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O boletim informativo GEPEA é uma publicação semanal sobre notícias, eventos, tecnologias e
estatísticas de preços relacionados a economia brasileira e mundial, que são debatidos em nossas
reuniões. Todo material é produzido e elaborado pelos alunos e professores integrantes deste grupo
de pesquisa atuante desde 2019. Este Grupo de Pesquisa é coordenado pelo Prof. Dr. Luiz Edmundo
de Morais.

NOTÍCIAS
Estatais ‘top 5’ têm lucro de R$ 60,7 bi no 1º semestre
As cinco principais estatais registraram lucro líquido de R$ 60,7 bilhões no primeiro semestre deste
ano, um avanço de 69% sobre igual período de 2018. As empresas são: grupo Banco do Brasil, grupo
Caixa, grupo BNDES, grupo Petrobras e grupo Eletrobras; e juntas elas respondem por 95% do total
do resultado das empresas estatais federais.
Leia mais em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/09/17/estatais-top-5-tem-lucro-de-r-607-bino-1o-semestre.ghtml

Correios e Telebrás entram em programa de estudos para privatizações
Nesta semana, o governo incluiu oficialmente os Correios e a Telebrás no Programa de Parcerias de
Investimentos (PPI) e deu mais um passo no sentido de desestatizar as empresas. A venda de ambas
requer aval da Câmara dos Deputados e do Senado.
Leia mais em: https://veja.abril.com.br/economia/correios-e-telebras-entram-em-programa-deestudos-para-privatizacoes/

TEMA DE DISCUSSÃO
“A prosperidade por meio da competição: O caminho do pós-guerra na Alemanha” por Israel
Martinez (FATEC-Itaquaquecetuba)
Em entrevista recente, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, versa com relação aos oligopólios e
monopólios brasileiros, fazendo uma dura crítica a ausência de competição em nossa economia. Como
alusão ao plano econômico, cita o caso da Alemanha no pós-guerra e especifica a obra de Ludwig
Erhard que livrou seu país da hiperinflação e o reconstruiu, levando a Alemanha a pujança da livre
concorrência. Os feitos são descritos em seu livro: Prosperity Through Competition. publicado em
1958. O livro, na prática, externa como salvar uma economia de políticas estatizantes por meio da
competição:
“[...]The social market economy obliges me to focus my attention on, and to declare war
against, all efforts to form cartels and against those aiming at a limitation of competition
of whatever kind”. (ERHARD, 1958, p.117).

Obs: Ludwig Erhard nasceu em 4 de fevereiro de 1897, na cidade de Förth, Alemanha. Político e
economista, foi Primeiro Ministro da República Federal da Alemanha de 16 de outubro de 1963 até 1
de dezembro de 1966.

Vídeo usado no debate: Ökonomie in 90 Sekunden: Ludwig Erhard und die Soziale
Marktwirtschaft:(Economia em 90 Segundos: Ludwig Erhard e a Economia Social de Mercado):
https://www.youtube.com/watch?v=CH31n4iKXPI (em alemão)
Link para download gratuito da versão em PDF do livro: “Prosperity Through Competition”:
https://mises.org/library/prosperity-through-competition
Bibliografia: ERHARD, Ludwig. Prosperity Through Competition. NY: Frederick A. Praeger, 1958.

CURIOSIDADES
O que são “Commodities”?
Commodities são produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem
ser estocados sem perda de qualidade. Elas não são diferenciadas de acordo com quem os produziu
ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional. As
principais commodities brasileiras são: petróleo, café, suco de laranja, minério de ferro, soja e alumínio.

INDICADORES (valores de 19/10/2019)
TAXA DE INFLAÇÃO
IPCA
2,89%
IGP-M
4,0986%
MOEDAS
Dólar (US$)
R$ 4,11
Euro (€)
R$ 4,59
Libra (£)
R$ 5,34
COMMODITIES
Boi Gordo (@)
R$ 164,46
Café (saca - 60Kg)
R$ 164,60
Milho (saca - 60Kg)
R$ 42,45
Soja (saca - 60Kg)
R$ 83,72
Petróleo (barril)
R$ 243,88
BOLSA DE VALORES
IBOVESPA
104.728,89
Dow Jones
26.770,20
NASDAQ
7.868,49
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