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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
Líderes do BRICS chegam ao Itamaraty para reunião de cúpula do bloco
No dia 14 de novembro, o Brasil foi o anfitrião da 11ª Reunião de Cúpula do BRICS, o grupo econômico
que reúne cinco das principais economias emergentes do mundo (Brasil, Rússia, Índia, China e África
do Sul). Em pauta, os Chefes de Estado defenderam ampliar as relações comerciais entre si, com
críticas ao protecionismo, feitas por Xi Jinping e Putin. O Presidente Jair Bolsonaro teve uma série de
reuniões bilaterais com os demais líderes, em especial com presidente da China, Xi Jinping.
Leia mais em: https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/11/14/lideres-do-brics-chegam-ao-itamaratypara-reuniao-de-cupula-do-bloco.ghtml

Trump e Xi emitem sinais positivos sobre acordo inicial para neutralizar guerra comercial EUAChina
Os líderes dos Estados Unidos e da China enfatizaram nesta sexta-feira o desejo de assinarem um
acordo comercial inicial e desarmar uma guerra tarifária que tem afetado o crescimento global.
Economistas dizem que a prolongada disputa entre as duas maiores economias do mundo está
diminuindo o crescimento global, interrompendo cadeias de suprimentos, restringindo o investimento e
limitando a confiança empresarial.
Ler mais em: https://noticias.r7.com/economia/trump-e-xi-emitem-sinais-positivos-sobre-acordoinicial-para-neutralizar-guerra-comercial-eua-china-22112019

Com demanda ainda fraca, inflação segue abaixo da meta
A escalada da inflação não preocupa atualmente no Brasil. Ela segue controlada e baixa, e não houve
efeitos significativos diante de alguns eventos recentes, como a elevação do preço da carne ou a alta
do dólar, que se reflete no preço dos produtos importados. A economia brasileira tem dado sinais de
recuperação um pouco mais firmes nos últimos meses, mas ainda não há pressões inflacionárias. Há
previsão de alta na taxa em novembro e dezembro. Não se pode perder de vista, porém, que os bons
resultados obtidos até aqui refletem uma situação de baixo crescimento. A demanda dos consumidores
segue baixa, a taxa de desemprego é alta. Especialistas alertam que a baixa inflação reflete uma
economia ainda travada, que acaba por segurar os preços.
Leia mais em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/11/22/com-demanda-ainda-fraca-inflacaosegue-abaixo-da-meta.ghtml

TEMA DE DISCUSSÃO
“Geopolítica da América do Sul” por Marcos Gomes (FATEC-Mogi das Cruzes)
O aluno Marcos Gomes (FATEC-Mogi das Cruzes) propôs o tema para discussão devido às inúmeras
manifestações que ocorrem no continente. Foi apresentado pelo aluno os diversos motivos e suas
demandas nas manifestações.

CURIOSIDADES
O que é “Bolsa de Valores”?
Mercado em que se negociam valores mobiliários, isto é, títulos e ações, à vista ou através de contratos
futuros. Confere liquidez às ações lançadas por empresas de capital aberto que dessa forma podem
ampliar sua alavancagem, atraindo o capital de outros sócios, ou através de títulos de crédito. É da
natureza da # observar um comportamento altamente especulativo, com mudanças nas cotações das
ações que muitas vezes não se explicam por nenhum evento concreto ligado à saúde econômica das
empresas representadas pelos títulos.

INDICADORES (valores de 22/11/2019)
TAXA DE INFLAÇÃO
IPCA
3,27%
IGP-M
4,0986%
MOEDAS
Dólar (US$)
R$ 4,18
Euro (€)
R$ 4,61
Libra (£)
R$ 5,37
COMMODITIES
Boi Gordo (@)
R$ 228,80
Café (saca - 60Kg)
R$ 227,40
Milho (saca - 60Kg)
R$ 46,42
Soja (saca - 60Kg)
R$ 85,40
Petróleo (barril)
R$ 266,38
BOLSA DE VALORES
IBOVESPA
108.692,28
Dow Jones
27.875,62
NASDAQ
8.519,89
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