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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 maio de 2017.

Coordenador Acadêmico: Professor Doutor Renato Raul Boschi
EQUIPE:
Andrea Ribeiro (Doutoranda)
Bruno Salgado (Mestrando)
Carlos Pinho (Doutor)
Rafael Moura (Doutorando)

< Núcleo de Estudos do Empresariado, Instituições e Capitalismo >

NEIC/IESP/UERJ
Rua da Matriz, 82 - Botafogo
Rio de Janeiro, RJ, 22260-100
Brasil
Tel. +55-21-2266-8300

http: //neic .iesp.ue rj.br

Economia
A taxa de desemprego bateu novo recorde, segundo o IBGE
A taxa de desemprego bateu novo recorde desde o início do levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2012. São
aproximadamente 14,2 milhões de desempregados no país.
(Fonte: Valor Econômico)
Coordenador de trabalho e rendimento do IBGE afirma que não há nenhum
sinal de recuperação econômica
O coordenador de trabalho e rendimento do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Cimar Azeredo, afirmou que “não há absolutamente nada que
mostre qualquer indício de recuperação econômica”. Cimar ainda ressaltou que a
redução do número de trabalhadores com carteira assinada afeta a contribuição
previdenciária e a proteção social.
(Fonte: Valor Econômico)
A produção industrial nacional caiu 1,8% em março.
A produção industrial nacional caiu 1,8% em março, na comparação com o mês
anterior, aponta a Pesquisa Industrial Mensal do Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Foi o pior resultado desde o início da série histórica.
(Fonte: Valor Econômico)
Investimento público despenca 61% no primeiro trimestre
O Secretário de acompanhamento econômico do Ministério da Fazenda,
Mansueto Almeida, divulgou que o investimento público despencou 61% no
primeiro trimestre devido ao contingenciamento promovido pelo governo.
(Fonte: Valor Econômico)
Receita Federal divulga dados revelando que os super-ricos pagam 9 % de
imposto
Receita Federal divulga dados revelando que os super-ricos pagam 9% de
imposto e os ricos 12%. Vale destacar que os super-ricos representam 0,1%
daqueles que declaram IR, enquanto os ricos são 0,9% dos contribuintes.
(Fonte: Valor Econômico)
Lei de recuperação dos Estados e Municípios é sancionada sem vetos
Lei de recuperação dos Estados e Municípios é sancionada sem vetos. A medida
permite que estados que tenham alto endividamento e problemas de caixa
tenham o pagamento com a União suspensos por três anos, prorrogáveis por
igual período, desde que atendam às contrapartidas previstas. Após esse
período, os estados voltam a quitar seus débitos, com parcelas reduzidas. Vale
destacar que algumas

das contrapartidas exigidas pela União são o congelamento do reajuste dos
servidores públicos e a restrição à realização de concursos.
(Fonte: Valor Econômico)
Projeções para crescimento do PIB se mantiveram em 0,50% em 2017
As projeções para o crescimento do PIB se mantiveram em 0,50% em 2017 e
2,50% em 2018.
(Fonte: Valor Econômico)

Política
A reforma trabalhista foi aprovada na comissão especial da Câmara
dos Deputados
A maior reforma trabalhista desde a criação da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) em 1943 foi aprovada na comissão especial da Câmara dos
Deputados sem dificuldades. Proposta será encaminhada ao Plenário da
Câmara.
(Fonte: EL País)
FIESP emite nota favorável ao fim da contribuição sindical
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) emite nota favorável
ao fim da contribuição sindical. Federação afirma que é necessário lutar contra o
excesso de impostos, burocracia, paternalismo e Estado cartorial

(Fonte: FIESP)
O número de trabalhadores sindicalizados aumentou em meio ao
desemprego
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o número
de trabalhadores sindicalizados aumentou seguindo tendência contrária ao
desemprego. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad) ainda revelam que é a maior proporção de sindicalizados desde o início
da série histórica
(Fonte: Valor Econômico)
O Ministério da Fazenda lançou site para divulgar informações detalhadas
sobre o tema da Previdência
O Ministério da Fazenda lançou site para divulgar informações detalhadas
sobre o tema da Previdência. O site apresenta informações orçamentárias,
estatísticas e dados em relação à Previdência no Brasil, além de refutar a tese
de que não há um déficit nas contas da Previdência.
(Fonte: Ministério da Fazenda)
CNI emite nota afirmando a importância da modernização das relações
de trabalho no Brasil
Após aprovação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados, a
Confederação Nacional da Indústria (CNI) emitiu nota afirmando a importância
da modernização das relações de trabalho no Brasil para que a economia volte
a crescer, e espera que o Senado Federal trate o tema como prioridade.

(Fonte: CNI)
Ajuste fiscal e a aprovação de reformas deverão impulsionar
os investimentos em infraestrutura no Brasil
O vice -presidente do Banco Mundial, Jorge Familiar, afirmou que a política de
ajuste fiscal e a aprovação de reformas deverão impulsionar os investimentos
em infraestrutura no Brasil
(Fonte: Valor Econômico)
Governo pretende estimular os investimentos em infraestrutura
Para ampliar os investimentos em infraestrutura, o governo aposta em nova
legislação para as agências reguladoras e na simplificação e apoio financeiro,
técnico a municípios e Estados que adotarem concessões ou Parcerias
Público-Privadas (PPPs).
(Fonte: Valor Econômico)
Meirelles afirma que a aprovação da Reforma da Previdência é
fundamental para que o governo cumpra o teto de gastos
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que a aprovação da
Reforma da Previdência é fundamental para que o governo cumpra o teto de
gastos, novo regime fiscal aprovado ano passado que prevê o crescimento das
despesas federais por 20 anos apenas com base na correção da inflação.
(Fonte: Valor Econômico)
Vice-presidente da FIESP critica o governo
Vice-Presidente da Fiesp, Benjamin Steinbruch, criticou as decisões do
governo afirmando que “as decisões se fundamentam no pressuposto ingênuo
de que o mercado regula tudo e que a indústria brasileira pode competir com
as concorrentes internacionais”.
(Fonte: Folha de São Paulo)
Ministro da Fazenda e o Presidente do Banco Central se reúnem para
acalmar o mercado
Em meio a mais uma crise política, o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
e o Presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, se reuniram com
representantes do Fundo Monetário Internacional (FMI) e de bancos afirmando
que o foco da política econômica não muda e as reformas trabalhista e
previdenciária serão aprovadas.
(Fonte: Valor Econômico)

A agência de classificação de risco Moody’s avalia que a crise política
pode comprometer as reformas estruturais
Em boletim divulgado, a agência de classificação de risco Moody’s avalia que a
crise política pode comprometer as reformas estruturais em curso, contudo
ainda mantém a nota do Brasil com perspectiva estável afirmando que as
implicações das denúncias envolvendo o Presidente Michel Temer não estão
claras.
(Fonte: Valor Econômico)
A CNI emitiu nota oficial afirmando à necessidade de manter a confiança e
dar continuidade às reformas
Em meio à turbulência política a Confederação Nacional da Indústria (CNI)
emitiu nota oficial afirmando à necessidade de manter a confiança e dar
continuidade às reformas trabalhista, previdenciária e tributária. A CNI
ainda afirma que os avanços conquistados nos últimos meses não podem
ser perdidos.
(Fonte: CNI)
Mercado discute reformas sem o Presidente Temer
Mercado discute o avanço das reformas estruturais sem o Presidente Michel
Temer. Vale destacar a frase de um gestor de multimercados, “o mercado não
morre de amor pelo Temer, mas pela agenda de reformas”.
(Fonte: Valor Econômico)

América Latina
Centro e Esquerda rompem pela primeira vez em três décadas no Chile
Centro e Esquerda rompem pela primeira vez em três décadas no Chile. A
Democracia Cristã decidiu lançar candidata própria na eleição presidencial de
novembro.
Os democratas cristãos e os socialistas selaram uma aliança no final da
ditadura de Pinochet formando a Concertación e os primeiros quatro Governos
da transição
(Fonte: El País)
Confrontos entre grupos favoráveis e contrários ao Presidente Nicolás
Maduro aumentam
Confrontos entre grupos favoráveis e contrários ao Presidente Nicolás Maduro
aumentam. Governo já anunciou eleições locais para aliviar a tensão.
(Fonte: El País)
A Venezuela anunciou que o país iniciará o processo de saída da
Organização dos Estados Americanos (OEA)
A chanceler venezuelana, Delcy Rodríguez, anunciou que o país iniciará o
processo de saída da Organização dos Estados Americanos (OEA). Rodríguez
ainda declarou: “A Venezuela não participará de nenhuma atividade que
pretenda posicionar o intervencionismo e a ingerência desse grupo de países,
que só procuram perturbar a estabilidade de nosso país. São ações dirigidas
por um grupo de países mercenários da política para cercear o direito do povo
venezuelano ao futuro”.
(Fonte: El País)
Governo chileno apresentará projeto de reforma da previdência em julho
Governo chileno apresentará projeto de reforma da previdência em julho. O
projeto de lei prevê aumento dos valores de aposentadoria pública. Segundo a
Presidente Bachelet, “Devemos avançar em direção a um sistema de
segurança social verdadeiramente misto, onde todos desempenham seu papel,
onde a solidariedade vem do esforço pessoal, onde o Estado e os
empregadores desempenham seu papel correspondente"
(Fonte: Valor Econômico)

O número de mortos em protestos contra o atual governo de Nicolás
Maduro na Venezuela aumentou
O número de mortos em protestos contra o atual governo de Nicolás Maduro
na Venezuela aumentou, atingindo cerca de 42. Segundo o Fundo Monetário
Internacional (FMI) a grave crise política e econômica se reflete na escassez de
alimentos e remédios, e na mais alta inflação do mundo, que chegaria a 720%
este ano
(Fonte: Valor Econômico)
As exportações da América Latina e do Caribe cresceram 17% no primeiro
trimestre de 2017
O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) divulgou que as
exportações da América Latina e do Caribe cresceram 17% no primeiro
trimestre de 2017 em razão do aumento dos preços de matérias-primas. Vale
frisar que as exportações vinham de quatro anos de queda consecutivas.
(Fonte: Valor Econômico)

Eventos Acadêmicos
III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía (SASE-RISE) – Sociedad,
Cultura y Desarollo Sustenible de Iberoamérica 2017
Fundada en 1989, la Sociedad para el Desarrollo de la Socioeconomía (Society
for the Advancement of Socioeconomics – SASE) es una institución
internacional con miembros en más de cincuenta países. La SASE organiza
una reunión anual principal, además de reuniones regionales, eventos
académicos locales, y publica una revista, la Socio-Economic Review (SER).
En 2013, se llevó a cabo la Primera Reunión Iberoamericana de
Socioeconomía y tuvo lugar en la Universidad Nacional Autónoma de México.
La II Reunión Iberoamericana de Socioeconomía, celebrada en 2015, se llevó a
cabo en Porto Alegre, en la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil.
En 2017, la III Reunión Iberoamericana de Socioeconomía tendrá lugar en
Cartagena de Indias, Colombia. Para esta ocasión, la organización de este
encuentro liderado por la SASE, estará a cargo de la Facultad de Economía y
Negocios - FEN, el Instituto de Estudios para el Desarrollo – iDe y la maestría
en Desarrollo y Ambiente de la Universidad Tecnológica de Bolívar, con el
apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad Autónoma de Madrid, España. El tema central de la III RISE:
Sociedad, Cultura y Desarrollo Sostenible en Iberoamérica busca aportar al
debate teórico y político sobre la complejidad que entraña la sustentabilidad del
desarrollo y el crecimiento económico en los países de Iberoamérica, bajo un
enfoque multidimensional y con la participación de académicos e
investigadores de diferentes disciplinas, tales como, economía, ciencia política,
filosofía, sicología, antropología, historia, derecho y sociología.
Mesas Temáticas
1) El debate sobre el estado de la socio-economía
2) Globalización y desarrollo humano
3) Gobernanza ambiental, movimientos sociales y desarrollo
4) Regulación, supervisión y sistema financiero
5) Horizonte demográfico, relaciones laborales y bienestar
6) Desarrollo sostenible, cambio climático y equilibrio ambiental

7) Economía creativa, cultura y desarrollo
8) Insularidad, soberanía y dinámicas territoriales
9) Paz, posconflicto y democracia
10) Innovación, emprendimiento, competitividad y desarrollo
11) Turismo y desarrollo
12) Desarrollo regional y urbano
(Fonte: SASE)

