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Sugestão de atividade de pesquisa a ser proposta aos nossos
alunos da Escola Básica: Desvalorização Cambial

Texto 1: Brasil tomará medidas
desvalorização cambial de outros países

contra

Juliana Ennes | Valor On-Line
15/09/2010
RIO – O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que o Brasil não vai deixar que os
outros países desvalorizem suas moedas e gerem uma crise cambial internacional.
“Tomaremos medidas para evitar que haja valorização do real. Não vamos perder essa
parada. Podem esperar”, declarou há pouco, durante evento na Firjan, no Rio.
O ministro disse que já levou a preocupação para o G-20, pois Estados Unidos e Europa
estão com política monetária considerada frouxa para que suas moedas desvalorizem.
Além disso, o Japão tomou hoje medidas para desvalorizar o iene.
Segundo Mantega, trata-se de uma postura de todos os países asiáticos. “Não é só o
Japão. É uma postura das economias asiáticas. O que está por trás disso nós não
sabemos, mas há uma pré-disposição asiática para manter as moedas desvalorizadas”,
declarou.

Texto 2: Desvalorização cambial ameaça ainda
mais a balança comercial brasileira
Fonte: www.jornaldacidade.net em 17/10/2010
Em outubro de 2010 a moeda americana atingiu o menor patamar nos últimos dois anos,
chegando ao valor de R$ 1,65. Isso pode ser uma boa notícia para quem planejou sua
viagem ao exterior e irá comprar a moeda americana pelo preço mais baixo dos últimos
anos. No entanto, a valorização do real não é favorável aos acordos comerciais do
Brasil, principalmente quando se refere à exportação.
Com o real valorizado, ficou mais barato realizar importações, uma vez que são
necessários menos reais para adquirir os dólares com os quais se compram os produtos
estrangeiros, crescendo a demanda por produtos fabricados nos outros países. Por outro
lado, as exportações ficaram mais caras. Tudo isso acontece porque os compradores
estrangeiros terão que disponibilizar mais dólares para adquirir produtos brasileiros,
fazendo com que o produto nacional perca competitividade para a exportação, devido à
valorização cambial. Com o Brasil importando mais do que exportando, gera-se um
déficit comercial nas contas do país [...].
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Texto 3: Charge (Dinheiros)
Fonte: http://www.acharge.com.br/, acessado em 15/11/2010

Sabemos que, muitas vezes, uma imagem vale mais do que mil palavras. Após a leitura
dos textos 1 e 2 e de uma pesquisa nos jornais diários e revistas semanais você, com
certeza, estará equipado de argumentos suficientes para relacionar as charges do texto 3
com o tema da desvalorização cambial. Gostaria que fizesse um relato sobre o assunto.
Não esqueça de interpretar as ações desenvolvidas pelos personagens das imagens com
as mensagens transmitidas pelos chargistas.

