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O PRIMEIRO GOVERNO LULA 

Medidas econômicas e financeiras: 

a) manutenção da política de estabilidade de preços 
(inflação); 

b) rigor no ajuste fiscal e monetário; 

c) reforma da previdência; 

d) elevação da meta superávit primário. 

 



O PRIMEIRO GOVERNO LULA 

Resultados Obtidos: 

a) queda de risco-país; 

b) queda da taxa de câmbio e inflação; 

c) criação de condições para a queda da taxa de juros; 

d) credibilidade do mercado financeiro internacional; 

e) e) Atração do Investimento Estrangeiro Direto 
(IED) 

 

 

 



O PRIMEIRO GOVERNO LULA 

Medida microeconômica (mais sobre o tema páginas 77 e 78 
do livro texto: 

a) instituição do crédito consignado em folha de 
pagamento; 

b) facilitação dos mecanismos de financiamento de 
imóveis e veículos; 

c) incentivo ao microcrédito; 

d) fim da comulatividade do PIS/PASEP e Cofins. 



O PRIMEIRO GOVERNO LULA 

Principais Indicadores Macroeconômicos: 

a) resultados superavitários em transações correntes; 

b) reservas internacionais em alta; 

c) taxa Selic em baixa; 

d) inflação em baixa; 

e) aumento do crédito em relação ao PIB; 

f) dívida líquida do setor público em baixa. 



O SEGUNDO GOVERNO LULA 

Principais medidas econômicas: 

a) lançamento do Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC); 

b) intensificação dos programas proteção social; 

c) tendência à alta de taxa de juros, devido ao 
aumento do preço internacional das commodities 
(antes da crise de 2008). 

 

 

 



O SEGUNDO GOVERNO LULA 

Crise Internacional de 2008: 

a) crescimento do PIB de -0,2% em 2009 e de 7,5% em 
2010; 

b) diminuição das exportações e do superávit 
comercial, via diminuição da demanda externa e 
do preço das commodities; 

c) desvalorização cambial superior a 30%; 

d) queda do IBOVESPA de 74.000 para 29.000 pontos 
nos oito primeiros meses da crise. 

 

 



Considerações Finais 

 Os dois mandatos do governo Lula foram 
marcados por importantes resultados nas áreas 
econômica e social. 

 Especialmente, o primeiro mandato até meados 
do segundo, o período coincidiu com a alta da 
demanda por commodities e da liquidez internacional.  

  



Considerações Finais 

  Devido à credibilidade internacional 
conquistada, principalmente pela manutenção das 
políticas de estabilização, houve uma grande migração 
de Investimento Estrangeiro Direto (IED), o que 
ajudou no aumento da exportações e obtenção de 
importantes superávits na Balança Comercial. 

 O resultado das entradas líquidas de IED, mais 
os saldos superavitários na Balança Comercial levou a 
uma forte valorização cambial. 



Considerações Finais 

 A crise de 2008 não teve impacto 
contundente na economia brasileira no curto 
prazo. Entretanto, os efeitos negativos 
interromperam uma ciclo de crescimento e 
prosperidade e são sentidos lentamente até os dias 
de hoje. 



O PRIMEIRO E SEGUNDO GOVERNOS LULA 

Fórum Geral:  

• Discuta sobre as principais mudanças ocorridas no 
Estado Brasileiro que impactaram, de forma positiva 
ou negativa, no nosso atual estágio de 
desenvolvimento 

• Tópico da oitava unidade semanal: 

 “Comente sobre os avanços econômicos, estruturais 
e sociais obtidos durante os dois mandatos do 
governo Lula”. 


