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A seguinte pesquisa tem como análise o estudo em alguns dos fatores que contribuem
para grandes variações no cenário econômico em nosso país. Essa pesquisa é de
extrema importância, porque nos mostra como pequenas ações podem gerar grandes
efeitos em nossas vidas indiretamente, por simples que ela seja, mas são realizadas
por determinadas pessoas com o domínio do poder. O tema abordado nesse estudo
é a política externa brasileira que sofre com a grande instabilidade diante de uma
conjuntura muitas vezes ideológica. Explicando diretamente sobre o assunto
estudado, o tema Política Externa é uma política pública, ou seja, conjunto definido de
medidas, decisões e programas utilizados pelo governo de um país. Um dos objetivos
dessa política é projetar e direcionar suas ações políticas no exterior, visando
negociações ou o estabelecimento de acordos comerciais. A capacidade de
articulação política não elaborada reflete notoriamente tanto no âmbito internacional
como no âmbito pátrio. Essa má articulação desempenhada faz com que as
negociações de comércio se tornem pouco efetiva, a abertura da economia que era
para ser exponencial acaba se fechando, em seguida notamos esse reflexo em nossa
moeda, com pouco dinheiro circulando o resultado acaba ficando para brasileiros, pois
a saúde pública, segurança pública até o meio ambiente é dependente de um bom
resultado econômico. Quando tocamos no assunto moeda é importante ressaltar que
o nosso câmbio é flutuante, por isso ele sofre alterações conforme mercado vai se
ajustando. A política externa hoje está sendo refém de uma agenda partidária como
já dito, segue uma concepção ideológica, ficando dívida como a maioria entende entre
direita e esquerda, sinônimos atribuídos para partidos no Brasil. Um dos pontos que
será abordado no decorrer do trabalho será que uma das políticas externas que mais
reflete negativamente no mercado é a interferência do estado na economia, quando
ele tenta regulamentar os preços como, por exemplo, do petróleo ou da energia. Outro
ponto que será abordado e chega ser um fato até curioso está relacionado ao atual
governo, cada informação ou declaração apresentada em entrevistas que o
Presidente da República da sobre determinados assuntos reflete diretamente no
cenário econômico, pode ser tanto positivo como negativo. Portando o assunto
abordado deve ser analisado minuciosamente adentrando aos detalhes que muitas
vezes parece ser tolice, mas acaba tendo outro enfoque, uma simples palavra
colocada de forma errônea em uma frase pode ter muitos reflexos e alguns desse
podem ser em nossa economia.
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