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Os	  Desafios	  Econômicos	  
1.  Reforma	  da	  Ordem	  Polí>ca	  

1.  Problema	  secular:	  não	  é	  so	  estado	  anacronico	  e	  ineficiente	  
pensamento	  poli>co	  da	  sociedade	  é	  anacronica	  e	  a	  
inteligencia	  nacional	  em	  crise.	  

2.  Ins>tuições	  básicas:	  ordem	  colonial	  sobrevive,	  sob	  nova	  
roupagem	  até	  hoje:	  estado	  colonial	  com	  logica	  de	  
expropriação/transferencia	  

3.  Só	  mudança	  ordem	  poli>ca	  e	  ins>uições	  trará	  prosperidade	  
para	  todos.	  

4.  De	  onde	  poderá	  vir	  alguma	  mudança:	  movimento	  redução	  
carga	  tributária	  e	  demanda	  de	  serviços	  publicos	  melhores	  pela	  
Classe	  C.	  

5.  Tres	  componentes	  básicos:	  renovação	  do	  pensamento	  
polí>co,	  reforma	  do	  aparelho	  de	  estado	  e	  	  do	  sistema	  de	  
representação	  poli>ca	  	  Poder	  e	  Distribuição	  de	  riqueza.	  



2.	  O	  Nó	  Gordio	  da	  Economia	  Brasileira	  
	  a.	  O	  problema	  é	  também	  secular.	  
	  b.	  No	  periodo	  recente	  herdamos	  um	  sistema	  
	   	  de	  taxa	  de	  juros	  elevado	  do	  periodo	  de	   	  
	   	  hiperinflação:taxa	  SELIC	  
	  c.	  BC	  do	  Brasil	  	  
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3.	  Taxa	  de	  Cambio	  Apreciada:	  
	  a.	  Tendencia	  Persistente:	  Priorizou	  a	  
	  Integração	  Financeira	  e	  não	  a	  Integração	  
	  Comercial	  (Industrial/cadeia	  de	  valor).	  
	  b.	  Consequencia:	  desindustrialização	  
	  	  Precoce.	  Setor	  de	  bens	  comercializaveis	  
	  (industria)	  e	   	  não	  comercializaveis	  (serviços,	  
	  construção).	  
	  c.	  Expansão	  servicos	  e	  inflação.	  
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4.	  Retomar	  o	  Crescimento	  Mais	  Rápido	  
	  a.	  Só	  com	  reindustrialização:	  	  remover	  	   	  o	  
	  tripé	  mortal.	  
	  b.	  Elevar	  Taxa	  de	  Inves>mento	  para	  pelo	  
	  menos25%	  do	  PIB,	  reduzindo	  Consumo	  do	  
	  Governo.	  
	  c.	  Inves>mento	  em	  infraestrutura.	  
	  d.	  Desafio	  do	  aumento	  de	  produ>vidade.	  
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5.	  Desarmar	  “Bombas	  Relogios”	  
	  a.	  Deficit	  em	  Transações	  Correntes.	  
	  b.	  Demandas	  da	  população/Classe	  C	  
	  c.	  Divida	  Publica.	  	  	  


