveis aumenta pressão sobre 
alimentos e serviços



Affonso Celso Pastore, ESP 
13/03/2022
• Petróleo, alimentos e inflação

• Dois choques de oferta: petróleo e alimentos

• Petróleo provavelmente vai ter preços 
reduzidos/estabilizados no pós guerra

• Alimentos cenário mais complicado, pois a reorganização da 
produção agrícola e respectivas cadeias de suprimento e 
mercado vai ser mais longa

• Inflação será mais alta, cabe ao BC atuar



Projeções PIB, ESP 
18/03/2022
•Previa BC: 1%  (Índice de Atividade IBC-Br)

•Secretaria de política Econômica: 1,5%

•Inflação IPCA: de 4,7% para 6,55% em 2022

•Em 2023, 3,7% para inflação



Remarcações de preços, ESP 
21/03/2022
• Efeito bélico, pressão nas matérias-primas
• Guerra acelera as remarcações de preço de alimentos nas 

prateleiras
• Alta de 1% a 12 de março/22 beira 5% para farinha de trigo e 

macarrão, e 6% para óleo de soja
• Disparada leva supermercados a renegociar com fornecedores
• Inflação de dois dígitos esvazia carrinho e não dá trégua
• Em 2021, volume de compras de alimentos , bebidas e itens de 

limpeza,...
• Caiu 5,6% ..
• E fatia de marca barata subiu para 16%



Claudio Adilson Gonçalez, ESP 
21/03/2022
•Atenuantes para os efeitos da guerra no 
Brasil
•O resultado líquido do conflito na 
Ucrânia...
•É apreciar a taxa de câmbio,...
•Mitigando a inflação



Monitor do PIB, ESP 22/03/2022

•Indicadores
•Monitor do PIB...
•Indica recuo de 1,4% sobre 
dezembro



IPEA, ESP 24/03/2022
• Baixo investimento...
• Baixo crescimento
• Ipea confirma a fraca evolução do valor investido em capital 

fixo...
• Isto é, em potencial produtivo e avanço econômico
• A relação porcentual entre a formação bruta de capital fixo 

(FBCF) e o PIB está em 18,8% (dados FGV)
• Em outros países emergentes, em média , a FBCF/PIB está 

em cerca de 24%
• Isso emperra o longo prazo do crescimento do Brasil



BC inflação, ESP 25/03/2022

•Indicadores, preços em alta

•BC admite que inflação...

•Deve ficar fora da meta...

•Pelo segundo ano consecutivo

•Guerra na Ucrânia provocou uma disparada dos 
preços de petróleo e combustíveis



Mercado inflação, ESP 
26/03/2022
• Indicadores, prévia do IPCA surpreende
• Mercado já vê inflação perto de 8%
• Preço dos alimentos leva IPCA-15 a 9,5%...
• E o acumulado em 12 meses sobe para 10,79% ,...
• O maior em 6 anos
• Meta de 3,50% para 2022,...
• Fica mais distante a cada mês
• Efeito do reajuste dos combustíveis...
• Tende a elevar ainda mais a inflação
• Alta do IPCA-15 ainda não absorveu todo o impacto da gasolina, do diesel e do 

gás
• Projeções para o ano chegam a 7,8%



Câmbio e contas
externas



Entrada de dólares, ESP 
06/03/2022
• Economia, pacote de estímulos

• Governo quer atrair dólares para o Brasil,...

• Isenção de IR para estrangeiros...

• É uma das medidas em estudo..

• Para trazer capital externo ...

• E estimular a economia



José Márcio Camargo, ESP 
12/03/2022

•De olho no câmbio

•Mantendo a relação juros-risco fiscal,

• a tendência à valorização do real...

•Deve persistir



Exportações, ESP 
18/03/2022
•Comércio exterior

•Commodities em alta

•Exportações podem crescer US$ 53 bilhões

•US$ 61 bi, saldo do comércio exterior do Brasil 
em 2021

•US$ 339 bi estimativa receita X para 2022



Dólar cai, ESP 
23/03/2022
•Câmbio

•Dólar fecha...

•Com a menor cotação em quase 9 meses

•Valor R$ 4,90



Celso Ming, ESP 
24/03/2022
• O tombo do dólar diante do real
• Houve queda de 13,25 na cotação da moeda
• Acontece apesar da alta na inflação e PIB rastejante
• A favor, as excelentes condições das contas externas, o 

tamanho dos juros e a guerra na Ucrânia
• Vantagem de diminuir preço dos importados (auxiliando o 

combate a inflação) e o peso do endividamento em moeda 
externa

• Impacto negativo na competitividade das indústria de 
transformação



Dólar em rota de queda, ESP 
26/03/2022
• Finanças pessoais, mercado de câmbio
• Desvalorização – Dólar Ptax (preço médio calculado pelo BC) 

mostra queda de 13,87% desde o início de 2022
• Com dólar em rota de queda,...
• É boa hora de comprar?
• Analistas alertam que câmbio é um mercado...
• De risco...
• E aconselham a compra de moeda para quem tem...
• Viagem marcada



Comércio e 
Economia 

Internacional



Mercados globais, ESP 01/03/2022

• Tensão no Leste Europeu
• Efeitos na Economia Global
• Avanço da guerra...
• E sanções à Rússia...
• Derrubam mercados globais
• Bolsas europeias e USA fecharam em queda em 28/02...
• Pressão extra em preços de combustíveis...
• Com incertezas geopolíticas...
• E pressões sobre a inflação global



Vale do Silício, ESP 01/03/2022

• Tecnologia, ...

• Inovações longe do dia a dia

• Vale do Silício demora...

• em trazer a próxima grande novidade

• Empresas de tecnologia ainda fazem dinheiro com celulares...

• Mas computação quântica e carros autônomos...

• Devem demorar!



FED, ESP 01/03/2022
•Política monetária, EUA

•Dirigentes do FED ...

•Defendem alta dos juros este mês



BCE, ESP 01/03/2022
•Sanções, Europa

•BCE discute maneiras...

•De limitar efeitos da guerra ...

•Para a economia



Paulo Leme, ESP 01/03/2022

• “entramos em um mundo com maior incerteza”

•Cooperação internacional...

•E comércio global...

•Estão sob ameaça de retrocesso



OMC, ESP 02/03/2022
• Comércio global, efeitos da guerra

• Ngozi Okonjo-Iweala, diretora geral da OMC

• Maior medo é uma nova crise alimentar

• Guerra na Ucrânia vai elevar preços de alimentos...

• E prejudicar, principalmente,...

• As pessoas mais pobres nos países em desenvolvimento

• “Questões de mudança climática não devem virar medidas 
protecionistas”



Inflação Grã Bretanha, ESP 
02/03/2022
• Europa, preços

• Inflação no reino Unido...

• Pode ir a 7,5%...

• Com alta da energia

• Guerra deve elevar custos para a aviação



Celso Ming, ESP 03/03/2022

•Impacto global desta guerra

•Nível de incertezas continua alto

•Impacto na transição energética

•Preços de petróleo, milho e trigo...

•Elevam as projeções de inflação

•Guerra encarece matérias-primas



J. R. Mendonça de Barros, ESP 
06/03/2022
•Um ponto de inflexão

•Apoio à Ucrânia energizou o projeto europeu,...

•Deu força a Biden..

•E deve acelerar a transição energética



Celso Ming, ESP 13/03/2022

•A guerra muda a geopolítica
•Guerra pode tornar a China...
•Mais influente no mundo



Globalização em xeque, ESP 
20/03/2022
•Países vão procurar cada vez mais...
•A independência econômica
•Pandemia e guerra..
•Põem a globalização em xeque



Martin Wolf, Financial Times, ESP 
20/03/2022
•Democracias e autocracias...

• Passarão a entrar em conflito

• Pelo tamanho e por suas exportações,...

•O brasil será capaz...

•De continuar comercializando com ambos os lados



Argentina, ESP 
20/03/2022
•Inflação

•Taxação maior para farelo e óleo de soja

•Com alta de imposto,...

•Argentina cria fundo para estabilizar trigo



Albert Fishlow, ESP 
20/03/2022
•Apenas um mês atrás

• Preocupação com o aumento da inflação...

• E o crescimento econômico mais lento

• Bolsonaro acabou com a relevância do teto de 
gastos...

• E tem aumentado o endividamento



Fábio Alves, ESP 
23/03/2022
• Sem alívio nos EUA

•Aperto monetário será mais duro do que o previsto

• Se seguir a projeção de sete altas em 2022,...

•De o,25% por reunião,...

•A taxa básica de juros nos EUA encerraria o ano a 
1,9%

• Para fins de 2023, projeção de 2,8%



Celso Ming, ESP 
25/03/2022
• O impacto da guerra

• Importantes consequências para a economia

• Misturadas com as da pandemia (matou 6,1 mi pessoas no mundo)

• Agora, sanções produzidas na Rússia

• Aumentam a escassez de insumos e produtos essenciais

• Bloqueios de rotas de navegação e interrupção de processos de 
produção

• Petróleo, fertilizantes e alimentos

• inflação



Exportações, ESP 
27/03/2021
• Crise de abastecimento, produção local

• Brasil pode aumentar exportações,...

• Diz BID

• Para o Presidente da instituição,...

• País reúne as condições...

• Para fornecer produtos que atualmente são importados da 
Ásia



USA inflação, ESP 27/03/2022

•Economia americana, preços em alta
•Sinais do FED ...
•Fazem Wall Street elevar previsão para 
juros



Barry Eichengreen, ESP 
29/03/2022
• A Europa pode ter recessão...

• E os EUA, estagflação

• Eichengreen não acredita que a Guerra da Ucrânia decretou 
o fim da globalização...

• Mas sim um resfriado...

• Para o Professor de Berkeley, ...

• Haverá desastre econômico para Rússia e Ucrânia



Thomas L. Friedman, ESP 
31/03/2022
• Petróleo

• A guerra de Putin

• Como derrotar Putin e salvar o planeta

• Os EUA precisam acabar com sua dependência do petróleo...

• Que mantém no poder os “petroditadores”

• Hoje, a energia limpa é mais barata,...

• Facilitando nos livrarmos dos “petroditadores”



Alemanha Racionamento, ESP 
31/03/2022
• A guerra de Putin

• Sob risco de corte de gás russo,...

• Alemanha prepara racionamento do governo alemão,...

• Que não atendeu às exigências de pagar com rublos,

• Prepara plano de emergência de três níveis de alerta



The Economist, ESP 31/03/2022

• Refugiados transformarão a Europa

• Europeus estão mais receptivos com ucranianos,...

• Que podem propiciar mão de qualificada

• mais de 4 milhões de refugiados

• O fato de a guerra ser na Europa,...

• Incentiva os países a serem mais solidários com os 
ucranianos



Desenvolvimento
Econômico, 

Desigualdade de 
Renda e Capitalismo



Oligarcas, ESP 08/03/2022

• Pedro Fernando Nery

• A elite brasileira parece concentrar hoje...

• Mais dinheiro do que a elite russa

• 1% da população russa concentre 22% da renda do país

• No Brasil o 1% mais rico concentra 27% da renda



USA Bilionários, ESP 29/03/2022

• Tributando bilionários
• É importante estarmos preparados..
• Para discutir o tratamento da renda não realizada...
• das pessoas mais ricas
• Joe Biden vai enviar ao Congresso dos EUA...
• Proposta de tributação de parte da renda não realizada de 

famílias...
• Com patrimônio superior a US$ 100 milhões
• Estabeleceu alíquota mínima de 20%



Planos de Saúde, ESP 
29/03/2022
• Vera Valente, Presidente da Fenasaúde,...

• “Decisão do STJ define futuro dos planos de saúde”

• Para Associação,...

• Inclusão de drogas ou terapias alternativas na cobertura,..

• Pode inviabilizar o setor



Ambiente Político
e Social



Ataques Hacker, ESP 
03/03/2022
• Segurança digital,...
• Sistemas em risco
• Tentativas de ataque hacker ...
• Atingem uma empresa...
• A cada segundo no País
• Em apenas um ano,...
• O Brasil pulou da 9ª para a 4ª posição...
• No ranking global de investidas por ransomware,..
• Que dobraram no mundo e aqui cresceram nove vezes



ESG, ESP 05/03/2022
• Fabio Gallo, FGV SP

• O desacordo na classificação ESG

• A divergência introduz incerteza...

• Nas decisões tomadas com base nessas classificações

• No entanto, os ranking ESG são divergentes e conflitantes

• Classificações divergentes dos 6 principais avaliadores...

• KLD, Sustainalytics, Moody’s ESG, S&P Global, Refinitiv e MSCT

• Isso cria incerteza para a tomada de decisões com base nas 
classificações



Gustavo H. B. Franco, ESP 
27/03/2022
• Mais uma tentativa

• A história é antiga e feia..

• Vamos repetir uma experiência fracassada...

• Até que ela dê certo

• Lula tem mostrado ideias ultrapassadas,..

• Tais como congelamento de preços



Celso Ming, ESP 27/03/2022

• Os hackers atacam

• Grande número de empresas brasileiras vem enfrentando 
ataques cibernéticos..

• Brasil é um país muito visado...

• Ataques de ramsonware...

• Falta de profissionais de tecnologia, atraso na 
transformação digital e gestão ineficiente em segurança dos 
dados...

• São as causas das vulnerabilidades



Empreendedorismo
e Empresa
Familiar



Cidades empreendedorismo, 
ESP 16/03/2022
• Pesquisa, panorama dos negócios no Brasil
•Desempenho dos 101 municípios mais populosos do 
País

•Melhores cidades para empreender no País
• São Paulo, Florianópolis e Curitiba compõem as 3 
primeiras posições

• Rio, Brasília, são Bernardo e Jundiaí deixam lista dos 
top 10

• Lista da ENAP/Endeavour



Pequenos negócios, ESP 
19/03/2022
•Políticas públicas, dinheiro para empreendedor

•Governo ampliará crédito para os pequenos 
negócios

•Reedição do Programa de Estímulo ao Crédito 
(PEC)...

•Deve oferecer R$ 15 bi em empréstimos...

•Sob risco dos bancos



Rede D’Or, empreendedorismo, 
ESP 20/03/2022
• Hospitais, grupo de R$ 100 bilhões
• Jorge Moll, médico e empreendedor,
• No centro da Rede D’Or
• Aos 76 anos, executivo preside o conselho de 

administração...
• Da “máquina de aquisições”
• De olho em tudo: empresário tem rotina de visitar os 

hospitais da rede e de frequentar eventos de tecnologia do 
setor

• Filhos do fundador estão no comando e na operação



Micro/pequenas empresas 
ESG, ESP 24/03/2022
• Empreendedorismo, pesquisa
• “As Melhores para o Brasil”, da Humanizadas

• Micro e pequenas empresas...
• Estão à frente de grandes nomes em ESG
• Estudo que avaliou 300 companhias...

• Teve pequenos negócios,...
• Tais como a startup de saúde Ana Health...
• Entre os destaques

• Das 300 empresas avaliadas, 200 tiveram sua atuação9 em ESG 
avaliada como de alta qualidade



Franquias Mentoria Negócios 
Wizard, ESP 25/03/2022
• Franquias, da política para os negócios

• Após polêmicas, Wizard quer ser mentor de empresários

• Após se envolver com o governo...

• E ficar em silêncio na CPI da Covid,..

• Empresário lança novo negócio, meta de 200 unidades...

• O Mentor Sforza, voltado para médias empresas, 

• Voltada à mentoria de empresários, empreendedores e executivos

• Metodologia para os profissionais, com abordagem do emocional 
ao profissional, e até uma inteligência espiritual



Startups de RH, ESP 
27/03/2022
• Empreendedorismo, mercado de trabalho
• Startups de RH ...
• Miram a retenção de talentos
• Novas empresas aproveitam onda de pedidos de 

demissão...
• E investem em processos de engajamento e 

automatização
• Relatório da Distrito,...
• Mostra que existem 370 “Hrtechs” no Brasil



Startups do Brasil, ESP 
28/03/2022
•Startups do Brasil são muito bem-vistas
• Para cofundadora do evento...
• Brazil at Silicon Valley,..
• País deve “roubar” recursos da Rússia e China
• Ilona Szkurnik é fundadora da Startup Education
Journey...
• E membro do conselho do evento...
• Ela quer mais mulheres no debate sobre setor de 
tecnologia



Empreendedorismo agro, ESP 
30/03/2022
• Empreendedorismo, à base de plantas

•Queijos veganos tipo camembert...

• São novas apostas do mercado vegetal

•Marcas como Ecozy e Briesa...

• Se diferenciam com produtos que levam fungos...

• Como Brie e Roquefort,...

• E têm maturação longa



Programação para crianças, 
ESP 30/03/2022
• Empreendedorismo, startups de educação

• Aulas de programação para crianças...

• São a nova “escolinha de inglês”

• De olho no público infanto juvenil, ...

• Empresas crescem com o avanço da demanda ,...

• por profissionais de tecnologia

• Modelo de negócio inclui parcerias com escolas regulares



Startup cenário crise, ESP 
30/03/2022
• Capital de risco, momento de cautela

• Cenário de crise ...

• Deve reduzir valor médio de investimento...

• Em startups

• Com alta dos juros,...

• Investimentos já começaram a cair lá fora...

• a aposta é que a tendência deve em breve chegar por aqui



Startup “Diferente”, ESP 
30/03/2022
• Investimento US$ 4,4 milhões
• A empresa startup Diferente...
• Aposta em alimentos orgânicos “feios”
• Fundada por Eduardo Petrelli,...
• Ex-James Delivery,...
• Empresa vende cestas de hortaliças..
• Que seriam descartadas por padrões estéticos
• Cerca de 20% da produção global de frutas e hortaliças...
• Vai para o lixo antes de chegar ao varejo


