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A crise econômica Brasileira vem se mostrando uma grande âncora no desenvolvimento do
país. Somente em uma única hora cerca de 300 pessoas perdem seus empregos. O Brasil
dos desempregados já tem quase a mesma população de Portugal: aproxima-se dos 10
milhões de habitantes. O grande número de desempregos resulta no aumento da violência,
dos assaltos, da prostituição, entre outros fatores que prejudicam o país. Partimos então, para
uma análise da economia mundial atual e nos deparamos que o Brasil e os Estados Unidos
mantêm uma antiga e extensa relação comercial, onde o mercado americano se torna o
principal comprador de produtos e serviços brasileiros no exterior. Procuramos, portanto
descobrir se há uma relação direta entre a crise brasileira atual e a crise estadunidense de
2009, que afetou milhares de cidadãos dos Estados Unidos da América, assim como no Brasil.
Pesquisando diversos pontos de vista dos principais economistas brasileiros a fim de
esclarecer e solucionar as nossas questões, além de analisarmos os principais motivos que
levaram os países à crise. A metodologia usada tem como objetivo ser explicativo, ou seja,
esclarecer fatores que contribuíram para a crise de alguma forma. O procedimento usado é
qualitativo, pois buscamos a compreensão dos fatos, utilizando estratégias baseadas nas
coletas dos dados da economia de ambos os países, para uma análise significativa dos
participantes envolvidos. A pesquisa fará uso de consultas bibliográficas em obras literárias
como livros, revistas, artigos e sites de economia, que abordam nosso assunto. Foi usado a
metodologia comparativa nas crises que ocorreram em tempos diferentes e locais diferentes,
no objetivo de buscar uma relações entre elas. Análise e conclusão do trabalho está em
desenvolvimento e será concluída durante o mês de agosto.
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