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Seminário

A crescente globalização da economia mundial e o seu impacto na economia nacional tem expos-
to a população a desafios cada vez maiores e inesperados. Nem sempre é fácil compreender o cenário 
económico nacional e o seu impacto a médio e longo prazo no nosso dia-a-dia. Nos dias de hoje, o 
domínio dos principais conceitos e ferramentas da economia é fundamental para todos os profis-
sionais. Mais ainda para os jornalistas que necessitam de compreender o funcionamento da econo-
mia e como os seus mais variados aspectos se inter-relacionam, e que necessitam constantemente 
de interpretar e formular diagnósticos sobre a situação conjuntural e comunicar para a sociedade os 
possíveis cenários futuros.

Face à inexistência de jornalistas especializados nas áreas económica e financeira, a preparação 
dos jornalistas nessas áreas tem sido uma forte aposta do Banco de Cabo Verde, no âmbito do 
programa de educação financeira. O objectivo principal é o de formar os profissionais da comu-
nicação para uma melhor cobertura das matérias económicas e financeiras. Temas como o papel 
da comunicação social na intermediação do Banco Central,  o Banco Central e a manutenção da 
estabilidade dos preços, a estrutura da economia cabo-verdiana e a inflação e a informação econó-
mica e financeira na imprensa foram os temas dos últimos seminários promovidos pelo Banco de 
Cabo Verde dirigidos aos jornalistas.

Este ano propõe-se fazer um seminário para analisar conceitos importantes e actuais de Eco-
nomia e Finanças, visando responder a necessidades específicas manifestadas pelos jornalistas. 
Os temas propostos são: 

- Análise da Situação Económica Internacional;

- Papel assumido pelo Estado na condução das questões económicas; 

- Principais instrumentos de política macro-económica disponíveis às autoridades públi-
cas, bem como os seus efeitos sobre a atividade económica;

- Funcionamento e papel das Agências de Rating. 

2 – Objectivo geral 

•	 Formar	os	profissionais	da	comunicação	para	uma	melhor	cobertura	das	matérias	eco-
nómicas e financeiras.

E n q u a d r a m e n t o
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3 - Objectivos específicos 

•	 Atender	às	necessidades	de	informação	e	formação	dos	jornalistas	em	relação	aos	con-
ceitos fundamentais em economia, promovendo a capacidade de análise de conceitos 
como a balança de pagamentos, a gestão da dívida pública, a dívida soberana;

•	 Promover	uma	melhor	capacitação	dos	jornalistas	na	análise	dos	relatórios	divulgados	
pelo Banco de Cabo Verde;

•	 Conhecer	as	classificações	utilizadas	pelas	Agências	de	Rating na determinação do ris-
co dos países e instituições financeiras.

4 - Resultados esperados

•	 Conhecimento	mais	aprofundado	de	conceitos	base	de	economia	e	finanças;

•	 Reportagens	mais	aprofundadas	dos	temas	referentes	à	actividade	económica	nacional	
e desenvolvimentos monetários e financeiros;

•	 Melhor	compreensão	dos	contornos	actuais	da	economia	nacional	e	internacional	e	as	
suas implicações na vida real.
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Seminário

Dia 10 de Outubro de 2012

Perído da Manhã*

08:30  - Enquadramento
Drª Fátima Fialho, Assessora do Governador 

09:00  - Tema 1: O funcionamento e o papel das Agências de Rating
Dr. Edmir Ferreira, Técnico do Ministério das Finanças

Definição de rating
Tipos de rating
Funções das agências de rating
Processo de rating e notação de rating de algumas das principais 
agências
Histórico e breve análise do rating de Cabo Verde

11:00 - Tema 2: Situação Económica Internacional
Dr. Geraldo Magela, Secretário Executivo do Banco Central do Brasil

Critérios para a definição do rating dos países
Performance do Brasil no contexto de crise internacional
Relação	do	BCB	com	os	jornalistas	da	área	económica

*Período da tarde

Repetição	das	apresentações	para	um	grupo	diferente	de	jornalistas.

Programa
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Dia  11 Outubro  de 2012

Perído da Manhã*

09:00  - Tema 3: O papel assumido pelo Estado na condução das questões económicas
Dr. Vasco Marta, Técnico-Consultor do BCV

Noção de Estado
Razões	e	Objectivos	da	Intervenção	do	Estado	na	Economia
Grau/Nível de Intervenção do Estado na Economia
Instrumentos de Intervenção
•	Orçamento

a) Imposto
b) Despesa

•	Regulação

11:00  - Tema 4: Principais instrumentos de política macro-económica disponíveis às 
autoridades públicas, bem como os seus efeitos sobre a atividade 
económica

Drª Elsa Brito, Coordenadora da Área de Acompanhamento, Análise e 
Compliance

Macroeconomia: Conceito e Objecto
Objectivos/Metas da Política Macroeconómica
Estrutura da Análise Macroeconómica
Instrumentos de Política Macroeconómica
Impacto das Políticas Macroeconómicas sobre a Actividade Económica

*Período da tarde

Repetição	das	apresentações	para	um	grupo	diferente	de	jornalistas.



Apresentações
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Edmir Luciano dos Santos Ferreira

Licenciado e Mestre em Economia, especialização em 
Crescimento Económico e Políticas Estruturais.

Técnico do Ministério das Finanças e Planeamento de 
Cabo Verde.
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O funcionamento e o papel das Agências de Rating

Edmir Luciano dos Santos Ferreira





R i d C édiRating de Crédito

Edmir Ferreira



Síntese 

O Definições de rating de crédito
O Tipos de rating de crédito
O Agências de rating

O Funções
P d R i ã d i dO Processo de Rating e notação de rating das
principais agências (S&P e Fitch)

O Histórico e breve análise do rating de Cabo VerdeO Histórico e breve análise do rating de Cabo Verde



Definições de Rating de crédito

O Classificação, notação, valor
O Qualidade de crédito:

O O rating de crédito é uma avaliação feita por uma
entidade independente sobre a qualidade do créditoentidade independente sobre a qualidade do crédito
de uma pessoa, de uma empresa ou mesmo de um
país

O Capacidade de pagar
O O rating de crédito informa de uma forma simples

acerca da capacidade provável do devedor pagar oacerca da capacidade provável do devedor pagar o
empréstimo (juros e capital)



Para que não haja dúvidas

O O que são
O Uma avaliação de um

O O que não são
O Uma resposta à procura deO Uma avaliação de um

instrumento de dívida
(notação)

O Uma opinião actualizada

O Uma resposta à procura de
recomendações de compra e
venda

O Não é um indicador deO Uma opinião actualizada
sobre a qualidade do crédito
de uma entidade

O Um indicador de risco de

O Não é um indicador de
retorno

O Uma opinião estanque no
tempo sobre a qualidade de

crédito fácil de usar
O Informação sobre a

capacidade de cumprimento
d dí id d tid d

crédito de uma entidade
O Um relatório de auditoria de

uma entidade
da dívida de uma entidade O Uma recomendação de

compra, venda ou manter
um activo classificado



Tipos de rating de Crédito

O Soberano
O Avaliação do Risco de Crédito de um paísO Avaliação do Risco de Crédito de um país

O Entidades/Empresas
O Instrumentos/Activos financeirosO Instrumentos/Activos financeiros

O Ratings dos títulos emitidos por diferentes 
entidades (empresas, municípios, etc..)



Maior 
Menor  

probabilidade de 

Recompensacumprimento

Maior Risco Maior taxa 
d  j

Maior Risco
de juro

A informação sobre a qualidade do crédito e a capacidade A informação sobre a qualidade do crédito e a capacidade 
de reembolso do devedor permite emitir um juízo sobre a 
adequação do risco, retorno e trade-off



Agências de Rating

O Qualificam determinados produtos financeiros
ou ativos
O Grau de risco
O Existem varias agências de rating (S&P Fitch eO Existem varias agências de rating (S&P, Fitch e

Moodys)

O Diferenças entre as agências de rating advêm
do facto de:
O Metodologia/abordagem

A b t ( g í )O A cobertura (empresas, governos ou países)



As agências de rating

O Assentam a sua actividade na credibilidadeO Assentam a sua actividade na credibilidade

O Conflito de interesses

O Sujeito a um juízo profissional subjectivo

O Informação proveniente da parte interessada
O As agências de rating são observadores passivos. Nãog g p

auditam as informações, assim a avaliação assenta nas
informações disponibilizadas pela entidade interessada



Agências de Rating

O Transparência e Divulgação
O Fornece informação comparativa sobre risco de

determinadas obrigações de crédito de uma
entidade ou mesmo sobre instrumentos deentidade ou mesmo sobre instrumentos de
crédito
O Independente
O Uniforme (de fácil interpretação pelos utentes)
O Disponível ao público gratuitamente ou a baixo

custocusto
O Credibilidade



Benefícios das Agências de Rating

O Informação superior, dentro de um quadro
comparati o acessí el e a bai o c stocomparativo, acessível e a baixo custo
O Reduz a assimetria de informações entre

investidores
O Facilita a comparação entre opções de investimento
O Aumenta a confiança do investidor e orienta-os em

termos de risco
O Permite uma decisão mais rápida e facilitada em

face da diversidade de oportunidades de
investimento disponíveisinvestimento disponíveis

O Diminui o custo para os emitentes e os credores



Benefícios das Agências de Rating

O Avalia e classifica o risco
O Permite uma melhor adequação do risco, retorno

e trade-off
O Maior disciplina de créditoO Maior disciplina de crédito
O Melhor descoberta do preço
O Facilita a avaliação do risco
O Permite a criação de uma forma de taxas de juro

mais adequada ao risco das diferentes
maturidadesmaturidades

O Permite a criação de políticas de investimento



Benefícios das Agências de Rating

O Aumenta o leque de alternativas de
investimentoinvestimento
O Permite aos emitentes acederem a um mercado

maior
O Permite que os investidores tenham acesso a

diferentes categorias de risco de capital
O Dota os intermediários de uma ferramenta de

informação que lhes facilita a captação de fundos
O Ajuda o desenvolvimento do mercado financeiro,

promovendo uma maior eficiência, estabilidade epromovendo uma maior eficiência, estabilidade e
regulação



Agências de ratingAgências de rating
Existe entretanto 
um efeito perverso 

Quais os efeitos de uma 
indústria oligopolista
como o é o do Rating?

Downgrade

p
derivado da acção 
e actividade 
atribuído das 

Dificuldade 
de acesso e 

Maior 
dificuldade 

maior custo 
de crédito

em 
recuperar

As agências de rating podem ampliar o efeito  de uma crise 
económica



Credibilidade das Agências de 
RatingRating

O As Agências de Rating acabam por ter um peso grande na
formação dos preços do crédito e na capacidade dasformação dos preços do crédito e na capacidade das
economias captarem recursos/financiamento, pelos que
os ratings, mesmo que errados, acabam por se tornar
“profecias”profecias

O Pelo impacto que as agências de Rating acabam por ter na
economia/emitente é importante uma disciplina que
garanta que não são tão sujeitas a enviesamentosgaranta que não são tão sujeitas a enviesamentos

O Considerando que os processo regulatórios são sempre
menos eficazes do que os incentivos, a solução pode e
deve passar por aumentar a concorrência entre asdeve passar por aumentar a concorrência entre as
agencias de rating de forma a que primem pela
Credibilidade



Agências de rating

O As agencias de rating usam diferentes abordagem
na formulação e publicação das suas opinioes
acerca do risco de credito:
O AnalistasO Analistas
O Modelos matematicos
O Comibinação dos doisO Comibinação dos dois

O Os modelos variam de acordo com o criterio,
processos e definição do rating
O Cuidados nas leituras



Agências de ratingg g
O Modelos analista (S&P)

O Usa analistas para avaliar e expressar uma opinião doO Usa analistas para avaliar e expressar uma opinião do
risco de crédito relativo e a qualidade relativa do crédito
de uma entidade
O Revisao da performance financeira
O PolíticasO Políticas
O Estratégias de gestão de risco
O Ambiente de negócios e económico

O Modelos Matematicos
O Focam em dados quantitativos incorporados em modelos

matemáticos para produzir os rating
O A qualidades de activos
O FundosO Fundos
O A base dos lucros



Moody’s Fitch Ratings Standard & Poor’s Significado

Aaa AAA AAA Mais alta qualidade/notaçãoAaa AAA AAA q / ç

Aa AA AA

Capacidade extremamente forte de honrara 
compromissos financeiros

A A A Capacidade média/alta

Baa BBB BBB Capacidade média/adequada

Ba BB BB
Grau Predominantemente especulativo

Especulativo/baixa classificação  Vulnerável a 

B B B

Especulativo/baixa classificação. Vulnerável a 
condições económicas e financeiras (ambiente

de negócios etc..)

Caa CCC CCC Risco de crédito substancial

C CC CC Altos níveis de risco de crédito

C C
Níveis de risco de crédito excepcionalmente

altos

DDD DDD Níveis de default

DD DD …

D D …





Histórico rating Cabo Verdeg
Histórico Rating Cabo Verde

Foreign currency rating Local currency rating

Country Date Long-term Short-term Outlook/Watch long-term outlook/Watch

Cape Verde 19 April 2012 B+ B stable BB- stable

Cape Verde 15 April 2011 B+ B stable BB- stable

Cape Verde 25 May 2010 B+ B stable BB- stable

Cape Verde 22 Jun 2009 B+ B stable BB- stable

Cape Verde 11 Mar 2008 B+ B positive BB- positivep p p

Cape Verde 15 Ago 2003 B+ B stable BB- stable

Fonte: Fitch ratings

Last Updated: 15 Jun 2012



Cabo VerdeCabo Verde

Fonte: Fitch ratings, relatório avaliação 2012Fonte: Fitch ratings, relatório avaliação 2012

Fonte: Standar & Poor’s, relatório avaliação 2011



Conclusões
O Ratings de crédito são opiniões sobre os riscos de

édit l ticrédito relativo
O Ratings de crédito não são conselhos de investimento,

ou recomendações para comprar, manter ou vender. O
rating é apenas um dos fatores que os investidores
podem considerar nas suas decisões de investimento

O Os ratings de crédito não são indicações sobre aO Os ratings de crédito não são indicações sobre a
liquidez de mercado de um título de dívida ou sobre
seu preço no mercado secundário

O Ratings de crédito não são garantias de qualidade de
crédito ou de risco de crédito futuro



Conclusões

O Em suma o Rating, como tudo, tem os seus
aspectos positivos e os seus aspectos negativos
por exemplo, ao analisar uma notação de Ratingpor exemplo, ao analisar uma notação de Rating
soberano, aconselha-se levar em consideração
as especificidades de cada país e ter em mente

li it õ i t C dit R ti gas limitações inerentes ao Credit Rating
O É importante realçar que as notações ou ratings

representam uma opinião de entidadesrepresentam uma opinião de entidades
independentes e não uma verdade absoluta.



Obrigado pela vossa Obrigado pela vossa 
Atençãoç
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Geraldo Magela Siqueira

Pós-Graduado em Administração.

Secretário Executivo do Banco Central do Brasil.
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Situação Económica Internacional

Geraldo Magela Siqueira





Situação Econômica 
InternacionalInternacional

Geraldo Magela Siqueira
Secretário-Executivo

Outubro de 2012

1



Brasil
• É um dos maiores países do mundo em

território, população e Produto Interno.

• Possui vastos recursos
naturais, incluindo as descobertas
recentes do pré-sal, diversidaderecentes do pré sal, diversidade
industrial e um setor público bem-
estruturado.

É• É uma democracia vigorosa, com
eleições livres multipartidárias e um
sistema político estável.

• Possui boas relações com seus vizinhos
e vem aumentando sua influência em
todo o mundo.

• 6º maior PIB: US$ 2,475 bilhões (2011)
• 5º país em área territorial: 8,514,877 km2

ª i l ã 191 ilhõ (2010)• 5ª maior população: 191 milhões (2010)

2Fonte: IBGE



Sumário Executivo
• Cenário internacional: continua marcado por fortes

incertezas nos mercados financeiro, num contexto de

• Cenário no Brasil: estabilidade macroeconômica e

elevada volatilidade.

financeira, crescimento econômico sustentável e
políticas sociais contribuíram para redução da pobreza

lh di ib i ã d de melhor distribuição de renda.

• Crescimento econômico deve acelerar em 2013 e a
inflação convergir para o centro da meta.

• Crescimento econômico sustentável nos próximos• Crescimento econômico sustentável nos próximos
anos virá de investimentos maciços em infraestrutura

3



Estrutura do Banco Central do Brasil

Múlti l f õ• Múltiplas funções:

• Gerenciamento da política monetária.Gerenciamento da política monetária.

• Administração das reservas internacionais.

• Emprestador de última instância.

• Sistema de Pagamentos Brasileiro – SPB.

• Regulação do Sistema Financeiro Nacional SFN e• Regulação do Sistema Financeiro Nacional – SFN e
dos capitais internacionais.

4



Estrutura do Banco Central do Brasil

• Supervisão do SFN.

• Autorização para funcionamento e liquidação de
instituições financeiras

• Política econômica (estatísticas e balanço de
pagamento)pagamento).

• Relacionamento com organismos internacionais e
com bancos centrais de outros países.

• Relacionamento institucional e com o cidadão• Relacionamento institucional e com o cidadão.

• Gerenciamento do meio circulante brasileiro.

5



Cenário internacional
• EUA

- Taxa de desemprego elevada encorajou a adoção de nova
rodada de estímulos monetários (QE3)rodada de estímulos monetários (QE3).

• Zona do Euro
O f i d i h à i i- Os efeitos da crise chegaram às economias centrais.

- No entanto, o risco de eventos extremos reduziu-se.

• China:
- Mantem-se num cenário de pouso suave, com reorientação

da economia para demanda domésticada economia para demanda doméstica.

• Permanece, portanto, em relação à atividade econômica,
o quadro de baixo crescimento mundialo quadro de baixo crescimento mundial.

• Este quadro enseja desafios para todos e o Brasil se
i f tá l

6

organiza para enfrentá-los.



Política Macroeconômica
• Fundamentos:

- Sistema de metas de inflaçãoSistema de metas de inflação.
- Responsabilidade fiscal.
- Câmbio flutuante- Câmbio flutuante.

• Os fundamentos macroeconômicos, combinados com a
política prudencial e a supervisão bancária resultam em:política prudencial e a supervisão bancária, resultam em:
- Capacidade de absorver choques internos e externos.

Estabilidade financeira e macroeconômica- Estabilidade financeira e macroeconômica.
- Crescimento econômico sustentável.

Desenvolvimento do mercado de crédito e de capital- Desenvolvimento do mercado de crédito e de capital.
- Crescimento do investimento.

7



Evolução dos Ratings da Dívida Soberana do Brasil
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• April: Fitch
• June: Moody’s
• November: S&P
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Atingimento da Meta de Inflação pelo 8º Ano Consecutivo
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Queda da Taxa Real de Juros
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360 day market rate discounted by the IPCA expected for the next 12 months (Focus)

10Fonte: BM&FBovespa / BCB

360-day market rate discounted by the IPCA expected for the next 12 months (Focus)
up to Jul 20th



Superávit fiscal
Primary fiscal surplus
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Dívida Pública Declinante
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Reservas Internacionais
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Brasil tornou-se Credor Externo
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Queda da Pobreza e Desigualdade
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Extreme Poverty Gini Index (RHS)



Inclusão Financeira é prioridade

2000 2010

Todos os municípios possuem, pelo
menos, uma agência ou correspondente

bancário.

# of points per 10,000 adults # of points per 10,000 adults 

0 (20%)
>0 to 2 (22%)

>2 to 5 (40%)

p p ,
(% of municipalities)

0 (0%)
>0 to 2 (0%)

>2 to 5 (6%)

p p ,
(% of municipalities)

>2 to 5 (40%)

>5 to 10 (16%)

>10 (2%)

>2 to 5 (6%)

>5 to 10 (29%)

>10 (65%)

Bank branches bank advanced outposts (PAA) credit cooperatives

1616Fonte: BCB / IBGE

Bank branches, bank advanced outposts (PAA), credit cooperatives 
(headquarters and outposts) and bank correspondents



Fortalecimento da moeda

• O Real assume papel de importante ativo tanto para a• O Real assume papel de importante ativo, tanto para a
alocação de recursos, quanto para a diversificação de
risco, em escala global, movimento que se intensificarisco, em escala global, movimento que se intensifica
quando o estoque de ativos soberanos e de alta liquidez
de emissores com solidez fiscal e financeira se reduz em
escala mundial.

• Crescente aceitação do Real como meio de troca pelos
países da região, facilitando a vida dos turistas
brasileiros e contribuindo para o incremento do comérciobrasileiros e contribuindo para o incremento do comércio
entre as cidades fronteiriças.

1717



Instrumentos de Comunicação

Comitê de Política Monetária (Copom):

• Dois dias de reuniões.
• Definição da Taxa Básica de Juros ao final do segundo diaDefinição da Taxa Básica de Juros ao final do segundo dia.
• Publicação de comunicado no site, no perfil de twitter do Banco

Central e envio da notícia por e-mail.
• Divulgação conjunta na Sala de Entrevistas (entrega do comunicado

impresso).
• Divulgação da Ata do Copom na quinta feira da semana seguinte• Divulgação da Ata do Copom na quinta-feira da semana seguinte.
• Periodicidade: 45 dias.

1818



Instrumentos de Comunicação

Website

• Divulgação de press
releases avisos dereleases, avisos de
pauta, vídeos, áudios, ima
gens, textos e
apresentaçõesapresentações.

• Sala de imprensa: seção
do site dedicada aos
jornalistas;

1919



Instrumentos de Comunicação

Twitter

• 13 mil seguidores.
• Divulgação de tweets com• Divulgação de tweets com

links para notas à
imprensa e avisos de

tpauta.

2020



Instrumentos de Comunicação

Youtube

• Publicação de vídeos sobre
educação financeira eeducação financeira e
campanhas publicitárias.

• 87 vídeos.

2121



Instrumentos de Comunicação

Relatório Trimestral de Inflação

• Análise do BCB sobre o cenário
econômico atual (nível de atividade daeconômico atual (nível de atividade da
economia; preços; políticas
creditícia, monetária e fiscal; economia
internacional; setor externo; einternacional; setor externo; e
perspectivas para a inflação);

• Divulgação do relatório no site do
BCB, para o mailing de jornalistas e no
perfil da instituição no twitter;

• Entrevista coletiva do Diretor de PolíticaEntrevista coletiva do Diretor de Política
Econômica na sede do Banco
Central, em Brasília.

2222



Instrumentos de Comunicação

Focus – Relatório de Mercado

• Pesquisa semanal para coordenação das
expectativas dos agentes de mercadoexpectativas dos agentes de mercado
sobre as perspectivas da economia
nacional;
R d t i h j õ• Respondentes encaminham as projeções
até sextas-feiras para o BCB. A
divulgação do produto ao mercado é feita
nas manhãs de segunda-feira;

• Publicação do relatório no site do BCB e
divulgação do material no perfil dadivulgação do material no perfil da
instituição no twitter.

2323



Instrumentos de Comunicação

Relatório de Estabilidade Financeira

• Relatório semestral sobre a evolução
recente do Sistema Financeirorecente do Sistema Financeiro
Nacional, com resultados de análises
sobre a resiliência do SFN e as
perspectivas de desenvolvimento doperspectivas de desenvolvimento do
Sistema;

• Divulgação no site do BCB, no twitter
oficial do Banco e envio de mailing aos
jornalistas;

• Entrevista coletiva à imprensa com oEntrevista coletiva à imprensa com o
Diretor de Fiscalização do BCB.

2424



Instrumentos de Comunicação

Boletim Regional

• Traz um panorama econômico das cinco
regiões brasileiras;regiões brasileiras;

• Esforço de comunicação do BCB que
tem como base o tratamento dos temas

ô i f i i leconômicos com enfoque mais regional;
• Publicação do relatório no site do BCB e

divulgação do material pelo twitter e pord u gação do a e a pe o e e po
mailing aos jornalistas;

• Entrevista coletiva com o Diretor de
Política Econômica nas cidadesPolítica Econômica nas cidades
brasileiras onde o BCB tem
representação (rodízio).

2525



Instrumentos de Comunicação

Notas de Política Monetária, Política
Fiscal e Setor ExternoFiscal e Setor Externo

• Notas mensais do Departamento de• Notas mensais do Departamento de
Política Econômica com análises da
economia brasileira para o último mês

b t ê f (P lítisob os três enfoques (Política
Monetária, Política Fiscal, Setor Externo);

• Publicação das notas no site do BCB eç
divulgação do material por mailing aos
jornalistas e pelo twitter;

• Entrevista coletiva com o Chefe do• Entrevista coletiva com o Chefe do
Departamento de Política Econômica na
sede do BCB em Brasília.

2626



Instrumentos de Comunicação

Relatório de Gestão das Reservas 
InternacionaisInternacionais

• Relatório semestral que apresenta os• Relatório semestral que apresenta os
fundamentos da gestão de
reservas, política de investimento e

lt d d li ãresultados da aplicação;
• Publicação das notas no site do BCB e

divulgação do material por mailing aosg ç p g
jornalistas e pelo twitter;

• Entrevista coletiva com o Chefe do
Departamento de Política Econômica naDepartamento de Política Econômica na
sede do BCB em Brasília.

2727



Instrumentos de Comunicação

Entrevistas coletivas sobre decisões do Conselho
Monetário Nacional (CMN)Monetário Nacional (CMN)

• Coletivas para explicação das decisões do CMN que tenham surgido• Coletivas para explicação das decisões do CMN que tenham surgido
de votos propostos pelo Banco Central;

• Publicação dessas decisões no site do BCB, divulgação do conteúdo
por mailing e pelo twitter.

2828



Instrumentos de Comunicação

Apresentações do presidente do
BCB no Senado FederalBCB no Senado Federal

• Apresentações do presidente à Comissão• Apresentações do presidente à Comissão
de Assuntos Econômicos do Senado
Federal;

• Prestação de contas à sociedade sobre o
trabalho da instituição e os rumos da
política monetária;p ;

• Publicação da apresentação no site do
BCB e divulgação de link no twitter para o
materialmaterial.

2929



Instrumentos de Comunicação

Agenda pública de autoridades

• Publicação semanal das agendas
das autoridades que conduzem odas autoridades que conduzem o
BCB, conforme Lei de Acesso à
Informação (LAI) brasileira;
Di l ã d d à t• Divulgação das agendas às sextas-
feiras, referentes à semana seguinte.

3030



Instrumentos de Comunicação

Rádio Releases

• Produção semanal de matéria jornalística
em áudio sobre a atividade do BCB;em áudio sobre a atividade do BCB;

• Parceria entre o Banco Central e a
Empresa Brasileira de Comunicação
(EBC) di l ã d té i(EBC) para divulgação das matérias a
mais de cinco mil rádios de todo o Brasil;

• Enfoque no cidadão comum (como abrirq (
uma conta bancária; a quem reclamar de
mau atendimento nos bancos, etc...);
Publicação das matérias no site do• Publicação das matérias no site do
BCB, no site da EBC, divulgação por
mailing e pelo twitter.

3131



Instrumentos de Comunicação

Sala de Jornalistas do BCB

• Sala de entrevistas com capacidade para
60 jornalistas;60 jornalistas;

• Estrutura para captação de áudio e
transmissão dos eventos via internet.

3232



Resultados
“For Brazil, It´s Finally 
Tomorrow”
The Wall Street 
Journal 03/29/10Journal, 03/29/10.

‘Brazil takes off”

“Dancing through 
the economic crisis”
Financial 
Times 07/07/09

3333

The Economist, 11/14/09. Times, 07/07/09.



Auditoria Mensal de Imagem 

• Recortes especiais sobre:
Relatório Trimestral de Inflação- Relatório Trimestral de Inflação.

- Copom.
- Fatos notórios do mês.Fatos notórios do mês.

3434



M it b i d !Muito obrigado!
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INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Estado – “Conjunto das instituições (governo, forças armadas, funcionalismo
público, tribunais etc.) que controlam e administram uma nação";

“País soberano, com estrutura própria e politicamente organizado". Dicionário
Houaiss



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Conceito de Economia de Mercado - Economia de Mercado
designa um tipo de sistema económico em que as principais decisões, quanto
ao quê, ao como e ao para quem devem ser produzidos os bens e serviços,q , p q p ç ,
são tomadas pelo próprio mercado.

Opõe-se, portanto às designadas Economias de Direcção Central em que estas
decisões são tomadas pelo Estado.



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Conceito de Mercado Em economia o termo mercado designa umConceito de Mercado - Em economia, o termo mercado designa um
local, físico ou não, no qual os compradores e os vendedores se
confrontam para estabelecer o preço e a quantidade de um determinado
bem que pretendem transaccionarbem que pretendem transaccionar.



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

R õ d I t ã d E t dRazões da Intervenção do Estado

Falhas da Economia de Mercado



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Falhas da Economia de Mercado

I fi iê i•Ineficiência:
Monopólio
Externalidades
Bens PúblicosBens Públicos

•Desigualdades Sociais:
Desigualdades inaceitáveis de rendimento e riqueza

•Problemas macroeconómicos:
Ciclos económicos (inflação, desemprego, défice da B. Pagamentos)

•Crescimento económico sustentado



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA
Falhas da Economia de 
Mercado 

Objectivo da 
Intervenção 

Forma de Intervenção  Exemplos 

 
 Ineficiência:

Melhorar e eficiência da 
economia

Incentivo à concorrência;
Intervenção nos mercados; 

Leis anti‐trust; desregulamentação; 
Leis antipoluição Ineficiência:

             Monopólio 
             Externalidades 
            Bens Públicos 

 

ç ;
Apoio de actividades de beneficência. 

p ç

  Melhorar a redistribuição  Transferência de rendimentos e riqueza  Impostos progressivos sobre o 
 Desigualdades Sociais: 

Desigualdades inaceitáveis 
de rendimento e riqueza 

de rendimentos
 

de um grupo social para outro. rendimento e riqueza; programas de 
apoio aos mais carenciados 

 
 Problemas 

Estabilizar a Economia Politicas de regulação da conjuntura
 

l á

Alterações da oferta de moeda e 
taxas de juro;  

/ d d dmacroeconómicos: 
Ciclos económicos (inflação, 
desemprego, défice da B. 
Pagamentos 

Politica Monetária 
Politica Orçamental 

Aumento/redução da despesa 
pública. 

 
C i t ó i

Estimular o crescimento 
económico

Politicas Estruturantes
Qualificação dos recursos humanos Crescimento económico 

sustentado 
económico

 Melhoria do capital humano; 
Infra‐estruturação; 
Regulação do mercado laboral; 
Melhor a qualidade da Administração 
Pública

Qualificação dos recursos humanos 
(ensino/ formação profissional) 
Construção de infra‐estruturas de 
apoio à produção; 
Lei  laboral; 
Reforma da Administração PúblicaPública

 
 
 

Reforma da Administração Pública 
 

 



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Instrumentos de Intervenção do Estado:Instrumentos de Intervenção do Estado:

Orçamento de Estado: documento que prevê e autoriza as receitasOrçamento de Estado: documento que prevê e autoriza as receitas
e as despesas a efectuar pelo Estado no ano seguinte.

- elaborado pelo Ministério das Finançaselaborado pelo Ministério das Finanças

- aprovado pelo Governo

- apresentado à Assembleia Nacional para discussão e aprovação 
final



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA
Instrumentos de Intervenção do Estado:

Despesas Públicas

« Despesas Correntes: são aquelas que têm de ser efectuadas para
garantir o funcionamento normal da administração pública (salários da
função pública, canetas, papel,…)

« Despesas de Capital: são aquelas que são feitas na aquisição de
bens duradouros que potencializam o aumento da capacidade
produtiva do país. (Investimentos: estradas, pontes…; reembolsos de

é tiempréstimos

« Transferências: são os recursos transferidos a outras entidades que
não fazem parte da Administração centralnão fazem parte da Administração central.



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA
Instrumentos de Intervenção do Estado:

Receitas públicas

Correntes:
« Receitas Tributárias ou Coativas: fixadas através da Lei, tendo os 

ti l d b t à di õ i t (IVA t bparticulares de se submeter às condições impostas (IVA, taxa sobre 
consumo de tabaco ISP,…)

De Capital:De Capital:
« Receitas Patrimoniais ou Voluntárias: correspondentes ao valor da 
venda pelo Estado aos particulares de uma parcela do seu património, 
sendo os preços fixados contratualmentesendo os preços fixados contratualmente

« Receitas Creditícias: resultantes da contracção de empréstimos

« Privatizações: resultantes da venda de empresas (ou partes de 
empresas) estatais



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Instrumentos de Intervenção do Estado

O imposto é uma prestação:

- coactiva: todos os cidadãos previstos na lei estam sujeitos ao seu- coactiva: todos os cidadãos previstos na lei estam sujeitos ao seu 
pagamento

- pecuniária: prestação em dinheiropecuniária: prestação em dinheiro

- unilateral: o particular que paga o imposto não recebe directamente 
nada em troca

- estabelecida por lei

- sem carácter de sanção: sem multas



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Imposto :

Impostos Directos: incidem sobre as fontes de rendimento e da p
riqueza (IUR; IUP)

Impostos Indirectos: incidem sobre a utilização do rendimento 
das famílias e das empresas (IVA, Imposto Consumo)



INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIAINTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA

Instrumentos de Intervenção do Estado:ç

Regulamentações: Determinam quais e em que moldes
a actividade económica é desempenhada pelos
indivíduos.



OBRIGADO
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Principais instrumentos de políticaPrincipais instrumentos de políticaPrincipais instrumentos de política Principais instrumentos de política 
macroeconómica disponíveis às macroeconómica disponíveis às 

autoridades públicas, bem como os autoridades públicas, bem como os 
seus efeitos sobre a seus efeitos sobre a actividadeactividade

económica económica 

Elsa BritoElsa Brito
BCV, 11 de Outubro 2012BCV, 11 de Outubro 2012



MACROECONOMIAMACROECONOMIA
Conceito e ObjectoConceito e Objecto

 Estuda/Estuda/ analisaanalisa oo comportamentocomportamento dada economiaeconomia Estuda/Estuda/ analisaanalisa oo comportamentocomportamento dada economiaeconomia
comocomo umum todotodo (expansões,(expansões, recessões)recessões) ee
procuraprocura relacionarrelacionar osos grandesgrandes agregadosagregados::procuraprocura relacionarrelacionar osos grandesgrandes agregadosagregados::
ProduçãoProdução dede bensbens ee serviços,serviços, CrescimentoCrescimento dodo produto,produto,
Rendimento,Rendimento, Inflação/Deflação,Inflação/Deflação, Desemprego/Emprego,Desemprego/Emprego,Rendimento,Rendimento, Inflação/Deflação,Inflação/Deflação, Desemprego/Emprego,Desemprego/Emprego,
Moeda,Moeda, TaxaTaxa dede Juros,Juros, BalançaBalança dede pagamentos,pagamentos, TaxaTaxa
dede câmbio,câmbio, etcetc;;

 TrataTrata osos mercadosmercados dede formaforma globalglobal
/Negligencia/Negligencia oo comportamentocomportamento dasdas unidadesunidades
individuaisindividuais;;



MACROECONOMIAMACROECONOMIA
Conceito e ObjectoConceito e Objecto

CentraCentra--sese nono comportamentocomportamento eeconómicoconómico ee nasnas políticaspolíticasCentraCentra--sese nono comportamentocomportamento eeconómicoconómico ee nasnas políticaspolíticas
queque afectamafectam:: Consumo,Consumo, InvestimentoInvestimento,, MoedaMoeda,, BalançaBalança dede
pagamentos,pagamentos, SaláriosSalários ee Preços,Preços, OrçamentoOrçamento dede Estado,Estado,p gp g çç çç
TaxasTaxas dede juros,juros, DívidaDívida pública,pública, etcetc;;

PermitePermite compreendercompreender asas interacçõesinteracções entreentre:: Mercados dePermitePermite compreendercompreender asas interacçõesinteracções entreentre:: Mercados de
Bens e Serviços; Mercado de Trabalho; Mercado
Monetário e de Títulos; Mercado de divisas;

ImportanteImportante instrumentoinstrumento dede PolíticaPolítica ee ProgramaçãoProgramação
EconómicaEconómica;;EconómicaEconómica;;

ConsideraConsidera tantotanto oo crescimentocrescimento económicoeconómico dede longolongo
fl õfl õ ii i li lprazoprazo comocomo asas flutuaçõesflutuações queque constituemconstituem oo ciclociclo

económico,económico, nono curtocurto prazoprazo;;



OBJECTO DA MACROECONOMIA OBJECTO DA MACROECONOMIA 
CURTO PRAZOCURTO PRAZO::

CONJUNTURA / CICLOS ECONÓMICOS/CONJUNTURA / CICLOS ECONÓMICOS/CONJUNTURA / CICLOS ECONÓMICOS/ CONJUNTURA / CICLOS ECONÓMICOS/ 
FLUTUAÇÕESFLUTUAÇÕES

 DESEMPREGO /EMPREGODESEMPREGO /EMPREGO
 NÍVEL GERAL DE PREÇOS (Inflação/DeflaçãoNÍVEL GERAL DE PREÇOS (Inflação/Deflação))

LONGO PRAZO:LONGO PRAZO:
ESTRUTURA/ CRESCIMENTO EESTRUTURA/ CRESCIMENTO EESTRUTURA/ CRESCIMENTO E ESTRUTURA/ CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICODESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

 NIVEL DE VIDA MÉDIO (PIB NIVEL DE VIDA MÉDIO (PIB real real per capitaper capita)); ; 
 PAÍSES RICOS VS. PAÍSES POBRES;PAÍSES RICOS VS. PAÍSES POBRES;

ÃÃ DESIGUALDADES NA REPARTIÇÃO DE RENDIMENTO E DA DESIGUALDADES NA REPARTIÇÃO DE RENDIMENTO E DA 
RIQUEZARIQUEZA



CURTO PRAZOCURTO PRAZO
CICLOS ECONÓMICOS/FLUTUAÇÕESCICLOS ECONÓMICOS/FLUTUAÇÕESCICLOS ECONÓMICOS/FLUTUAÇÕESCICLOS ECONÓMICOS/FLUTUAÇÕES

 AsAs economiaseconomias alternamalternam “períodos“períodos bons”bons” ee “períodos“períodos maus”maus”
=>=> observamobservam “ciclos“ciclos económicos”económicos”=>=> observamobservam ciclosciclos económicoseconómicos

 CiclosCiclos económicoseconómicos –– expansõesexpansões emem diversasdiversas actividadesactividades
económicaseconómicas emem simultâneo,simultâneo, seguidasseguidas porpor recessõesrecessões ee
recuperaçõesrecuperações queque culminamculminam nana fasefase dede expansãoexpansão dodo ciclociclo
seguinte/seguinte/ PadrãoPadrão maismais ouou menosmenos regularregular dede expansãoexpansão eeseguinte/seguinte/ PadrãoPadrão maismais ouou menosmenos regularregular dede expansãoexpansão ee
contracçãocontracção dada actividadeactividade económicaeconómica emem tornotorno dada trajectóriatrajectória
dede crescimentocrescimento tendencialtendencial ouou potencialpotencial;;dede crescimentocrescimento tendencialtendencial ouou potencialpotencial;;

 FasesFases dosdos ciclosciclos económicoseconómicos –– expansãoexpansão;; recessãorecessão;; peakpeak
ee troughtrough (ponto(ponto maismais altoalto ee pontoponto maismais baixo)baixo);;ee troughtrough (ponto(ponto maismais altoalto ee pontoponto maismais baixo)baixo);;

 AA inflação,inflação, oo crescimentocrescimento ee oo desemprego,desemprego, encontramencontram--sese
relacionadosrelacionados atravésatravés dodo ciclociclo económicoeconómico.. AssumemAssumem
padrõespadrões cíclicoscíclicos evidentesevidentes..





Ciclos económicos são “indesejáveis”Ciclos económicos são “indesejáveis”Ciclos económicos são indesejáveis  Ciclos económicos são indesejáveis  
OO estudoestudo dada MacroeconomiaMacroeconomia prendeprende--se,se, emem boaboa parte,parte,

comcom aa capacidadecapacidade dede oo EstadoEstado “alisar”“alisar” oo comportamentocomportamento
dada economiaeconomia restringindorestringindo asas flutuaçõesflutuações::

“Será“Será queque issoisso significasignifica procurarprocurar colocarcolocar oo produtoproduto realreal
á i ”?á i ”?sempresempre nono seuseu máximo”?máximo”?

 =>=> TendênciaTendência parapara subidasubida dodo nívelnível dosdos preçospreços TendênciaTendência parapara subidasubida dodo nívelnível dosdos preçospreços
(inflação)(inflação) -- “Demasiado”“Demasiado” produtoproduto realreal tendetende aa serser
inflacionárioinflacionário (procura(procura--sese evitar)evitar);;

 Contudo,Contudo, níveisníveis reduzidosreduzidos dede produtoproduto realreal sãosão
indesejáveisindesejáveis =>=> despedimentosdespedimentos desempregodesempregoindesejáveisindesejáveis =>=> despedimentos,despedimentos, desemprego,desemprego,
degradaçãodegradação dodo nívelnível dede vida,vida, etcetc..



Medidas da Actividade EconómicaMedidas da Actividade Económica
OO nívelnível dede actividadeactividade económica,económica, medidomedido pelopelo produtoproduto realreal dada
economia,economia, ee aa inflaçãoinflação sãosão variáveisvariáveis centraiscentrais dada teoriateoria

ó ió i dd dd iimacroeconómicamacroeconómica moderna,moderna, queque procuraprocura estudarestudar asas interinter--
relaçõesrelações entreentre asas mesmasmesmas..

PIBPIB M didM did fi i lfi i l dd d td t dd ii dd PIBPIB –– MedidaMedida oficialoficial dodo produtoproduto agregadoagregado nasnas economiaseconomias dede
mercadomercado contemporâneascontemporâneas;; UUmm dosdos indicadoresindicadores maismais utilizadosutilizados nana
macroeconomia,macroeconomia, comcom oo objetivoobjetivo dede medirmedir aa actividadeactividade económicaeconómica ouou
oo crescimentocrescimento dada economiaeconomia dede umauma regiãoregião..

 PIBPIB realreal -- IncluiInclui todostodos osos bensbens ee serviçosserviços (finais)(finais) produzidosproduzidos ee
vendidosvendidos nono mercadomercado numnum determinadodeterminado períodoperíodo dede tempotempo ee numanumavendidosvendidos nono mercado,mercado, numnum determinadodeterminado períodoperíodo dede tempotempo ee numanuma
dadadada economiaeconomia;;

 “Real”“Real” significasignifica queque oo valorvalor correntecorrente (ou(ou nominal)nominal) foifoi corrigidocorrigido dasdas
i õi õ ddvariaçõesvariações dosdos preçospreços;;

 InflaçãoInflação –– AumentoAumento contínuocontínuo ee generalizadogeneralizado dodo nívelnível geralgeral dede
preçospreços;;p çp ç ;;

 DesempregoDesemprego -- ParcelaParcela dada forçaforça dede trabalhotrabalho queque sese encontraencontra semsem
empregoemprego..



PIB real: Efectivo e PotencialPIB real: Efectivo e PotencialPIB real: Efectivo e PotencialPIB real: Efectivo e Potencial
 PIBPIB realreal efectivoefectivo –– volumevolume dede produçãoprodução que,que, dede facto,facto, aa

ii dd d i dd i d í dí d d já ld já l ééeconomiaeconomia produzproduz numnum determinadodeterminado períodoperíodo =>=> oo desejáveldesejável éé
queque esseesse volumevolume nãonão sejaseja “de“de menos”menos” nemnem “demasiado”“demasiado”

 PIBPIB realreal PotencialPotencial –– volumevolume dede produçãoprodução queque resultaresulta dodo plenopleno
empregoemprego dosdos factoresfactores dede produçãoprodução (trabalho,(trabalho, capital)capital);;

 PorPor definiçãodefinição oo PIBPIB realreal potencialpotencial éé igualigual aoao PIBPIB realreal efectivoefectivo
quandoquando aa taxataxa dede inflaçãoinflação éé constanteconstante ee efectivamenteefectivamente háhá plenopleno

ddempregoemprego dosdos recursosrecursos;;

 QuandoQuando oo “produto“produto efectivo”efectivo” éé superiorsuperior aoao “potencial”“potencial” aa
inflaçãoinflação aceleraacelera;;

 QuandoQuando oo ““efectivoefectivo”” éé inferiorinferior aoao “potencial”“potencial” aa inflaçãoinflação QuandoQuando oo efectivoefectivo éé inferiorinferior aoao potencialpotencial aa inflaçãoinflação
desaceleradesacelera..





Desemprego: Efectivo e PotencialDesemprego: Efectivo e Potencialp gp g
 QuandoQuando oo PIBPIB realreal efectivoefectivo sese posicionaposiciona abaixoabaixo dodo potencial,potencial, aa taxataxa

dede desempregodesemprego tendetende aa serser elevadaelevada;; quandoquando estáestá acimaacima dododede desempregodesemprego tendetende aa serser elevadaelevada;; quandoquando estáestá acimaacima dodo
potencialpotencial aa taxataxa dede desempregodesemprego tendetende aa serser reduzidareduzida;;

 SeSe oo PIBPIB realreal efectivoefectivo == PIBPIB realreal potencialpotencial (taxa(taxa dede inflaçãoinflação
constante),constante), aa taxataxa dede desempregodesemprego efectivaefectiva éé igualigual àà taxataxa dede
desempregodesemprego potencialpotencial ouou naturalnatural (recursos(recursos plenamenteplenamente utilizados)utilizados);;

“Existe “Existe pleno emprego do trabalhopleno emprego do trabalho, quando todos aqueles que , quando todos aqueles que 
querem emprego o conseguem encontrar num período de tempoquerem emprego o conseguem encontrar num período de tempoquerem emprego, o conseguem encontrar num período de tempo querem emprego, o conseguem encontrar num período de tempo 
razoável”razoável”

Dilema fundamental dos “Dilema fundamental dos “PolicymakersPolicymakers”:”:Dilema fundamental dos “Dilema fundamental dos “PolicymakersPolicymakers”: ”: 

Como obter em simultâneo baixa inflação eComo obter em simultâneo baixa inflação eComo obter em simultâneo baixa inflação e Como obter em simultâneo baixa inflação e 
baixo desemprego?baixo desemprego?







Estabilização MacroeconómicaEstabilização Macroeconómica
 Principal preocupação da Macroeconomia no Principal preocupação da Macroeconomia no 

curto prazo: encontrar meios para “alisar” ocurto prazo: encontrar meios para “alisar” ocurto prazo: encontrar meios para alisar  o curto prazo: encontrar meios para alisar  o 
ciclo económicociclo económico
>> PIB l d f ti t jPIB l d f ti t j=> => PIB real e o desemprego efectivos estejam o PIB real e o desemprego efectivos estejam o 
mais próximo possível dos valores potenciais ou mais próximo possível dos valores potenciais ou 

t it inaturaisnaturais

O que fazer? Divergências entre escolas de pensamento:O que fazer? Divergências entre escolas de pensamento:O que fazer? Divergências entre escolas de pensamento:O que fazer? Divergências entre escolas de pensamento:

 NãoNão fazerfazer nadanada =>=> deixardeixar oo mercadomercado funcionarfuncionar livremente?livremente?

 IntervirIntervir activamenteactivamente comcom medidasmedidas dede política?política? QueQue medidas?medidas?

 ““StabiliaStabilia”” versusversus ““VolatiliaVolatilia””



Estabilização MacroeconómicaEstabilização MacroeconómicaEstabilização MacroeconómicaEstabilização Macroeconómica

PP é M ié M iPorque Porque é que a Macroeconomia se preocupa com os é que a Macroeconomia se preocupa com os 
Ciclos Económicos (oscilações do PIB real, taxas de Ciclos Económicos (oscilações do PIB real, taxas de 
variação a curtovariação a curto prazoprazo)?)?variação a curto variação a curto prazoprazo)?)?

 CustosCustos sociaissociais dasdas recessõesrecessões =>=> falênciasfalências CustosCustos sociaissociais dasdas recessõesrecessões falências,falências,
desemprego,desemprego, perdaperda dede nívelnível dede vida,vida, desequilíbriosdesequilíbrios
sociaissociais;;

 EstabilidadeEstabilidade dodo ambienteambiente económicoeconómico =>=> facilitafacilita
decisõesdecisões económicaseconómicas (especialmente(especialmente asas interinter--temporaistemporais))
ee podepode estimularestimular oo crescimentocrescimento económicoeconómico..



Estabilização MacroeconómicaEstabilização Macroeconómica
AA intervençãointervenção dodo governogoverno nono processoprocesso económicoeconómico podepode
serser justificadajustificada porpor doisdois motivosmotivos::jj pp

11º)º) AsAs políticaspolíticas monetáriamonetária ee fiscalfiscal,, quandoquando usadasusadas11 )) AsAs políticaspolíticas monetáriamonetária ee fiscalfiscal,, quandoquando usadasusadas
adequadamente,adequadamente, podempodem contribuircontribuir parapara reduzirreduzir aa amplitudeamplitude
dosdos ciclos,ciclos, suavizandosuavizando aa trajectóriatrajectória dodo produtoproduto realreal
=>=> maismais próximapróxima dada trajectóriatrajectória dodo produtoproduto potencialpotencial;;

22º)º) OO custocusto socialsocial dede sese deixardeixar umauma economiaeconomia seguirseguir oo seuseu
própriopróprio cursocurso poderápoderá serser alto,alto, emem termostermos dede recursosrecursos ociososociosos

tili dtili d i t i ti t i t PP tt l dl d ddouou utilizadosutilizados intensivamenteintensivamente.. PorPor outrooutro lado,lado, oo processoprocesso dede
ajustamentoajustamento dinâmicodinâmico numanuma economiaeconomia deixadadeixada àà suasua própriaprópria
sortesorte podepode serser bastantebastante lentolentosortesorte podepode serser bastantebastante lentolento..



Estabilização MacroeconómicaEstabilização Macroeconómicaçç

AA li ãli ã dd d hd h dd lítilíti dd AA avaliaçãoavaliação dodo desempenhodesempenho dasdas políticaspolíticas dede
intervençãointervenção dodo governo,governo, comcom oo objetivoobjetivo dede diminuirdiminuir
asas flutuaçõesflutuações dada actividadeactividade económicaeconómica éé umum tematemaasas flutuaçõesflutuações dada actividadeactividade económica,económica, éé umum tematema
bastantebastante controvertido,controvertido, sobresobre oo qualqual inexiste,inexiste, nono
momento,momento, umauma respostaresposta definitivadefinitiva;;,, pp ;;

 ExemplosExemplos dede fracassofracasso ee dede sucessosucesso marcarammarcaram aapp
históriahistória recenterecente dede muitasmuitas economiaseconomias mundiaismundiais..





Longo PrazoLongo Prazo
Crescimento EconómicoCrescimento EconómicoCrescimento EconómicoCrescimento Económico

 MesmoMesmo comcom forteforte estabilidadeestabilidade conjuntural,conjuntural, aaj ,j ,
igualdadeigualdade ouou proximidadeproximidade entreentre PIBPIB efectivoefectivo ee
PIBPIB potencialpotencial nãonão garantegarante umum rápidorápido eepp gg pp
sustentávelsustentável crescimentocrescimento económicoeconómico

 ParaPara umauma sociedadesociedade atingiratingir melhoresmelhores níveisníveis dede
vida,vida, oo produtoproduto porpor indivíduoindivíduo devedeve crescercrescer =>=>
preocupaçãopreocupação dede longolongo prazoprazo dosdos
macroeconomistasmacroeconomistas

Como conseguir elevar o crescimento do Como conseguir elevar o crescimento do gg
produto produto per capitaper capita??





MacroeconomiaMacroeconomia
Teoria e PolíticaTeoria e PolíticaTeoria e PolíticaTeoria e Política



OBJECTIVOS/ METAS DE POLÍTICAOBJECTIVOS/ METAS DE POLÍTICAOBJECTIVOS/ METAS DE POLÍTICA OBJECTIVOS/ METAS DE POLÍTICA 
MACROECONÓMICAMACROECONÓMICA

 AUMENTO DO NÍVEL DE EMPREGO (CP)AUMENTO DO NÍVEL DE EMPREGO (CP)( )( )
 ESTABILIDADE DE PREÇOS (CP)ESTABILIDADE DE PREÇOS (CP)

ÃÃ DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DO RENDIMENTO DISTRIBUIÇÃO EQUITATIVA DO RENDIMENTO 
(CP e LP)(CP e LP)(CP e LP)(CP e LP)

 CRESCIMENTO ECONÓMICO (LP)CRESCIMENTO ECONÓMICO (LP)



AUMENTO DO NÍVEL DE EMPREGOAUMENTO DO NÍVEL DE EMPREGO

 Assume maior importância a partir da Teoria Assume maior importância a partir da Teoria 
Keynesiana (193O):Keynesiana (193O):y ( )y ( )

=> O ESTADO DEVE INTERVIR NA ECONOMIA=> O ESTADO DEVE INTERVIR NA ECONOMIA=> O ESTADO DEVE INTERVIR NA ECONOMIA => O ESTADO DEVE INTERVIR NA ECONOMIA 
PARA AUMENTAR O NÍVEL DE EMPREGO E PARA AUMENTAR O NÍVEL DE EMPREGO E 

ÍÍEVITAR AS CRISES CÍCLICAS;EVITAR AS CRISES CÍCLICAS;



ESTABILIDADE DE PREÇOSESTABILIDADE DE PREÇOSESTABILIDADE DE PREÇOSESTABILIDADE DE PREÇOS

Ã ÕÃ ÕA INFLAÇÃO CAUSA DISTORÇÕES:A INFLAÇÃO CAUSA DISTORÇÕES:

DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO

BALANÇA DE PAGAMENTOSBALANÇA DE PAGAMENTOS BALANÇA DE PAGAMENTOSBALANÇA DE PAGAMENTOS

EXPECTATIVAS DOS AGENTES ECONÓMICOSEXPECTATIVAS DOS AGENTES ECONÓMICOS EXPECTATIVAS DOS AGENTES ECONÓMICOSEXPECTATIVAS DOS AGENTES ECONÓMICOS



FACTOS ESTILIZADOS SOBRE A INFLAÇÃOFACTOS ESTILIZADOS SOBRE A INFLAÇÃOFACTOS ESTILIZADOS SOBRE A INFLAÇÃOFACTOS ESTILIZADOS SOBRE A INFLAÇÃO

 ESTANDOESTANDO UMAUMA ECONOMIAECONOMIA AA CRESCERCRESCER ESTANDOESTANDO UMAUMA ECONOMIAECONOMIA AA CRESCER,CRESCER,
GERALMENTE,GERALMENTE, SUPORTASUPORTA--SESE UMUM POUCOPOUCO DEDE
INFLAÇÃOINFLAÇÃO;;ÇÇ ;;

 PAÍSESPAÍSES DESENVOLVIDOSDESENVOLVIDOS =>=> PREOCUPAÇÃOPREOCUPAÇÃO COMCOM
AA INFLAÇÃO,INFLAÇÃO, MASMAS ACTUALMENTEACTUALMENTE OO PRINCIPALPRINCIPAL
PROBLEMAPROBLEMA ÉÉ AA QUESTÃOQUESTÃO DODO DESEMPREGODESEMPREGO (EX(EX::
EUAEUA ZONAZONA EURO)EURO)EUA,EUA, ZONAZONA EURO)EURO);;

 PAÍSESPAÍSES EMEM DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO =>=> SOFREMSOFREM PAÍSESPAÍSES EMEM DESENVOLVIMENTODESENVOLVIMENTO =>=> SOFREMSOFREM
AMBOSAMBOS OSOS PROBLEMAS,PROBLEMAS, CONTUDOCONTUDO AA INFLAÇÃOINFLAÇÃO
É,É, EMEM REGRA,REGRA, OO FOCOFOCO DASDAS POLÍTICASPOLÍTICAS,, ,,
MACROECONÓMICASMACROECONÓMICAS..



DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO

 EVITAR CRESCIMENTO ECONÓMICO COMEVITAR CRESCIMENTO ECONÓMICO COM EVITAR CRESCIMENTO ECONÓMICO COM EVITAR CRESCIMENTO ECONÓMICO COM 
CONCENTRAÇÃO DE RENDIMENTO A NÍVEL PESSOAL CONCENTRAÇÃO DE RENDIMENTO A NÍVEL PESSOAL 
E REGIONAL (TEORIA DO BOLO);E REGIONAL (TEORIA DO BOLO);

 A EDUCAÇÃO É FACTOR DE CONCENTRAÇÃO DE A EDUCAÇÃO É FACTOR DE CONCENTRAÇÃO DE 
RENDA => COMBATER A BAIXA QUALIFICAÇÃO DARENDA => COMBATER A BAIXA QUALIFICAÇÃO DARENDA  COMBATER A BAIXA QUALIFICAÇÃO DA RENDA  COMBATER A BAIXA QUALIFICAÇÃO DA 
MÃOMÃO--DEDE--OBRA;OBRA;

 ARGUMENTO OFICIAL ARGUMENTO OFICIAL -- NO PROCESSO DE NO PROCESSO DE 
DESENVOLVIMENTO OCORRE UM CERTO GRAU DE DESENVOLVIMENTO OCORRE UM CERTO GRAU DE 
AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DO RENDIMENTOAUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DO RENDIMENTOAUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DO RENDIMENTO AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DO RENDIMENTO 
DEVIDO ÀS TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS / ESTÁ DEVIDO ÀS TRANSFORMAÇÕES ESTRUTURAIS / ESTÁ 
INERENTE AO DESENVOLVIMENTO UM AUMENTO DOINERENTE AO DESENVOLVIMENTO UM AUMENTO DOINERENTE AO DESENVOLVIMENTO UM AUMENTO DO INERENTE AO DESENVOLVIMENTO UM AUMENTO DO 
PADRÃO DE VIDA (O RICO MAIS RICO).PADRÃO DE VIDA (O RICO MAIS RICO).



CRESCIMENTO ECONÓMICOCRESCIMENTO ECONÓMICOCRESCIMENTO ECONÓMICOCRESCIMENTO ECONÓMICO

 CRESCIMENTO COM CAPACIDADE OCIOSA CRESCIMENTO COM CAPACIDADE OCIOSA 
((subutilização de recursos de produção)subutilização de recursos de produção);;

 CRESCIMENTO SEM CAPACIDADE OCIOSA              CRESCIMENTO SEM CAPACIDADE OCIOSA              
EXIGE:EXIGE:EXIGE:EXIGE:
 Aumento dos recursos disponíveis;Aumento dos recursos disponíveis;

Avanço tecnológico;Avanço tecnológico; Avanço tecnológico;Avanço tecnológico;

CRESCIMENTOCRESCIMENTO >> AUMENTOAUMENTO DADA OFERTAOFERTA DEDE BENSBENS CRESCIMENTOCRESCIMENTO =>=> AUMENTOAUMENTO DADA OFERTAOFERTA DEDE BENSBENS
EE SERVIÇOSSERVIÇOS // AUMENTOAUMENTO DODO RENDIMENTORENDIMENTO PERPER
CAPITACAPITA..CAPITACAPITA..



INTERINTER--RELAÇÕES E CONFLITOS ENTRERELAÇÕES E CONFLITOS ENTREINTERINTER--RELAÇÕES E CONFLITOS ENTRE RELAÇÕES E CONFLITOS ENTRE 
OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICAOBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA

 COMPLEMENTARES:COMPLEMENTARES:
 AUMENTO DO NÍVEL DE EMPREGO vs. AUMENTO DO NÍVEL DE EMPREGO vs. 

DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTODISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO

 CONFLITANTES:CONFLITANTES:
 CRESCIMENTO vs. ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOSCRESCIMENTO vs. ESTABILIZAÇÃO DE PREÇOSÇ ÇÇ Ç



ESTRUTURA DA ANÁLISE ESTRUTURA DA ANÁLISE 
MACROECONÓMICAMACROECONÓMICA

 COMPREENDE CINCO MERCADOSCOMPREENDE CINCO MERCADOS

 MERCADO DE BENS E SERVIÇOSMERCADO DE BENS E SERVIÇOS
MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO REALREAL MERCADO DE TRABALHO                        MERCADO DE TRABALHO                        REAL REAL 

ÁÁ MERCADO MONETÁRIO                     MERCADO MONETÁRIO                     FINANCEIRO/FINANCEIRO/
 MERCADO DE TÍTULOS                      MERCADO DE TÍTULOS                      MONETÁRIOMONETÁRIO
 MERCADO DE DIVISASMERCADO DE DIVISAS



ESTRUTURA DA ANÁLISE ESTRUTURA DA ANÁLISE 
MACROECONÓMICAMACROECONÓMICA

PARTE REAL DA ECONOMIA PARTE REAL DA ECONOMIA 
 Mercado de bens e serviçosMercado de bens e serviços -- Agregação de todos os Agregação de todos os 

b d id ib d id ibens produzidos na economia. bens produzidos na economia. 
 Mercado de trabalho Mercado de trabalho -- Agregação de todos os tipos de Agregação de todos os tipos de 

trabalho existentes na economia;trabalho existentes na economia;trabalho existentes na economia;trabalho existentes na economia;

PARTE MONETÁRIA DA ECONOMIAPARTE MONETÁRIA DA ECONOMIAPARTE MONETÁRIA DA ECONOMIA PARTE MONETÁRIA DA ECONOMIA 
 Mercado Monetário e de Títulos Mercado Monetário e de Títulos -- Análise do mercado Análise do mercado 

monetário + mercado de títulos Determina a Tx demonetário + mercado de títulos Determina a Tx demonetário + mercado de títulos. Determina a Tx de monetário + mercado de títulos. Determina a Tx de 
juros.juros.

 Mercado cambialMercado cambial: Determina a Tx de câmbio: Determina a Tx de câmbio Mercado cambialMercado cambial: Determina a Tx de câmbio : Determina a Tx de câmbio 



INSTRUMENTOS DE POLÍTICAINSTRUMENTOS DE POLÍTICAINSTRUMENTOS DE POLÍTICA INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
MACROECONÓMICAMACROECONÓMICA

 POLÍTICA FISCALPOLÍTICA FISCAL

 POLÍTICA MONETÁRIAPOLÍTICA MONETÁRIA

 POLÍTICAS CAMBIAL E COMERCIALPOLÍTICAS CAMBIAL E COMERCIAL

 POLÍTICA DE RENDASPOLÍTICA DE RENDAS



POLÍTICA FISCALPOLÍTICA FISCALPOLÍTICA FISCALPOLÍTICA FISCAL

ÃÃ INSTRUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE ARRECADAÇÃO DE 
IMPOSTOS (POLÍTICA TRIBUTÁRIA) E DE IMPOSTOS (POLÍTICA TRIBUTÁRIA) E DE 
CONTROLE DAS DESPESAS (POLÍTICA DE CONTROLE DAS DESPESAS (POLÍTICA DE 
GASTOS).GASTOS).))

 POLÍTICA TRIBUTÁRIA => UTILIZADA PARA POLÍTICA TRIBUTÁRIA => UTILIZADA PARA 
REDUZIR OU AUMENTAR OS GASTOS DOS REDUZIR OU AUMENTAR OS GASTOS DOS 
AGENTES ECONÓMICOS (CONSUMO)AGENTES ECONÓMICOS (CONSUMO)AGENTES ECONÓMICOS (CONSUMO).AGENTES ECONÓMICOS (CONSUMO).



OBJETIVO DE POLÍTICA ECONÓMICA:OBJETIVO DE POLÍTICA ECONÓMICA:
 REDUÇÃO DA INFLAÇÃO           REDUÇÃO DA INFLAÇÃO           REDUZIR REDUZIR 

CONSUMO:CONSUMO:CONSUMO:CONSUMO:
 DIMINUIR GASTOS PÚBLICOSDIMINUIR GASTOS PÚBLICOS
 AUMENTAR CARGA TRIBUTÁRIAAUMENTAR CARGA TRIBUTÁRIA

 CRESCIMENTO ECONÓMICO E GERAÇÃO DE CRESCIMENTO ECONÓMICO E GERAÇÃO DE 
EMPREGOEMPREGO AUMENTAR CONSUMOAUMENTAR CONSUMOEMPREGO         EMPREGO         AUMENTAR CONSUMOAUMENTAR CONSUMO
 AUMENTAR GASTOS PÚBLICOSAUMENTAR GASTOS PÚBLICOS
 REDUZIR CARGA TRIBUTÁRIAREDUZIR CARGA TRIBUTÁRIA REDUZIR CARGA TRIBUTÁRIA REDUZIR CARGA TRIBUTÁRIA 

 DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO             DISTRIBUIÇÃO DO RENDIMENTO             
INSTRUMENTO UTILIZADO DE FORMA SELECTIVAINSTRUMENTO UTILIZADO DE FORMA SELECTIVA
 IMPOSTO PROGRESSIVOIMPOSTO PROGRESSIVO

GASTOS PÚBLICOS EM REGIÕES MAIS ATRASADAS ETCGASTOS PÚBLICOS EM REGIÕES MAIS ATRASADAS ETC GASTOS PÚBLICOS EM REGIÕES MAIS ATRASADAS, ETC.GASTOS PÚBLICOS EM REGIÕES MAIS ATRASADAS, ETC.



POLÍTICA MONETÁRIAPOLÍTICA MONETÁRIA
ActuaçãoActuação dasdas autoridadesautoridades monetáriasmonetárias sobresobre aa
quantidadequantidade dede moedamoeda emem circulaçãocirculação dede créditocrédito ee dasdasquantidadequantidade dede moedamoeda emem circulação,circulação, dede créditocrédito ee dasdas
taxastaxas dede juros,juros, controlandocontrolando aa liquidezliquidez globalglobal dodo
sistemasistema económicoeconómico,, porpor viavia dede::

 EMISSÕESEMISSÕES;;

 OPENOPEN MARKETMARKET -- CompraCompra ee vendavenda dede títulostítulos dodo BCBC nono mercadomercado..
TítulosTítulos podempodem serser dede emissãoemissão própriaprópria ouou dodo TesouroTesouro;;

 RESERVASRESERVAS MÍNIMASMÍNIMAS -- PercentualPercentual sobresobre osos depósitosdepósitos queque osos
bancosbancos comerciaiscomerciais devemdevem reterreter juntojunto aoao BancoBanco centralcentral;;

 REDESCONTOREDESCONTO -- EmpréstimoEmpréstimo dodo BancoBanco CentralCentral aosaos BancosBancos
ComerciaisComerciais;;

 REGULAMENTAÇÃOREGULAMENTAÇÃO SOBRESOBRE CRÉDITOCRÉDITO EE TAXATAXA DEDE JUROSJUROS



OBJETIVO DE POLÍTICA ECONÓMICA:OBJETIVO DE POLÍTICA ECONÓMICA:

 CONTROLE DA INFLAÇÃO           CONTROLE DA INFLAÇÃO           REDUZIR A REDUZIR A 
QUANTIDADE DE MOEDAQUANTIDADE DE MOEDA
 AUMENTAR AS RESERVAS MÍNIMAS DOS BANCOSAUMENTAR AS RESERVAS MÍNIMAS DOS BANCOS

ÍÍ VENDA DE TÍTULOS (OPEN MARKET)VENDA DE TÍTULOS (OPEN MARKET)
 ELEVAR TAXA DE JUROSELEVAR TAXA DE JUROS

REDUZIR O CRÉDITOREDUZIR O CRÉDITO REDUZIR O CRÉDITOREDUZIR O CRÉDITO

CRESCIMENTO ECONÓMICOCRESCIMENTO ECONÓMICO AUMENTARAUMENTAR CRESCIMENTO ECONÓMICO          CRESCIMENTO ECONÓMICO          AUMENTAR AUMENTAR 
A QUANTIDADE DE MOEDA  A QUANTIDADE DE MOEDA  

ÍÍ REDUZIR AS RESERVAS MÍNIMAS DOS BANCOSREDUZIR AS RESERVAS MÍNIMAS DOS BANCOS
 COMPRA DE TÍTULOS (EMISSÃO DE MOEDA)COMPRA DE TÍTULOS (EMISSÃO DE MOEDA)
 REDUZIR TAXA DE JUROSREDUZIR TAXA DE JUROS REDUZIR TAXA DE JUROSREDUZIR TAXA DE JUROS
 AUMENTAR O CRÉDITOAUMENTAR O CRÉDITO



POLÍTICA CAMBIAL E COMERCIALPOLÍTICA CAMBIAL E COMERCIALO C C CO CO C C CO C

ACTUAM SOBRE O SECTOR EXTERNO.ACTUAM SOBRE O SECTOR EXTERNO.

 POLÍTICA CAMBIAL => ACTUA SOBRE A TAXA DE CÂMBIO POLÍTICA CAMBIAL => ACTUA SOBRE A TAXA DE CÂMBIO 
(Banco Central)(Banco Central)(Banco Central)(Banco Central)

 POLÍTICAPOLÍTICA COMERCIALCOMERCIAL =>=> POLÍTICAPOLÍTICA GOVERNAMENTALGOVERNAMENTAL QUEQUE
ÉÉ ÍÍREGEREGE OO COMÉRCIOCOMÉRCIO COMCOM PAÍSESPAÍSES TERCEIROSTERCEIROS (TARIFAS,(TARIFAS,

SUBSÍDIOSSUBSÍDIOS AOAO COMÉRCIO,COMÉRCIO, QUOTASQUOTAS DEDE IMPORTAÇÃO,IMPORTAÇÃO,
RESTRIÇÕESRESTRIÇÕES VOLUNTÁRIASVOLUNTÁRIAS ÀSÀS EXPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO ETC)ETC)ÇÇ ÇÇ ))

POLÍTICA DE RENDASPOLÍTICA DE RENDAS
 INTERVENÇÃOINTERVENÇÃO DODO GOVERNOGOVERNO NANA FORMAÇÃOFORMAÇÃO DASDAS RENDASRENDAS

(SALÁRIOS,(SALÁRIOS, DIVIDENDOS,DIVIDENDOS, LUCROS,LUCROS, DEPRECIAÇÕESDEPRECIAÇÕES EE
PREÇOSPREÇOS DOSDOS PRODUTOSPRODUTOS INTERMEDIÁRIOSINTERMEDIÁRIOS EE FINAIS)FINAIS)PREÇOSPREÇOS DOSDOS PRODUTOSPRODUTOS INTERMEDIÁRIOSINTERMEDIÁRIOS EE FINAIS)FINAIS)



Dificuldades na aplicação de Políticas de Dificuldades na aplicação de Políticas de 
Estabilização MacroeconómicaEstabilização MacroeconómicaEstabilização MacroeconómicaEstabilização Macroeconómica

 Escassez de variáveis instrumentosEscassez de variáveis instrumentos
Ex: A nova situação no quadro da UEM europeiaEx: A nova situação no quadro da UEM europeia

 Correlações negativas de variáveis Correlações negativas de variáveis objectivoobjectivo
Ex:Ex: tradetrade offoff inflação/desempregoinflação/desempregoEx: Ex: tradetrade--offoff inflação/desempregoinflação/desemprego

Horizonte temporal para atingir osHorizonte temporal para atingir os objectivosobjectivos Horizonte temporal para atingir os Horizonte temporal para atingir os objectivosobjectivos
Ex: potenciais conflitos (crescimento elevado/ Ex: potenciais conflitos (crescimento elevado/ 

estabilização de crescimento)estabilização de crescimento)

 Demora na produção de efeitos/ IncertezaDemora na produção de efeitos/ Incerteza



MUITO OBRIGADA.MUITO OBRIGADA.


