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Política do dólar forte norte-americana de fins dos anos 70 e conseqüências sobre a Economia Brasileira. Ajuste
externo recessivo e fim do governo militar; política econômica da Nova República; aceleração inflacionária e
propostas de estabilização monetária. Conseqüências da restrição externa dos 80 e das políticas de ajuste do
Balanço de Pagamentos: instabilidade macroeconômica, o recrudescimento inflacionário e a não sustentação
dos investimentos; crise fiscal e financeira do Estado Brasileiro. Ambiente gerado pelo Consenso de
Washington e pela inserção externa do Brasil na década de 90. Reformas liberalizantes e estratégias de
estabilização (Plano Collor e o Plano Real). Privatização, desnacionalização da economia e modelo econômico
do Real. Política econômica no Governo Fernando Henrique Cardoso e no governo Lula. Os entraves ao
crescimento econômico e os principais debates do pós-Real.
OBJETIVOS DA DISCIPLINA
- Localizar, na evolução histórica pós 1980, cinco frentes de debates econômicos selecionados como
estratégicos para uma compreensão estrutural dessa etapa da Economia Brasileira:
1 - Entender a relação entre o modelo econômico brasileiro e o contexto internacional pós 1980, identificando o
Modelo de Substituição de Importações e o Modelo Neoliberal e seus desdobramentos estruturais;
2 - Discutir o fenômeno inflacionário no Brasil e os planos de estabilização heterodoxos, do Cruzado ao Real;
3 - Compreender a evolução da política macroeconômica no Brasil de 1980 a 2010;
4 - Situar a questão da industrialização no âmbito dos modelos de desenvolvimento adotados até 1980 e desde
os 1990.
5 – Discutir a mudança no padrão de inserção externa brasileiro desde os 1990 em conseqüência da crise da
dívida externa dos 1980 e da nova ordem internacional.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1 - Introdução - Apresentação do programa e da metodologia do curso
2 - A Economia Brasileira entre 1979/89 e a nova ordem mundial
2.1 - O contexto geopolítico internacional nos 1980 - FIORI (1997), FIORI (2008), BAER, M. (1994, cap 2).
2.2 – As transformações do capitalismo mundial na esfera financeira entre 1979/89 - BAER, M. (1994, cap 2).
2.3 – Os limites do modelo de inserção externa brasileira do pós-guerra
2.3.1 – Traços estruturais do Modelo de Substituição de Importações - LACERDA et al (2006, cap. 5, 6, 7, 9,
10), NAKATANI et al (2012), HERMANN (2005).
2.3.2 - As restrições financeiras do modelo e o endividamento externo - LACERDA et al (2006, cap 12), CRUZ
(1995), HERMANN (2005).
2.3.3 – A inflação e as tentativas de estabilização ortodoxas - LACERDA et al (2006, cap 11), OLIVEIRA
(2012, parte I).
2.4 – Política econômica de ajuste externo, o balanço de pagamentos e tentativas heterodoxas de estabilização
2.4.1 – A política de geração de superávits comerciais e os impactos no BP e na inflação - LACERDA et al

(2006, cap 11, 12); OLIVEIRA (2012, parte I).
2.4.2 – A política econômica e as tentativas heterodoxas de estabilização - LACERDA et al (2006, cap 13),
MODIANO (1990), BAER (1994, cap 4).
2.5 – O saldo da “década perdida” e o Brasil frente ao mundo no final dos 1980 - CRUZ (1995); VAN NOIJE,
Paulo (2012) (*).
3 – A opção brasileira de inserção na nova ordem mundial no pós 1990
3.1- O contexto geopolítico internacional pós 1990, o Consenso de Washington e o Modelo Neoliberal - FIORI
(2008), MARQUES (2010), LACERDA et al (2006, cap. 15.4), ALMEIDA; BELLUZZO (2002, p. 363/403),
OLIVEIRA (2012, parte II, cap. 1)
3.2 – A estratégias de inserção: o Plano Collor e o Plano Real
3.2.1 – O plano Collor como variante do Modelo Neoliberal
3.2.1.1 - Abertura externa, nova política industrial e privatização - LACERDA et al (2006, cap. 14, 15),
OLIVEIRA (2012, parte II, cap 1, 2).
3.2.1.2 - A política econômica (1990/1994) - OLIVEIRA (2012, parte II, cap 2, 3), ALMEIDA; BELLUZZO
(2002, p. 363/403).
3.2.1.3 - O combate à inflação no Plano Collor - LACERDA et al (2006, cap 14), OLIVEIRA (2012, parte II,
cap 1), CARVALHO (1996), PEREIRA; NAKANO(1991).
3.2.2 – O Plano Real como variante do Modelo Neoliberal (1995/2002)
3.2.2.1 - A estabilização bem sucedida - FRANCO (1995, cap. 2).
3.2.2.2 - As reformas e a privatização - ALMEIDA; BELLUZZO (2002, p. 363/403), LACERDA et al (2006,
cap. 15.2).
3.2.2.3 - A política econômica - ALMEIDA; BELLUZZO (2002, p. 363/403), OLIVEIRA (2012, part III, cap
1, 2).
3.2 – As consequências do Modelo Neoliberal e a política econômica de 2003/2010
3.2.1 – A armadilha da estabilização, a tríade e o baixo crescimento - LACERDA et al (2006, cap 16.2, 16.3),
ALMEIDA; BELLUZZO (2002, p. 363/403), FERRARI (2005) (*),OLIVEIRA (2012, part III, cap 3, part IV,
cap 1, 2).
3.2.2 - A desindustrialização e a reprimarização da pauta exportadora
OREIRO (2010) (*); BRESSER (2010) (*); DE NEGRI ET al (2011), CANO (2012) (*).
3.2.3 – A ampliação da vulnerabilidade externa brasileira - VAN NOIJE, Paulo, 2013(*), NAKATANI;
MARQUES (SD) (*).
(*) – Em arquivo eletrônico.
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação terá como base dois trabalhos temáticos, com peso de 40% da nota total cada um. Os dois trabalhos
deverão lançar mão de dados e de no mínimo os textos da bibliografia, equivalendo o primeiro a no máximo
cinco páginas digitadas exclusive gráficos e referências e o segundo a no máximo dez páginas. Deve ser
entregue impresso e em conformidade com as normas da ABNT. Será dada uma nota de participação nos
debates, implicando a presença do início ao final do mesmo, equivalente a 10%, cada um deles (totalizando os
dois debates 20% da nota). A nota do debate está condicionada a entrega no horário da aula em questão, posto
que este é a base do debate. Será dado um bônus de assiduidade, equivalente a um ponto extra, aos alunos que
tiverem até no máximo três faltas.
Temas dos trabalhos: 1 – Política Econômica no Brasil; 2 – Relações exteriores e o Balanço de Pagamentos no
Brasil; 3 – Modelo de desenvolvimento brasileiro; 4 – A indústria no Brasil; 5- A questão da inflação e as

políticas de combate no Brasil.
Em resumo, a nota total equivalerá:
NF = (Nota Trabalho 1)*0,40 + (Nota Trabalho 2)* 0,40 + (Part. Debate 1)*0,1 + (Part. Debate 2)*0,1
Adota-se o critério da UFES com respeito à freqüência mínima à disciplina, implicando em sumária reprovação
no caso de mais de 15 horas de ausência (8 faltas). A prova final versará sobre o conteúdo dos trabalhos.

