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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 janeiro de 2018.
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Economia
Redução do salário mínimo reduzirá em R$ 3,4 bilhões a despesa do
governo
O Ministério do Planejamento informou que o valor do salário mínimo de R$ 954
em 2018 vai reduzir em R$ 3,4 bilhões a despesa do governo.
(Fonte: Valor Econômico)
Expectativa de inflação dos consumidores cai ao menor nível desde 2007
A expectativa mediana dos consumidores brasileiros para a inflação nos 12
meses seguintes recuou 0,4 ponto em relação ao mês anterior, ao passar de 5,8%
para 5,4%, menor nível desde setembro de 2007 (5,2%), informou a Fundação
Getulio Vargas (FGV).
(Fonte: Valor Econômico)
Inflação está voltando a normalidade, afirma o IBGE
Com o escoamento da safra recorde praticamente concluído e a melhora gradual
do emprego, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Amplo (IPCA) está "voltando à normalidade", disse o gerente de Índices de
Preços ao Consumidor do IBGE, Fernando Gonçalves.
(Fonte: Valor Econômico)
O Índice de Construção Civil sobe 3,82% em 2017, informou o IBGE
O Índice de Construção Civil sobe 3,82% em 2017, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Valor Econômico)
A prévia da inflação oficial brasileira, representada pelo IPCA-15, avançou
0,39% na passagem de dezembro para janeiro, informou o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
A prévia da inflação oficial brasileira, representada pelo IPCA-15, avançou 0,39%
na passagem de dezembro para janeiro, informou o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Valor Econômico)
OCDE prevê crescimento firme no Brasil
As perspectivas continuam a apontar para um crescimento firme no Brasil,
segundo os Indicadores Compostos Avançados (ICA) da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).
(Fonte: Valor Econômico)

Banco Mundial prevê crescimento de 2% para o Brasil este ano
De acordo com o relatório "Global Economic Prospects", divulgado pelo Banco
Mundial, a previsão de crescimento para o Brasil é de 2% este ano.
(Fonte: Valor Econômico)
O Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) apresentou expansão de
0,49%.
O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado uma
"prévia" do resultado do PIB, que é divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), teve expansão de 0,49% em novembro, na
comparação com outubro.
(Fonte: O Globo)

Política
Pesquisa aponta que corrupção é o principal tema para 62% dos
brasileiros.
Pesquisa aponta que corrupção é o principal tema para 62% dos brasileiros.
(Fonte: Valor Econômico)
Informalidade puxa geração de empregos no país novamente.
Informalidade puxa geração de empregos no país novamente. Enquanto o
número de pessoas empregados no setor privado com carteira assinada
recuou em 194 mil pessoas no trimestre encerrado em novembro o total de
trabalhadores sem carteira cresceu em 411 mil nessa mesma base temporal.
(Fonte: Valor Econômico)
Desemprego é de 12% no trimestre até novembro e atinge 12.571 milhões.
Desemprego é de 12% no trimestre até novembro e atinge 12.571 milhões de
pessoas.
(Fonte: Valor Econômico)
Indústria paulista tem menor fechamento de vagas desde 2011, apontou a
pesquisa de nível de emprego do Estado de São Paulo.
Indústria paulista tem menor fechamento de vagas desde 2011, aponta
pesquisa de nível de emprego do Estado de São Paulo.
(Fonte: Fiesp)
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou ser possível que o
déficit primário em 2017 tenha ficado abaixo de R$ 130 bilhões.
O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmou ser possível que o déficit
primário em 2017 tenha ficado abaixo de R$ 130 bilhões.
(Fonte: Valor Econômico)
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que o governo
continua revisando as estimativas de receitas e despesas para calcular o
tamanho do valor a ser bloqueado no Orçamento de 2018.
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, afirmou que o governo continua
revisando as estimativas de receitas e despesas para calcular o tamanho do
valor a ser bloqueado no Orçamento de 2018.

(Fonte: Valor Econômico)
O Ministro do Planejamento afirmou que o governo continuará lutando
para votar e aprovar a reforma da Previdência.
O ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, disse que o governo continuará
lutando para votar e aprovar a reforma da Previdência, e que não considera a
possibilidade de votar depois de fevereiro, ou mesmo mais especificamente em
novembro, após as eleições.
(Fonte: Valor Econômico)
A agência de classificação de riscos Moody’s divulgou um documento
sobre as perspectivas fiscais para os países da América Latina.
A agência de classificação de riscos Moody’s divulgou um documento sobre as
perspectivas fiscais para os países da América Latina. No documento, a
agência de rating diz que a perspectiva negativa para a nota Ba2 do Brasil
reflete "preocupações com as perspectivas de consolidação fiscal e
estabilização da dívida, devido às dificuldades na aprovação das reformas".
(Fonte: Valor Econômico)
A Moody's divulgou relatório afirmando que o Brasil não deve conseguir
cumprir a chamada "regra de ouro", o que pressionará o rating do país.
A Moody's divulgou relatório afirmando que o Brasil não deve conseguir cumprir
a chamada "regra de ouro", o que pressionará o rating do país. Presente na
Constituição, a "regra de ouro" determina que as operações de crédito da
União não podem ser maiores que as despesas de capital (essencialmente
investimentos).
(Fonte: Valor Econômico)
Ibovespa passa de 83 mil pontos após condenação confirmada de Lula.
Ibovespa passa de 83 mil pontos após condenação confirmada de Lula.
(Fonte: Valor Econômico)
O déficit da Previdência Social disparou em 2017.
O déficit da Previdência Social dos trabalhadores da iniciativa privada e dos
servidores públicos disparou em 2017 e atingiu o patamar recorde de R$ 268,8
bilhões, o equivalente a um aumento de 18,5% na comparação com 2016.
(Fonte: Valor Econômico)

A agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) rebaixou o
Brasil para três níveis abaixo do grau de investimento com perspectiva
estável.
A agência de classificação de risco Standard & Poor's (S&P) rebaixou o Brasil
para três níveis abaixo do grau de investimento com perspectiva estável. Em
comunicado, a S&P informou que o Brasil está demorando para implementar as
reformas que reduzam os riscos fiscais do país, principalmente a da
Previdência. “Apesar de vários avanços da administração Michel Temer, o
Brasil fez progresso mais lento que o esperado em implementar uma legislação
significativa para corrigir a derrapagem fiscal estrutural e o aumento dos níveis
de endividamento”, justificou a agência.
(Fonte: EBC)
As renúncias fiscais de contribuições previdenciárias devem aumentar
em ritmo acelerado, informou a Receita Federal.
As renúncias fiscais de contribuições previdenciárias resultantes de
parcelamentos especiais da União devem avançar em ritmo bem maior por
conta dos programas abertos no ano passado, informou a Receita Federal.
(Fonte: Valor Econômico)
Privatização é positiva para o crédito da Eletrobras, diz Moody's.
Privatização é positiva para o crédito da Eletrobras, diz Moody's.
(Fonte: Valor Econômico)
O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou estar
confiante sobre a aprovação da privatização da Eletrobras até o mês de
abril.
O Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou estar confiante
sobre a aprovação da privatização da Eletrobras até o mês de abril.
(Fonte: Valor Econômico)
A produção industrial apresentou melhor resultado desde 2011.
A produção industrial apresentou melhor resultado desde 2011, informou a
Confederação Nacional da Indústria (CNI). O índice que mede o crescimento
da produção em relação ao mês anterior ficou em 42,4 pontos em dezembro.
(Fonte: CNI)

CNI defende a necessidade de reforma da previdência em seu site.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) reiterou a necessidade da reforma
da previdência em seu site.
(Fonte: CNI)
“O Brasil está experimentando uma das maiores desindustrializações da
história da economia”, afirmou o economista Ha-Joon Chang.
“O Brasil está experimentando uma das maiores desindustrializações da
história da economia”, afirmou o economista Ha-Joon Chang.
(Fonte: El País)
O Presidente Michel Temer defendeu a necessidade de realizar a reforma
da Previdência no Brasil durante o Fórum Econômico Mundial em Davos
O Presidente Michel Temer (PMDB) defendeu a necessidade de realizar a
reforma da Previdência no Brasil. "Nosso próximo passo é consertar a
Previdência Social, tarefa para qual nós estamos muito empenhados. Cada vez
mais, o povo brasileiro percebe que o sistema atual é injusto e insustentável.
Portanto, nós vamos batalhar dia e noite pelo voto no Congresso Nacional para
aprovar a proposta que ali está", disse Temer.
(Fonte: El País)
Agenda de reformas não será afetada por eleições, afirmou o presidente
Michel Temer em Davos.
Agenda de reformas não será afetada por eleições, afirmou o presidente Michel
Temer em Davos.
(Fonte: Valor Econômico)
Investimento externo direto pode chegar a US$ 80 bilhões em 2018, prevê
Meirelles.
Investimento externo direto (IED) pode chegar a US$ 80 bilhões em 2018,
prevê Meirelles, ministro da Fazenda.
(Fonte: Valor Econômico)

América Latina
O Banco Central da Argentina reduziu a taxa básica de juros em 0,75
pontos percentual.
O Banco Central da Argentina reduziu a taxa básica de juros em 0,75 pontos
percentual, para 27,25% ao ano. O corte, justificado pelo comportamento da
inflação nos últimos meses e projeções para o primeiro trimestre, correspondeu
às expectativas do mercado.
(Fonte: Valor Econômico)
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que concorrerá a um
segundo mandato nas eleições presidenciais que devem ocorrer até o fim
de abril.
O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, disse que concorrerá a um
segundo mandato nas eleições presidenciais que devem ocorrer até o fim de
abril. A eleição presidencial estava prevista para outubro, segundo a
Constituição venezuelana, mas será antecipada.
(Fonte: Valor Econômico)
O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou projeção de crescimento do
Brasil e vê risco político na América Latina.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou projeção de crescimento do
Brasil e vê risco político na América Latina.
(Fonte: El País)
O fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED) caiu 16% globalmente em
2017, mas aumentou 4% no Brasil, apontou a Agência das Nações Unidas
para o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad).
O fluxo de Investimento Estrangeiro Direto (IED) caiu 16% globalmente em
2017, mas aumentou 4% no Brasil, apontou a Agência das Nações Unidas para
o Comércio e o Desenvolvimento (Unctad).
(Fonte: Valor Econômico)
Governo chileno condena manipulação no relatório do Banco Mundial.
O Governo chileno condenou a manipulação no relatório do Banco Mundial. Em
comunicado, o ministro de Economia chileno, Jorge Rodríguez Grossi, afirmou
que o caso se trata de uma "imoralidade poucas vezes vista". Grossi
considerou as declarações de Romer "muito francas e honradas", mas avaliou

que elas revelam um "escândalo de grandes proporções". "O objetivo era
mostrar uma deterioração econômica durante o governo de Bachelet, com
intenções basicamente políticas", disse o ministro de Economia do Chile.
(Fonte: Carta Capital)

