
Comércio Mundial e 
Brasileiro

Camila Ferreira

EXTENSIVO 2016



Crise econômica mundial e brasileira
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0 Neoliberalismo

Globalização

Especulação Financeira

Expansão do crédito fictício
BOLHAS



Depósito 
Bancário

R$ 1.000,00
Banco A

Reserva: R$ 200,00

R$ 800,00 O Banco A coloca à disposição para empréstimos

VALOR REAL

Banco C

Depósito 
Bancário

Dec. 1990: JUROS 
BAIXÍSSIMOS
É barato pegar 

dinheiro 
emprestado!!!

Bolha Econômica

Depósito 
Bancário

Banco B
R$ 800,00 VALOR FICTÍCIO

Reserva: R$ 160,00

R$ 640,00

O Banco B coloca à disposição 
para empréstimos

R$ 640,00VALOR FICTÍCIO



Dinheiro fictício 
e barato

Setor imobiliário Aumento do preço 
dos imóveis

Endividamento 
populacional

Quando a expansão do crédito imobiliário chegou ao seu ponto
máximo, os investidores dirigiram seus olhos aos setores que não
possuíam moradia própria e que não tinham possibilidade de acender
a créditos (possuem baixa renda ou são maus pagadores).

SUB-PRIME Hipotecas de alto risco

Elevado risco de calote
“Bônus hipotecários lixo”



Muito crédito 
disponibilizado

Aumento da 
demanda

Aumento do preço 
dos imóveis

INFLAÇÃO

SOLUÇÃO: Aumento da 
taxa de juros

Impacto direto sobre 
os sub-primes, que 
variam seu valor de 
prestação de acordo 
com a taxa de juros

CALOTE



RECESSÃO

Com a recessão, a atividade 
econômica diminui, os 

investimentos nas empresas caem 
e há redução de vagas. O 
DESEMPREGO aumenta.

DESEMPREGO

O aumento de pessoas sem 
trabalho derruba a renda da 

população, e, consequentemente, 
caem o consumo e a atividade 
econômica. Os riscos de não 
pagamento de empréstimos 

crescem, e os bancos reduzem o 
CRÉDITO.

FALTA DE CRÉDITO

Com o cenário econômico ruim, 
os bancos deixam de emprestar. 
Isso paralisa a economia, pois as 

empresas e os consumidores 
precisam de crédito para 

comprar e vender, empurrando 
os países para a RECESSÃO.



Consequências:

Retração geral sobre as atividades econômico-
financeiras

Fuga dos investidores externos

Retração do volume de exportações

Redução interna do crédito e aumento dos juros

Elevação da taxa de desemprego

Redução do ritmo de crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB)



As perspectivas para a economia global



Crescimento recente da economia brasileira

Ações governamentais que estimularam o
crescimento:
Distribuição de renda

 Estímulo à produção e geração de empregos
 Aumento do salário mínimo
 Programas sociais, como o Bolsa Família

Infraestrutura
 Grandes projetos de infraestrutura: hidrelétricas e linhas de

transmissão, represas, aqueodutos, entre outros.

Política fiscal
 Crédito para micro e pequenas empresas
 Redução dos juros
 Redução dos impostos

Aumento do número 
de consumidores



Crise econômica brasileira

Causas da crise brasileira:

Redução da demanda mundial de
commodities, afetando diretamente o
volume e o valor de comercialização.

Estagnação do crescimento do
mercado consumidor.



Balança comercial brasileira
Em bilhões de dólares



Problemas principais da crise

Financeiramente, o poder econômico do
Estado não se renovou.

Redução do comércio interno e externo,
afetando a produção e o emprego.

Taxa média de inflação resistente.



Evolução do PIB sobre o ano anterior, no Brasil e no mundo, em %

PIB brasileiro em 2013, mas desempenho continua abaixo 

do mundial



- Monopólio: uma única empresa detém o mercado de
determinado produto ou serviço, influenciando o preço do
bem comercializado – CONCORRÊNCIA IMPERFEITA.

- Oligopólio: um grupo de empresas promove o domínios de
determinada oferta de produtos ou serviços – FORMA
EVOLUÍDA DE MONOPÓLIO.

- Cartel: é um acordo entre concorrentes para,
principalmente, fixação de preços ou cotas de produção,
divisão de clientes e de mercados de atuação ou, por meio
da ação coordenada entre os participantes, eliminar a
concorrência e aumentar os preços dos produtos, obtendo
maiores lucros, em prejuízo do bem-estar do consumidor.

CONCEITOS



- Truste: empresas ou grupos que, sob uma mesma orientação, mas sem
perder a autonomia, se reúnem com o objetivo de dominar o mercado e
suprimir a livre concorrência e também são grandes grupos ou empresas
que controlam todas as etapas da produção, desde a retirada de matéria-
prima da natureza até a distribuição das mercadorias. É um grupo
econômico que centraliza várias unidades produtivas

- Grupo empresarial ou conglomerado industrial: é um conjunto de
empresas que dependem de uma mesma empresa matriz. Normalmente,
são grandes corporações que dominam desde a extração da matéria-prima
como o transporte de seu produto já industrializado.

- Dumping: é uma prática comercial que consiste em uma ou mais empresas
de um país venderem seus produtos, mercadorias ou serviços por preços
extraordinariamente abaixo de seu valor justo para outro país (preço que
geralmente se considera menor do que se cobra pelo produto dentro do
país exportador), por um tempo, visando prejudicar e eliminar os
fabricantes de produtos similares concorrentes no local, passando então a
dominar o mercado e impondo preços altos.


