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Economia | Brasil

• G1 | Economia tem crescimento de 0,5% em maio, aponta
monitor do PIB da FGV. Na comparação com o mesmo mês do ano
anterior, o crescimento foi de 4,3%, influenciado pela baixa base
de comparação em decorrência da greve dos caminhoneiros de
maio de 2018. – 17.7.19. (Saiba mais)

• Valor Econômico | Economia brasileira avança 0,54% em maio, 
aponta BC. – 15.7.19. (Saiba mais)

• Gazeta OnLine | Desemprego de longo prazo cresce 42,4% entre
2015 e 2019. As mulheres são mais afetadas do que os homens e
28,8% das desempregadas estão nessa situação há pelo menos
dois anos. – 18.6.19. (Saiba mais)

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/17/economia-tem-crescimento-de-05percent-em-maio-aponta-monitor-do-pib-da-fgv.ghtml
https://www.valor.com.br/brasil/6349751/economia-brasileira-avanca-054-em-maio-aponta-bc
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/economia/2019/06/desemprego-de-longo-prazo-cresce-42-4-entre-2015-e-2019-1014185940.html


Economia | Brasil

• G1 | Mercado estima redução de crescimento do PIB e eleva
previsão de inflação para 2019. Relatório Focus divulgado pelo Banco
Central aponta queda no crescimento da economia em 2019 de 0,82%
para 0,81%. É a 20ª semana seguida de corte na previsão do PIB. –
15.7.19. (Saiba mais)

• InfoMoney | Previdência: uma bomba relógio Enquanto o brasileiro comum
caminha para o precipício, os nossos legisladores dormem em berço esplêndido.
O que eles não perceberam é que essa bomba, que está prestes a explodir, está

no mesmo quarto que eles. – 15.7.19. (Saiba mais)

• O Globo | Agenda pós-Previdência: concessões feitas até 2022 vão somar R$
208 bi em investimentos. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, são
projetos nas áreas de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. 15.7.19. (Saiba
mais)

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/15/mercado-reduz-previsao-de-crescimento-do-pib-de-2019-e-eleva-previsao-para-a-inflacao.ghtml
https://www.infomoney.com.br/blogs/economia-e-politica/ifl-instituto-de-formacao-de-lideres/post/8537042/regime-atual-da-previdencia-e-uma-bomba-relogio
https://oglobo.globo.com/economia/agenda-pos-previdencia-concessoes-feitas-ate-2022-vao-somar-208-bi-em-investimentos-23809198


Economia | Brasil

• DCI | Novo ciclo de queda da taxa de juros deve começar entre julho
e setembro. Analistas esperam que o Banco Central (BC) inicie
flexibilização da Selic a partir de cortes mais suaves, em 0,25 ponto
até o fim do terceiro trimestre; conjuntura interna e externa é
favorável. 17.7.19. (Saiba mais)

https://www.dci.com.br/economia/novo-ciclo-de-queda-da-taxa-de-juros-deve-comecar-entre-julho-e-setembro-1.816916


Economia | Brasil
Resumo da Ópera
• A economia brasileira tem tido crescimento baixo.

• Temos desemprego e inflação.

• A Reforma da Previdência Urge!

• Apesar disso...

Temos expectativas de crescimento p/ os próximos anos,

com investimentos em infraestrutura, que irão gerar receitas,
empregos e novas oportunidades! Sem contar com a queda de juros!,
que irá possibilitar novos investimentos e perspectivas de crescimento!



Economia Mundo

• G1 | Economia dos EUA segue crescendo, apesar de questões
comerciais, diz Fed em Livro Bege; Investidores avaliam que o Fed
deve optar por corte de juros na próxima reunião. – 17.7.19. (Saiba
mais)

• Isto É – Dinheiro | FMI: guerra comercial gera risco maior para
crescimento mundial. 17.7.19. (Saiba mais)

• Isto É – Dinheiro | Produção industrial dos EUA entra em recessão em
meio a guerra comercial. 16.7.19. (Saiba mais)

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/07/17/economia-dos-eua-segue-crescendo-apesar-de-questoes-comerciais-diz-fed-em-livro-bege.ghtml
https://www.istoedinheiro.com.br/producao-industrial-dos-eua-entra-em-recessao-em-meio-a-guerra-comercial/
https://www.istoedinheiro.com.br/producao-industrial-dos-eua-entra-em-recessao-em-meio-a-guerra-comercial/


Economia Mundo

• Terra | Inflação da zona do euro em julho é revisada para 1,3%, mas
permanece fraca para o BCE. 17.7.19. (Saiba mais)

• Folha On Line | Banco Central Europeu pode estimular economia se
inflação não acelerar. Munição do presidente do banco, porém, é
limitada, o que leva dúvidas sobre eficácia de medidas. 18.6.19.
(Saiba mais)

• R7 | Membro do BCE diz que banco está pronto para agir se
necessário. 17.7.19. (Saiba mais)

https://www.terra.com.br/economia/inflacao-da-zona-do-euro-em-julho-e-revisada-para-13-mas-permanece-fraca-para-o-bce,eac7247e8b471fab6c0ef06466e7f044golze7sg.html
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/06/banco-central-europeu-pode-estimular-economia-se-inflacao-nao-acelerar.shtml
https://noticias.r7.com/ric-mais/membro-do-bce-diz-que-banco-esta-pronto-para-agir-se-necessario-17072019


Economia Mundo

• EL País | Economia chinesa cresce 6,2% no segundo trimestre, menor
ritmo em três décadas. O PIB do gigante asiático ainda aumenta com
força, mas perde vigor e preocupa em meio à tensão comercial com
os EUA. 15.7.19. (Saiba mais)

• Estado de Minas | Fitch reafirma rating do Japão em 'A', com
perspectiva estável. 17.7.19. (Saiba mais)

• Valor Econômico | Bolsonaro: "Queremos um Mercosul de menos
discurso e mais ação“. 17.7.19. (Saiba mais)

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/07/15/economia/1563189554_603805.html
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2019/07/17/internas_economia,1070269/fitch-reafirma-rating-do-japao-em-a-com-perspectiva-estavel.shtml
https://www.valor.com.br/brasil/6353995/bolsonaro-queremos-um-mercosul-de-menos-discurso-e-mais-acao


Economia Mundo
Resumo da Ópera
• Economia norte-americana apesar dos pesares segue crescendo;

• Guerra Comercial entre EUA e China só traz prejuízos;

• Na Europa há sinais de desaceleração. Porém, medidas importantes 
pelo BCE podem melhorar a situação;

• A China segue firme em crescimento elevado. Mesmo em queda, 
ainda é alto o seu crescimento;

• O Japão tem economia estável e em bom ritmo de crescimento;

• O Mercosul retoma negociações e apresenta perspectivas de 
crescimento.



Economia & Novas Tecnologias
Infomoney | O que pode dar errado com Bitcoin, Libra e outras 
criptomoedas? – 30.6.19. (Saiba mais)

Valor Econômico | Para especialista, moeda do Facebook pode acelerar 
medidas disruptivas. - 24.6.19. (Saiba mais)

Olhar Digital | Blockchain: a tecnologia que pode ir muito além da bitcoin. –
17.7.19. (Saiba mais)

Jornal do Comércio | Inteligência artificial facilita investimentos. - 8.7.19. 
(Saiba mais)

https://www.infomoney.com.br/mercados/bitcoin/noticia/8449269/o-que-pode-dar-errado-com-bitcoin-libra-e-outras-criptomoedas-
https://www.valor.com.br/empresas/6317285/para-especialista-moeda-do-facebook-pode-acelerar-medidas-disruptivas
https://olhardigital.com.br/fique_seguro/noticia/blockchain-a-tecnologia-que-pode-ir-muito-alem-da-bitcoin/88120
https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/cadernos/empresas_e_negocios/2019/07/691523-inteligencia-artificial-facilita-investimentos.html


Economia & Novas Tecnologias
Resumo da Ópera

As novas tecnologias chegaram para ficar!

Não se trata apenas de um modismo.

É preciso surfar essa onda!

Enfrentar o darwinismo social!

No âmbito Economia & Negócios não é diferente!

As novas tecnologias vão impactar e transformar disruptivamente as 
relações econômicas.

Assim, é preciso se adaptar e seguir em frente!



IPEA 
12/09/2018 19:35 

Economia mundial, produtividade e concorrência são debatidas em seminário

Enquanto nas economias avançadas a produtividade tenha crescido cerca de 4% ao ano, em média, no Brasil o
aumento foi próximo a 0,5%. [...] O presidente do Ipea entende que, com a perda de participação norte-
americana no PIB global, o mundo caminha para uma convergência, com o aumento da participação de países
emergentes nesse PIB (veja o gráfico):

Saiba mais!

Boa leitura!

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34207


ONU Brasil

Organismos internacionais lançam plataformas de conhecimento sobre indústria e finanças
sustentáveis. – 16.7.19.

Uma parceria entre organizações internacionais lançou nesta terça-feira (16), no Fórum
Político de Alto Nível em Nova Iorque, duas iniciativas de troca de conhecimento em
sustentabilidade — uma voltada para a indústria, outra direcionada a bancos, seguradoras
e empresas de investimento. Projetos vão reunir pesquisas, dados e orientações para
impulsionar a responsabilidade ecológica no setor privado.

(Saiba mais)

https://nacoesunidas.org/organismos-internacionais-lancam-plataformas-de-conhecimento-sobre-industria-e-financas-sustentaveis/


O Banco Mundial no Brasil

• Entre 2003 e 2013, o Brasil viveu uma década de progresso
econômico e social em que mais de 26 milhões de pessoas saíram da
pobreza. Restaurar a sustentabilidade fiscal é o desafio econômico
mais urgente para o Brasil.

• Brasil: aspectos gerais

(Saiba mais)

https://www.worldbank.org/pt/country/brazil/overview#1
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