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     Este livro analisa algumas das dificuldades que se anunciam 
ao desenvolvimento do país na próxima década.  O objetivo é 
que tais prognósticos sirvam de base para a implementação de 
políticas públicas alternativas ao enfrentamento de eventuais 
períodos de crise. Indicativos que sustentam a realidade brasileira 
atual, tais como, estabilidade fiscal e monetária e a relação desses
elementos com a conjuntura internacional, são esmiuçados por 
especialistas da área. 
     Os artigos que compõem a coletânea estão divididos em três 
blocos temáticos. No primeiro, são apresentadas reflexões sobre 
as políticas macroeconômicas, elencando questões relativas ao 
endividamento interno, à necessidade de equilíbrio entre crescimento 
econômico e distribuição de renda, à política monetária e ao 
gasto público. O segundo expõe a preocupação com a articulação 
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da política econômica nacional às contingências internacionais. Aqui, ganham destaque o comportamento 
cambial, o uso do regime de origem nos acordos preferenciais de comércio e a postura do país frente 
às reformas estruturais demandadas pelo FMI. O último bloco volta-se para análises sobre as agências 
reguladoras, políticas habitacionais, legislação trabalhista, sistema bancário e de investimentos. Os textos 
abordam ferramentas estruturais decisivas para a saúde financeira do Estado, bem como indicadores 
que definem momentos de expansão ou retração da economia de uma maneira geral.  
     Para os organizadores, o livro serve como instrumento analítico da agenda financeira do país, 
pois constrói cenários possíveis para o futuro tomando como ponto de partida as circunstâncias atuais, 
exercício este fundamental para a compreensão dos caminhos políticos, econômicos e sociais que 
garantam um progresso sólido e sustentável.  
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