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Edital
• Conteúdo Geral:

• Economia brasileira: a economia brasileira no pós-guerra; as sucessivas
tentativas de controle da inflação; a estabilização econômica; a crise econômica
mundial de 2008 e seus impactos na economia brasileira; medidas
governamentais de combate à crise.

• Conteúdo Específico – Economia:

• Economia brasileira no pós-guerra. Plano de Metas e a industrialização pesada.
Reformas estruturais no início do governo militar: PAEG e reforma do sistema
financeiro. Milagre econômico (1968-1973). O primeiro choque do petróleo e o II
PND. Crise da dívida externa, inflação e planos de estabilização na década de
1980. Reformas econômicas da década de 1990: abertura comercial, financeira e
privatizações. Plano Real. Crise e ajuste pós-1999: regime de câmbio flutuante,
metas de inflação e ajuste fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal). Políticas sociais
dos anos 2000. Crise de 2008: impactos e respostas da política econômica.



• Bibliografia:

• GIAMBIAGI, F. (org.). Economia Brasileira Contemporânea.
3.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016.

• ABREU, Marcelo de Paiva (org.). A ordem do Progresso: dois
séculos de política econômica no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2014.



De forma Mais Específica

▪ Processo de Substituição de Importações (1930-1963)

▪ Resposta à crise de 29 → depois, política de Estado (Década de 40).

▪ Características e consequências.

▪ Fatos Relevantes:

▪ Plano de Metas → aprofundamento do PSI.

▪ Plano Salte.

▪ Instruções da SUMOC: Instrução 70 e Instrução 113.



De forma Mais Específica

▪ PAEG (1964-1967)

▪ Medidas conjunturais (Inflação e BP).

▪ Medidas Estruturais (sistema tributário, financeiro e externo).

▪ “Milagre Econômico” (1968-1973)

▪ Elevado Crescimento: reformas do PAEG e forte crescimento da 

economia Mundial.

▪ Sistema de mini desvalorizações.



De forma Mais Específica

▪ II PND (1974-1979): Volta ao PSI.

▪ Resposta ao primeiro choque do petróleo → ajuste conjuntural.

▪ Desequilíbrios → inflação e dívida externa.

▪Crise da Dívida (1980-1984)

▪Dívida externa e hiperinflação.

▪Ajuste e acordo com o FMI.



De forma Mais Específica

▪A Saga dos Planos Heterodoxos (Cruzado, Bresser, Verão e Collor)

▪ Inflação inercial / congelamento de preços.

▪Diferenças entre os planos.

▪Plano Real

▪As três fases do Real.

▪Estabilização e choques externos.

▪ 1999: flexibilização do câmbio.

▪ Tripé macroeconômico.



De forma Mais Específica

▪A Economia em Tempos Recentes

▪Governo Lula.

▪Governo Dilma.




