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Conteúdo Programático

• Introdução

• Sistemas de Contas Nacionais, Balanço de pagamentos e Oferta
Monetária.

• Determinação do Produto (Modelos Agregativos de Curto Prazo)
• Modelo Clássico
• Modelo Keynesiano
• Modelo IS-LM e IS-LM-BP

• Mercado de Trabalho, Oferta Agregada, Curva de Phillips e Ciclos
Econômicos.

• Expectativas Adaptativas
• Novos Clássicos
• Novos Keynesianos

• Intertemporalidade
• Consumo, Investimento e Conta Corrente
• Governo, Política Fiscal e Equivalência Ricardiana



Dez Princípios de Economia

1) Como as Pessoas Tomam Decisões

Princípio 1 : As pessoas enfrentam trade-offs

Uma hora a mais dedicada ao estudo significa uma hora a menos
dedicada ao trabalho.

Pais tem de alocar seus recursos entre finalidades mutuamente
excludentes. Por exemplo, eles podem investir em sua própria
aposentadoria, na educação de seus filhos e, inclusive, no número de
seus filhos.

A sociedade enfrenta um trade-off entre equidade e eficiência.
Políticas que aumentam a eficiência da economia frequentemente
agravam a desigualdade social. Esse conflito pode ser traduzido pela
famosa frase de Delfim Netto: “é preciso fazer o bolo crescer antes de
distribuí-lo”.



Princípio 2 : O custo de alguma coisa é quanto você tem de sacrificar

para obtê-la (custo de oportunidade)

Como as pessoas enfrentam trade-offs, elas devem calcular os
custos e benefícios de suas decisões.

As pessoas racionais calculam os custos de uma decisão econômica
com base em seu custo de oportunidade, ou seja, no valor sacrificado
para obter o que desejam. O custo de oportunidade não coincide
necessariamente com o custo contábil de uma decisão.



Princípio 3 : Pessoas racionais fazem cálculos econômicos na

margem.

Definição: mudanças marginais envolvem mudanças incrementais em

um plano existente de ação.

Muitas decisões econômicas importantes envolvem mudanças
marginais. Em situações desse tipo, agentes econômicos racionais
comparam benefícios marginais com custos marginais.



Diferença Entre Decisão na Margem e Decisão na Média

Quanto custa produzir uma unidade típica (custo médio) do programa de
navegação na internet da Microsoft, o Internet Explorer ?

Quanto custa produzir uma unidade adicional (custo marginal) do Internet
Explorer ?

Resposta : O custo marginal do internet explorer é bem mais baixo que o seu
custo médio, já que uma unidade adicional não incorre em custos fixos, ao
contrário de uma unidade típica do produto. O preço do produto é determinado
pelo custo marginal.



Os princípios 1 , 2 , e 3 podem ser resumidos na

seguinte proposição:

Os agentes econômicos racionais maximizam seus objetivos

sujeitos a restrições.

� Indivíduos maximizam seu bem-estar (utilidade) sujeitos a uma restrição

orçamentária.

� Firmas maximizam lucro sujeitas a uma restrição tecnológica.



Princípio 4 : indivíduos respondem a incentivos (se os termos do

trade-off mudam, as escolhas também mudam).

Se o preço de um bem se eleva, a quantidade demandada pelo bem cai
(lei da demanda)

Se o preço de um bem se eleva, a quantidade ofertada do bem se eleva
(lei da oferta)



2) Como as Pessoas Interagem

Princípio 5 : Trocas aumentam o bem-estar

Ao contrário de competições esportivas, todas as partes envolvidas
em uma troca se beneficiam, já que elas podem especializar-se no
que fazem melhor.

Princípio 6 : Mercados geralmente são uma boa forma de

organizar a atividade econômica.

Uma economia de mercado aloca recursos através das decisões
descentralizadas de muitas firmas e indivíduos que interagem em
mercados de bens e serviços.



Adam Smith (1776) fez a mais famosa observação de toda a teoria

econômica: “ embora visem somente seu próprio interesse, indivíduos e

firmas agem como se fossem guiados por uma mão invisível de modo a

maximizar o bem-estar social.

Questão : Como funciona a mão invisível

Os preços são instrumentos através dos quais a mão invisível dirige a

atividade econômica. Os preços refletem tanto o valor que a sociedade

atribui a um bem quanto os custos em que ela incorre para produzi-lo. Como

os indivíduos e empresas tomam suas decisões com base nos preços que

observam no mercado, eles terminam por levar em conta, involuntariamente,

os benefícios e custos sociais de suas ações. Consequentemente, os preços

encaminham esses tomadores de decisões individuais para resultados que,

muitas vezes, maximizam o bem-estar da sociedade como um todo.



Princípio 7 : Políticas governamentais podem aumentar a eficiência

dos mercados.

Diversos tipos de ineficiência podem surgir em uma economia de
mercado, constituindo falhas de mercado:

Externalidades

Poder de mercado

Assimetrias informacionais

Provisão de bens públicos

Mercados incompletos

Nesses casos uma intervenção do governo no mercado pode

contribuir para um aumento da eficiência da economia.



3) Como a Economia  Como um Todo Funciona

Princípio 8 : O padrão de vida de uma país depende da produtividade

do trabalho de seus habitantes.

Definição: produtividade do trabalho é a quantidade de bens e
serviços produzidos por unidade de tempo.

Princípio 9 : Os preços sobem quando o governo emite moeda

demais.

Considere a identidade MV = PY (teoria quantitativa da moeda)

A identidade acima sugere que, se a economia estiver operando em
plena capacidade (Ypotencial dado), e se V for constante, um aumento da
quantidade de M eleva o nível geral de preços. Em particular, quanto
maior a taxa de crescimento da quantidade de moeda, maior a taxa
de crescimento dos preços (taxa de inflação).



Princípio 10 : A sociedade enfrenta um trade-off de curto prazo

entre inflação e desemprego (curva de Phillips).

Definição : A curva de Phillips é uma relação empírica que mostra que
uma redução da taxa de inflação aumenta o nível de desemprego no
curto prazo.

Como os formuladores de política econômica buscam minimizar

tanto o desemprego como a taxa de inflação, a curva de Phillips cria

um dilema de política econômica no curto prazo.



�Microeconomia é o estudo de como os consumidores
individuais e as firmas tomam decisões e interagem
nos mercados.

�Macroeconomia é o estudo dos agregados econômicos.
�Estudamos o comportamento de variáveis como inflação,

desemprego, consumo, investimento, nível de produto etc.

�Macroeconomia responde as seguintes perguntas:

�Por que a renda é alta em alguns países e baixa em outros ?
�Por que os preços sobem mais rápido em alguns períodos do

que em outros ?
�Por que a produção se expande em alguns anos e se contrai

em outros ?



Crescimento Econômico  X  Flutuações Cíclicas

Y

Tempo

Y * =  Produto Potencial

Y = Produto real

Objetivo

Recessão

Aquecimento

Fato Estilizado :  Comportamento Cíclico do Nível de Atividade Econômica



Flutuações Cíclicas

Desvios do produto real em relação ao seu nível potencial

Fenômeno de demanda

Ocorrência condicionada às modificações nas políticas
monetária, fiscal e cambial



Crescimento Econômico

Aumento na capacidade de geração de oferta ao longo

do tempo.

Fenômeno de oferta e de longo prazo.

Depende de investimentos transformados em capital.



� Definindo Capital

� “ É tudo aquilo que pode proporcionar ao seu proprietário um
fluxo de rendimentos ao longo do tempo”. I. Fisher

� Modalidades de Capital

� Físico: máquinas, equipamentos, instalações, etc.

� Humano: saúde, educação, treinamento, etc.

� Tecnológico: pesquisa como fonte de aumento da produtividade.



Privada                                  Capital Humano

Poupança Externa      Investimento Capital Físico               Crescimento

Pública                                   Capital Tecnológico

Poupança, Investimento e Crescimento

� A poupança é a parcela da renda que não é gasta em consumo.
Portanto, a poupança doméstica, é dada pela renda menos os
gastos em consumo das famílias ( C ) e do governo ( G ) .

� Logo : ( )D
S Y C G= − +



Fluxos e Estoques em Macroeconomia

� Fluxo: uma magnitude econômica  medida como uma taxa por 
unidade de tempo.

� Estoque: uma magnitude econômica medida num determinado 
ponto do tempo.

� A mudança em uma variável estoque é uma variável fluxo



� Poupança e Patrimônio

11 −− −=⇒+= tttttt WWSSWW

A riqueza (W) em um determinado período é dada pela riqueza no

período anterior mais a poupança.

Fluxo de poupança como variação do estoque de  

riqueza.

EXEMPLOS



� Déficits e Dívida Pública

g

t

g

t

g

t

g

t DDDéficitDéficitDD 11 −−
−=⇒+=

Logo, a alteração no estoque da dívida é um fluxo, o déficit.

� Investimento e Estoque de Capital

11 −−
−=⇒+= tttttt KKIIKK

Logo, a alteração no estoque de capital é um fluxo, o investimento.


