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O Núcleo de Estudos do Empresariado, Instituições e Capitalismo (NEIC)
objetiva formalizar as atividades de pesquisa na área da Economia Política que
vem sendo conduzidas há mais de trinta anos pelos coordenadores, focalizando
no papel do empresariado e nas condições existentes para o 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 social, econômico,
político e institucional; assim como das perspectivas para a formulação e
consolidação de novas alternativas para o desenvolvimento, não só brasileiro
como também latino-americano. O newsletter NEIC é uma publicação mensal que
reúne informes e notícias de destaque na agenda política e econômica do Brasil e
da América Latina. Este Boletim foi organizado com base nas notícias referentes
ao mês de fevereiro de 2018.
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Economia
Arrecadação Federal de impostos registrou uma alta real em 2017.
Arrecadação Federal de impostos registrou uma alta real em 2017 e totalizou
R$ 137.842 bilhões.
(Fonte: Valor Econômico)
O Ministério do Trabalho confirmou que o Brasil perdeu 20.832 vagas de
emprego formal em 2017.
O Ministério do Trabalho confirmou que o Brasil perdeu 20.832 vagas de
emprego formal em 2017, segundo o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged).
(Fonte: Valor Econômico)
A Dívida Pública Federal aumentou 1,89% em termos nominais.
A Dívida Pública Federal aumentou 1,89% em termos nominais na passagem de
novembro para dezembro, somando R$ 3.559 trilhões.
(Fonte: Valor Econômico)
Economia deve crescer 2,7% este ano, aponta o boletim Focus do Banco
Central.
Economia deve crescer 2,7% este ano, aponta o boletim Focus do Banco Central.
(Fonte: Valor Econômico)
O Banco Central reduziu a taxa básica de juros.
O Banco Central reduziu, pela 11ª vez consecutiva, a taxa básica de juros, agora
em 6,75% ao ano. Contudo o corte nos juros não chega ao bolso dos clientes.
(Fonte: Carta Capital)
Volume de serviços fecha ano de 2017 com queda.
Volume de serviços fechou ano de 2017 com queda de 2,8%, aponta o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Valor Econômico)
Banco Central não descarta novo corte de juros.
Banco Central não descarta novo corte de juros.
(Fonte: Valor Econômico)
Expectativa da indústria em relação ao aumento do emprego é a maior
desde março de 2014.

Expectativa da indústria em relação ao aumento do emprego é a maior desde
março de 2014, apontou a Confederação Nacional da Indústria (CNI).
(Fonte: CNI)
Lucro de grandes bancos cresce 21% em 2017.
Lucro de grandes bancos cresce 21% em 2017.
(Fonte: Valor Econômico)
O mercado de trabalho tem 26,4 milhões de trabalhadores subutilizados.
O mercado de trabalho tem 26,4 milhões de trabalhadores subutilizados,
informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Valor Econômico)
Pesquisa do IBGE aponta que Brasil possui mais de 4 milhões de pessoas
que desistiram de procurar emprego.
Pesquisa do IBGE aponta que Brasil possui mais de 4 milhões de pessoas que
desistiram de procurar emprego.
(Fonte: Valor Econômico)
Brasileiros ricos estão cada vez mais ricos.
Apesar da crise econômica dos últimos anos, brasileiros ricos estão cada vez
mais ricos, apontou o economista do Ipea, Sérgio Golbeti, que analisou os dados
da Receita Federal entre os anos de 2013 e 2016.
(Fonte: CUT)
As mulheres continuam a ocupar a menor fatia do mercado de trabalho
brasileiro.
As mulheres continuam a ocupar a menor fatia do mercado de trabalho brasileiro,
apesar de formarem a maioria da população em idade de trabalhar, segundo
dados da PNAD, divulgados pelo IBGE.
(Fonte: CUT)
Aumenta pessimismo dos brasileiros com os rumos da economia.
Pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostra que consumidores estão
menos otimistas em relação ao emprego e mais cautelosos na hora de fazer
compras.
(Fonte: CUT)

Política
FMI vê riscos para melhora da economia brasileira com eleição.
A recuperação econômica no Brasil ganhou força, impulsionada pelo consumo
e por investimentos privados, mas o "desfecho incerto das eleições gerais de
2018 pode afetar o crescimento econômico", afirmou Alejandro Werner, diretor
do Departamento do Hemisfério Ocidental do FMI.
(Fonte: Valor Econômico)
CNF sai em defesa da reforma da Previdência.
A Confederação Nacional das Instituições Financeiras
posicionamento em defesa da reforma da Previdência.

(CNF)

emitiu

(Fonte: CNF)
Falta de candidato forte do centro inquieta mercado.
Falta de candidato forte do centro inquieta mercado.
(Fonte: Estadão)
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que governo mapeará
pontos de resistência da reforma da Previdência.
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que governo mapeará
pontos de resistência da reforma da Previdência. Meirelles não negou a
possibilidade de mudar pontos da proposta para angariar apoio.
(Fonte: O Globo)
Após três anos de queda, Indicador de nível de atividade da Indústria
Paulista avança em 3,5% em 2017.
Após três anos de queda, Indicador de nível de atividade da Indústria Paulista
avança em 3,5% em 2017.
(Fonte: Fiesp)
Setores da economia devem puxar o crescimento ao longo deste ano.
Setores da economia que garantiram a reação da arrecadação em 2017, como
a indústria automotiva, química, construção civil, energia e de alimentos devem
puxar o crescimento da economia ao longo deste ano, segundo o Ministério do
Planejamento.
(Fonte: Estadão)

Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social aponta que
21% da população do país vive com os benefícios do programa.
Levantamento feito pelo Ministério do Desenvolvimento Social aponta que 21%
da população do país vive com os benefícios do programa.
(Fonte: Valor Econômico)
“Indústria apoia campanha Todos pela reforma da previdência – Pro
Brasil não quebrar”.
“Indústria apoia campanha Todos pela reforma da previdência – Pro Brasil não
quebrar”.
(Fonte: CNI)
Governo lança campanha pela reforma da Previdência.
Governo lança campanha “Todos pela reforma da Previdência”.
(Fonte: Gov)
Presidente da FenaPrevi afirma estar otimista em relação ao segmento,
independentemente da aprovação da reforma da Previdência.
Presidente da FenaPrevi afirma estar otimista em relação ao segmento,
independentemente da aprovação da reforma da Previdência.
(Fonte: Fenaprevi)
Reforma inadiável
Edson Franco , presidente da FenaPrevi (Federação Nacional de Previdência
Privada e Vida) e CEO da Zurich Seguros no Brasil saiu em defesa da reforma
da previdência. Segundo ele “trata-se de uma reforma inadiável”.
(Fonte: FenaPrevi)
Dificuldade em aprovar a reforma da Previdência.
O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que a
aprovação da reforma da Previdência é difícil e destacou o papel relevante dos
prefeitos e governadores de angariar votos favoráveis a aprovação.
(Fonte: Valor Econômico)

A Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) emitiu nota
oficial após a redução da taxa básica de juros Selic pelo Banco Central.
A Federação da Indústria do Estado de São Paulo (Fiesp) emitiu nota oficial
após a redução da taxa básica de juros Selic pelo Banco Central. Segundo a
Fiesp a redução precisa atacar os juros para o tomador final.
(Fonte: Fiesp)
O papel da indústria para o crescimento do país.
Em artigo publicado, Robson Braga, presidente da CNI, destaca a necessidade
de colocar a indústria no centro da estratégia de crescimento do país.
(Fonte: CNI)
CNI debate reformas para o Brasil avançar.
O evento, promovido pela CNI, em Brasília, reuniu representantes das
federações estaduais e associações setoriais com o objetivo de alinhar as
demandas da indústria à agenda do Congresso Nacional. Entre as pautas, a
reforma da Previdência e tributária são consideradas “imprescindíveis”.
(Fonte: CNI)
Setor da Agricultura e Pecuária saem em defesa da reforma da
Previdência
O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa
Catarina saiu em defesa da reforma da Previdência representando o setor da
Agricultura e Pecuária.
(Fonte: CNA)
CNI lidera missão ao Vale do Silício em busca de oportunidades na área
de inovação.
CNI lidera missão ao Vale do Silício em busca de oportunidades na área de
inovação.
(Fonte: CNI)

Intervenção no Rio de Janeiro pode vedar a tramitação da Reforma da
Previdência afirma o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
Intervenção no Rio de Janeiro pode vedar a tramitação da Reforma da
Previdência afirma o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
(Fonte: Valor Econômico)
Governo desiste de votar a reforma da Previdência.
Governo desiste da votação da reforma da Previdência, por falta de segurança
jurídica, e anuncia nova pauta prioritária no Congresso Nacional. Cabe
mencionar que constam na nova pauta a autonomia do Banco Central e a
privatização da Eletrobras.
(Fonte: G1)
“Governo não desistiu da reforma da Previdência”, afirmou o Ministro da
Fazenda.
“Governo não desistiu da reforma da Previdência”, afirmou o Ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles.
(Fonte: Valor Econômico)
Sem reforma da Previdência, governo pode ter gasto extra de R$ 19
bilhões em 2019, afirmou o Ministro da Fazenda.
Sem reforma da Previdência, governo pode ter gasto extra de R$ 19 bilhões
em 2019, afirmou o Ministro da Fazenda.
(Fonte: G1)
Fitch rebaixa a nota de crédito do Brasil após governo recuar com a
reforma da Previdência.
A agência de classificação de risco de crédito Fitch rebaixou o rating soberano
do Brasil para “BB-”. A agência ressaltou que “a decisão do governo de não

colocar mais em votação a reforma da previdência no Congresso representa
um revés importante na agenda reformista, que prejudica a confiança para a
trajetória de médio prazo das finanças públicas e do comprometimento político
de abordar a questão”.
(Fonte: Valor Econômico)
Após o corte da Fitch, o Ministério da Fazenda reiterou o compromisso do
governo e a necessidade de reforma.
Após o corte da Fitch, o Ministério da Fazenda reiterou o compromisso do
governo e a necessidade de reforma.
(Fonte: Valor Econômico)

América Latina
Economia venezuelana deve ter uma queda de 15% em 2018, informou o
FMI.
A economia da Venezuela deve ter uma queda de 15% em 2018, segundo a
projeção divulgada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI).
(Fonte: Valor Econômico)
O Presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera apresentou seu gabinete.
O Presidente eleito do Chile, Sebastián Piñera, apresentou seu gabinete
composto apenas por nomes da direita e velhos conhecidos de sua primeira
gestão (2010-2014), causando surpresa a integrantes da oposição que o
ajudaram a se reeleger.
(Fonte: Valor Econômico)
Equador elimina eleição indefinida. O Presidente Lenín Moreno venceu a
consulta popular com uma média de 67,5% dos votos.
Equador elimina eleição indefinida. O Presidente Lenín Moreno venceu a
consulta popular com uma média de 67,5% dos votos.
(Fonte: El País)
PIB da Colômbia fecha 2017 com avanço de 1,8%.
PIB da Colômbia fecha 2017 com avanço de 1,8%.
(Fonte: Valor Econômico)
Oposição venezuelana se recusa a participar das eleições chavistas.
Oposição venezuelana se recusa a participar das eleições chavistas.
(Fonte: El País)

