
ECONOMIA PARA O CACD 2017
TERCEIRA FASE



O curso será desenvolvido em catorze 
aulas, incluindo:
Macroeconomia
Microeconomia
Economia internacional
Economia brasileira

METODOLOGIA



METODOLOGIA
Cada aula:

•1 tema

•Tópicos, conceitos, questões importantes de 
cada tema

•Questões de provas anteriores

•Questões  novas (discussão em sala, esquemas 
de resposta)

•1 questão  para correção individual 



COMO ESTUDAR ECONOMIA

• Bibliografia básica (Estudar todos os itens do 
programa)

• FICHAMENTO

• Exercícios

• Mais bibliografia (Slides, apostilas, glossário, textos)

• Mais exercícios

• Ampliando, completando, melhorando o 
FICHAMENTO



MACROECONOMIA

Tópicos Manual do Candidato Economia -
Funag

Manual de macroeconomia- USP

Contas nacionais 2.1.4.   Contabilidade dos 
agregados macroeconômicos 65

1 Agregados Macroeconômicos: 
Contabilidade Nacional e Balanço de 
Pagamentos, 19

Balanço de pagamentos 2.1.5.   Balanço de Pagamentos 
(BP) 77

Moeda e sistema monetário 2.1.6. A moeda 93 2 Sistema Monetário: Oferta e 
Demanda de Moeda, 59

Déficit e dívida pública 2.3.1.   Política fiscal e seus 
instrumentos 121

Conceitos de déficit e dívida pública, 
359

Inflação e índice de preços 2.2.3. Inflação  109

Indicadores do mercado de trabalho 2.2.2. Desemprego 104



Tópicos Manual do Candidato Economia - Funag Manual de macroeconomia - USP

Modelos 
macroeconômicos -
Economia fechada 

2.1.1.   Conceitos básicos 56
2.1.1.1.  A lei da demanda e da oferta 56
2.1.2.   A demanda e a oferta agregadas 57
2.1.3.   Quatro preços macroeconômicos importantes 63
2.2.1. Recessão 103 2.2.2.1.  Relação entre produto e 
desemprego: a Lei de Okun 108
2.2.2.2.  O mercado de trabalho na perspectiva clássica 
109
2.3.7. Modelo IS-LM 131                                
2.2.4. Determinantes do bem-estar 117
2.2.4.1. Crescimento econômico 119

3.  Modelo Clássico, 105
4. Modelo Keynesiano Simples de 
Determinação da Renda a Curto Prazo (o 
Lado Real), 139
5. Modelo IS-LM: a Interligação entre o 
Lado Real e o Lado Monetário, 187

Política fiscal 2.3.1.   Política fiscal e seus instrumentos 121
2.3.2.   O multiplicador keynesiano de gastos 123
2.3.3.   Os críticos das políticas fiscais expansionistas 124

Política monetária 2.3.4.   Política monetária e seus instrumentos 126
2.3.5. Funcionamento do Open Market 128
2.3.6.   Política monetária não convencional 
(Quantitative Easing) 129



Manual do Candidato Economia - Funag Manual de 
macroeconomia

Macroeconomia aberta - Câmbio 3.3.  Macroeconomia aberta 180
3.3.1.   Os fluxos internacionais de bens e capital 
182
3.3.2. Regimes de câmbio 184
3.3.3.   Taxa de câmbio nominal e real 186
3.3.4. A relação câmbio-juros 188
2.3.8. O modelo IS-LM-BP 140

6 Economia Aberta, 
233

Outros livros:
- Blanchard
- Mankiw
Sugestão: estudar slides – disponíveis no site 



MICROECONOMIA

Tópicos
Manual do Candidato Economia -
Funag Pindyck

Demanda do consumidor -
preferências e equilíbrio 1.1.1. Preferências p. 22

Demanda do consumidor - Curva de 
demanda 1.1.3. Curva de demanda p. 26

Demanda do consumidor –
elasticidades

1.1.4. Elasticidade-preço e elasticidade-renda p. 
28

Oferta e demanda e intervenção do 
governo

Oferta do produtor 1.2.  Oferta do produtor 31

Concorrência perfeita

1.3.  Concorrência perfeita, monopólio e 
oligopólio 43
Comportamento das empresas 49
1.3.2.   Determinação de preços e quantidades 
de equilíbrio 51

Monopólio e oligopólio

1.3.  Concorrência perfeita, monopólio e 
oligopólio 43
Comportamento das empresas 49
1.3.2.   Determinação de preços e quantidades 
de equilíbrio 51



Tópicos Manual do Candidato Economia -
Funag

Teorias do 
comércio -
clássica e 
neoclássica

3.1.  Teorias clássicas do comércio 164
3.1.1.   Vantagens absolutas e 
comparativas 165
3.1.2. Pensamento neoclássico 168

Crítica de 
Prebisch e da 
Cepal

3.2.  A crítica de Prebisch e da 
Comissão Econômica para a América 
Latina 178
3.2.1.   A deterioração dos termos de 

troca 178

Comércio 
internacional -
tendências

3.4.2. Principais características do 
comércio internacional ao  longo das 
décadas 198

Intrumentos de 
política comercial 
- tarifas, quotas, 
etc

3.4.1. Efeitos de tarifas, quotas e 
outros instrumentos de
política governamental 191
3.4.1.1.  Os incentivos às exportações 
196

Sistema multilateral de 
comércio: origem e 
evolução

3.4.3.   Sistema multilateral de comércio: 
origem e evolução 199
3.4.4.   As rodadas negociadoras do GATT 201
3.4.5. A Rodada Uruguai 201
3.4.6. A Rodada Doha 203

Comércio e Política 
comercial brasileira

3.5. Política comercial brasileira 204
3.5.1. Negociações comerciais regionais 208
3.5.2.   Integração econômica na América do 

Sul 209
3.5.3. Protecionismo e liberalização 210
3.5.4. Os Brics 211
3.5.5.   Os mega-acordos em negociação 214

Sistema financeiro 
internacional

3.6. Sistema financeiro internacional 219
3.6.1. Padrão-ouro 220
3.6.2. Padrão dólar-ouro 221
3.6.3. Fim da conversibilidade 222
3.6.4.   Crises econômico-financeiras nos 

últimos 20 anos 223
3.6.5.   Governança internacional e os novos 

atores estatais e não estatais 226
3.6.6.   Características dos fluxos financeiros 

internacionais 228

ECONOMIA INTERNACIONAL



ECONOMIA INTERNACIONAL

Outros livros:
- Krugman
Sugestão: estudar slides – disponíveis no site

Sistema Multilateral de Comércio e Política 
comercial – aulas, textos adicionais – interseção 
com Política Internacional



ECONOMIA BRASILEIRA

Tópicos
A Ordem Do Progresso 

Edição Atualizada 

(Segunda Edição)

Economia Brasileira 

Contemporânea - 3ª 

Ed. 2016 - Giambiagi, 

Manual do Candidato 

Economia - Funag

Apostila de Economia 

Brasileira - Eliezer Lopes

Bibliografia alternativa 

e/ou complementar

Formação 

Econômica do 

Brasil

Formação Econômica do Brasil -

Celso Furtado  

https://cei1011.files.wordpress.co

m/2010/05/feb_celsofurtado.pdf

Formação econômica do Brasil: 

uma obra-prima do estruturalismo 

cepalino

BIELSCHOWSKY, Ricardo

Revista de Economia Política . São 

Paulo, v. 9, 4. 1989.                   

http://www.rep.org.br/pdf/36-

3.pdf

Economia 

brasileira no 

império

Capítulo 1 - A economia 

brasileira no Império, 

1822-1889, Pages 1-28

Capítulo 4.1.  A 

economia brasileira 

no século XIX,  

páginas 233 a 242

A economia brasileira no Império,

1822-1889 -Marcelo de Paiva 

Abreu

Luiz Aranha Correa do Lago                          

http://www.econ.puc-

rio.br/pdf/td584.pdf

I República

Capítulo 2 - GUSTAVO H. B. 

FRANCO. “A Primeira Década 

Republicana”

Capítulo 3 - WINSTON 

FRITSCH, “Apogeu e Crise Na 

Primeira República: 1900 –

1930”

Capítulo 4.2 - "A Primeira 

República (1889-1930)", 

páginas 243 à 259

Capítulo 4.3 - "A crise de 1929 

e o fim da República 

Oligárquica", páginas 260 à 263

Unidade 1 A Economia da República Velha,

1889-1930

Gustavo H. B. Franco

Luiz Aranha Correa do Lago                       

http://www.econ.puc-

rio.br/pdf/td588.pdf

https://cei1011.files.wordpress.com/2010/05/feb_celsofurtado.pdf
http://www.rep.org.br/pdf/36-3.pdf
http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td584.pdf
http://www.econ.puc-rio.br/pdf/td588.pdf


RESPONDENDO QUESTÕES DISCURSIVAS

•Responda todos os itens do enunciado,
procurando seguir a sequência com a qual são
apresentados.

•Explicar conceitos, relações entre variáveis,
mecanismos de transmissão.

•Seja prudente em relação às informações e
conceitos apresentados na resposta. Se não tem
alguma segurança de um conceito, melhor não
escrever.



• Não fugir do tema (mesmo que não saiba a resposta exata,
só escreva conceitos em torno do que foi perguntado)

• Não vá muito além do que foi pedido. O espaço da questão
geralmente é limitado e suficiente para o básico do que foi
perguntado. Se o aluno está aprofundando e sofisticando a
resposta, provavelmente não respondeu de forma adequada
o básico do foi perguntado.

• Nas questões de economia brasileira ser organizado e
exaustivo nas informações e analítico, enunciando as
relações teóricas, objetivos e resultados das políticas

RESPONDENDO QUESTÕES DISCURSIVAS



QUESTÃO 1  
 
 

Nenhum observador perspicaz poderia ter deixado de notar que no início da década de 60 do século XX o 

Brasil não possuía capacidade administrativa para implementar complexas políticas econômicas. O estilo de governo 

voltado para questões específicas, como acontecia na década de 50, era mais compatível com um período de expansão 

econômica do que com uma fase de dificuldades. Por isso nenhum governo que se instalasse no começo de 1964, fosse 

da direita ou da esquerda, poderia ter evitado a necessidade de uma reforma institucional. 

 

 
Thomas Skidmore. Brasil: de Castelo a Tancredo. p. 71 (com adaptações). 

 
“Quando eu entrei no ministério o serviço já estava feito. O professor Bulhões e o Roberto Campos tinham 

terminado a obra de salsicharia.” 

 
Delfim Netto, citado em Elio Gaspari. A ditadura derrotada. p. 271.  

 
 
 
Considerando os textos acima, discorra sobre a política econômica do regime militar entre 1964 e 1967, abordando os seguintes aspectos: 

 
1 o diagnóstico sobre a inflação e a estratégia anti-inflacionária; [valor: 10,00 pontos] 

 
2 as reformas econômicas e institucionais implementadas, suas principais características e consequências. [valor: 20,00 pontos] 

 
Extensão máxima: 60 linhas  

[valor: 30,00 pontos] 



RESPOSTA

Em 1964, quando Castelo Branco assumiu a Presidência, 
foram nomeados Octávio Gouveia de Bulhões, para o 
Ministério da Fazenda e Roberto Campos, para o 
Planejamento. Sob sua liderança, concebeu-se o Plano de 
Ação Econômica do Governo (PAEG), programa de reformas 
que visavam a enfrentar a inflação, que chegava a cerca de 
80% em 1963, e o baixo crescimento econômico de apenas 
aproximadamente 0,4% em 1963. O PAEG apresentava dois 
componentes: medidas de combate à inflação e reformas 
estruturais.



O diagnóstico realizado pela equipe econômica era o de que a inflação 
era uma inflação de demanda causada por gastos excessivos do 
governo e salários superiores ao equilíbrio de mercado. De acordo com 
essa interpretação, caberia ao governo adotar medidas fiscais e 
monetárias restritivas, tendo o PAEG estabelecido uma estratégia 
gradualista, que reduziria a inflação para 70% (1965), 25% (1966) e 10% 
(1967). A política fiscal adotada buscou reduzir os gastos do governo, 
ao passo que elevaria a arrecadação por meio de uma reforma 
tributária. Com o objetivo de reduzir a pressão inflacionária os salários 
passaram a ser corrigidos, após decreto de 1966, com base em 
expectativa de inflação, subdimensionada, o que levaria à perda de 
poder de compra dos trabalhadores e, consequentemente, à redução 
do consumo e da pressão da demanda. Finalmente, a política 
monetária objetivou a diminuição do ritmo de oferta monetária, de 
maneira a reduzir os preços por meio do efeito, ilustrado na “equação 
de trocas”, que a oferta monetária exerce sobre preços.



O PAEG realizou três formas estruturais: tributária, econômico-
financeira e externa. A reforma tributária visava substituir o sistema de 
impostos em cascata por um sistema de impostos sobre valor 
agregado, ao mesmo tempo que procedia à reestruturação e divisão de 
impostos entre entes federados. Com o PAEG, a União receberia 
impostos de importações e exportações, de renda e taxas únicas; os 
estados receberiam impostos sobre circulação de mercadorias (ICM) e 
os municípios, os impostos sobre serviços (ISS) e sobre propriedades 
territoriais urbanas (IPTU). Uma vez definido que a União seria 
responsável pelo recolhimento da maior parte desses tributos, 
estabeleceu-se o Fundo de Participação dos Estados e Municípios para 
realizar a redistribuição do “bolo tributário”. Essa reforma teve como 
consequências a modernização da estrutura tributária, o aumento da 
arrecadação sob proporção do PIB e o estabelecimento de um sistema 
tributário socialmente regressivo por basear-se, principalmente, na 
tributação indireta do consumo.



A segunda reforma estrutural diz respeito ao sistema econômico-
financeiro nacional, que carecia de instituições centrais de controle e
no qual a inflação elevada havia prejudicado o funcionamento do
sistema bancário, além de não possuir mecanismos de financiamento
de longo prazo. O Conselho Monetário Nacional e o Banco Central
substituíram a SUMOC e o Banco do Brasil como instituições de
implementação de política macroeconômica. O estabelecimento da
correção monetária permitiu que emprestadores tivessem novamente
incentivos a depositar seus recursos nos bancos comercias,
reestabelecendo o funcionamento do setor bancário; por meio das
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional, o governo criou um
mecanismo não inflacionário de financiamento. A lei do Mercado e de
Capitais, por sua vez, redefiniu a função e as possíveis integrantes do
sistema financeiro, ao regular bancos comerciais, financeiras,
cooperativas de crédito, entre outras. O Banco Nacional de Habitação e
o Sistema Financeiro de Habitação visavam a criação de crédito
imobiliário e à superação do déficit imobiliário. Não menos importante,
a criação da caderneta de poupança, assim como de fundos parafiscais
(PIS, PASEP, FGTS, este em compensação à estabilidade no trabalho
após 10 anos) propiciaram o surgimento de um mercado de oferta de
poupança e, logo, crédito.



Em paralelo às reformas tributárias e econômico-financeira, 
foi realizada reforma do setor externo em três grupos de 
medidas. Primeiro, buscou-se estabelecer a confiança dos 
investidores domésticos e internacionais, o que seria feito por 
meio da revogação da lei de remessa de lucros, do pagamento 
das indenizações às empresas encampadas no governo 
Goulart (AMFORP, ITT), bem como por meio da assinatura, 
com os Estados Unidos, de Acordo de Garantias de 
Investimentos. Segundo, procedeu-se a concessão de maior 
liberdade a bancos e empresas para captar recursos 
externamente. Terceiro, estabeleceu-se um regime cambial de 
minidesvalorizações que evitaria, ao compensar, pela elevação 
das taxas de câmbio nominal, a apreciação real causada pela 
diferença de preços nacionais e internacionais.



Os impactos do PAEG sobre a economia brasileira foram múltiplos. No 
que respeita os objetivos de contenção da demanda e da inflação, 
reduziu-se o aumento dos preços para o patamar aproximado de 20%, 
sem lograr, portanto, o atingimento da meta, A política monetária, por 
sua vez, demonstrou comportamento “stop and go”, com período de 
restrição e relaxamento alternados. As reformas estruturais, por sua 
vez, modernizaram a economia brasileira, lançando os fundamentos do 
crescimento identificado no “Milagre Econômico”.



QUESTÃO 2  
 

 

If the purpose of protection is to redistribute income to producers, production subsidies (financed by 

lump-sum taxes) dominate both tariffs and import quotas on efficiency grounds, since the consumption costs 

of protection are avoided. Yet governments generally prefer to assist industries by providing import protection 

rather than production subsidies. 

 
Robert E. Baldwin. The Political Economy of Trade Policy.  
In: Journal of Economic Perspective. vol. 3, n.º 4, p. 119.  

 

 

Tendo o trecho de texto acima como referência inicial, discorra sobre os seguintes tópicos: 

 

1 os efeitos positivos e negativos da imposição de barreira às importações; 
 

2 a diferença entre os efeitos de imposição de barreira a produtos importados via preços e via restrição quantitativa; 
 

3 as razões para os países protegerem determinados setores produtivos contra a concorrência de produtos 

importados, mesmo cientes dos custos envolvidos;  
4 a experiência brasileira com barreiras às importações desde o início da década de 90 do século passado. 

 

Extensão máxima: 60 linhas  
[valor: 30,00 pontos] 



QUESTÃO 3  
 

 

Redija um texto dissertativo a respeito de oligopólio e cartéis, discorrendo sobre mercado em concorrência perfeita 

versus mercado em oligopólio e sobre o estabelecimento de um cartel em um mercado oligopolizado e as consequências 

de sua atuação sobre o equilíbrio dessa estrutura de mercado. 

 

Extensão máxima: 40 linhas 
 

[valor: 20,00 pontos] 



• DICA 1: ler a questão com atenção procurando identificar o tema geral e,
principalmente, a indicação proposta (implícita ou explícita) de roteiro para
resposta, com possíveis componentes. Esses componentes que se quer na
resposta podem aparecer explicitamente em itens ou em texto corrido (que você
pode enumerar para facilitar a redação da resposta). Veja que esse passo é
importante tanto para a estrutura quanto para o conteúdo da sua resposta.

Vamos à questão:

• Tema geral: Redija um texto dissertativo a respeito de oligopólio e cartéis

• Roteiro de itens que são pedidos/sugeridos para compor a resposta:
• discorrendo sobre mercado em concorrência perfeita versus mercado em oligopólio
• o estabelecimento de um cartel em um mercado oligopolizado
• as consequências de sua atuação (DO CARTEL) sobre o equilíbrio dessa estrutura de

mercado (UM OLIPÓLIO)

a) Discorrendo sobre mercado em concorrência perfeita versus mercado em
oligopólio

• DICA 2: precisão, objetividade e quase exaustivo na resposta, afinal o
enunciado foi objetivo

• DICA 3: estabelecer comparação, como o próprio enunciado propõe.



Concorrência perfeita oligopólio

Números de empresas Muitas empresas Poucas empresas

Produtos Homogêneos e idênticos; substitutos 
perfeitos

Podem ser homogêneos ou 
diferenciados

Formação de preço Não influencia os preços; são 
tomadoras de preço

Podem determinar preços
Podem concorrer ou cooperar
Determinando preços ou 
quantidades, de modo simultâneo ou 
sequencial  

demanda Demanda horizontal/infinitamente 
elástica/ não há poder de mercado

Demanda negativa/ poder de 
mercado

Regra para maximizar o lucro Receita marginal = custo marginal Não há uma regra pois depende de 
interação entre as firmas (cooperação 
ou competição)

Receita de vender mais uma unidade Igual ao preço Pode ser menor que o preço

preço Iguala custo marginal Preço maior do que custo marginal 
(em geral)

eficiência Eficiente/ maximiza o bem estar Podem gerar ineficiência/perda de 
bem estar

Entrada e saída de firmas Não há barreiras Há barreiras (custos fixos elevados, 
propaganda, economias de escala)



b) o estabelecimento de um cartel em um mercado oligopolizado

• O oligopólio constitui uma estrutura de mercado caracterizada pela
presença de poucas empresas. É uma situação intermediária entre o
monopólio -no qual há apenas uma empresa- e o mercado
competitivo -com um número muito grande de participantes.

• o cartel constitui uma combinação entre agentes do mercado para
aumentar preços, boicotar um concorrente efetivo ou potencial,
dividir mercados ou fazer tudo isso ao mesmo tempo.

• Cartel é crime contra a ordem econômica. Trata-se de interferência no
mecanismo de mercado que reduz o bem-estar da sociedade. Sua
ocorrência é mais provável quando há poucas empresas no mercado,
comparativamente a uma situação em que há muitos competidores.

• Não é fácil formar e muito menos manter um cartel. Alguns fatores
ajudam. Mercados com poucas empresas, condições de demanda e
tecnologia relativamente estáveis, relativa uniformidade dos custos
dos participantes e possibilidade de monitoramento do acordo para
evitar traições constituem elementos facilitadores do cartel.



c) as consequências de sua atuação (DO CARTEL) sobre o equilíbrio
dessa estrutura de mercado (UM OLIPÓLIO)

• Aumento de preços e redução da quantidade em relação ao
oligopólio competitivo e à concorrência perfeita. Perda de eficiência e
redução do bem estar. Políticas de defesa da concorrência por meio
de órgão anti-truste coíbem e punem a formação de cartéis, que são
considerados crimes contra a ordem econômica.




