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“As marcas fundamentais que estabelecem as diferenças 

entre os direitos dos cidadãos no liberalismo e nos regimes 

comunistas e socialistas, inclusive no campo de garantias 

como o direito de propriedades, liberdade para empreender, 

organização do Estado republicano democrático e a livre 

iniciativa.” 
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APRESENTAÇÃO 

 

Nesta quarta aula do curso de Formação Política do Instituto Índigo, do 

Partido Social Liberal, contaremos com as valiosas impressões do professor e 

administrador Ernesto Lozardo para falar da repercussão econômica que resultada 

das diferenças que separam comunistas e liberais. 

 

 O professor Ernesto Lozardo é 

administrador de empresas e economista. É 

bacharel em administração na New York 

University, onde se graduou com honra e 

obteve mestrado em MBA. Formou-se em 

economia na Colômbia e University na cidade 

de Nova Iorque. Foi bolsista da New York 

University e membro da Alpha Capa Onerari 

Society. 

 

Lozardo é professor de economia na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. 

Atualmente, no SEBRAE, é assessor da presidência apoiando a implementação do 

projeto de sua autoria: Antecipa GOV. 
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Foi presidente do IPEA, e assessor do presidente do BNDES (Banco Nacional 

do Desenvolvimento). Também foi assessor da Caixa Econômica, secretário de 

planejamento do Estado de São Paulo, e presidente da Prodesp, quando criou o 

INFO-São Paulo, hoje conhecido como POUPATEMPO.  

 

Lozardo é membro do conselho de administração, e fiscal de várias empresas 

de capital privado. Além disso, é autor de livros como: ‘OK Roberto, você venceu’; 

‘O pensamento econômico de Roberto Campos’; ‘Globalização’; ‘A certeza 

imprevisível das nações’; ‘Derivativos no Brasil — Fundamentos, práticas e déficit 

público brasileiro, política, econômica e ajuste estrutural. 
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1 — INTRODUÇÃO 

 

O século vinte tornou-se conhecido como sendo Era dos Extremos, marcado 

por duas Guerras Mundiais: Guerra fria — entre os Estados Unidos e a União 

Soviética; e Guerra do Vietnã. Além delas outro marco histórico é o Acordo de 

Bretton Woods — o maior acordo monetário mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este acordo foi responsável pela nova ordem econômica global, que 

potencializou o crescimento econômico após o fim da Segunda Guerra Mundial. 
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Assim, o mundo cresceu, as democracias em países desenvolvidos se 

fortaleceram e a ideologia liberal ganhou força no mundo ocidental. Foi um século 

que terminou sob a liderança dos Estados Unidos. 

 

 

 

Sobre isso, o filósofo e economista político Francis Fukuyama, interpretou 

além esses feitos. Segundo ele este êxito representava algo como se o capitalismo 

democrático norte-americano viesse a reinar sozinho neste século. Mas isso não 

ocorreu, e surgiram novos e potenciais poderes hegemônicos no mundo.  
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2 — DISPUTAS ENTRE ESTADOS UNIDOS E CHINA. 

 

Entre as nações líderes, Estados Unidos, União Europeia e China têm ocorrido 

diferentes conflitos de natureza econômica, tecnológica, intelectual e mais 

recentemente proteção ambiental e dos recursos naturais. Parece ser um novo 

mundo sem a predominância do poderio militar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e China, e não 

necessariamente entre os tipos de capitalismo. Principalmente, porque os Estados 

Unidos são um país que exporta ideologia de capitalismo democrático, de estado de 

direito, porta a sua maneira de viver, seus valores, o que não ocorre com a China.  

 

A China não é um país que se preocupa em exportar ideologia para o seu país.  

Então o que nós temos nesse momento é um confronto de dois modelos muito 

diferentes. 
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No caso, China, é um país com capitalismo estatal, uma economia baseada 

numa sociedade socialista de mercado, onde o governo chinês detém o controle do 

movimento não só para o tocante a possuir bens serviços, mas também da 

qualidade de vida das pessoas, dos chineses. 

 

 

Já os Estados Unidos têm uma 

preocupação em manter essa fama do 

capitalismo liberal, e ser assim um líder no 

sentido de ser um grande ator global, quer 

dizer, é um país que dá as regras do jogo da 

ordem internacional.  
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Essa disputa é mais acirrada porque a China tornou-se uma potência 

econômica, científica e tecnológica muito grande em várias áreas científicas e 

tecnológicas. A China já ultrapassou os Estados Unidos, isso em questão de cinco 

décadas ela conseguiu. 

 

Então nesse sentido a China não é uma ameaça para os Estados Unidos, mas 

é um país que tem um modelo diferente deste e cuja preocupação central do 

governo é o bem-estar da sociedade, o que eles chamam de: 

crescimentoharmonioso, o que nós não vemos na economia capitalista de nenhum 

país. 

 

Então, hoje, o mundo é um país que depende muito mais da China do que os 

Estados Unidos. 

 

 

3 — A ECONOMIA MUNDIAL APÓS BRETTON WOODS 

 

Bretton Woods foi um marco importante da economia ocidental, pois após a 

Segunda Guerra Mundial era necessário fazer uma reconstrução do capitalismo 

ocidental e ter um líder e a nação que liderou esse processo foram os Estados 

Unidos.  
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De certa forma foi uma estratégia muito bem arquitetada e vitoriosa, porque 

por quase 70 anos o mundo não enfrentou mais guerras. O mundo cresceu, as 

instituições internacionais ficaram mais robustas e fortes, e o Estado liderou essas 

instituições, isto é, as Forças Unidas, o Fundo Bancário Internacional, o Banco 

Mundial, a Organização Mundial da Saúde, e o Comércio Internacional. Sendo assim, 

ele detinha de todas as instituições que formam, na verdade, a arquitetura da ordem 

global, no qual, os Estados Unidos são o principal ator.  

 

 

 

Isso foi assim uma estratégia que deu certo e ela se esgota, ela parou, ou 

seja, isso hoje envolve que as nações emergentes principalmente as lideradas pela 

China tem que ter um novo equilíbrio de forças. 
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4 — O NOVO CAPITALISMO GLOBAL 

 

 O capitalismo global, não é que ele esteja enfraquecido, muito menos o 

capitalismo liberal. O capitalismo muda na sua configuração, na sua abordagem, 

onde cada indivíduo tem a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de 

pensamento.  

 

O que difere hoje em dia é que esse capitalismo dá muito bem e certo em 

países desenvolvidos, muito envolvidos, isto é, com alto grau de educação, saúde, 

e proteção à sociedade. Tudo isso é um foco de um capitalismo liberal em 

sociedades desenvolvidas. Não se trata os países emergentes cujo capitalismo, se 

é que tem a capitalismo, não tem o mesmo rigor e a mesma estrutura que tem os 

países europeus ou os “países dos Estados Unidos”. Assim, o capitalismo liberal 

não está ameaçado. 
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5 — A NOVA CONFIGURAÇÃO DO CAPITALISMO 

 

Outra configuração que eu chamaria é o capitalismo corresponsável, do qual 

o capitalismo liberal faz parte, assim como o capitalismo de estado também faz parte 

deste modelo da nova ordem econômica global. A globalização, que foi muito 

estimulada pelos Estados Unidos, está sendo alvo de críticas antiglobalização por 

intelectuais, políticos e governantes norte-americanos. 

 

A globalização não é uma ideologia, é um processo, e o que não se planejou 

corretamente é que ela tem um princípio que é o da liberdade do fluxo de capital, 

do fluxo de pessoas, e do fluxo de produção. Então a globalização tem esse norte 

de integração entre países. E a globalização como foi imaginada pelos países 

envolvidos não deu certo.  

 

Estes idealizadores não 

consideraram o fluxo de pessoas no 

mundo, assim como a redução da 

pobreza. Pois, são variáveis determinantes 

nesse processo. A pobreza é um ponto-

chave na globalização, pois para que ela 

funcione depende de renda, ou melhor, do 

aumento da renda per capita do mundo.  
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Sendo o que ocorreu foi que os países desenvolvidos obtiveram as maiores 

vantagens da globalização, onde algumas nações ficaram ilhadas, empobreceram 

porque conseguirem ter acesso a bens e serviços no mundo, e nesse momento vem 

a China com outra proposta. 

 

 A China tem uma preocupação enorme com o bem-estar da sociedade e ela 

é nesse século o principal investidor do mundo. Isso quer dizer que ela tem a 

preocupação de redução a pobreza e com isso ela abre o seu mercado para essas 

nações emergentes com uma renda maior. Essa é uma estratégia inteligente do 

ponto de vista de inserção no país emergente e modificando à velha ordem global 

que era liderada pelos Estados Unidos.  

 

 

Se você tem os Estados Unidos, tem a União Europeia e tem a China, então 

esse triângulo tem uma força muito grande, e se na globalização a pobreza não for 

reduzida ela está ameaçada. 
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6 — DESAFIOS DA UNIÃO EUROPEIA NESTE SÉCULO. 

 

A razão da criação da União Europeia vem já de muito tempo. Há séculos que 

se pretendia fazer uma união da Europa. E isso se deu após a Segunda Guerra 

Mundial. Os europeus chegaram à conclusão que estava na hora de parar de matar 

irmãos europeus, e começou-se então isso lá atrás com alguns países. 

 

A princípio foram sete países que se uniram para fazer um controle da 

produção de aço e carvão, carvão para fazer combustível, e o aço para ter um 

controle da produção de armas na Europa, a partir daí é que  se evoluiu para uma 

integração comercial e econômica nos países europeus e hoje são ao todo 27 países 

que formam a união europeia com liberdade de capital e liberdade de fluxo de 

pessoas noterritório. 

 

A União Europeia tem grandes desafios é uma sociedade que está 
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envelhecendo muito, a taxa de fertilidade da União Europeia é declinante, e ela está 

enfrentando um problema que é a improdutividade. Ela não acompanha o progresso 

de produtividade dos Estados Unidos a não ser a Alemanha que tem uma 

produtividade mais elevada que o resto da Europa, mas não chega à produtividade 

dos Estados Unidos, aí vem a China com uma evolução enorme na sua 

produtividade. 

 

A Europa vive um dilema de não 

estagnar num mundo que está se 

globalizando e a China com uma posição 

marcante nessa ordem global dominando o 

mercado pela sua produtividade, pelo seu 

investimento e pelo seu consumo interno. 

 

Para se ter uma ideia a classe média chinesa é igual à população norte-

americana, em que 400 milhões de chineses e o presidente Xi Jinping tem a missão 

de dobrar esta quantidade de pessoas da classe média nos próximos 20 anos. Outra 

situação importante é que o presidente chines tem a missão de exterminar com a 

pobreza, não há mais pobres na China, é uma dinâmica diferente do que se pode 

ver na União Europeia, nos Estados Unidos ou no Brasil. 

 

A China é um país com metas isto põe a União Europeia numa situação 

estratégica muito delicada para seu futuro. 
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7 — O FENÔMENO CHINA 

 

A China era o gigante adormecido e acordou! Ela passou no século passado 

por uma transformação política muito importante. Os impérios dinásticos 

colapsaram porque eles não promoveram o desenvolvimento social e econômico da 

China como a Europa conseguiu, muito menos em relação aos Estados Unidos. 

Ela tinha que achar um modelo de crescimento, tentaram imitar a Europa, logo 

viram que não tinha a menor possibilidade de desenvolver na China pela própria 

tradição chinesa, que é uma sociedade comunal. 

 

Sendo assim, a China conseguiu se recuperar e 

encontrou alternativas para isso. Isto se deveu 

principalmente ao presidente Nixxon. Em 1972, Nixxon 

estendeu a mão aos chineses dizendo o seguinte: “O 

MUNDO SERÁ MELHOR SE A CHINA ENTRAR NA 

ECONOMIA GLOBAL.” E os Estados Unidos abriram o 

mercado devido ao Nixxon, garantiu a entrada da China 

para as nações unidas e para organização mundial do comércio. 

 

Tudo isso mudou, a China ela era um gigante adormecido, mas não teria 

acordado se não fosse a mão americana, foi vital para ela e hoje é sem dúvida uma 

nação pujante com uma possibilidade de ser a nação líder neste século. 
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8 — OS ESTADOS UNIDOS PODEM PERDER O SEU PODER 

HEGEMÔNICO? 

Os Estados Unidos são uma potência mundial, no entanto, a quem diga que 

está perdendo seu poder hegemônico. 

 

Há duas coisas que devem ser consideradas: os Estados Unidos não deixarão 

de ser um ator importante 

neste século, é uma nação 

muito desenvolvida possui 

avanço tecnológico e 

científico, é difícil a China 

chegar próximo a eles nos 

próximos 50 anos, pois 

existe um caminho enorme a ser percorrido. Mas a China pode chegar sim! Antes 

do final deste século. 

 

Os  Estados Unidos não têm mais o controle que tinha junto as instituições 

internacionais, quando foi lá no começo do Bretton  Woods, onde se criou todas as 

instituições internacionais. 

 

Fora da ordem da economia global, os Estados Unidos foram a instituição 

chave que liderou as estratégias e os objetivos, os investimentos destas  
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instituições, isto não está mais acontecendo, porque não só os emergentes lutam 

para ter a sua voz dentro destas instituições, mas também a União Europeia e a 

China. 

 

O conflito que se tem hoje é de como os Estados Unidos vão conseguir 

compartilhar sua hegemonia com os emergentes e os novos poderes hegemônicos, 

sendo a União Europeia e a China. 

  



18 

CURSO LIBERTA: APOSTILA DA AULA 4. 

 

9 — O NOVO CENÁRIO ECONÔMICO E A INFLUÊNCIA NA 

ECONOMIA BRASILEIRA. 

 

Ao falar de globalização e mudanças econômicas que vem ocorrendo a nível 

mundial, nos questionamos em que medidas este cenário global para o século XXI 

influenciará na economia brasileira? O Brasil está preparado para navegar nesta nova 

ordem de poderes globais? 

 

De fato, o Brasil preparado não está para esse novo cenário. O que é 

importante ser frisado é que o Brasil não tem planejamento, é impossível uma nação 

emergente sobreviver sem uma estratégia de desenvolvimento. Nesse sentido, 

destacam-se duas estratégias, uma é interna e outra externa.  

 

Primeiro a interna, refere-se a uma estrutura econômica e financeira fiscal 

equilibrada que possa sim, ter recursos privados e públicos não só para melhorar o 

capital humano, mas todos os desafiosque este século exige. 

Por exemplo: em meio ambiente e infraestrutura, educação, saúde, isto requer 
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investimento de capital humano e com qualidade. Logo é notório que estamos longe 

disso.  Nosso país não tem nenhuma estratégia de inserção global, então é muito 

difícil, e o Brasil poderá ficar relegado a ser um país com pouca importância no 

comércio internacional. Porém, isso não quer dizer que no futuro não possamos ter 

um plano estratégico que possa incluir essas preocupações dentro de um vetor 

brasileiro. 

 

 O Brasil é um país muito casuística e quando cresceu rápido foi um período 

em que o planejamento econômico tinha valor. Estamos nos referindo ao governo 

Castelo Branco, o Governo dos Militares, que seguiram certa rota de planejamentos. 

Castelo Branco foi um governante que primou pelo planejamento estratégico e tudo 

isso resultou no que chamamos milagre econômico. Não foi milagre né! 
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O Brasil estava preparado e organizado para desfrutar do crescimento global 

e nós crescemos na taxa a mais de 10 por cento ao 

ano. Tivemos uma taxa de quase três por cento 

próximo ao ano de setenta. E toda década de setenta 

o país cresceu muito. Depois despencou não teve mais 

para onde crescer porque faltou o planejamento, faltou 

oportunidade faltou estratégia acabou, e nunca mais voltamos a crescer. Mas o 

primeiro passo é, o Brasil superar essa crise política que está aqui dentro muito 

sério, e repensar em todas as suar vertentes.  

 

Segundo o professor Lozardo, existe um planejamento, no IPEA, onde ele foi 

presidente durante o governo Temer. Ele afirma que foi feito um plano estratégico 

para o crescimento brasileiro, um projeto brilhante. Participaram quase oitenta 

pesquisadores, parte do IPEA, parte da área acadêmica, na confecção desse projeto. 

É uma parte estratégica de grande valia, mas os governos não souberam aproveitá-

lo. 

 

 

  



21 

CURSO LIBERTA: APOSTILA DA AULA 4. 

 

10 — BRASIL E SUAS ALIANÇAS ESTRATÉGICAS PARA A 

ECONOMIA 

 

Do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento e de abertura econômica 

do Brasil, é impossível para um país crescer espontaneamente sem ter alianças 

internacionais relevantes. Temos a convicção que hoje o melhor parceiro brasileiro 

é a China.  

 

 

 

A China estabelece projetos de longo prazo. Não só na relação comercial como 

em outras relações estratégicas internacionais de longo prazo. Então, o chinês ele é 

um grande parceiro e poderá ser um grande parceiro sem dúvida. No sentido que 

de crescer com a China nesse século. 
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 Na União Europeia nós temos alguns problemas. A Europa tem seus 

problemas sérios de desenvolvimento, até hoje um contingente enorme de pessoas 

desempregadas. Jovens, principalmente, estão desempregados. A capacidade da 

União Europeia absorver o jovem no futuro é pequena então isto vai criar uma 

situação difícil de empregabilidade na Europa. 

 

 

Com o envelhecimento da população requer dos governos recursos ainda 

maiores para pagar aposentadorias e uma região que tem um problema de custo 

interno muito difícil de ser equacionado, então a grande dificuldade da União 

Europeia hoje é a sua consolidação enquanto isto não ocorrer ela vai ter que lhe dar 

com estas ameaças da globalização liderado hoje pela China, porque ela pode criar 

desemprego dentro da União Europeia, esse cuidado a União Europeia tem que ter 

e o Brasil tem que olhar a Europa como um parceiro, mas não tão relevante como a 

China. 

 



23 

CURSO LIBERTA: APOSTILA DA AULA 4. 

 

Com os Estados Unidos o Brasil tem mantido boas relações já foi o principal 

parceiro econômico do Brasil, mas o Brasil é um país muito instável politicamente, 

para de fato termos uma boa inserção com os norte-americanos, nós temos que 

assegurar-lhes estabilidade política e econômica, e estamos vivendo altos e baixos, 

e isto não dá estabilidade a nenhum investidor, principalmente do ponto de vista 

norte-americano, eles não se preocupam muito conosco, mas vão continuar tendo 

uma relação boa.  

 

Mas entre todos os 

possíveis parceiros, quem 

tem interesse maior no 

Brasil e pode investir a 

médio e longo prazo são os 

chineses, então a nossa 

inserção global começa 

com uma ordem interna 

fiscal. 

 

Temos certamente que repensar o Brasil com seriedade principalmente do 

contexto da inserção global. É importante analisar o exemplo da Coreia do Sul, a 

qual no início do seu desenvolvimento na década de setenta, literalmente copiou o 

FAEG brasileiro. E ela foi em busca de dar continuidade ao planejamento para o seu 

crescimento.  
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Na época, o Brasil tinha uma renda per capita de dois mil e duzentos dólares 

e a Coreia tem uma renda percada de mil e novecentos dólares. Em termos de renda 

per capta nós vamos um pouquinho maior que a Coreia do Sul. No entanto, a Coreia 

do Sul tem uma renda per capta cinco vezes maior que a nossa e nós continuamos 

num país ainda fragilizado economicamente e politicamente bastante desintegrado.  

 

Então percebe-se que o Brasil tem que aprender muito com alguns países, 

mas especialmente a lição do nosso futuro está aqui dentro, nós não conseguimos 

ainda a criar uma economia dinâmica, uma economia competitiva, com foco na 

produtividade, não só tecnologicamente, mas ter mais acesso à ciência, e também 

principalmente na qualidade do nosso ensino, na qualidade da mão de obra criada, 

isso é fundamental para o Brasil poder navegar de alguma maneira na globalização 

do século vinte e um. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta aula de hoje, tivemos a oportunidade de surpreendentes revelações 

dentro de um conjunto de esclarecimentos que lançam um olhar diferente para o 

mapa político e econômico do planeta. Uma abordagem didática e direta que contou 

com o professor Ernesto, onde passamos a entender como e por que surgiram 

novos parâmetros para compreensão dos modelos de socialismo e capitalismo do 

século vinte e um.  

Em resumo, foi oferecido nessa aula o caminho de acesso a esse novo olhar 

sobre os modelos de organização social e econômica, onde ficou claro que é preciso 

estabelecer parâmetros novos para compreensão de um novo campo de disputas 

ideológicas entre modelos liberais e socialistas, com ênfase para o poder econômico 

e tecnológico, algo que veda a possibilidade de entender o socialismo da China de 

hoje da mesma forma que entendíamos o comunismo europeu dominante do século 

XX. 

Além disso, foi visto também como e porquê o modelo capitalista do século 

XX se esgotou para a percepção de uma nova economia liberal de organização social 

e política do século XXI. Onde pode-se ver por que estamos falando de um momento 

em que o liberalismo protagoniza a construção de um novo equilíbrio de forças entre 

nações desenvolvidas e emergentes para o surgimento de uma nova ordem 

econômica global. 

Em outra abordagem da aula passamos a conhecer o verdadeiro retrato da 

chamada globalização, seu painel surpreende pelo convite de um novo olhar sobre 
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a globalização, mostrando como e porquê a redução da pobreza se apresenta como 

“tendão de Aquiles” para o sucesso de um modelo planetário globalizado. 

Nesta aula passamos enxergar que existe uma relação direta entre uma 

estagnação econômica da Europa com o envelhecimento da União Europeia e a baixa 

fertilidade da região.  

Foi visto também que em contra ponto as alarmantes previsões para a Europa, 

a China surpreendeu ao erradicar a pobreza em sua escalada econômica. 

Deste modo entendemos como a falida China dos impérios dinásticos do 

século XX surge como potência que disputa liderança mundial do século XXI. Onde 

passamos a entender nesta aula como e porquê a visão liberal dos Estados Unidos 

foi decisiva para o despertar da China como uma potência econômica  

Abordou-se nesta aula aspectos relevantes para a compreensão das 

possibilidades de uma nova correlação de forças do planeta numa conjuntura em 

que o Brasil ainda não se preparou. 

Por outro lado, descobrimos que o chamado milagre econômico brasileiro 

quando a economia nacional cresceu até treze por cento, não aconteceu por acaso, 

ficou claro que para o estabelecimento de um ciclo virtuoso para o comportamento 

da economia é preciso planejamento estratégico e investimento em capital humano.  

Já no campo do estabelecimento de estratégias de alianças internacionais foi 

abordado os diferentes tipos de gêneros de parcerias comerciais apontando a China 

como a grande opção de negócios para países como o Brasil. Sem deixar de tratar 

da necessidade de estabilidade de política e de controle de contas públicas para 

atração de investimentos externos para o Brasil, vimos os aspectos relevantes para 
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o exame da conveniência de parcerias comerciais e suas respectivas ressalvas. 

 

Para encerrar a aula foi feita uma abordagem introdutória sobre o caso de 

desenvolvimento da Coreia do Sul que copiou fórmulas brasileiras dos anos de mil 

novecentos e setenta para, fechando o século vinte conquistar uma distribuição de 

renda cinco vezes mais rica que a do Brasil.  

 

Nesta revisão de conteúdos avançamos para mais uma fase na direção da 

conclusão da primeira temporada do curso de formação política Liberta, em seu 

módulo de introdução, oferecido pelo Instituto Índigo do Partido Social Liberal.  
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CADERNO DE EXERCÍCIOS 

 
01 — Que fatores levaram o século XX a ser conhecido como a era dos 
extremos? 
 
02 — De que forma o acordo de Bretton Woods favoreceu o mundo após a 
Segunda Guerra Mundial? 
 
03 — Descreva os conflitos de natureza econômica existentes entre os 
Estados Unidos e China. 
 
04 — Que fatores levam o mundo a depender neste momento muito mais 
da China do que dos Estados Unidos? 
 
05 — Analise e exemplifique os porquês do “crescimento harmonioso” na 
China? 
 
06 — Se a antiga ordem global Bretton Woods terminou, o que há de novo? 
O capitalismo liberal está em risco? 
 
07 — Quais são as influências dos países emergentes, sobre tudo os 
liderados pela China neste novo cenário econômico que estamos vivendo? 
 
08 — Que situações nos levam a pensar que a uma mudança no capitalismo 
liberal, em sua configuração e abordagem? 
 
09 — Conceitue: capitalismo corresponsável. 
 
10 — Descreva triângulo de poderes hegemônicos e seus atores globais. 
11 — Quais são os princípios que regem a globalização? 
 
12 — Qual foi o intuito da criação da União Europeia? Quais os principais 
desafios da UE neste século? 
 
13 — Descreva de que forma Nixon influenciou no desenvolvimento chinês. 
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14 — Os Estados Unidos são uma potência mundial, no entanto, á quem 
diga que está perdendo seu poder hegemônico o que há de realismo nesta 
dúvida? 
 
15 — Do ponto de vista de estratégia de desenvolvimento e de abertura 
econômica do Brasil, qual o seu entendimento sobre a relação, do Brasil 
com a China, Estados Unidos e União Europeia? 
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