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Este guia tem como objetivo orientar seus estudos sobre os temas previstos para a terceira
unidade da disciplina Análise Econômica II. As referências dos materiais selecionados para a
leitura, relacionadas ao longo do guia, têm como objetivo identificar perspectivas para a
economia brasileira diante das conjunturas econômicas interna e, principalmente, externa ao
país.
Ao final desta aula, você estará apto(a) a interpretar a conjuntura da economia mundial,
evidenciando os aspectos e as nações que se configuram mais importantes no contexto
mundial; identificar os fatores que conduziram a essa realidade; explicar como essa realidade
tem sido influenciada pelos organismos multilaterais internacionais e por atores do cenário
internacional; identificar pontos positivos e negativos da conjuntura econômica internacional;
e identificar tendências para a economia brasileira diante do contexto internacional.
Este Guia tem como base a leitura e interpretação de três textos-base. O primeiro,
“Perspectivas da economia brasileira”, é uma apresentação do Ministério da Fazenda que
busca demonstrar o quadro econômico atual do país por meio de uma série de indicadores
conjunturais e estruturais. O segundo texto-base tem como título “Economia e governança
global em 2020: implicações para o Brasil”. Esta publicação é um resumo de um trabalho
maior que buscou desenhar cenários possíveis para a economia e governança econômica
global até 2020 e, diante destes cenários, prever quais seriam as perspectivas para a economia
brasileira. E o terceiro texto-base tem como título “Desordem na engrenagem da civilização”.
Trata-se da percepção de um importante economista e filósofo brasileiro, sobre o contexto
atual do capitalismo e sobre as estratégias defendidas pelos principais atores da economia
mundial e suas conseqüências econômicas e sociais.
Os textos-base serão acessados através dos links informados ao longo deste Guia e a leitura de
cada será orientada por um conjunto de questões para a discussão, conforme constam nas
próximas páginas deste Guia.

Ao final da leitura e discussão dos textos-base você deverá responder ao seguinte
questionário:
1. Descreva o contexto econômico e político global e identifique as nações e/ou blocos

econômicos que se configuram como principais atores do cenário atual.
2. Identifique as principais mudanças que conduziram a realidade atual da economia mundial.
3. Identifique as principais tendências referentes ao quadro econômico e político mundial

para os próximos anos.
4. Identifique as principais tendências para a economia brasileira diante do contexto

internacional vigente, considerando os cenários mais prováveis.

Texto-base nº 1: “Perspectivas da economia brasileira”
Publicação: apresentação do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, no Fórum Exame, em São
Paulo, em 14 de setembro de 2012.
Acessar: http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2012/2012_08_30_Exame.pdf
Atividade
1. O Ministério da Fazenda apresentou uma série de indicadores que demonstram um quadro

econômico brasileiro significativamente mais sólido e superior que aquele verificado no
passado do país, em particular na década de 1990 e 2000, e com desempenho mais positivo
que os alcançados por diversos países importantes da economia mundial.
Com base na apresentação em referência, selecione, e justifique sua escolha, de pelo menos
dez indicadores que despertaram sua atenção com maior intensidade.
Texto-base nº 2: “Economia e governança global em 2020: implicações para o Brasil”
Publicação/Autoria: Breves Cindes – jan./2012 / Marta Castello Branco, Pedro da Motta
Veiga e Sandra Polónia Rios.
Acessar:
http://www.cindesbrasil.org/site2010/index.php?
option=com_jdownloads&Itemid=14&view=finish&cid=626&catid=4

Questões para discussão
1. Segundo os autores, na última década o mundo assistiu a profundas mudanças na ordem

econômica e política global. Quais foram as principais mudanças destacadas pelos autores?
2. Segundo os autores, a crise de 2008 colocou um fim a uma era de prosperidade no mundo

desenvolvido que havia sido movida pelo combustível do endividamento e dos déficits
fiscais elevados. Estes fatores associados à escala global da crise são importantes indícios
de que a recuperação econômica será lenta e frágil. Quais são os argumentos dos autores
que fundamentam essa afirmativa?
3. Quais são os principais atores do cenário atual da economia e política mundial?
4. O contexto do cenário básico da economia global apresentado pelo estudo considera que,

exceto para a China, este cenário significaria o abandono das expectativas de elevadas
taxas de crescimento no médio prazo para os demais países emergentes, inclusive Brasil.
Sendo assim,
a. O que caracteriza o cenário básico, considerando as expectativas em relação

aos EUA, União Européia e China?
b. Há alternativa que permita aos emergentes a obtenção de taxas de crescimento

mais elevadas?
5. O que caracteriza o cenário pessimista da economia global e o que se espera para as

economias emergentes, exceto para China, diante deste cenário?
6. O que caracteriza o cenário virtuoso para o G2 e o que se espera para as economias

emergentes, diante deste cenário?
7. Quais são as tendências referentes à governança econômica global, que deverá ser

desenhada até 2020? (Dica: observe os destaques feitos na síntese da análise do tópico
“Cenários para a governança econômica global pós-crise”).
8. Quanto ao Brasil, quais poderiam ser suas estratégias frente aos cenários internacionais

possíveis de se realizarem até 2020?
Texto-base nº 3: “Desordem na engrenagem da civilização”
Publicação/Autoria: Valor Econômico – 14/09/2012 /Luiz Gonzaga Beluzzo
Acessar:
https://conteudoclippingmp.planejamento.gov.br/cadastros/noticias/2012/9/14/desordem-naengrenagem-da-civilizacao
Questão para discussão
1. Beluzzo desconfia que o mundo não padeça apenas os sofrimentos de uma crise periódica

do capitalismo, mas, sim, as dores de um desarranjo nas engrenagens que sustentam a vida
civilizada. O que o autor quer dizer com isso? Quais são seus argumentos?

