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1 º Lista de Questões para Reflexão  

1º Questão: Discuta quais as formas pelas quais o Brasil conseguiu compatibilizar uma 

trajetória de crescimento acelerado devido à mudança estrutural induzida pela 

industrialização com a restrição de balanço de pagamentos derivada da exportação de 

produtos primários. Quais as razões pelas quais o Brasil, no período compreendido entre 

o governo Dutra e o Governo JK, sempre se mostrou avesso à desvalorização da taxa de 

câmbio como instrumento para contornar a restrição externa ao crescimento econômico? 

Quais os instrumentos utilizados pelos sucessivos governos do Brasil no período (1946-

1961) para conviver com a restrição externa ao crescimento? Por que esses instrumentos 

criaram um viés pró-mercado interno no processo de industrialização brasileiro?  

2 º Questão: Quais as razões apontadas na literatura para a desaceleração do crescimento 

da economia brasileira no período 1962-1964? Você concorda com a tese de Celso 

Furtado de que a desaceleração da economia brasileira nesse período foi decorrência do 

esgotamento do modelo de industrialização por substituição de importações? Por que? 

O plano Trienal, elaborado por Celso Furtado, teve algum papel nessa desaceleração do 

crescimento da economia brasileira? Por que?  

3º Questão: Discuta o papel da inflação no modelo de desenvolvimento econômico 

brasileiro. A inflação pode ser vista como reflexo do simples desequilíbrio das contas 

públicas ou ela tinha uma funcionalidade no processo de desenvolvimento econômico 

brasileiro? Por que razão as sucessivas tentativas de redução do déficit público e de 

controle da inflação durante os governos Getúlio Vargas e JK não foram bem 

sucedidas? Havia falta de vontade política para resolver esses problemas, ou os 

formuladores de política econômica não dispunham dos instrumentos necessários para 

atender esse objetivo?  



4 º Questão: Analise o plano de metas do governo JK. Quais os entraves ao crescimento 

econômico brasileiro que foram diagnosticados e atacados com o plano de metas? Qual 

a razão apontada pela literatura para se “planificar o desenvolvimento econômico”? O 

livre mercado não seria capaz de colocar os estímulos necessários para o 

desenvolvimento econômico do Brasil? Caso a sua resposta a essa pergunta tenha sido 

negativa, identifique as “falhas de mercado” que justificariam a intervenção 

governamental no processo de desenvolvimento.  

5 º Questão: A partir da década de 1980 verificou-se uma redução significativa da taxa 

de crescimento da economia brasileira, configurando uma situação de “semi-

estagnação”. Quais as razões apontadas na literatura econômica para a desaceleração do 

crescimento econômico brasileiro? Essas explicações são complementares ou 

substitutas? Qual o papel que a “desindustrialização” verificada a partir de meados da 

década de 1980 pode ter tido para a redução da taxa de crescimento? Quais forças 

podem explicar esse processo de desindustrialização?   

6 º Questão: O desenvolvimento econômico é definido como um processo de mudança 

estrutural no qual a mão de obra é transferida de setores e atividades com menor valor 

adicionado per-capita para setores e atividades com maior valor adicionada per-capita, 

ou seja, trata-se de um processo de crescente sofisticação produtiva. Discuta o papel da 

acumulação de capital e do progresso tecnológico nesse processo de mudança estrutural.  

 


