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Tabela 2. Principais variáveis macroeconômicas de Brasil e Índia,
1993-2013.

O projeto analisa e compara o impacto das políticas macroeconômicas
no desenvolvimento socioeconômico brasileiro e indiano em um período
de 20 anos.

Introdução
O estudo macroeconômico comparativo entre Brasil e Índia é importante
para se identificar os mecanismos que regem os fenômenos macro no
processo de desenvolvimento desses países, permitindo a descoberta de
pontos positivos, negativos, gargalos e, diante desses resultados,
compará-los, servindo de grande aprendizado para detectar os erros e
acertos das políticas econômicas indiana e brasileira. Identificar os
problemas econômicos, criar medidas de solução aos mesmos e
implementá-las são fatores de extrema importância para o bom
andamento da economia. Essas políticas impactam fortemente não
apenas a economia, mas também todo o lado social, interferindo no bem
estar geral de uma nação. Um conjunto de políticas macroeconômicas
bem sucedidas pode tornar um país mais próspero, como também o
contrário, podendo submergir a economia em uma situação difícil e
demorada de ser revertida.

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Unctadstat.
Nota: 1Taxa de crescimento real do PIB, 2Conta corrente líquida expressa
em porcentagem do PIB, 3Fluxos de investimento direto estrangeiro para
dentro em porcentagem do PIB, 4Taxa média de crescimento anual dos
índices de preços ao consumidor, 5Despesa do governo em porcentagem do
PIB, 6Receita fiscal em porcentagem do PIB, 7Taxas de câmbio Real/Dólar
para Brasil e Rúpia/Dólar para Índia.

Objetivos

Conclusões

Avaliar se a condução das políticas macroeconômicas de Brasil e Índia
foram coerentes de forma a resolver desequilíbrios, promover
desempenho econômico e estabilidade macroeconômica;
Avaliar a relação das diferentes políticas macroeconômicas adotadas
por Brasil e Índia com a discrepância de seus crescimentos econômicos;
Avaliar de que forma as diferentes políticas adotadas por Brasil e Índia
resultaram em tamanha discrepância no desempenho social de ambos.

As hipóteses iniciais foram atendidas. As políticas macroeconômicas
elaboradas foram causadoras do desempenho de suas economias em
cada período. Entretanto, fatores externos negativos e positivos a ambas
as economias também foram responsáveis pelo desempenho das
economias analisadas. As políticas macroeconômicas, bem como os
seus resultados, foram significativas para o desempenho do quadro
social de ambos os países em cada período.

Metodologia

Referências Bibliográficas

O método é baseado na observação, interpretação (histórica, econômica
e social) e comparação de fatores macroeconômicos e sociais, sendo
eles quantitativos (dados secundários), de Brasil e Índia no período de
1993-2013.
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