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O Núcleo de Estudos do Empresariado, 
Instituições e Capitalismo, o NEIC, 
formaliza as atividades de pesquisa na 
área da Economia Política que vem sendo 
conduzidas há mais de trinta anos pelos 
coordenadores, focalizando o papel do 
empresariado e as condições de 
desenvolvimento do capitalismo brasileiro 
e dos países da América Latina. 

 

O objetivo central deste núcleo é dar 
continuidade a essa linha de pesquisa, 
bem como constituir um fórum de debates 
sobre as mudanças recentes no plano 
econômico, social, político e institucional, 
assim como das perspectivas de 
formulação e consolidação de novas 
alternativas de desenvolvimento 
socioeconômico no Brasil e América 
Latina. 
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Newsletter NEIC 

O newsletter NEIC é uma publicação 
bimensal que reúne informes e noticias de 
destaque na agenda política e econômica 
do Brasil e da América Latina.  

Este Boletim foi organizado com base nas 
notícias referentes aos meses de maio e 
junho de 2013. 
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Economia 
 
A oportunidade do pré-sal 
 
Ex-presidente do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES), o economista Demian Fiocca 
atua desde 2010 na Mare Investimentos, 
um fundo voltado para aplicar em 
empresas do setor de petróleo e gás 
natural. Na entrevista a seguir, Fiocca 
fala dos investimentos projetados no País 
a partir da exploração do pré-sal e 
comenta a conjuntura econômica (Fonte: 
Carta Capital). 
 

O saldo de Libra – Delfim Netto 
 
O sucesso do leilão derrota a visão 
pessimista segundo a qual prevaleceria 
entre os investidores estrangeiros uma 
enorme desconfiança diante do 
intervencionismo (Fonte: Carta Capital) 
 
 

Cinco lições da queda do Império X 
para o Brasil 
 
Em 13 de junho de 2008, quando os 
melhores dias para a bolsa americana 
antes da crise já haviam passado, a OGX 
fez a maior oferta inicial da história da 
Bovespa até então (depois foi superada 
por Cielo, BB Seguridade e Santander). 
6.7 bihões de reais foram levantados, e 
as ações fecharam o primeiro dia no 
pregão com mais de 8% de alta. Pouco 
menos de 2,000 dias depois, a empresa 
registrou um pedido de recuperação 
judicial na 5ª Vara Empresarial do Rio de 
Janeiro. O “case X” deve ser amplamente 
discutido nas escolas de negócios no 
futuro; aqui algumas lições que, 
prematuramente, podem ser extraídas 
dele (Fonte: Estadão).  
 
 

Atividade industrial sobe 1,3%, 
segundo a Fiesp panorama de 
estagnação da indústria não mudou 
 
A atividade da indústria paulista cresceu 
1,3% em setembro na comparação com 
agosto, mostraram dados com ajuste 
sazonal da Federação e do Centro das 
Indústrias do Estado de São 
Paulo  (Fiesp e Ciesp). Apesar do dado 
positivo, o panorama para a indústria de 
transformação este ano continua sendo 
de estagnação da produção e 
crescimento pouco expressivo (Fonte: 
Fiesp). 

 
 
Taxa de desemprego fica em 5,4 
em setembro, diz IBGE 

A pesquisa mostra que 1,3 milhão de 
pessoas estavam desocupadas em 
setembro, mantendo estabilidade em 
relação a agosto deste ano e a setembro 
do ano passado. A população ocupada 
ficou em 23,2 milhões de pessoas, isto é, 
praticamente o mesmo número do mês 
anterior e também de setembro de 2012 
(Fonte: EBC). 
 

 

Made in Argentina 

 
Informe Especial: La restricción externa y 
la balanza comercial. Cash analizó sector 
por sector de la balanza comercial para 
mostrar cuáles son superavitarios y 
cuáles son deficitarios, para precisar el 
desafío del desarrollo económico. La 
reversión del resultado comercial en los 
rubros deficitarios es una tarea compleja 
y prioritaria para la política industrial 
(Fonte: Pagina 12).  
 

 
 
 
 

 

http://www.cartacapital.com.br/economia/a-oportunidade-do-pre-sal-7876.html
http://www.cartacapital.com.br/revista/772/o-saldo-de-libra-3274.html
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http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-10-24/taxa-de-desemprego-fica-em-54-em-setembro-diz-ibge
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/cash/17-7203-2013-11-06.html


 

Política 
 
 
A rua e o poder – Perry Anderson 
 
Protestos carregam uma frágil força: 
conquistam multidões, mas sem 
diretrizes políticas duradouras. O alerta é 
do historiador britânico Perry Anderson, 
professor da Universidade da Califórnia, 
ex-editor da New Left Review, ensaísta e 
autor de Espectro: Da Direita à Esquerda 
no Mundo das Ideias (Boitempo), entre 
outros (Fonte: Estadão). 
 
 

O desafios da esquerda (sobre os 
protestos de junho) – Fabiano 
Santos 

 
Um esquecimento dos achados mais 
relevantes da obra de Marx é o mínimo 
que se pode dizer sobre a atuação de 
boa parte da esquerda nos protestos de 
junho. “Os homens fazem a sua própria 
história, mas não a fazem como querem: 
não a fazem sob circunstâncias de sua 
escolha e sim sob aquelas com que se 
defrontam diretamente, legadas e 
transmitidas pelo passado” (Fonte: Carta 
Maior). 

Todos contra Dilma – Emir Sader 

El fenómeno se repite –en Bolivia, en 
Argentina, en Ecuador o en Brasil–. 
Sectores que salen de gobiernos –o que 
siempre se habían opuesto a ellos–, 
supuestamente por la izquierda, recurren 
una trayectoria que los conduce a 
ubicarse en oposiciones de derecha 
(Fonte: Pagina 12). 

 

Aécio propõe solução “café com 
leite” para tucanos 
 
O senador Aécio Neves (PSDB-MG) 
defende uma chapa puro-sangue e "café 
com leite" para a sua candidatura a 
presidente da República em 2014. Ele  

afirmou que o ideal é disputar a eleição 
tendo o senador Aloysio Nunes Ferreira 
(PSDB-SP) na vice e o ex-governador e 
correligionário José Serra como 
candidato a senador (Fonte: Estadão). 
 

 
América Latina 

 
Desazón de la derecha ante el 
tsunami Bachelet 
  
Entre la candidata favorita y su rival 
Matthei existen 34 puntos de diferencia, a 
poco mas de dos semanas de los 
comícios. En el último debate previo a los 
comicios en Chile, la ex mandataria 
socialista recibió críticas de todos los 
sectores, pero ella respondió tranquila. 
La reforma constitucional y el sistema 
educativo fueron los temas de discusión 
entre los nueve aspirantes (Fonte: 
Pagina 12). 
 

 

Justiça da Argentina confirma lei e 
Clarín terá de vender parte de 
ativos 
 
Corte Suprema declara constitucional 
norma que obriga maior conglomerado 
argentino de mídia a se desfazer de 
canais de TV e estações de rádio. Martín 
Sabbatella, diretor da Autoridade Federal 
de Serviços de Comunicação (Afsca), 
declarou ontem "um dia de vitória da 
democracia" (Fonte: Estadão). 
 

“Snowden nos ha abierto los ojos” 
afirma canciller ecuatoriano 

 
El ministro ecuatoriano rescata que el ex 
agente norteamericano que reveló el 
megaespionaje de EE.UU. fuera “leal a 
los principios de la ciudadanía global”, 
aunque sea requerido por la Justicia de 
su país (Fonte: Pagina 12). 
 
 
 

 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,a-rua-e-o-poder,1092517,0.htm
http://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Politica/O-desafio-da-esquerda-sobre-os-protestos-de-junho-/4/29298
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http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-232602-2013-11-01.html
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http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,justica-da-argentina-confirma-lei-e-clarin-tera-de-vender-parte-de-ativos,1091151,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/internacional,justica-da-argentina-confirma-lei-e-clarin-tera-de-vender-parte-de-ativos,1091151,0.htm
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-232355-2013-10-29.html
http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-232355-2013-10-29.html


 

Oportunidades 
 
Bolsas de pesquisa 

 
History Institute, UT Austin, 
announces "Capital and Commodities" 
theme in 2014-15 
    
The Institute for Historical Studies at the 
University of Texas at Austin announces 
its 2014-15 theme, Capital and 
Commodities. For the Institutes 201415 
program, we   invite proposals for 
research into the history of capital and 
commodities. The IHS invites applications 
for resident fellows at all ranks. Deadline: 
January 15, 2014. For more information 
about the institute's fellowship and 
application process, please visit: 
http://www.utexas.edu/cola/insts/historical
studies/fellowships/resident-fellows.php 
 
Applications Open: Oxford-Princeton 
Global Leaders Fellowship 
 
Applications are invited from nationals of 
non-OECD countries for a number of two-
year fellowships to work on global 
governance and the role of developing 
and emerging countries in the world 
political economy; fellowships will be 
awarded to start in September 2014 for a 
year’s study at the University of Oxford 
followed by a year at Princeton 
University. These are available from our 
website at http://glf.univ.ox.ac.uk; from 

email: glf@univ.ox.ac.uk; Deadline 18th 
November 2013 
 
Processo Seletivo: Bolsista de 
Pesquisa Konrad Adenauer em 
Estudos Europeus 

O Centro de Relações Internacionais do 
Centro de Pesquisa e Documentação em 
História Contemporânea do Brasil, 
Fundação Getulio Vargas (CPDOC/FGV), 
em parceria com a Fundação Konrad 
Adenauer no Brasil, comunica a abertura 
do processo para a atribuição de 1 (uma) 
Bolsa de Pesquisa Konrad Adenauer em 

Estudos Europeus (R$2.200,00). Mais 
informações 

 

Chamadas de Artigo (Revistas) 
 
Título: Ponto de Vista (Revista 
Eletrônica do NEIC) 
 
Com o objetivo de promover uma 
interlocução acadêmica, o Núcleo de 
Estudos do Empresariado, Instituições e 
Capitalismo (NEIC), coordenado pelo 
Prof. Renato Raul Boschi e vinculado ao 
Instituto de Estudos Sociais e Políticos 
da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (IESP-UERJ), convida os 
pesquisadores interessados a enviarem 
artigos que versem sobre 
Desenvolvimento, Instituições e 
Empresariado na América Latina. O 
Núcleo edita mensalmente a revista 
Ponto de vista: Perspectivas sobre o 
Desenvolvimento. Como se trata de uma 
revista de análise de conjuntura, estamos 
particularmente interessados em artigos 
críticos que contemplem temas políticos 
e socioeconômicos da atualidade dos 
países. Aceitamos artigos em português, 
espanhol e inglês em até 30 laudas. Mais 
informações: http://neic.iesp.uerj.br/ 
 
Journal Trans-going Borders: 
"Changes and continuities in the 
relationship between Asia and Latin 
America" 
 
This proposal, Changes and continuities 
in the relationship between Asia and Latin 
America, seeks to promote the study of 
Asia and its representations in Latin 
America, on purpose of the positions 
changes of the traditional extra-regional 
actors in Latin America. This call is open 
to all contributions, as part of the 
following themes, involving research, 
reflection and / or literature review: * 
Regionalism, integration and international 
cooperation for the sustainable 
development. Asia and Latin America, 
democratic alternatives under 
construction. Inequality, exclusion and 
poverty. Political, economic and social 

http://www.utexas.edu/cola/insts/historicalstudies/fellowships/resident-fellows.php
http://www.utexas.edu/cola/insts/historicalstudies/fellowships/resident-fellows.php
http://glf.univ.ox.ac.uk/
mailto:glf@univ.ox.ac.uk
http://ri.fgv.br/noticias/2013-10-11/selecao-para-bolsa-konrad-adenauer-em-estudos-europeus
http://ri.fgv.br/noticias/2013-10-11/selecao-para-bolsa-konrad-adenauer-em-estudos-europeus
/


 
challenges from a comparative 
perspective. Link 
 
 
ACLA 2014: Capitalizing the Periphery 
in the Global South 
 
Local: New York, Data: 1/11/2013 
 
We invite papers that investigate past 
and present forms of “capitalizing” lands, 
including possible questions of: 
Ecocritical approaches to the global 
South, Unbounded/ Untimely lands, 
Imaginary geographies, Questions of 
extraction, exploitation, Ideological 
cartographies, Discourses of depletion, 
exhaustion, contagion, Biopolitics and de-
populated/ unpopulated lands, The 
creation and capitalization of frontiers. 
Contact: croger13@gmu.edu URL:  
www.www.acla.org/acla2014/capitalizing-
the-periphery-in-the-global-south/ 
 
 

Chamadas Congressos 
 
REPAL:  Red de Economía Política de 

América Latina:   
 
Conference on New Knowledge Frontiers 
in the Political Economy of Latin America 

 
9-10 June 2014 

  
Pontificia Universidad Católica de Chile 
Santiago, Chile 
  
Convenors:  Juan Pablo Luna (PUC-
Chile), Vicky Murillo (Columbia 
University), Andrew Schrank (University 
of New Mexico) 
  
Program Chairs:  Ben Schneider (MIT) 
and Eduardo Silva (Tulane University) 
http://redeconomiapoliticaamlat.com/annu
al-meetings/ 
 

 
Sheffield Political Economy Research 
Institute Conference - The Global 
Contours of Growth & Development 
Beyond the Crisis 

The 2014 SPERI conference seeks to 
take discussion of the political economy 
of the crisis beyond its British and 
European contexts to focus centrally on 
the dynamics and patterns of the 
distribution of growth and development 
across the entire global political 
economy. Link  
 
Application Deadline: 31 January, 2014 
 

Redes Sociais 
 
Economic Sociology and Political 
Economy 

 
The global academic community of 
Economic Sociology and Political 
Economy, brings together more than 
11,000 researchers, students and 
practitioners interested in these scientific 
fields, from 65 countries. You are 
welcome to visit us, to join and please 
feel free to share this email and the 
community social networks websites with 
anyone who is interested in socio-political 
study of the economy: your colleagues, 
students and friends.  
 
Economic Sociology and Political 
Economy community: Facebook or on 
Twitter 
 
 

Multimedia 
 

Mariana Mazzucato: 

Government -- investor, 

risk-taker, innovator  

 

Ted Talk 
Link 

 
 

 
Foto principal: Joao Vicente jvc 
(Flickr Creative Commons) 
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