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1. CONJUNTURA ECONÔMICA

Economia é um ramo que analisa as relações sociais de produção, acumulação

distribuição e consumo. Tem como finalidade, auxiliar o indivíduo a planejar e controlar

gastos, bem como uma poupança, em seu uso popular, moderando consideravelmente os

desperdícios desnecessários e possibilitando assim, uma melhor forma de empregar tal

recurso. Os estudos de economia podem ser divididos em duas grandes vertentes, a

saber, microeconomia e macroeconomia. O conteúdo de cada abordagem é detalhado a

seguir.

1.1. Microeconomia versus Macroeconomia

A parte da macroeconomia é voltada para o estudo do funcionamento econômico

em geral, tal como as políticas econômicas que são adotadas em um determinado país.

Por outro lado, a microeconomia é a parte da economia que estuda o comportamento de

cada indivíduo, empresas e famílias, de um modo mais específico. Como exemplo, é

possível pensar a economia como uma banda musical, os integrantes da banda:

vocalista, baterista, guitarrista e outros, representam o lado da microeconomia que é

expresso por um estudo direcionado para cada componente da banda. Já a banda

completa, com a interação dos integrantes e a sua apresentação, caracteriza

analogamente, a parte da macroeconomia.

1.2. Indicadores

1.2.1. Produto Interno Bruto (PIB)

PIB é um indicador macroeconômico para medir a atividade econômica de um

país, é usado como um relevante indicador do crescimento. No Brasil o cálculo do PIB é

feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que é mensurado pela

soma em valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos em

determinada região, durante um período de tempo específico, podendo ser mensal,

trimestral, semestral, anual, depende da finalidade da análise. Em 2015 o PIB do Brasil

foi de R$ 5,904 trilhões.
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1.2.2. Desemprego

O termo desemprego faz alusão à falta de atividade remunerada. Um

desempregado é um indivíduo que faz parte da população ativa (que se encontra em

idade de trabalhar) e que anda a procura de emprego. Deste modo, não é considerado

desempregado em sentido restrito aqueles indivíduos que não possuem emprego, mas

que também não tomam providências efetivas para consegui-lo.

Taxa de desemprego: Também expressa como taxa de desocupação, trata-se de um

conceito que representa o número de pessoas em idade ativa que estão desempregados

em dado território. O órgão responsável por calcular esse indicador no Brasil é o IBGE.

Atualmente, a taxa se encontra em 11,2%, ou seja, são 11,2 milhões de desempregados

em todo o país.

Fonte: IBGE.

Desemprego friccional ou normal: corresponde ao período de transição entre um

trabalho e outro, ou seja, o tempo que o indivíduo gasta procurando outro emprego.

Imaginemos a situação em que um publicitário é demitido de sua função. Ao deixar seu

emprego ele pode, eventualmente, encontrar ofertas de trabalhos não relacionadas à sua

área de formação e cuja remuneração seja pouco atrativa. Logo, ele opta por concentrar

esforços para encontrar um emprego que atenda suas expectativas.

Desemprego sazonal: Corresponde a redução da demanda por mão de obra que ocorre

em certas épocas do ano. Esse tipo de desemprego está presente em setores como
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agricultura, turismo e hotelaria e comércio varejista. Por exemplo, na agricultura o

número de pessoas contratadas se reduz nos períodos de entressafra, ou seja, entre os

períodos de colheita. No setor de comércio e serviços, essa flutuação no desemprego

costuma se verificar após data comemorativas.

Desemprego estrutural ou tecnológico: ocorre quando o progresso tecnológico e a

incorporação de máquinas e processos mais eficientes reduzem a demanda por

funcionários. Assim, são necessários menos trabalhadores para geram o mesmo nível de

produto.

1.2.3. Inadimplência

É quando o indivíduo não cumpre um contrato ou as obrigações legais dentro do

prazo estabelecido previamente. Por exemplo: Uma pessoa que faz uma compra

parcelada e não efetua o pagamento das parcelas, estará descumprindo com o contrato,

(compra e venda), tornando-se inadimplente.

1.2.4. Inflação

É um conceito que representa o aumento persistente e generalizados de preços

de bens e serviços. Em vista do fato de os mercados estarem interligados, o aumento de

preços em certo grupo de produtos tende a impactar o custo de produção de outros bens

e serviços. Logo essa tendência se espalha e se verifica o processo de inflação na

economia. Por exemplo: quando aumenta o preço da gasolina, isso impactará o preço

dos transportes, que por sua vez afetará o preço dos produtos que são transportados, até

chegar no consumidor final que pagará o custo final.

1.2.5. Moeda

Quando a maioria das pessoas fala de moeda, elas estão falando de dinheiro,

porém a moeda pode possuir definições mais amplas. Ela pode ser definida como

qualquer coisa que seja aceita em pagamento por bens, serviços e/ou dívidas, ou seja,

como um ativo financeiro de ampla aceitação, utilizado na troca de bens e serviços, que

possui capacidade de pagamento instantâneo. Lembrando que ativo é o conjunto de bens

e direitos pertencentes a uma pessoa física ou jurídica que proporcionam benefícios
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presentes ou futuros e devem ser mensurados, logo sem a moeda isto não seria possível.

Sendo assim, os cheques, por exemplo, são considerados moeda também!

A moeda possui algumas funções principais. São elas:

Instrumento de troca: Sem a moeda seria necessário trocar bens por bens, o que

exigiria uma dupla coincidência de desejos, ou seja, uma pessoa que possuísse um

Iphone e desejasse comprar um notebook deveria encontrar uma pessoa que tem um

notebook e desejasse obter um Iphone. E se os desejos não coincidissem? A troca

obviamente não ocorreria e o dono do Iphone do nosso exemplo demandaria muito

tempo até encontrar o dono do notebook ideal! Diante disso, pode-se afirmar que a

moeda permite que as trocas aconteçam de forma indireta, superando essas dificuldades

e reduzindo os custos envolvidos na transação.

Unidade de medida: A moeda permite comparar e agregar o valor de mercadorias

diferentes. Por exemplo: é possível somar o valor de um carro ao valor de um celular.

Além disso, ela serve como medida do valor de troca das mercadorias, sendo o preço de

um bem a expressão monetária do valor de troca desse bem: se um celular vale R$

1.000,00 e uma blusa vale R$ 50,00, um celular pode ser trocado por 20 blusas.

Reserva de valor: A moeda representa um direito para quem a possui, em relação às

mercadorias. Ela pode ser guardada para uso posterior, servindo como reserva de valor

ou forma de poupança.

1.2.6. Câmbio

As operações de compras e vendas de moedas internacionais acontecem no

mercado de câmbio, onde todos os agentes econômicos que realizam transações com o

exterior estão reunidos. O Banco Central é o principal agente desse mercado, atuando

com o intuito de controlar as reservas cambiais da economia e manter o valor da moeda

nacional em relação a outras moedas internacionais. A taxa de câmbio então, pode ser

definida como o preço de uma moeda em relação à outra. Para ilustrar, veja o quadro a

seguir:

Preço do dólar: R$3,58 US$1, significa dizer que cada dólar pode ser comprado a R$3,58.

Preço do dólar: R$4,12 US$1, significa dizer que cada dólar pode ser comprado a R$4,12.
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No quadro acima foi ilustrada uma perda de valor do real. Isso se deu porque o

dólar passou a custar mais para os brasileiros. Sendo assim, ao ler uma notícia

afirmando que “o dólar fecha em alta”, significa dizer que houve uma elevação do preço

do dólar e como conseguinte uma redução do preço do real, ou seja, uma desvalorização

cambial.

Tais variações na taxa de câmbio tem impactos relevantes sobre o balanço de

pagamentos (registro contábil de todas as transações de um país com outros países),

pois afetam diretamente as quantidades importadas e exportadas pelo país. Um baixo

custo do dólar por exemplo (uma valorização cambial), faz com que as mercadorias dos

EUA estejam mais baratas para os brasileiros, aumentando as importações. O contrário,

uma desvalorização cambial, beneficiaria as exportações, dado que os produtos

nacionais estariam mais baratos para o comprador do exterior.

Não se pode afirmar a taxa de câmbio ideal, dado que depende do momento do

país e dos seus interesses, seja de incentivar as importações ou exportações, entre outros

fatores.

1.2.7. Taxa de juros Selic

A taxa de juros Selic corresponde a um índice que serve de base para as taxas de

juros cobradas pelos bancos brasileiros. A taxa Selic reflete o custo do dinheiro para

empréstimos bancários, com base na remuneração dos títulos públicos. Estes são ativos

de renda fixa que são emitidos pelo Tesouro Nacional para financiar a dívida pública

O Banco Central do Brasil a define como:

A taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no

Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para

títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os

financiamentos diários relativos às operações registradas e

liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras

ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art.

1° da Circular n° 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração
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introduzida pelo art. 1° da Circular n° 3.119, de 18 de abril de

2002).1

1.2.8. Balanço de pagamentos

Balanço de pagamentos consiste no registro contábil de todas as transações de

um país com outros países. No balanço de pagamentos fica registrado tanto o comércio

de mercadorias, que são as importações e exportações, o comércio de serviços (turismo,

por exemplo), como a movimentação de capitais, que incluem os empréstimos e

financiamentos.

O saldo do balanço de pagamentos é o que define se o país está em déficit ou

superávit. Em outras palavras, se o país está gastando mais que recebendo ou o

contrário.

1.2.9. Investimento e Poupança:

Na macroeconomia poupança é a parcela da renda que não é gasta, ou seja, a

parte da renda que é guardada para ser consumida no futuro. Esse dinheiro guardado é

destinado aos empresários através de empréstimos intermediado por instituições

financeiras. Desta forma, os empresários investem em seus empreendimentos. Assim, o

montante poupado é igual ao investimento.

1.2.10. Tributos e Carga tributária:

O sistema tributário de um país é o conjunto de todos os impostos, taxas e

contribuições que tem como objetivo financiar as despesas dos três níveis de governo.

Atualmente, a lista de tributos brasileira possui cerca de 90 itens e nela estão inseridos

impostos como: IR (Imposto de Renda), ICMS (Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), IPTU (Imposto

sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), IPVA (Imposto sobre a Propriedade

de Veículos Automotores), IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), entre outros.

A Carga Tributária brasileira em 2015 foi cerca de 41,37% do PIB, ou seja,

41,37% da renda do país apropriada pela arrecadação de impostos, em que os impostos

1 Banco Central do Brasil
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sobre o consumo, sobre o rendimento e sobre o patrimônio participaram com 23%, 15%

e 3%, respectivamente.  Na categoria consumo estão: o ICMS, PIS/COFINS (Programa

de Integração Social/Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social),

IPI, ISS (Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza) e IOF. No rendimento estão: IR

e IR sobre ganho de capital. E sobre patrimônio são: IPVA, IPTU e ITCD (Imposto

sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos).

Para se ter uma noção, são necessários 151 dias de trabalho por ano,

aproximadamente 5 meses, para um brasileiro conseguir pagar todos os impostos,

enquanto nos Estados Unidos são necessários 98 dias. Os impostos embutidos nos

preços dos produtos, como IPI, ICMS, PIS e COFINS, são os que mais pesam no nosso

bolso. Alguns itens do consumo diário chegam a ter quase 50% dos seus preços somente

dados pelos impostos, como por exemplo a gasolina (56,09%) e a conta de luz

(48,28%). Outros itens como eletrônicos e importados também têm uma grande

representação de impostos em seus preços, como celular (33,08%), tênis importado

(58,59%), televisão (44,94%), videogame (72,18%), entre outros.

1.3. Mercado de capitais e BM&F/Bovespa:

Mercado de capitais é um sistema que contempla operações de valores

mobiliados de médio e longo prazo com o objetivo de proporcionar liquidez aos títulos

de emissão de empresas e viabilizar seu processo de capitalização. Os títulos

comercializados no mercado de capitais são os que permitem a circulação de capital

como ações, debêntures, commercial papers e bônus de subscrição.

Uma empresa que precisa de capital para investir tem como opção abrir para a

participação de acionistas, comercializando suas ações no mercado de capitais. Estas

podem ser comercializadas em Bolsas de Valores e mercados de balcão organizados. As

mais presentes no mercado são as Bolsas de Valores, que têm o objetivo de oferecer as

condições necessárias para compra e venda de títulos de forma transparente.

No Brasil, atualmente, a Bolsa de Valores atuante é a BM&FBOVESPA, criada

a partir da integração de duas bolsas em 2008 (a Bolsa de Mercadorias & Futuros e a

Bovespa Holding). Com unidades no Rio de Janeiro e em São Paulo, ela oferece em seu

portfólio negociação de ações, contratos futuros, de opções, a termo e de swaps

referenciados em índices, taxas de juros e câmbio, e commodities agropecuárias e de
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energia, além de operações no mercado a vista, como ouro, dólar pronto e títulos

públicos federais.

Política monetária: É forma pela qual é controlada a circulação de moeda na

economia, isto é fluxo de dinheiro, com o intuito de preservar o poder de compra das

pessoas (controle da inflação) e garantir a fluidez das transações. A política monetária

pode ser pode ser restritiva, medidas que fazem o crescimento da quantidade de moeda

reduzir e encarece os empréstimos, ou expansiva, quando ações do governo para regular

a atividade econômica, através de alterações nos tributos e condução dos seus gastos.

Atualmente, o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central

é a administração da taxa de Juros SELIC.

Crises e ciclos econômicos: O funcionamento da economia não é constante. Isto é, ela

tem momentos de crescimento e de retração. O período de crescimento econômico é

caracterizado pelo aumento da atividade econômica, sendo o PIB seu principal

indicador. No Brasil, nos anos de 2004 a 2008, houve crescimento econômico

continuado. Nesta época, o PIB sofreu variações positivas, veja:

2004 2005 2006 2007 2008

+5,70% +3,20% +4,00% +6,10% +5,20%

Já o período de recessão é marcado pela diminuição da produção, resultando,

assim, num aumento na taxa de desemprego e em uma redução no PIB. Atualmente, o

Brasil passa por recessão econômica. Logo abaixo, é possível visualizar o PIB e a taxa

de desemprego dos últimos anos.

2. POLÍTICAS PÚBLICAS
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Políticas públicas consistem em decisões governamentais voltadas para a

resolução de problemas de interesse público. Os governos, de maneira geral, absorvem

as necessidades do público e as traduzem em programas e ações que produzirão

resultados para a sociedade.

2.1. Três Poderes

Executivo: Cabe ao poder executivo governar o povo e administrar os interesses

públicos, com base nas leis previstas pela Constituição Federal, cujo líder é o presidente

da república. O poder executivo executa as leis elaboradas pelo legislativo, porém, em

casos de urgência, o próprio executivo pode propor emendas à Constituição e projetos

de lei, como medidas provisórias.

Legislativo: A Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Tribunal de Contas da

União, compõem o poder legislativo. Estes têm como principais responsabilidades a

elaboração de leis e a fiscalização da União.

Judiciário: O poder judiciário interpreta e aplica as leis votadas no legislativo. Cabe ao

judiciário reestabelecer os direitos violados.

2.2. Democracia representativa

Democracia representativa corresponde ao exercício do poder político pelos

representantes eleitos pela sociedade. Como não é possível contar com a participação de

cada membro da sociedade, são realizadas eleições com o intuito de eleger um grupo de

pessoas que represente cada parte da sociedade.

Presidencialismo de coalizão

Presidencialismo é um sistema de governo onde o chefe do Executivo

(Presidente) é eleito separadamente ao Legislativo, ou seja, você pode votar em um

presidente de um determinado partido e em deputados e senadores de outros partidos. O

termo “Presidencialismo de Coalizão” surgiu para explicar um sistema de governo

multipartidário, como no Brasil, onde são necessárias coalizões para obter apoio

político. Assim, nessa forma de governo, o presidente precisa obter uma base aliada no

Legislativo para garantir sua governabilidade.
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Projeto de Lei e Medidas Provisória

Um Projeto de Lei (PL) é uma forma de criar uma nova norma ou

regulamentação, ele pode ser proposto por qualquer um dos três poderes e por cidadãos,

via iniciativa popular. Um PL deve ser aprovado pelo Legislativo e pelo chefe do

Executivo. Existe um tipo de PL chamado Proposta de Emenda à Constituição que visa

mudar a Constituição.

Medida Provisória (MP) é um instrumento adotado pelo presidente em caso de

relevância e urgência que tem força de lei e entra em vigor imediatamente após sua

publicação, com duração de 60 dias, podendo ser prorrogada para mais 60 dias. Ela

deve, primeiramente, ser analisada pela Câmara dos Deputados, depois pelo Senado,

para se tornar ou não uma lei definitiva. Caso não seja aprovada ela deixa de existir.

Resultado Primário: Déficit e Superávit

Resultado primário é a diferença entre as receitas e as despesas do governo em

determinado período, excluindo-se da conta as despesas e receitas com juros. Se o

resultado for positivo o governo possui um Superávit Primário, se for negativo ele

possui um Déficit Primário.

Para melhor entendimento podemos pensar no caso de Pedro, um pai de família

que recebe todo mês seu salário e tem que pagar mensalmente suas despesas, como

conta de água, energia, escola das crianças, entre outras. Se ele consegue, com o salário

que recebe, pagar todas as suas despesas, excluindo novas dívidas (como por exemplo o

financiamento de um carro), e ainda sobrar um dinheiro naquele período, significa que

ele teve um superávit primário. Mas se, em invés disso, Pedro tiver despesas maior que

seu salário, ele terá um déficit primário.

Da mesma forma funciona para o governo. Onde seu “salário” são as

arrecadações, vindas de impostos e outras receitas, e suas despesas são com

funcionários públicos, saúde, educação e etc. Assim como Pedro, se o governo federal

obtiver uma arrecadação maior que suas despesas ele terá um superávit primário, caso

contrário ele estará incorrendo em déficit primário. Para o governo, ter um superávit

primário significa que ele é capaz de pagar aquilo que deve, portanto possui pouco risco

de crédito, aumentando a possibilidade de atrair capital internacional.

Em 2015, por exemplo, o governo central brasileiro fechou o ano com um déficit

primário no valor de R$ 114.740,8 milhões, equivalente a 1,9% do PIB.
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Orçamento público anual
O orçamento público é forma que o governo tem de tentar manter em equilíbrio

suas receitas e despesas. Nele contém todos os recursos arredados pelo governo e

através dele que é feito o direcionamento financeiro para cada área da saúde, educação

transporte, entre outros.

Pedaladas fiscais
A pedalada fiscal ocorre quando o governo atrasa o repasse de dinheiro para

bancos (públicos e privados) e autarquias (como o INSS) com objetivo de diminuir suas

despesas para passar uma imagem enganosa ao mercado de que suas contas estão

equilibradas. Para isso, o governo utiliza das instituições financeiras para pagar os

repasses atrasados.

Dívida pública
Quando o Governo Federal tem um déficit orçamentário, despesa maior que

receitas, e o Tesouro Nacional resolve financiar esse déficit contraindo uma dívida; essa

dívida é a Dívida Pública Federal. Ela também pode ser adquirida ao tentar refinanciar a

própria dívida.

Impeachment
O processo de impeachment se dá quando há suspeita de que a autoridade

cometeu crime de responsabilidade. No caso da presidência da república, é

caracterizado como crime de responsabilidade ações que vão contra a Constituição

Federal:

A existência da União;

O livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes

constitucionais dos Estados;

O exercício dos direitos políticos, individuais e sociais;

A segurança interna do país;

A probidade na administração;

A lei orçamentária;

A guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos;

O cumprimento das decisões judiciárias.
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Uma vez que algum cidadão suspeite da existência do crime, ele tem o direito de

fazer sua denúncia e enviá-la a câmara dos deputados. Lá, o presidente da câmara

decidirá se o pedido será arquivado ou recebido. Se o pedido for recebido, uma

comissão especial será criada para avaliar a denúncia. Depois de exposto os pontos

contra e a favor, o relator da comissão escreverá um relatório dizendo se o pedido

procede ou não. E finalizados os trabalhos da comissão, a câmara dos deputados votará

sobre a admissibilidade do pedido. Se a maioria de 2/3 da câmara votar a favor da

continuidade do processo, o pedido será encaminhado ao senado federal onde será

criada a comissão especial do impeachment no senado.

Depois de finalizado os trabalhos da comissão, o relator divulgará seu relatório e

o senado votará, sendo que uma maioria simples (1/2 +1 do senado) é o suficiente para

afastar o presidente. Se o senado votar pelo afastamento do presidente, o processo será

passado para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde a denúncia será avaliada no

prazo de no máximo 180 dias e neste período, a presidência será ocupada pelo vice. No

dia estabelecido pelo STF para o julgamento, o senado votará condenando ou

absolvendo o presidente e para que haja condenação é necessário que 2/3 do senado

considere que houve crime. Se isso ocorrer, o presidente perderá o cargo e ficará 8 anos

suspenso dos cargos públicos.

O processo de impeachment da Presidente Dilma:
A denúncia contida no processo de impeachment da presidente Dilma diz que a

presidente violou a lei orçamentaria (tópico VI) e agiu com improbidade na

administração (tópico V). A acusação está fundamentada na reprovação do tribunal de

contas da união quanto às pedaladas fiscais e na negligência administrativa quanto a

ações reprováveis de alguns dos seus subordinados. Vale dizer que, há diferenças de

opinião entre os entendedores da constituição, ou seja, há quem diga que realmente

houve crime e há quem diga que a acusação feita não se verifica. Além disso, é

importante entender que o impeachment não é apenas um processo jurídico, é, também,

um processo político. Por fim, é de grande relevância considerar que tirar um presidente

em exercício do cargo gera instabilidade no ambiente político, por isso, essa fermenta

contida na constituição deve ser usada com responsabilidade.
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Corrupção

Corrupção está relacionada a desvio de conduta. Isto é, tomar posse de algo que

não é de direito, prejudicar alguém com o fim de tirar vantagem da situação, desviar

recursos.

Corrupção no dia-a-dia
Pode não parecer, mas a corrupção está presente no nosso dia-a-dia. Ao

furarmos a fila; quando colamos na prova; quando colocamos algo nos trabalhos

dizendo que é originalmente nosso sendo que na verdade apenas copiamos da internet;

ou até mesmo quando ignoramos o ensinamento do professor.

Em todas estas ações nós alteramos a ordem normal das coisas, veja: a fila existe

para que a pessoa que chegue primeiro seja atendida primeiro; a prova existe para

mostrar se houve ou não o aprendizado; os trabalhos existem para que haja o

desenvolvimento da escrita; e o professor é pago com o fim de ampliar o conhecimento

do aluno.

Corrupção de alto escalão: Operação Lava Jato
A lava-jato é a maior operação de corrupção já investigada no Brasil. Ela teve

início em 2009 quando foi aberto um inquérito investigando as empresas do então

deputado federal José Janene. As investigações realizadas direcionaram ao doleiro

Carlos Habib Chater, que tinha como principal ponto o Posto Torre. Através de

interceptações telefônicas e e-mails feitos no doleiro, identificaram quatros

organizações de mercado paralelo de câmbio, ligadas entre si, que funcionavam para

lavagem de dinheiro. Na busca pela origem do dinheiro, descobriu-se, com o auxílio da

delação premiada, que havia um grande e organizado esquema de corrupção instalado

na Petrobras. Nele, as empreiteiras formavam cartel para pagar propina aos executivos

da Petrobras. O suborno era dividido entre os envolvidos (os doleiros e outros agentes

financeiros, funcionários da Petrobrás, e políticos). De acordo com o Procurador-Geral

da República, já foi recuperado, até o momento, R$ 4,2 bilhões de dinheiro desviado.
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