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7

apresentação

 ■ Em tempos de crise política no Brasil, muito se tem debatido sobre causas, 
atores envolvidos, quanto tempo será necessário superar tal conjuntura, entre ou-
tros questionamentos mais. São perguntas que se desdobram em outras tantas, 
à medida que buscamos compreender o contexto político-econômico no Brasil. 
Qual o perfil de governo mais permeável à influência do mercado financeiro, 
ou quais os cenários políticos mais propícios a produzir flutuações no mercado? 
Ou ainda, por que tanto se discute sobre reforma trabalhista, reforma da previ-
dência ou ajuste fiscal? Um aspecto especialmente importante dessa temática é a 
interação com os diversos atores econômicos, considerando como a economia é 
influenciada pela política, bem como o mercado, por sua vez, atua e interfere na 
economia de um país, impactando tanto os pleitos como o funcionamento da 
máquina estatal. Entender a dinâmica de como o mercado e a política influen-
ciam um ao outro é fundamental para a compreensão de uma democracia, na 
atualidade.

Este número da série Cadernos Adenauer é dedicado ao tema Política e 
Mercado, buscando investigar alguns dos principais tópicos pertinentes. A pro-
posta desta publicação é apresentar uma série de análises sobre o modo como o 
poder econômico interage e influencia a esfera política, bem como a agenda po-
lítica impacta as atividades econômicas no Brasil, com o objetivo de promover 
reflexões sobre como as ações políticas podem colaborar para o desenvolvimento 
econômico ou travar o crescimento, a depender de políticas tanto micro como 
macroeconômicas que forem implementadas pelo governo. 

Os capítulos estão subdivididos em duas seções: a primeira contém um ca-
pítulo sobre a disciplina do mercado e eleições no contexto da América latina e 
outro que discute as relações governamentais e suas implicações na competitivida-
de. A segunda seção traz capítulos sobre as Reformas e também sobre sustentabi-
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lidade: a Reforma das Leis Trabalhistas, a Reforma da Previdência e um capítulo 
sobre a responsabilidade social das empresas no Brasil. Por fim, temos dois capí-
tulos sobre sustentabilidade, um capítulo sobre o impacto político econômico das 
mudanças climáticas nas capitais brasileiras e um que debate sobre como os atores 
econômicos precisam encarar os desafios que as demandas por meios de geração 
de energia mais limpa acarretam, sem que possam se desvencilhar da competição 
dos mercados, assim como grupos políticos precisam equacionar interesses par-
tidários no âmbito das necessidades tanto locais quanto nacionais, inseridos no 
quadro global de enfrentamento às mudanças climáticas. 

Gostaríamos de agradecer a cada autora e autor que participa desde número 
dos Cadernos Adenauer, na expectativa de que os capítulos aqui reunidos possam 
incentivar o debate sobre as relações entre política e economia, colaborando, de 
algum modo, no debate político, tão necessário neste ano eleitoral. 

Jan Woischnik
Diretor da Fundação Konrad Adenauer no Brasil


