
Economia para 

Engenharia

Eng. Telecomunicações

Aula 03

rev. 01 abrul/16



» Introdução

» Estado Brasileiro

» Aspectos Políticos

» Aspectos Sociais

» Aspectos Econômicos

 Commodities;

 Balança Comercial;

 Inflação;

» Referências

Roteiro



Introdução

Sistemas Político-Econômico

São vários fatores que contribuem para definir o

modelo de sistema econômico utilizado por uma nação,

no entanto, aqui será descrita de forma superficial o que

é o estado e como este se organiza, para que, em

seguida, possamos delimitar suas relações políticas,

econômicas e sociais da nação em relação as relações

de mercados externos.



Estado Brasileiro



Constituição

A constituição, enquanto texto de organização do estado

é contrato político, pacto ou acordo de maiorias e

minorias transitórias com capacidade de expressão

política efetiva. Contém, portanto, o denominador

comum mínimo necessário à estruturação do Estado e a

organização das forças políticas.
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Princípios

Os princípios centrais do Estado Brasileiro são:

 A República;

 A Federação; e

 A Soberania Popular.

Princípios (ou valores) são a base do sistema.
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República

res publica (latim – assunto público)

Forma de governo em que o Estado se constitui de

modo a atender o interesse geral dos cidadãos. (atual)

Forma de Governo na qual o povo é soberano,

governando o Estado por meio de representantes

investidos nas suas funções em poderes distintos. (jur)
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Federação

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada

pela união indissolúvel dos estados e municípios e do

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático

de Direito e tem como fundamentos (...)
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Soberania Popular

A Soberania Popular é a fonte única de legitimação

da república e da federação, estes instrumentos de

organização do Governo e do Estado.

“PU/Art. 1º Todo poder emana do povo, que o exerce

por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos

termos desta Constituição...”

“Art. 14. Voto direto e secreto com igual valor...”
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Aspectos Políticos



Poderes

A divisão dos poderes do Estado Brasileiro são:

 Executivo (Presidente/Vice);

 Legislativo (Presidentes Senado e Câmara)

 Judiciário (Presidente STF e corte)

Cada poder é independente e possui as competências e

responsabilidades definidas na CF.
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Legislativo

Missão

Representar o povo brasileiro, elaborar leis e fiscalizar

os atos da Administração Pública, com o propósito de

promover a democracia e o desenvolvimento nacional

com justiça social.
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Legislativo

Visão

Consolidar-se como o centro de debates dos grandes

temas nacionais, moderno, transparente e com ampla

participação dos cidadãos.
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Legislativo

Valores

 Ética

 Busca pela excelência

 Independência do Poder legislativo

 Legalidade

 Pluralismo

 Responsabilidade Social
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População

Hoje, o Brasil tem a quinta maior população do mundo,

mas alguns aspectos sociais deixam a desejar.

No entanto, a densidade demográfica apresenta uma

distribuição irregular dentro do território nacional.
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Renda

O Brasil vive uma estratificação social. Temos uma

pequena parcela da população vivendo com riquezas e

muitos cidadãos amargando a extrema pobreza.

O Brasil possui uma distribuição de renda muito desigual.
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Educação

O país ainda sofre com uma alta taxa de crescimento

urbano sem planejamento de infraestrutura, baixos

índices de desenvolvimento humano(IDH) e altas taxas

de analfabetismo.

O que piora ainda mais com os analfabeto funcionais.

Aspectos Sociais



Saúde

O país ainda sofre com um dos piores sistema público

de saúde, onde pessoas sofrem a espera de uma cirurgia

ou atendimento de urgência e emergência. Apesar de

alta carga tributária paga aos cofres públicos.
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Commodities

Commodities pode ser definido como mercadorias que

são produzidos em larga escala e comercializados em

nível mundial. As commodities são negociadas em

bolsas de valores e, portanto, seus preços são definidos

em nível global pelo mercado internacional.
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Commodities

As commodities são produzidas por diferentes

produtores e possuem características uniformes.

Geralmente, são produtos que podem ser estocados por

um determinado período de tempo sem que haja perda

de qualidade. As commodities também se caracterizam

por não ter passado por processo industrial, geralmente

matérias-primas.
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Tipos

• Commodities agrícolas: soja, suco de laranja

congelado, trigo, algodão, borracha, café, etc.

• Commodities minerais: minério de ferro, alumínio,

petróleo, ouro, níquel, prata, etc.

• Commodities financeiras: moedas negociadas; títulos

públicos; cartas de crédito; etc.

• Commodities ambientais: créditos de carbono
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Balança Comercial

É um termo econômico que representa as

exportações e importações de bens (produtos ou

serviços) entre países.
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Balança Comercial

“Nas duas primeiras semanas de abril de 2016 a

balança comercial registrou superávit de US$ 1,623

bilhão, resultado de exportações no valor de US$

4,662 bilhões e importações de US$ 3,039 bilhões.”

(MDIC, 2016)
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Inflação

A taxa de inflação é o aumento no nível de preços, ou

seja, é a média do crescimento dos preços de um conjunto

de bens e serviços em um determinado período.

O quanto, em média, vai aumentar os preços de produtos e

serviços considerados de primeira necessidade à população.
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Medida da Inflação

É medida por meio de índices, como o IPCA, que

definem os bens e serviços mais importantes para a

população e medem o crescimento de seus preços.

Observe que a cesta de bens considerada pelo índice de

inflação pode não ser aquela que você costuma consumir.
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Efeito da Inflação

Se todos os preços (bens, serviços, salários, lucros, etc.)

aumentassem uniformemente, não haveria problemas. O

problema é que a inflação mexe nos preços relativos, e

assim, dá ganhos para alguns e perdas para outros.

Quando a inflação é superior ao aumento de salários, há

perda de poder aquisitivo da população assalariada.
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Causas da Inflação

A inflação pode ter causa:

• monetária (impressão de dinheiro pelo governo);

• psicológica (ajustam o preço porque acham que outro

também vai ajustar);

• Real (um desajuste entre a oferta e a demanda);

• Especulação (política/interesses/concorrência desleal);
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Controle da Inflação

Existem várias ferramentas, uma delas é a taxa básica de

juros, SELIC, controlada pelo BCB.

No longo prazo, um bom remédio é a expansão da

capacidade produtiva, pois aumenta a oferta de produtos,

reduzindo-se os seus preços pelo próprio mercado.

No curto prazo, a compra/venda de moedas estrangeiras

pode ser uma forma de minimizar oscilações cambiais, com

forte impacto na balança comercial.
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INFLAÇÃO

Aspectos Econômicos

Medição Impacto Causas Controle

IPCA

INPC

IBGE
(índices)

POPULAÇÃO

(necessidades)

REAL
MONETÁRIA

ESPECULAÇÃO
PSICOLÓGICA

(sensibilidade)

Atuação do 
Governo

(SELIC)
(Produção)
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