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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 março de 2018.
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Economia
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
divulgou relatório projetando o crescimento do PIB brasileiro em 2,2% este
ano.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
divulgou relatório projetando o crescimento do PIB brasileiro em 2,2% este ano e
de 2,4% em 2019. De acordo com a OCDE o maior compromisso do governo
com a sustentabilidade fiscal e diversas reformas estruturais melhoraram a
confiança e os indicadores a curto prazo.
(Fonte: Valor Econômico)
Brasil tem 12,7 milhões de desempregados.
Brasil tem 12,7 milhões de desempregados, afirma o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
(Fonte: Valor Econômico)
Banco Mundial sugere rever cálculo do salário mínimo por considerá-lo
elevado.
Banco Mundial sugere rever cálculo do salário mínimo por considerá-lo elevado.
(Fonte: Valor Econômico)
Banco Mundial sugere que uma aceleração na abertura comercial poderia
tirar 6 milhões de pessoas da pobreza no Brasil.
O relatório “Emprego e Crescimento – A Agenda da Produtividade”, divulgado
pelo Banco Mundial sugere que uma aceleração na abertura comercial poderia
tirar 6 milhões de pessoas da pobreza no Brasil. De acordo com a instituição, um
movimento de diminuição unilateral de tarifas teria como efeito a elevação dos
níveis de emprego de forma permanente no país.
(Fonte: Valor Econômico)
Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê alta de 4% no comércio do G-20.
O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê alta de 4% no comércio do G-20.
No caso do Brasil, o FMI advertiu que o país pode sofrer consequências com a
eleição deste ano.
(Fonte: Valor Econômico)
O setor de serviços é a atividade mais atrasada no processo de
recuperação da crise econômica mais recente.
O setor de serviços é a atividade mais atrasada no processo de recuperação da
crise econômica mais recente. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística (IBGE) mostram que o volume de serviços prestados no país recuou
2,7% nos 12 meses até janeiro.
(Fonte: Valor Econômico)
Investimentos chineses no Brasil somam US$ 349 bilhões no 1º bimestre de
2018.
Investimentos chineses no Brasil somam US$ 349 bilhões no 1º bimestre de 2018,
divulgou o Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
(Fonte: Valor Econômico)
Lucro líquido das empresas estatais triplicou em 2017.
O lucro líquido do conjunto das empresas estatais em 2017 mais que triplicou
ante os R$ 4,596 bilhões verificados em 2016, informou o secretário de
Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do
Planejamento, Fernando Soares.
(Fonte: Valor Econômico)
O Banco Central reduziu a taxa Selic para 6,5%.
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa Selic
de 6,75% ao ano para 6,5%.
(Fonte: Valor Econômico)
IPEA prevê alta de 1% do PIB no primeiro trimestre.
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou a projeção de
crescimento do PIB brasileiro no primeiro trimestre em 1%. Caso seja confirmada
a projeção, o PIB terá seu quinto trimestre consecutivo de avanço.
(Fonte: Valor Econômico)

Política
OCDE afirma que Brasil precisa continuar promovendo reformas
estruturais.
O Secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE) afirmou que o Brasil precisa continuar promovendo
reformas estruturais para um crescimento mais resiliente.
(Fonte: Valor Econômico)
OCDE apresenta recomendações para o governo brasileiro retomar o
crescimento.
A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)
apresentou uma lista com mais de 20 principais questões e suas
recomendações para que o governo brasileiro adote. Entre elas destaca-se o
corte de gastos e a formalização da independência do Banco Central (BC).
(Fonte: Valor Econômico)
A agência de classificação de risco Moody’s elevou a previsão de alta do
PIB brasileiro em 2019.
A agência de classificação de risco Moody’s elevou a previsão de alta do PIB
brasileiro em 2019. Segundo a agência “a economia do Brasil está melhorando
firmemente, com o apoio de um forte setor externo”.
(Fonte: Valor Econômico)
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) saiu em defesa da
convergência de regras tributárias brasileiras com os padrões da OCDE.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) saiu em defesa da convergência
de regras tributárias brasileiras com os padrões da OCDE.
(Fonte: CNI)
FIESP emite nota após a divulgação de crescimento do PIB brasileiro.
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) emitiu nota após a
divulgação do crescimento do PIB de 2017. Segundo a Fiesp, para o
crescimento ser mais robusto é necessário a redução dos juros.
(Fonte: Fiesp)
Confiança do agronegócio avança.

Confiança do agronegócio avança e sinaliza uma recuperação dos ânimos que
haviam esfriado ao longo do ano, informou o gerente do Departamento do
Agronegócio da Fiesp.
(Fonte: Fiesp)
Governo perde ao votar Medida Provisória que altera a tributação dos
fundos exclusivos de investimento.
A equipe econômica foi derrotada pela própria base aliada do governo na
aprovação do texto desfigurado da Medida Provisória (MP) que altera a
tributação de fundos exclusivos de investimento. A proposta desagradou a
integrantes do mercado financeiro e grandes investidores, que têm feito forte
pressão sobre os parlamentares e até sobre o presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), para barrar a mudança.
(Fonte: CNF)
CNI divulga mapa estratégico da indústria para 2018-2022.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou o mapa estratégico da
indústria para 2018-2022. Entre os pontos destacam-se tributação, relações de
trabalho, eficiência do Estado, governança e desburocratização.
(Fonte: CNI)
Brasil foi o país mais afetado pela tarifa do aço, afirma Cebri.
Brasil foi o país mais afetado pela nova tarifa sobre o aço, disse o presidente
do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).
(Fonte: Valor Econômico)
FIESP lança campanha "Chega de Engolir o Sapo".
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) lançou a
campanha “Chega de engolir o sapo” para combater os juros altos no Brasil.
(Fonte: Fiesp)
Pesquisa divulgada pela CNI/Ibope aponta que 44% dos eleitores querem
próximo presidente priorize o social.
Pesquisa divulgada pela CNI/Ibope aponta que 44% dos eleitores querem
próximo presidente priorize o social, com melhorias na saúde, educação,
segurança e da desigualdade social.
(Fonte: CNI)
Para 92% dos brasileiros, é importante que candidatos à Presidência da
República defendam o controle de gastos públicos.

Para 92% dos brasileiros, é importante que candidatos à Presidência da
República defendam controle de gastos públicos, informou pesquisa divulgada
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).
(Fonte: CNI)
Governo Federal lança pacote de incentivos à modernização do parque
fabril brasileiro para estimular a chamada “indústria 4.0”.
Governo Federal lança pacote de incentivos à modernização do parque fabril
brasileiro para estimular a chamada “indústria 4.0”.
(Fonte: Valor Econômico)
Movimentos populares e sindicais, indígenas se articulam para lutar
contra a mercantilização da água.
Após o governo de Michel Temer, anunciar no 8º Fórum Mundial da Água, o
marco regulatório para o saneamento básico, visando privatizar e limitar
serviços públicos nos municípios, movimentos populares e sindicais, indígenas
se articulam para lutar contra a mercantilização da água.
(Fonte: CUT)
Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST)
ocuparam a sede da Nestlé em São Lourenço.
Mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) ocuparam
a sede da Nestlé em São Lourenço. O movimento denuncia a entrega das
águas ás corporações internacionais. Vale destacar que em janeiro de 2018 o
presidente Temer se reuniu com o presidente da Nestlé, Paul Bulcke, para
discutir a exploração do Aquífero Guarani.
(Fonte: MST)
Servidores de São Paulo mantêm greve contra o projeto de lei 621/2016
que pretende elevar a contribuição previdenciária de 11% para 14%.
Servidores de São Paulo mantêm greve contra o projeto de lei 621/2016 que
pretende elevar a contribuição previdenciária de 11% para 14%.
(Fonte: CUT)
“Compromisso com o ajuste fiscal é imprescindível” afirmou a
economista-chefe da consultoria XP Investimentos.
“Compromisso com o ajuste fiscal é imprescindível” afirmou a economistachefe da consultoria XP Investimentos, Zeina Latif. Segundo Zeina: “Não dá
para esperar que o governo trave sozinho essa luta. É preciso ter espírito
republicano, senão vamos dar o abraço do afogado. Se cada um pensar no seu

setor e não pensar no todo, vamos ter um Brasil que não consegue crescer,
que vai ficar pulando de crise em crise. A espinha dorsal do ajuste é a reforma
da Previdência".
(Fonte: CNI)
A CNI apresentou a campanha “SomosMaisSaneamento” no 8º Fórum
Mundial da Água.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) apresentou a campanha
“SomosMaisSaneamento” no 8º Fórum Mundial da Água. A iniciativa envolve
mais de 30 organizações que atuam em prol da agenda de saneamento básico,
entre as quais a CNI, e tem como objetivo o fortalecimento do debate sobre o
setor mais atrasado da infraestrutura no Brasil.
(Fonte: CNI)
Movimentos sociais protestam contra a privatização da Eletrobras.
Movimentos sociais protestam contra a privatização da Eletrobras.
(Fonte: CUT)
CNI emite posicionamento após o Banco Central anunciar a queda da taxa
de juros.
A Confederação Nacional da Indústria (CNI) emitiu posicionamento após o
Banco Central anunciar a queda da taxa de juros. Segundo a CNI, “juros baixos
são decisivos para elevar o consumo e os investimentos”.
(Fonte: CNI)

América Latina
À espera de eleições, América Latina tenta manter crescimento
econômico.
À espera de eleições, América Latina tenta manter crescimento econômico. “A
incerteza política pesará no processo de investimento nestas economias”,
salientou o chefe do departamento do Hemisfério Ocidental do FMI, Alejandro
Werner.
(Fonte: Valor Econômico)
Colômbia realiza eleições legislativas com estreia do partido Farc.
Colômbia realiza eleições legislativas com estreia do partido Farc.
(Fonte: Globo)
Sebastián Piñera, novo presidente chileno, fala sobre seus planos para o
futuro do país.
Sebastián Piñera, novo presidente chileno, fala sobre seus planos para o futuro
do país. Destaca-se entre suas propostas a modernização do Estado, reforma
tributária e trabalhista.
(Fonte: El País)
Congresso do Peru aceita novo pedido de abertura de impeachment
contra o presidente Pedro Pablo por “incapacidade moral”.
Congresso do Peru aceita novo pedido de abertura de impeachment contra o
presidente Pedro Pablo por “incapacidade moral”.
(Fonte: Valor Econômico)
A taxa de inflação da Argentina subiu 2,4% em fevereiro, segundo dados
oficiais.
A taxa de inflação da Argentina subiu 2,4% em fevereiro, segundo dados
oficiais.
(Fonte: Valor Econômico)
Brasil e Colômbia patrocinarão acordo de comércio entre Mercosul e
Aliança do Pacífico.
Após encontro com o Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, Michel
Temer, Presidente do Brasil, anuncia que os dois países irão patrocinar um
acordo de comércio entre o Mercosul e Aliança do Pacífico (México, Chile,
Colômbia e Peru).

(Fonte: Valor Econômico)
Países propõem ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a criação de
fundo para ajudar milhares de refugiados venezuelanos em países
fronteiriços.
Países propõem ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a criação de fundo
para ajudar milhares de refugiados venezuelanos em países fronteiriços.
(Fonte: Valor Econômico)
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que exigirá do
governo venezuelano a quitação de uma dívida de 1,3 bilhão de dólares.
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou que exigirá do governo
venezuelano a quitação de uma dívida de 1,3 bilhão de dólares.
(Fonte: El País)
Presidente do FMI, Christine Lagarde, reconhece os erros do passado e
afirma que “agora estamos mais atentos às pessoas, à proteção social".
De viagem à Argentina a presidente do FMI, Christine Lagarde, reconheceu os
erros do passado e afirmou que “agora estamos mais atentos às pessoas, à
proteção social, olhamos todos os aspectos da economia, tentamos medir o
nível de proteção que as pessoas precisam ao mesmo tempo em que medimos
como reduzir o gasto e aumentar a renda. Somos uma instituição diferente”.
(Fonte: El País)
O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina fechou 2017 com crescimento
de 2,9%, revelou o Instituto de Estatísticas Argentino (Indec).
O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina fechou 2017 com crescimento de
2,9%, revelou o Instituto de Estatísticas Argentino (Indec).
(Fonte: Valor Econômico)
Presidente do Peru renuncia ao cargo após escândalos de pagamentos
ilícitos.
O Presidente do Peru, Pedro Pablo, renunciou ao cargo após os escândalos de
pagamentos ilícitos feitos pela construtora brasileira Odebrecht. A renúncia
ocorreu na véspera da votação do segundo processo de afastamento do
presidente.
(Fonte: Valor Econômico)

