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... com o aumento mais acelerado do desemprego 



Antecedentes da maior crise da história (1) 

O ciclo de crescimento do governo Lula e seus limites 
O ciclo de crescimento amenizou características típicas do subdesenvolvimento: 
(i) ao modernizar os padrões de consumo de uma parcela importante da 
população; e, (ii) ao melhorar qualitativamente o mercado de trabalho reduzindo 
o desemprego e a informalidade, em condições de relaxamento da restrição 
externa.  
No entanto, o modelo de crescimento não 
logrou: (i) modernizar a estrutura produtiva 
de forma a sustentar as transformações do 
lado da demanda; e, (ii) incluir a mão de 
obra em setores de maior produtividade. 
Nesse sentido, esse ciclo de crescimento 
não superou entraves estruturais, apenas 
reconf igurou a lguns aspec tos do 
subdesenvolvimento brasileiro. ROSSI, P. MELLO, G. (2016) Componentes 

Macroeconômicos e Estruturais da Crise 
Brasileira: o Subdesenvolvimento Revisitado, 
Brazilian Keynesian Review, 2 (2), p.252-263 



Antecedentes da maior crise da história (2) 

Do industrialismo ao financismo: a política econômica dos 
governos Dilma 
Industrialismo 
•  Discurso da competitividade 
•  Desonerações 
•  Subsdios  
•  BNDES 
•  Desvalorização cambial 

Financismo 
•  Discurso da austeridade 
•  Choque fiscal 
•  Choque de preços administrados 
•  Choque monetário  

 



Desaceleração da renda começa a partir do 2º tri de 
2014 puxada pela queda do investimento... 



...mas em 2015 a crise muda de natureza, com a 
contração do consumo das famílias. 



A série longa mostra uma quebra estrutural no consumo das 
famílias no 1º tri de 2015, o que encerra o longo ciclo de 
crescimento dessa variável...  



Essa quebra estrutural coincidiu com um choque de 
custos, inflação e preços relativos e um choque fiscal. 



... O ajuste no mercado de trabalho também começa a partir do 
primeiro tri de 2015. 



Meme economics  



Meme economics II 



Governo Temer: o desmonte do Estado 
Social e Indutor 

• PEC 55 
• Petrobrás e bancos públicos  
• Reforma trabalhista e terceirização 
• Reforma da previdencia 
• Doutrina de choque  



Antes de terminar... 
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