O que faz com que produtos importados sejam tão caros no Brasil em relação ao resto do mundo? Quais
as consequências disso para a sociedade brasileira? E o que pode ser feito para melhorar a situação?

O que faz com que produtos importados sejam tão caros no Brasil em relação ao resto do mundo? Quais as
consequências disso para a sociedade brasileira? E o que pode ser feito para melhorar a situação?
Essas são algumas das questões respondidas por Política comercial do Brasil: causas e consequências do
nosso isolamento, escrito pelos economistas e pesquisadores Emanuel Ornelas, João Paulo Pessoa e Lucas
Ferraz. Conciliando uma abordagem rigorosa do ponto de vista acadêmico a uma linguagem acessível, livre
jargões e de fórmulas matemáticas, o livro oferece a não economistas uma perspectiva ampla dos vários
aspectos da política comercial do país, apoiada em explicações técnicas e em um profundo conhecimento
das pesquisas internacionais sobre o tema. Ao mesmo tempo, os autores estabelecem com economistas,
acadêmicos, gestores e analistas um debate profícuo, orientado por argumentos sólidos e por informações
e dados completos e atualizados.
Ao investigar as escolhas econômicas que pautaram e pautam a atuação do país no comércio internacional,
bem como suas consequências – positivas e negativas – de longo prazo, o livro não apenas expõe
claramente os pontos de vista dos autores, mas também apresenta sugestões de caminhos, contribuindo
para a qualificação do debate público no país e firmando-se desde já como uma obra de referência
imprescindível na literatura econômica brasileira.
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