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DISCIPLINA OPTATIVA DO CURSO PARA A UNIVERSIDADE 
 

CURSO:  ECONOMIA                         Ano  2020/2 
Disciplina: MERCADOS GLOBAIS E SISTEMA FINANCEIRO BRASILEIRO – 
CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS PARA DECISÕES DE INVESTIMENTOS   
Código:  
Créditos :  2         Carga Horária: 34 H/A 

Turno: Matutino - Horário: 7h30 às 9h10 
Professor:  José Nicolau POMPEO  

 
OBJETIVOS GERAIS: Apresentação dos diferentes Mercados Globais – países centrais 
versus periferia do Sistema Capitalista – o desenvolvimento desigual como aspecto 
importante para a competitividade.  
As crises Epidêmicas na história do capitalismo e as consequências nos Processos Produtivos 
– a crescente fragilidade dos Estados frente ao explosivo endividamento em geral 
Comportamento dos Mercados Financeiros na construção de Maquiagens em Financiamentos 
e Aplicações Financeiras  
Papel da Mídia Falada, Escrita e Televisiva na denúncia dos ABUSOS como forma de 
combate ao aumento do endividamento dos consumidores 
Negociações internacionais e o papel da produtividade interna, retomada do crescimento e 
competitividade – o Brasil como um novo player no comércio internacional – o papel das 
commodities  
As crises cíclicas do capitalismo: história e atualidade – capital produtivo e improdutivo – a 
especulação nas Bolsas de Valores 
Mercado de Ações, Indústria Nacional e Intermediação Financeira – papel do Estado como 
indutor do crescimento – fragilidade diante das crises Epidêmicas 
Construção de Cenários para os países emergentes nas Crises Cíclicas do Capitalismo. 
Construção de Cenários como base para tomada de Decisões de Investimentos em Geral  
Os fóruns de discussões internacionais – presença do Brasil 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Economia Brasileira, Mercado Financeiro Brasileiro 
como Fator de Intermediação Financeira para o Desenvolvimento  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

1. CENÁRIOS ECONÔMICOS BRASILEIROS E INTERNACIONAIS – Técnicas 
utilizadas em Decisões de Investimentos 

2. O papel do Mercado Financeiro como Fator de Intermediação Financeira para o 
Desenvolvimento – fragilidades do Sistema Financeiro Nacional – o Papel do Crédito 
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(custos do dinheiro e formação da taxa de juros de empréstimos para Capital de Giro e 
Financiamento à Produção) 

3. A crise internacional e Brasileira – Riscos crescentes nos endividamentos dos 
governos, empresas e pessoas físicas – como preparar-se para a próxima crise cíclica 
em função dos crescentes endividamentos e riscos  

4. Deflação e Políticas Monetaristas dos Bancos Centrais – o papel do câmbio nas 
exportações e importações – riscos crescentes e proteções (hedges) 

5. O Acordo Mercosul e União Européia – apresentação dos textos e slides do curso 
Ministrado na Universidade de Paris 1 Panthéon Sorbonne pelo professor José Nicolau 
Pompeo – análise de riscos para o Agronegócio Brasileiro – análise da concorrência 
internacional – aspectos econômicos e políticos nas negociações internacionais.  

6. Canais de Contágio da crise internacional e os reflexos nos países emergentes – Brasil 
em especial – análise da produtividade e competitividade no comércio internacional  

7. Quantitative Easing nos países desenvolvidos e reflexos no comércio internacional – a 
exportação da deflação dos preços e a necessidade de ajustes nos custos de produção 
nacional – papel do governo como indutor do crescimento e investimento e tecnologia 
– políticas contracíclicas  

8. Crise Política e Econômica Brasileira – reflexos em relação a participação no 
comércio internacional – discussões nos fóruns internacionais da participação do 
Brasil nas Relações Internacionais – a internacionalização da educação e interação dos 
jovens brasileiros com outros países. 

9. O PROCESSO DE INSERÇÃO INTERNACIONAL DO BRASIL – RELAÇÕES 
POLÍTICAS E ECONÔMICAS INTERNACIONAIS 
i. O processo de globalização – a concorrência no comércio internacional 

ii. O processo de desenvolvimento nacional – as relações internacionais e as 
exigências do mercado externo 

iii. O processo de investimento em educação e inserção internacional 
iv. Os fóruns de discussões internacionais – presença do Brasil 
v. Aspectos Políticos que interferem nas Relações Internacionais e no Comércio – 

papel da mídia escrita, falada e televisiva.  
10. Construção de Cenários Econômicos como base para tomada de decisões em 

investimentos 
o A arte da visão de longo prazo como base para redução de riscos 
o Incertezas e Risco no Mercado Financeiro Brasileiro – a economia mundial e 

brasileira nos momentos de crise 
o Modelagem matemática como base para Análise de Riscos 

 
11. NATUREZA DA CRISE ATUAL  

 
11.1. A crise internacional – Europa e Estados Unidos 
11.2. As Pandemias na história do capitalismo – peste negre, ebola, gripe asiática, 

gripe espanhola, etc, - consequências no processo produtivo  
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11.3. O Coronavirus – a crise na Saúde e consequências no Processo de Retomada do 
Desenvolvimento pós quarenta mundial 

11.4. Impacto das Pandemias no Sistema Produtivo e no Orçamento dos Estados – a 
explosão do endividamento e as possíveis soluções pós crise sanitária.  

11.5. Conseqüências da crise nos países emergentes – o caso do Brasil  
11.6. A desvalorização da moeda nacional – o real, como fator de abertura financeira 

internacional – a volatilidade nas Bolsas e volatilidade no câmbio  
11.7. O índice de correção do salário versus índices de correções de tarifas públicas e 

preços privados – o consumo interno e o aumento do endividamento das famílias 
e empresas 

11.8. A decrescente participação dos bancos estatais na intermediação financeira; o 
papel do BNDES e do Sistema Privado Nacional – o custo de capital no Brasil 
(conceito de Spread baseado na curva da Taxa Futura de Juros versus Taxa 
Básica do Banco Central) e consequências na Competitividade no Comércio 
Internacional.  

11.9. O endividamento público interno e a taxa de juros praticada pelo Banco Central 
– conseqüências na queda do poder de compra e encarecimento do capital de 
giro para as empresas nacionais – papel do sistema privado bancário nacional 
versus BNDES e Caixa Econômica Federal.  

11.10. O deságio nos Títulos Públicos como solução para o endividamento – efeitos nas 
poupanças da população – as históricas moratórias da dívida e as possíveis 
soluções futuras para o crescimento do endividamento dos governos, das 
empresas e famílias.  

 
12.  CÂMBIO  

 
12.1.   Taxas de câmbio, regimes cambiais, cupom cambial 
12.2.   Câmbio Real – fórmula de Fisher 
12.3.   Câmbio Futuro – fórmula de Fisher 
12.4.   Volatilidade no câmbio – consequências para as empresas   
12.5.   O câmbio como fator determinante dos Custos Industriais – principalmente para  
           as empresas que necessitam de Insumos Externos para a Produção. 

 
  
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

1.  A arte da visão de Longo Prazo, Peter Schwartz, Ed. Best Seller 
2.  Cenários, Peter Schwartz, Best Seller 
3. Fusions, Acquisitions, Scissions, Franck Ceddaha, Ed. Economica – Université de  

Paris-Dauphine  
4.  Papers do Banco Central do Brasil – www.bcb.gov.br 
5.  Artigos: www.wallstreetjournal.com; www.valor.com.br; www.economist.com 
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METODOLOGIA 

Utilização de computador, powerpoint, excel. Discussão da teoria acompanhada de 
exercícios. Discussão de Casos Práticos.  

 
Bibliografia Geral  

• Cenários – Peter Schwartz – Ed. Best Seller 
• A arte da visão de longo prazo -  Peter Schwartz – Ed. Best Seller 
• Material referente ao curso “L'Union européenne et le Mercosur” que será 

ministrado na Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, em Janeiro de 2020 pelo prof. 
Dr. José Nicolau Pompeo.  

• Sites internacionais como fonte de consulta para o estudo dos Processos de 
Internacionalizações das Relações comerciais, culturais, nas artes, nas ciências – papel 
da mídia como canal de informação.  

• O papel dos Bancos Centrais Internacionais e Banco Central Brasileiro no controle do 
câmbio, taxas de juros e inflação – reflexos no emprego e poder de compra dos 
trabalhadores – papel da Mídia como canal de informação.  

• www.wallstreetjournal.com      www.latribune.fr            www.bea.gov               
www.bls.gov   www.bcb.gov.br/?indeco 

• Fisher, A Teoria do Juro, Ed. Nova Cultural 
• Chesnais, François, A Mundialização Financeira, Ed. Xamã 
• Huberman, Leo, História da Riqueza do Homem, Ed. Guanabara 
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