GEPEA: Grupo de Estudo e Pesquisa Econômica ATLAS

BOLETIM INFORMATIVO – N° 003/2019 – Novembro

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
Fernández enfrenta reação dos mercados após vitória na Argentina
A chapa formada pelo peronista de centro-esquerda Alberto Fernández e pela ex-presidente Cristina
Kirchner (2007-2015), venceu com 48% dos votos a eleição presidencial de domingo (27/10/2019),
enquanto Macri recebeu 40,45% dos votos. Porém os mercados reagiram muito agitados nas últimas
semanas, com o aumento expressivo do risco-país e a desvalorização do peso argentino.
Leia mais em: https://exame.abril.com.br/economia/fernandez-enfrenta-reacao-dos-mercados-aposvitoria-na-argentina/

Presidente chileno anuncia projeto para mudar Constituição em meio a protestos
O presidente chileno, Sebastián Piñera, anunciou que prepara um projeto para fazer mudanças na
Constituição do país, que é uma das demandas dos manifestantes. Os protestos no Chile começaram
em 18/10/2019.
Leia mais em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2019/11/09/presidente-chileno-anuncia-projetopara-mudar-constituicao-em-meio-a-protestos.ghtml

TEMA DE DISCUSSÃO
“Abertura Comercial e Integração dos Mercados” por Israel Martinez (FATEC-Itaquaquecetuba)
A abertura comercial é um tema que sempre costuma surgir em meio a debates sobre o
desenvolvimento do país. A abertura comercial se dá, basicamente, pela redução dos impostos de
importação para se criar um estímulo para uma maior competição interna. Ela consiste na união das
economias de dois ou mais países em uma região econômica mais vasta, que ultrapassa as fronteiras
nacionais. Este processo consiste na eliminação de barreiras quanto à livre circulação de produtos,
serviços, capitais e pessoas.
•

O aluno Israel Martinez (FATEC-Itaquaquecetuba) irá apresentar esse material no dia
12/11/2019 às 10:00 na Fatec Mogi das Cruzes.

Material disponível em pdf: Abertura Comercial e Integração
https://www.fatecmogidascruzes.com.br/admin/workGroups/view/GEPEA

dos

Mercados:

CURIOSIDADES
O que é “Concentração de Capital”?
Genericamente, é o aumento no tamanho de uma empresa ou bloco de capital devido ao processo de
acumulação. Para evitar as confusões que ocorrem no uso deste termo convém estabelecer a seguinte
distinção: # absoluta = aumento (real) na quantidade de capital sob controle de uma mesma empresa
ou grupo. # relativa: aumento da participação no patrimônio líquido (ou ainda nas vendas, lucros etc.)
de uma empresa como porcentagem do total de um determinado mercado ou ainda de um grupo como
fração do total de uma amostra de grupos ou da economia como um todo, da indústria etc. A # diz
respeito somente à expressão quantitativa (absoluta e/ou relativa) de um processo de crescimento de
capital que pode se dar de diversas maneiras, tais como, diversificação, centralização de capital, fusão
etc.

INDICADORES (valores de 09/11/2019)
TAXA DE INFLAÇÃO
IPCA
2,54%
IGP-M
4,0986%
MOEDAS
Dólar (US$)
R$ 4,14
Euro (€)
R$ 4,56
Libra (£)
R$ 5,29
COMMODITIES
Boi Gordo (@)
R$ 181,90
Café (saca - 60Kg)
R$ 164,60
Milho (saca - 60Kg)
R$ 42,94
Soja (saca - 60Kg)
R$ 83,64
Petróleo (barril)
R$ 258,80
BOLSA DE VALORES
IBOVESPA
107.628,98
Dow Jones
27.681,24
NASDAQ
8.475,31
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