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Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) - Rino Levi e Paulo Mendes da Rocha

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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notícias referentes aos meses de maio e
junho de 2013.
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Economia
Opiniões sobre o aumento da taxa
de juros
O professor de Economia do Instituto de
Ensino e Pesquisa (Insper) Otto Nogami
diz que, pela falta de infraestrutura do
País, o investimento privado não se
sente estimulado. Nessas condições, diz
ele, a decisão do Copom sinaliza uma
adequação da taxa básica de juros à
capacidade estrutural de oferta do País.
(Fonte: Estadão).

Nota oficial de FIESP sobre o
aumento da taxa de juros
Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do
Ciesp, diz que subir a Selic reduz
capacidade de crescimento do país.
(Fonte: FIESP)

CNI: Nova alta dos juros dificulta o
crescimento de uma indústria já
estagnada
A nova elevação da Selic, de 0,50 ponto
percentual, apesar da intenção correta de
segurar a pressão nos preços, traz
ganhos
modestos
na
contenção
inflacionária e impõe mais dificuldades
para o setor industrial retomar o
crescimento, avalia a Confederação
Nacional da Indústria (CNI). (Fonte: CNI)

FIRJAN defende ajuste fiscal para
amenizar alta dos juros
O anúncio de mais uma alta da taxa
básica de juros no mesmo dia da
divulgação dos frustrantes resultados do
PIB expõe o dilema entre inflação e
crescimento com o qual a economia
brasileira se defronta. A saída para essa
armadilha seria o auxílio efetivo da
política fiscal no controle da inflação, sem

o qual o ciclo de aperto monetário imporá
elevados custos ao país em termos de
investimentos, produção e geração de
empregos. (Fonte: FIRJAN)

CUT considera desastre econômico
e social o aumento da Selic e
condena terrorismo dos bancos
A Contraf-CUT considera um grande
equívoco a decisão do Comitê de Política
Monetária (Copom) de elevar a taxa
básica de juros em mais 0,5%, tomada
no mesmo dia do anúncio do crescimento
pífio de 0,6% do PIB no primeiro
trimestre, e condena com veemência o
verdadeiro terrorismo que o mercado
financeiro vem exercendo sobre o Banco
Central para que encampe seus
interesses. (Fonte: CUT)

IEDI: PIB, mais duvidas do que
certezas
Muito embora tenha sido apurado
crescimento econômico no primeiro
trimestre desse ano – um crescimento
fraco de 0,6% ou o correspondente a
2,5% em base anual -, os resultados do
PIB brasileiro divulgados pelo IBGE
suscitam muito mais dúvidas do que
certezas. (Fonte: IEDI)

Produção industrial mostra
crescimento do investimento – Joao
Sicsú
O crescimento do PIB do primeiro
trimestre, divulgado semana passada, se
mostrou modesto, mas revelou uma
característica
de
qualidade:
o
investimento cresceu a uma taxa superior
à taxa de crescimento de toda a
economia. (Fonte: Carta Capital)

Política
Embaixador na OMC Roberto
Azevedo se reuniu com
representantes da FIESP
No
encontro,
representantes
do
agronegócio
e
da
indústria
de
transformação
falaram
sobre
negociações internacionais como a
Rodada de Doha e incremento da
participação da indústria brasileira como
competidora no mercado global. (Fonte:
FIESP)

Datafolha: Avaliação de Dilma e
intenção de voto a presidente
A atual presidente Dilma Rousseff e o expresidente Lula, ambos do PT, seguem
como
favoritos
na
corrida
pela
Presidência da República em 2014. Se a
eleição fosse hoje, ambos estariam à
frente de Aécio Neves (PSDB), Eduardo
Campos (PSDB), Marina Silva (sem
partido) e Joaquim Barbosa.
A preferência pela presidente, no
entanto, caiu nos cenários em que ela
aparece como nome do PT. No cenário
sem o nome do atual presidente do STF,
Dilma fica com 51%, e em seguida
aparecem Marina (16%), Aécio (14%) e
Campos (6%). Dizem ter a intenção de
votar em branco, nulo ou em nenhum
deles 7%, e 5% não souberam
responder. A petista também viu a
predileção por seu nome recuar neste
cenário (tinha 58%), enquanto a opção
pelo pré-candidato tucano cresceu (tinha
10%) e se manteve estável a preferência
por Marina (tinha 16%) e Campos (tinha
6%). (Fonte: Folha de São Paulo)

O que as manifestações no Brasil
nos dizem
Estes conflitos podem ser considerados o
pano de fundo que está por trás destas
manifestações: a falta de uma concepção
de participação da sociedade civil e dos
movimentos sociais na área da
infraestrutura. Vale a pena entender
melhor por que a sociedade civil
brasileira tem tão pouca participação
nesta área. (Fonte: Carta Capital)

América Latina
CNI: Mercosul ou Acordos
comerciais?
A Confederação Nacional da Indústria
(CNI) entende que a perda de
competitividade da indústria brasileira e a
queda nas exportações de semi e
manufaturados sinaliza que o Brasil
precisa dar mais atenção às negociações
internacionais. O país corre o risco de
perder mais espaço em seus mercados
exportadores se não entrar no jogo
mundial e buscar novas parcerias no
comércio internacional. (Fonte: Portal
Industria)

ALCA II: Alianza del Pacífico: ¿El
nuevo club neoliberal? – Alfredo
Zaiat
La Alianza del Pacífico marca el regreso
con fuerza de la idea de la apertura
pasiva al comercio mundial, reservando
para América latina el papel de
proveedora de recursos naturales,
materias
primas
agropecuarias
y
alimentos. Con amplio apoyo de
corrientes conservadoras y de grandes
medios de comunicación, tiene

asegurada su publicidad como la
estrategia para alcanzar la bonanza en

los países de la región. (Fonte: Pagina
12)

O “cisma do Pacífico” – José Luis
Fiori
Promovido por México, Chile, Peru e
Colômbia, o “cisma do Pacífico” tem mais
importância ideológica do que econômica
dentro da América do Sul, e seria quase
insignificante politicamente se não fosse
por se tratar de uma pequena fatia do
projeto Obama de criação de uma área
de reafirmação do poder norte-americano
no Pacífico. (Fonte: Carta Maior)

Bresser Pereira sobre Argentina:
Durante
um
tempo,
vendo
a
responsabilidade fiscal, o superávit em
conta corrente e a neutralização da
doença holandesa, acreditei que os
argentinos
haviam
aprendido
a
administrar o câmbio e a garantir a
competitividade do país, e que poderiam
ser
um
exemplo
de
novo
desenvolvimentismo para o Brasil, que
até hoje não aprendeu essa lição. Mas,
com tristeza, vejo agora uma estratégia
de desenvolvimento que poderia ter
garantido prosperidade e estabilidade
para a Argentina caminhar para o
fracasso. (Fonte: Bresser Pereira)

(or soon-to-be PhDs) working on topics
related to the above areas of research in
order to be sponsored by our Department
in an application for a Marie Curie
International Incoming Fellowships (MCIIF).

XI Congreso Nacional de Ciencia
Política
Del 17 al 20 de julio de 2013, Paraná,
Entre Ríos. La Política en Movimiento.
Estados, democracias y diversidades
regionales.
Organizan:
SAAP, Universidad Nacional de Entre
Ríos, Facultad de Trabajo Social.

Call for Applications for
students desiguALdades.net

Ph.D.

The Globalization of Nature and Social
Inequalities: Structures – Disputes –
Negotiations
Lima (Perú), October 21 - 25, 2013.
Deadline: June 30, 2013.

Call for Papers - Workshop: Inside,
outside, in between? New frames for
the European Unions engagement
abroad and the relations created.
Location: Leibniz Institute for Regional
Geography (IfL) Leipzig,

Oportunidades
Call for Applications - Marie Curie
International Incoming Fellowships,
University of Leicester (UK)
As part of its vision to promote further its
research culture and environment, the
Parties, Participation and Public Opinion
(3PO) research cluster of the Department
of Politics and International Relations of
the University of Leicester is seeking
expressions of interest from recent PhDs

London Summer School in Intellectual
History
The London Summer School in
Intellectual History is a rare opportunity
for graduate students to acquire further
training in the discipline and its different
methodologies. Running from 9 to 12
September, the summer school will
include: Special workshops Master
classes Feedback on current research.

Contact: history.intellectual@ucl.ac.uk
URL: www.historyofpoliticalthought.org/

Call for proposal for research Economic and social sciences
Description: The Schola Picentina invites call
for proposal for research for the 2014
academic year on the theme of "Economic
and social sciences". We want to find young
scholars as well as from leading senior
researchers with proposal in these research
areas:Innovation and industrial dynamics.
Contact: fellowship@schola-picentina.org
URL: www.schola-picentina.org

Global
Poverty
and
Postdoctoral Fellowship

Practice

Date: 2013-07-15 Description: The Global
Poverty and Practice Post Doctoral Fellows
program aims to support research and
teaching in a wide range of interdisciplinary
fields and on a variety of subject áreas
relevant to poverty, inequality, and poverty
action. This two year program challenges
Fellows to advance a research project.
Contact: burns@berkeley.edu

Grant
Opportunity:
Enduring
Questions
Course
Development
Grants
The National Endowment for the Humanities
offers grants of up to $38,000 to support the
development of a new undergraduate course
that will foster intellectual community through
the study of an enduring question.

Chamada IPSA 2014
IPSA has opened the call for papers for the
2014 Congress to be held in Montreal next
summer (19-24 July 2014). Deadline July 1,
2013. The core theme, ‘Challenges of
Contemporary Governance’ seems to speak
directly to our RC’s title. 2014 also marks the
20th anniversary of the foundation of the RC,
so it’d be great to have several panel
proposals from RC40.

