RELATÓRIOS SILCON

A SILCON Estudos Econômicos/C.R.Contador & Associados produz
quatro séries de textos :
1 - Carta Mensal Cenários & Previsões, com análise de temas conjunturais
e efeitos nos cenários macroeconômicos.
2 – Boletim trimestral O que dizem os indicadores antecedentes da
SILCON, com previsões de variáveis macroeconômicas e setoriais
importantes baseadas na técnica de indicadores antecedentes.
Disponível apenas aos clientes da SILCON. Divulgado nos meses
março, junho, setembro e dezembro.
3 – Carta Setorial com análise da conjuntura e previsões para setores
importantes, com periodicidade trimestral. A primeira série é a Carta
Setorial dos Mercados de Seguros e Previdência. Disponível apenas aos
clientes da SILCON. Divulgado em janeiro, abril, julho e outubro
4 - Relatórios SILCON (RS), com pesquisas sobre temas diversos,
elaboradas pela equipe da Consultoria e consultores convidados.
Alguns relatórios são distribuídos de forma reservada, apenas para os
clientes da SILCON e cadastrados. A lista parcial dos relatórios está
reproduzida a seguir.
RS044 – “Previsão com Indicadores Antecedentes”, janeiro de 2000
RS045 - “Eficiência, produtividade e tecnologia: avaliação do desempenho de
empresas”, março de 2000
RS046 - “Metas inflacionárias e política econômica: o emprego de indicadores antecedentes”, abril de 2000, apresentado como “Inflation targeting
and leading indicators: some notes”, Seminário “One Year of Inflation
Targeting, Rio de janeiro, 10-11 de julho de 2000, Banco Central
RS048 - “Economic activity in 2001: what the leading indicators forecast”,
novembro de 2000, apresentado no “Seminário sobre Indicadores antecedentes”, IPEA/OECD/CEPAL, Rio de Janeiro, 4-5 dezembro de 2000.
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RS049 - “Identificação e seleção de variáveis na montagem de indicadores
antecedentes”, fevereiro de 2001
RS051 - “Financing economic growth in Brazil: challenges and opportunities”,
agosto de 2003, publicado como "O financiamento da retomada: desafios
e oportunidades", em Dias Leite, Antônio e João Paulo dos Reis Velloso
(eds.), O novo governo e os desafios do desenvolvimento, (Rio de
Janeiro, Jose Olympio Editora, 2002).
RS052 - “Mercado de embalagens e atividade econômica: um sistema de
indicadores antecedentes”, dezembro de 2005
RS053 - “A conjuntura pós-eleição: o que dizem os indicadores antecedentes”,
setembro de 2006
RS054 - “Juros e atividade econômica: evidências empíricas para reflexão”,
fevereiro de 2007, publicado em Carta Mensal CNC, vol.53, no. 627, junho
de 2007, pp.29-43
RS056 - “Ambiente macroeconômico e a Construção Civil: os anos 20072008”, março de 2007, apresentado no III Seminário “A economia
brasileira e a construção civil”, SINDUSCON, Recife, Pernambuco, março
de 2002.
RS057 - “O futuro ao passado pertence”, outubro de 2007
RS058 - “O horizonte da política monetária”, outubro de 2007, publicado em
Conjuntura Econômica, vol. 61, no.10, outubro de 2007
RS059 - “Sistema de indicadores antecedentes para o setor de turismo: fluxo de
passageiros do transporte aéreo - Pesquisa Descrição de perfis e dinâmica
da oferta e demanda de serviços turísticos”, Ministério do Turismo,
dezembro de 2006
RS061 - “Atividade e inflação: o que esperar da política de juros”, julho de 2005,
também em Carta Mensal CNC, vol. 51, agosto 2005, no.605, pp.31-45
RS062 - “Previdência e capitalização: previsão com indicadores antecedentes”, maio de 2005
RS064 - “2010-2013 : is the worst over?”, março de 2010
RS065 - “Mercados de seguro no Brasil: simulando cenários para o planejamento estratégico” agosto de 2010.
RS066 - “A crise acabou ? E quem paga a conta?”, setembro de 2011, publicado em Carta Mensal CNC, no. 682, janeiro de 2012, pp.42-62, reimpresso em Mello e Souza, Nelson (org.), Contribuições para o pensamento brasileiro: Economia (CNC, 2014), pp.80-105
RS067 - “A fraude no seguro: aspectos econômicos”, outubro de 2011, publicado em RBRSi – Revista Brasileira de Risco e Seguro, vol. 7, no. 13,
abril/setembro de 2011, pp. 67-104.
RS068 - “Expansão do mercado de seguros, risco e retorno de carteiras”,
setembro de 2012
RS069 - “O efeito dos investimentos em marketing nos resultados das empresas”, outubro de 2012, parceria com NB Consulting Group
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RS070 - “Seguro e meio ambiente”, outubro de 2012
RS071 - “O meio ambiente na avaliação de projetos”, novembro de 2012.
RS072 - “Impactos tributários de grandes projetos: metodologia para quantificação dos efeitos diretos e indiretos”, janeiro de 2013
RS074 - “Cronologia das reversões e os conceitos de ciclo”, novembro de
2013
RS075 - “Avaliação de empresas e critérios para ordenação do desem-penho”,
fevereiro de 2014
RS076 - “Indicadores coincidentes para atividade econômica dos estados”,
julho de 2014, apresentado em Seminários DIMAC 457, IPEA, Rio de
Janeiro, 25 de março de 2015
RS077 - “Reinsurance in Brazil : challenges and opportunities of the opening
of the market”, setembro de 2014, preparado para o CEBRI - Brazilian
Center for International Relations, Rio de Janeiro. Publicado em RBRSi
– Revista Brasileira de Risco e Seguro Internacional, vol. 10, no. 18,
abril 2014-março 2015, pp.1-48. Versão em Português “Resseguro no
Brasil: desafios e oportunidades da abertura”.
RS078 - “A atual conjuntura: a Economia segundo Stanislaw Ponte Preta”,
abril de 2015, apresentado no Conselho de Economia, Sociologia e
Política, Federação do Comércio do Estado de São Paulo e dos Conselhos
Regionais do SESC e SENAC, São Paulo, 9 de abril de 2015
RS079 – “Números da história: o caso da América Latina”, maio de 2016,
publicado em História e Economia (Instituto BBS), vol.16, no.1, 1º
semestre de 2016, pp.15-86
RS080 – “Previsão e simulação de cenários: aplicações nos mercados de
seguro”, junho de 2016
RS081 – “Humores do mercado e a gestão dos negócios: o uso de indicadores
antecedentes”, setembro de 2016
RS082 – “Juros mais uma vez ! Com emoção”, agosto de 2017
Relatórios não numerados :
• “Previsão de insolvência das empresas brasileiras de transporte aéreo”,
preparado para ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, setembro
/outubro de 2009.
• “O mercado de cola de fibrina: análise do mercado potencial e aspectos
regulatórios”, junho de 2011.
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SILCON Estudos Econômicos Ltda.
C.R. Contador & Associados
Av. 13 de Maio, 23 – grupo 2029-31 Rio de Janeiro
CEP 20031-902 Rio de Janeiro
Para informações sobre publicações e serviços prestados pela nossa
empresa, acesse a home-page www.silcon.ecn.br ou nos contate pelos emails diretoria@silcon.ecn.br ou comercial@silcon.ecn.br
Tel/Fax : (0xx21) 2240 2656 ou cel. (0xx21) 9 9115 3262

