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INTRODUÇÃO

Este guia tem como objetivo orientar seus estudos sobre os temas previstos para a segunda
unidade da disciplina Análise Econômica II. Os materiais selecionados para a leitura,
relacionadas ao longo do guia, têm como objetivo apresentar a evolução recente de
indicadores da conjuntura econômica brasileira; as condições estruturais do desenvolvimento
da economia brasileira; a política econômica implementada recentemente no Brasil; e
perspectivas para a economia brasileira em termos de oportunidades e desafios para o seu
desempenho.
Ao final dessa aula você estará apto(a) a interpretar a conjuntura econômica atual do país;
identificar os fatores que conduziram a essa realidade; explicar como essa realidade tem sido
influenciada pela política econômica vigente; identificar pontos positivos e negativos da
conjuntura econômica brasileira.

Este Guia tem como base a interpretação dos seguintes materiais:

1. Apresentação do Ministro Guido Mantega no Fórum Exame
2. “Brasil cai oito posições em ranking de competitividade internacional” (matéria
publicada na Agência Brasil EBC por Wellton Máximo);
3. “Oferta e demanda” (artigo publicado no Valor Econômico por Delfim Netto);
4. “Desenvolvimento é crescimento com mudança estrutural” (entrevista concedida ao
IHU por David Kupfer);
5. Economia Brasileira: desafios para o segundo semestre de 2013 (vídeo - Entrevista:
Programa Globo News Painel);
6. Ata da 177ª reunião do Comitê de Política Monetária – COPOM.

Os materiais 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.

Após a leitura e discussão do conjunto dos materiais indicados você deverá:

1. Descrever o quadro atual da economia brasileira e identificar oportunidades e desafios para
a mesma.
2. Identificar os principais fatores que conduziram a realidade atual da economia brasileira

(aspectos conjunturais e estruturais) apresentada na questão acima.
3. Apresentar como a política econômica tem sido executada diante das condições
econômicas atuais internas e externas ao Brasil?

Observação: os três quesitos acima valem 1,0 ao todo. Os questionários apresentados a seguir
valem 2,0 pontos ao todo.
Texto-base nº 1: “Produtividade e desenvolvimento”
Publicação: apresentação do Ministro da Fazenda, Guido Mantega, no Fórum Exame, em São
Paulo, em 30 de setembro de 2013.
Acessar:
http://www.fazenda.gov.br/portugues/documentos/2013/2013_09_30%20Exame%20Final.pdf
Atividade
1. O Ministério da Fazenda, Guido Mantega, apresentou no Fórum Exame, realizado em 30
de setembro do ano em curso, uma série de indicadores sobre o quadro atual da economia
brasileira em termos de produtividade e investimentos, e metas projetadas para até 2022.
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: “Brasil cai oito posições em ranking de competitividade internacional”
Publicação/Autoria: Agência Brasil EBC – 03/09/2013 / Wellton Máximo
Acessar:

http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2013-09-03/brasil-cai-oito-posicoes-em-

ranking-de-competitividade-internacional
Questões para discussão
1. Qual é a posição do Brasil no ranking de competitividade mundial?
2. O resultado demonstra uma melhora ou piora na posição geral do Brasil em relação ao
conjunto dos 148 países analisados?
3. Quais são os países com melhores posições em termos gerais e na América Latina?
4. Quais são os destaques em termos de pontos fortes da economia brasileira?
5. Quais são os destaques em termos de limitações à competitividade da economia
brasileira?
6. Qual o desempenho do Brasil em relação ao restante dos BRICS?

Texto-base nº 3: “Oferta e demanda”
Publicação/Autoria: Valor Econômico – 01/10/2013 / Antônio Delfim Netto
Acessar: http://www.fazenda.gov.br/resenhaeletronica/ImprimeMateria.asp?cod=922288
Questões para discussão
1. Segundo Delfim Netto, qual a resposta ao problema: “Quais as restrições
macroeconômicas para o Brasil dobrar a renda per capita em 15 anos?”
2. Para explicar o problema proposto, Delfim Netto considera a seguinte identidade:
“Crescimento possível do PIB = crescimento da produtividade do trabalhador ocupado
+ crescimento do número de trabalhadores ocupados”.

Como o autor analisa essa identidade para o caso brasileiro no contexto atual, levandose em conta:
a) A taxa de crescimento médio anual do PIB per capita e do PIB brasileiros
necessárias para se atingir aquela meta nos próximos 15 anos?
b) O crescimento da oferta de mão de obra?
c) O crescimento da produtividade do trabalhador?

Texto-base nº 4: “Desenvolvimento é crescimento com mudança estrutural”
Publicação/Autoria: IHU on-line, 392, ano XII – 14/05/2012 / David Kupfer em entrevista a
Graziela Wolfart.
Acessar:
www.ihuonline.unisinos.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4426&secao=
392
Questões para discussão
1. Para David Kupfer, qual é a diferença entre o padrão de desenvolvimento da economia
brasileira da década de 1990 e a década de 2000?
2. Para David Kupfer, a indústria é importante para o desenvolvimento econômico
brasileiro. Quais são seus argumentos nesse sentido?

3. Segundo David Kupfer, desenvolvimento é crescimento com mudança estrutural. O
que ele quer dizer com isso?
4. Qual é a mudança estrutural que David Kupfer percebe como portadora do
desenvolvimento para o Brasil?

Entrevista - Programa Globo News Painel
Economia Brasileira: desafios para o segundo semestre de 2013 _ Visões de representantes da
FEA/USP (Simão Davi Silber), Gilbraltar Consulting (Zeina Latif) e LCA Consultores
(Bernard Appy).
Acessar:
Parte 01
http://globotv.globo.com/globonews/globonews-painel/t/todos-os-videos/v/convidados-debatemsobre-os-rumos-da-economia-brasileira-para-o-segundo-semestre-de-2013/2750469/

Parte 02
http://globotv.globo.com/globonews/globonews-painel/v/mesmo-com-bons-resultados-empresasainda-tem-duvidas-sobre-investimentos/2750473/

Questões para discussão

1. Quais são os principais problemas de curto prazo para a economia brasileira
destacados pelos entrevistados? De que forma esses problemas tendem a afetar a
economia no segundo semestre de 2013 e início de 2014?
2. Conforme a visão dos entrevistados, as expectativas e confiança dos agentes
econômicos (empresários e consumidores) em relação à economia brasileira
melhoraram ou se deterioraram nos últimos meses? Por quê?
3. Zeina Latif afirma que o empresário no Brasil está decepcionado com a política
econômica relativa às questões de produtividade. Quais são seus argumentos nesse
sentido?
4. Conforme afirmaram os entrevistados, há um desarranjo na macroeconomia que vem
impondo limitações ao crescimento econômico brasileiro. Quais são as características
desse desarranjo?
Texto base nº 5: “Ata da 177ª reunião do Comitê de Política Monetária - COPOM”

Publicação/Autoria: COPOM - 177ª reunião.
Acessar: http://www.bcb.gov.br/?COPOM177
Questões para discussão com base no item Implementação da Política Monetária da Ata
da 177ª reunião do COPOM

1. O Copom avalia que o cenário externo é de baixo ou alto risco para a estabilidade
financeira global? Por que?
2. Como o Copom avalia o desempenho da economia mundial?
3. Como o COPOM avalia o desempenho atual da atividade doméstica do Brasil
(atividade da economia brasileira) e qual é a percepção deste comitê quanto à
tendência de evolução da demanda para os próximos meses? Isto implicará em um
desempenho melhor ou pior para a atividade econômica?
4. Para o COMPOM, a inflação se mostra resistente. Quais são os argumentos do Comitê
nesse sentido?

