A NOVA ECONOMIA MUNDIAL: UM GUIA PARA INICIANTES
uma obra de reflexão e consulta voltada para o público leigo.

Diante das rápidas e profundas mudanças que vêm acontecendo em todo o mundo, é imprescindível que as
pessoas compreendam as bases e a dinâmica da nova economia globalizada: esse conhecimento não
apenas garante melhores decisões individuais, mas também é essencial para a compreensão do cenário
político mundial e para o exercício pleno e consciente da cidadania no novo século.
Essa convicção é a base de A nova economia mundial: um guia para iniciantes, uma obra de reflexão e
consulta voltada para o público leigo. Ao longo de mais de trinta capítulos, Randy Charles Epping esmiúça
os assuntos econômicos mais discutidos da atualidade, abordando inclusive seus aspectos éticos e
perspectivas futuras. Assim, ao lado de explicações didáticas sobre mercado de ações ou inflação, o livro
discute migração, aquecimento global, inteligência artificial e mineração de dados, mostrando que a
superação do “analfabetismo econômico” pode ser a chave para a construção de cidadãos autônomos, não
manipuláveis e capazes de contribuir para a construção de uma sociedade mais democrática.
Por meio de um texto ágil, o livro desvenda o jargão da área e apresenta explicações sem recorrer a
cálculos ou gráficos complexos. Completa o volume um glossário abrangente, com explicações sucintas de
conceitos econômicos fundamentais.
SOBRE O AUTOR
Mestre em Relações Internacionais pela Universidade Yale, Randy Charles Epping é diretor-executivo da IFS
Project Management AG e preside a Fundação Europa Central, que presta assistência a estudantes e
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organizações econômicas do Leste Europeu. Ocupou cargos de direção em bancos de investimento em
Londres, Genebra e Zurique. É autor de vários livros sobre economia global, traduzidos para mais de vinte
idiomas. Dele, a BEĨ publicou também Economia mundial para iniciantes (2001) e Descomplicando a
economia do século XXI (2010).
SOBRE A BEĨ EDITORA
A palavra BEĨ – “um pouco mais”, em tupi – simboliza a proposta almejada pela editora. Desde sua
fundação, a BEĨ Editora vem se destacando pela originalidade de suas publicações e pela excelência de seus
projetos gráficos. Além de sua atividade editorial, a BEĨ organiza as plataformas Arq.Futuro, plataforma de
discussão sobre o futuro das cidades, e Por quê? – Economês em bom português, projeto voltado para a
educação, discussão e divulgação de temas econômicos para o público não especializado.
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