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Parte 1: O funcionamento dos mercados e 
o papel do Estado 

 
 

Introdução 

Um mercado específico caracteriza-se como sendo um 
lugar (físico ou virtual) qualquer onde grupos de 
pessoas (físicas e jurídicas) se encontram para tentar 
comprar e vender algum bem e/ou serviço.  

 

Ou seja, mercado é o encontro entre ofertantes e 
demandantes de um produto especifico. 

 

O fluxo circular de renda, no slide a seguir, ilustra o 
funcionamento dos mercados, de forma genérica. 

 

     A dinâmica da atividade econômica pode ser explicada     

    através de   um modelo chamado fluxo circular de renda  
    (VASCONCELLOS; GARCIA, 2009) 

 

 

 

 

 



Essa dinâmica funciona através de dois mercados: 
 

No mercado de fatores de produção, as famílias 
vendem às empresas, em troca de dinheiro, seus 
fatores de produção (ou recursos econômicos): 
reservas naturais ou terra, trabalho ou mão de obra, 
capital físico, capital humano, capacidade tecnológica, 
capacidade empresarial 
 

No mercado de bens e serviços, as empresas 
vendem às famílias bens e serviços produzidos com os 
fatores de produção comprados das próprias famílias, 
recebendo dinheiro em troca. 

 

 Nesse contexto, através da interação entre 
vendedores e compradores (oferta e demanda), o 
preços dos bens e serviços e preço dos fatores de 
produção são determinados. 

Demanda e oferta 

O conceito de demanda está ligado ao 
comportamento do comprador. A quantidade 
demandada de qualquer bem é a quantidade 
deste bem que os compradores desejam e 
podem comprar  
 

LEI GERAL DA DEMANDA: Pode-se dizer que a 
demanda de um bem é uma função inversa do 

seu preço; ou seja, se o preço do bem 
aumenta, a demanda cai; se o preço do bem 

cai, a demanda aumenta 

 

 



A curva de demanda individual  

A curva de 
demanda 
individual 
mostra a relação 
entre o preço e a 
quantidade 
demandada de 

ceteris paribus 

A curva de demanda individual e a lei da 
demanda 

A curva de 
demanda possui 
inclinação 
negativa, 
refletindo a lei 
da demanda. 

Curva de 
demanda 
individual  

Uma mudança na quantidade 
demandada 

Uma mudança 
na quantidade 
demandada é 
causada por uma 
mudança no 
preço do bem, 
que leva a um 
movimento ao 
longo da curva 
de demanda. 

Outros fatores que influenciam na 

demanda de um bem, além do preço 

A) A renda do consumidor: para bens normais, quanto 
maior a renda da pessoa, maior sua tendência de 
consumo. 
 

B) O preço de bens relacionados 
Bens substitutos: São bens similares. Quando a queda no 
preço de um bem reduz a demanda por outro bem, dizemos 
que se trata de bens substitutos. Exemplo: Carne bovina e 
carne de frango 
 

Bens complementares: Quando a queda no preço de um 
bem aumenta a demanda por outro bem, eles são 
chamados de complementares, que ilustram bens que 
geralmente são usados em conjunto. Exemplo: combustível 
e automóveis 
 

 



Outros fatores que influenciam na 
demanda de um bem 

C) Os hábitos e preferências: De forma geral, a 
economia não tenta explicar os gostos das pessoas 
como determinante da demanda, mas considera que a 
demanda se altera em funções dos gostos e 
preferências pessoais. 

 

D) Outros fatores específicos: efeitos sazonais, 
localização, condições de crédito, expectativas, etc. 

 

 

O efeito dos outros fatores - além do 
preço - na demanda de um bem 

A curva de demanda se DESLOCA em relação à 
sua posição original quando um daqueles fatores 
consideradas constantes (CETERIS PARIBUS) se 
alterar.  
 

A curva se deslocará para a direita quando a 
mudança naqueles fatores contribuir para 
aumentar a demanda  
A curva se deslocará para a esquerda quando a 
mudança naqueles fatores contribuir para 
diminuir a demanda 

 

O efeito dos outros fatores - além do 
preço - na demanda de um bem 

Exemplos de causas de aumento na demanda 
(deslocamento da curva para a direita)  

O bem é normal e a renda aumenta  
 
O preço de um bem substituto aumenta 
 

As preferências do consumidor mudam em favor do 
bem 

Os consumidores esperam um preço mais alto no 
futuro 

O preço de um bem complementar diminui 



Uma particularidade na lei da 
demanda: o conceito de elasticidade 

- A elasticidade da demanda representa uma medida de como 
compradores reajem a uma mudança nos preços. 

 

Exemplo: 

Qual o impacto na demanda por passagens de 
ônibus urbano quando seu preço aumenta 10%? 

Qual o impacto na demanda por ingressos do 
cinema quando seu preço aumenta 10%? 

 

Os consumidores reagirão de forma diferente ao 
aumento nos dois exemplos? Por que? 

 

Fatores que influenciam o grau de 
elasticidade-preço da demanda 

- De forma geral, alguns fatores tornam a demanda 
por certos bens menos sensível às variações em 
seu preço,  caracterizando os produtos como de 
baixa elasticidade-preço da demanda. 
 

- Esses bens de baixa elasticidade podem ser 
considerados exceções à lei geral da demanda. 
 

Mas o que determina a elasticidade de um 
bem? 

 
  

Fatores que influenciam o grau de 
elasticidade-preço da demanda 

Disponibilidade de bens substitutos: quanto mais 
substitutos, mais elástica a demanda, pois consumidor 
tem mais opções de trocar o consumo deste bem por 
outros; 
 

Essencialidade do bem: quanto mais essencial o bem, 
mais inelástica é a demanda, pois o consumidor não 
pode deixar de consumi-lo. 
 

Importância do bem no orçamento do consumidor: 
quanto maior a importância desse produto (em valores) 
no orçamento do consumidor, mas elástica é a 
demanda 



Oferta 

A 
dos vendedores. A quantidade oferecida de 
qualquer bem ou serviço é a quantidade que os 
vendedores estão dispostos e podem vender. 
 
 
LEI GERAL DA OFERTA: Pode-se dizer que a 
oferta de um bem é uma função direta do seu 
preço; ou seja, se o preço do bem aumenta, a 

oferta aumenta; se o preço do bem cai, a oferta 
cai 

 

Lei da Oferta 

 

Exemplos da Lei da Oferta 

japonês é alternativa para produtores que 
buscam mais rentabilidade: Com preços 40% mais altos 
do que o arroz agulha, o arroz japonês, ou cateto, tem 
sido uma alternativa para produtores rurais que buscam 
mais  (http://agricultura.ruralbr.com.br/noticia/2012/12/arroz-

japones-e-alternativa-para-produtores-que-buscam-mais-rentabilidade-3993933.html) 

 

queda dos preços do milho está se refletindo no plantio 
de soja. Este ano, o Brasil deverá plantar uma área maior da 
oleaginosa, ajudando a levar o mercado global a uma safra 

(http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/132156-bloomberg-mudanca-de-area-

de-milho-para-soja-no-brasil-pode-sinalizar-excesso-de-producao.html#.U-uqufldWSo).  

 



Oferta do mercado e a lei da oferta 

A curva de oferta 
possui inclinação 
positiva, refletindo 
a lei da oferta.  

Quanto maior o 
preço de bem, 
maior a sua 
quantidade 
ofertada, ceteris 
paribus.  

Uma mudança na quantidade ofertada 

Uma mudança na oferta 

 

Um aumento na oferta 
significa que a cada preço 
os produtores ficam 
dispostos a vender uma 
quantidade maior. 

Mudanças na curva de oferta 

Um deslocamento para 
a direita mostra um 
aumento na oferta, e 
um para a esquerda 
mostra um decréscimo 
na oferta. 



Outros fatores que influenciam na 
oferta de um bem, além do PREÇO 

A) Custo de produção: insumos utilizados na 
fabricação ou necessários para que um bem ou 
serviço seja ofertado, como matéria-prima, mão-de-
obra, instalações físicas, máquinas, etc.). Quando o 
preço de algum desses insumos aumenta, a 
produção se torna menos lucrativa e a empresa 
tende a oferecer menos (oferta diminui) ou buscará 
aumentar os preços.  
 

B) Outros: avanços tecnológicos (têm a capacidade de 
reduzir custos e melhorar produtividade); 
expectativas, número de vendedores no mercado 
(concorrência); estratégia dos empresários; políticas 
públicas, fatores climáticos ou ambientais, preço de 
insumos substitutos. 

Algumas causas de aumento na oferta 
(deslocamento da curva da oferta para a 
direita) 

Equilíbrio de mercado  

Equilíbrio de 
mercado é uma 
situação em que, ao 
preço corrente de 
mercado, a 
quantidade ofertada 
é igual à demandada. 

Quando um mercado atinge 
um equilíbrio, não existe 
pressão para mudança 
de preço. 



Equilíbrio e desequilíbrio Estruturas de mercado 

A lei da oferta e demanda representa uma boa forma de 
explicar como os preços de mercado se formam. 

Porém, nem todos os mercados funcionam eficientemente 
regidos apenas pela lei da oferta e demanda. Isso depende 
da estrutura do mercado. Nesse sentido, a estrutura e a 
formação de preços  em um mercado depende de 3 
características: 

a)número de empresas que compõem esse mercado; 

b)tipo do produto (se os concorrentes vendem produtos 
idênticos ou diferenciados); 

c)se existem barreiras ao acesso de novas empresas 
nesse mercado. 

 

As estruturas de mercado estudadas aqui são: 

a) Concorrência perfeita 

b) Monopólio 

c) Oligopólio 

d) Concorrência monopolística 

No diagrama anterior, quanto mais à esquerda, mais 
o mercado, ou seja, melhor é o 

funcionamento da lei da oferta e demanda 
 

Quanto mais à direita no diagrama, mais 
é o mercado, ou seja, pior é o funcionamento da lei da 
oferta e demanda 
 

Quanto mais avançamos à direita no diagrama, mais 
necessária pode ser a intervenção estatal visando 
defender a concorrência e proteger o consumidor. 



Concorrência perfeita 

Existe grande número de empresas, de 
forma que nenhuma, isoladamente, tem o 
poder de afetar a oferta de mercado e, 
consequentemente, o preço de equilíbrio. 

Os produtos são homogêneos (sem 
diferenciais perceptíveis pelo consumidor) 

As barreiras à entrada são praticamente 
inexistentes (outras empresas entram 
facilmente nesse mercado) 

O mercado é transparente, ou seja, as 
informações são conhecidas por todos os 
participantes (como participação de mercado, 
margem de lucro, preços) 

 

Concorrência monopolística 

Assim como na concorrência perfeita, há muitas 
empresas concorrendo; 

Porém, cada empresa produz um produto 
diferenciado ou focados em públicos específicos. 
Exemplos de diferenciação: design, marca. 

Esses diferenciais dão um pequeno poder 
 para a empresa determinar preços, 

porém, a margem de manobra para fixação dos 
preços não é tão alta, pois existem produtos 
substitutos no mercado (permitindo que ocorra o 

 substituição  e as barreiras à entrada são 
baixas. 

 
Monopólio 

O oposto da concorrência perfeita é o monopólio.  

 

Neste mercado, existe uma única empresa no 
mercado que vende a todos os consumidores. Não há 
concorrência nem substitutos próximos. Os preços, 
portanto, não estão sujeitos à oferta e demanda do 
mercado, o que possibilita que a empresa tenha lucros 
extraordinários. 

 

Para existir o monopólio, devem haver barreiras à 
entrada de novas empresas. Algumas condições que 
criam tais barreiras estão no slide a seguir. 

Monopólio: barreiras à entrada 

1)Monopólio natural: setores em que é necessário elevado 
volume de capital para entrar no mercado e alta escala de 
produção para obter retorno financeiro. Nesses casos, o 
governo deixa que haja monopólio e regula a atuação e 
preços das empresas. Ex: transmissão de energia elétrica 

 

2)Existência de patentes que impeçam a difusão de 
determinada tecnologia. Ex: Indústria farmacêutica 

 

3)Controle de matérias-primas. Ex: monopólio na exploração 
 

 

4) Monopólio estatal ou  institucional:  protegido pela 
legislação, normalmente em setores estratégicos ou de 
infra-estrutura.  Ex: Correios 



Monopólio 

Algumas particularidades: 

- Quando uma empresa possui concorrentes, mas domina 

grande parte do mercado, pode-se também considerar 

que há poder de monopólio; 

- Nesses casos o governo, através de órgãos específicos,  

pode interferir em processos de fusão e aquisição de 

empresas 

Oligopólio 

O oligopólio ocorre em duas situações: 
 

A) Existência de pequeno número de empresas no mercado 
(como no setor automobilístico) 
B) Existência de grande número de empresas, mas com o 
domínio de poucas (como no mercado de cervejas) 

 
- Os  oligopólios podem ser de produtos diferenciados 

(como o automobilístico) ou de produtos homogêneos 
(como o de cimento ou de distribuição de combustíveis). 
 

- Por ser um mercado dominado por poucas empresas, o 
oligopólio possibilita que haja coordenação e cooperação 
entre as empresas dominantes para determinar o preço de 
mercado. Essa prática leva o nome de CARTEL.  
 

Oligopólio 

O cartel é uma organização (formal ou informal) de 
produtores dentro de um setor, visando fixar preços e 
repartir (determinar cotas) do mercado entre as 
empresas. 

 

O governo pode condenar empresas pela formação de 
cartel, desde que hajam provas dessa prática. 

 

O governo brasileiro possui uma estrutura de Defesa 
da Concorrência, que visa comabter a formação de 

monopólios e cartéis 



 

Parte 2:  

Indicadores macroeconômicos 

A macroeconomia é a área da economia que estuda a 
atividade econômica como um todo (nível agregado e 
não individualizado ou focado em mercados específicos).  

 

Exemplos de análises macroeconômicas: 

Como a taxa de juros do país influencia a economia? 

A taxa de desemprego no país aumentou nos últimos 
anos? Quais as causas? 

O atual nível de inflação é preocupante? Por que? 

Qual a taxa de câmbio ideal para o Brasil?  

          Macroeconomia x 
microeconomia 

 

Enquando a microeconomia analisa a  

formação dos preços em mercado 
específicos, através da interação  entre 
compradores e vendedores, a 
macroeconomia observa a 

economia como um todo (de forma 
agregada). 

 

Microeconomia e macroeconomia são 

dois lados dos mesma moeda 
 

 

Sabemos que o Brasil é um 
país capitalista (economia de 
mercado). 

Mesmo nas economias de 
mercado, o Estado (governo) 
não deixa de intervir na 
atividade econômica.  

Essa intervenção, no entanto, 
é mais moderada do que a 
observada nos países 
socialistas. 

 

 

Maior 
intervenção 
estatal: 
keynesianismo 

Menor 
intervenção 
estatal: 
liberalismo 



   Liberalismo 
 

Pela ótica liberal, o princípio regulador da vida econômica é 
a livre concorrência e o único papel do Estado seria garantir 
essa liberdade competitiva.  

O mercado seria auto-ajustável, conforme o mecanismo da 
OFERTA e DEMANDA, tendendo sempre ao equilíbrio se 
há excesso de oferta ou demanda.  

Essa livre concorrência e ausência do  

 Estado como regulador da economia  

 mão invisível  

 por Adam Smith, o principal precursor  

 do liberalismo. 

              Keynesianismo 
 

John 
Maynard Keynes quando a Bolsa de Nova York entrou em 
crise, em 1929, 

A teoria keynesiana previa que uma economia poderia 
permanecer abaixo da sua capacidade, com taxas de 
desemprego altas, se deixadas sob a condução do livre 
mercado.  

Keynes propôs intervenções estatais na economia com o 
objetivo de estimular o crescimento econômico e reduzir 
o desemprego.  O Estado, portanto,  tornou-se um 
importante agente de crescimento econômico. 

Funções típicas do setor público 

Hoje sabemos que o setor público possui 3 funções 
básicas, a saber: 

 

a) função alocativa: que se refere ao fornecimento de bens 
públicos, bens não oferecidos adequadamente pelo sistema de 
mercado. 
 

b) função distributiva: relacionada à distribuição de renda, já 
o sistema de preços nem sempre leva a uma distribuição de 
renda desejável pela sociedade como um todo. 
 

c) função estabilizadora: que busca alterar o comportamento 
dos preços e emprego, uma vez que nem a estabilidade de 
preços, nem o pleno emprego ocorrem de modo automático. 

 

Os ciclos econômicos 
 

Considerando que os governos estão sempre buscando 
posperidade econômica para o país, pergunta-se: É 
possível eliminar as crises das economias 
capitalistas?  
 

Acredita-se que NÃO. As economias, historicamente, 
passam por momentos de crise e prosperidade ao longo 
dos anos.  

Esse fenômeno, caracetrizado por alterações periódicas 
na conjuntura econômica é chamado de ciclos 
econômicos  

Esses ciclos são irregulares e muitas vezes imprevisíveis.  

 



Para avaliar o momento cíclico da  

economia precisamos de ferramentas 

que forneçam informações e medidas 

objetivas de monitoramento.  

 

É nesse ponto que entram os  

indicadores econômicos, que são meios para 
monitorar os fatos econômicos.  

 

Através de sua análise, o governo e as pessoas 
tomam decisões sobre alocação dos recursos. 

A) PIB (Produto Interno Bruto): principal índice para medir 
crescimento econômico no Brasil. É definido como o valor 
dos bens e serviços produzidos no país durante um 
determinado período de tempo.  

 
- O crescimento do PIB significa que as pessoas estão 

consumindo e as empresas estão investindo. O baixo 
crescimento ou a estagnação do PIB indica que sinal de 
recessão, o que gera desemprego e desaquece a 
economia. 
 

- Ao se dividir o valor de PIB pelo numero de habitantes de 
um local, conseguimos o valor do PIB per capita (renda 
média por pessoa). 



Determinação do PIB 

Como o cálculo do PIB é realizado pela 
multiplicação do preço pela quantidade, seu 
crescimento pode se dar tanto pelo aumento dos 
preços como pelo aumento das quantidades.   

 

Quando computamos mudanças nos preços e nas 
quantidades, obtemos o PIB nominal 

Quando mantemos os preços constantes computamos 
apenas mudanças nas quantidades, obtemos o PIB 
real. 

 

PIB nominal e PIB real 

PIB potencial e PIB efetivo 

PIB atual ou efetivo: É o PIB realmente observado, ou 
seja, o que resulta do emprego corrente dos fatores de 
produção. 

  

PIB potencial: É atingido quando os fatores de produção 
estão plenamente empregados (sem capacidade ociosa). 
Quando o PIB efetivo se iguala ao PIB potencial, define-se 
uma situação típica de pleno emprego dos fatores de 
produção.  
 

A diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo é chamada 
de hiato do PIB 

 

PIB potencial e PIB efetivo 

O PIB efetivo pode aumentar quando há: políticas 
econômicas voltadas para o crescimento econômico, 
clima e confiança favorável para os negócios, 
desempenho econômico de outros países, 
disponibilidade e qualificação dos fatores de produção 

 

O PIB potencial pode aumentar quando há elevação 
da quantidade utilizada de cada fator de produção ou 
quando há aumento da produtividade dos fatores de 
produção (eficiência). 

 



 CRESCIMENTO X DESENVOLVIMENTO 
 

 

Enquanto o crescimento econômico é medido pelo PIB, o 
desenvolvimento econômico considera aspectos ligados 
ao bem estar da população, como expectativa de vida, 
analfabetismo, saúde, educação.  Ou seja, pode haver 
crescimento econômico, mas de forma desigual (com má 
distribuição de renda).  

Exemplo no Brasil: o milagre econômico 
 
Para medir desenvolvimento econômico, um indicador 
adequado é o IDH (índice de desenvolvimento 
humano), que busca incorporar aspectos como 
escolaridade, distribuição de renda, saneamento básico, 
esperança de vida, poder de compra da população.  

 

 

B) Dívida pública: somatório do endividamento do governo e 
de suas empresas. Como a medida desse indicador se dá 
em percentual do PIB, mostra o nível de endividamento 
do país em relação a toda a sua riqueza produzida.  

 

Quanto mais o governo gasta, a tendência é que maior fique 
a dívida pública. 

 

OBS: Ao final de cada período, o governo pode ter 
déficits ou superávits de caixa. Os déficits contribuem 
para aumentar a dívida enquanto os superatvits 
contribuem para reduzi-la. 

 Diferença entre déficit e dívida 

 
Dívida: montante total devido 

Déficit: resultado (saldo) negativo das contas no final de 
um período. Oposto de superávit. 

 

Exemplo: 

Você tem um salário de R$ 1.000,00 e está hoje com sua 
conta bancária negativa em -R$200,00. Ou seja, sua 
dívida com o banco é de R$200,00 (20% do seu salário). 

No mês que vem, você consegue gastar somente 
R$950,00 do salário. Ou seja, você oteve um superávit de 
R$ 50,00 no mês, o que contribui para reduzir a sua dívida 
para R$ 150,00 (15% do seu salário  sem considerar 
juros). 

 Superávit primário e nominal  

 

No exemplo do slide anterior, não foi mencionado, mas 
o cliente paga juros pela conta negativa no banco. No 
caso da dívida pública, o goveno também paga juros 
aos credores. 

 

Assim, ao obter superávit nas contas públicas, esse 
resultado pode ser primário ou nominal. 

Primário: representa o saldo na relação entre 
receitas e despesas no final de um período SEM 
considerar os juros ou correção monetária da dívida.  

Nominal: considera os juros da dívida no resultado 



 
 
 

O superávit primário tem sido usado na prática para 
definir o dinheiro que o governo economiza para 
pagar os juros de sua dívida, sendo um dos principais 
indicadores utilizados pelos investidores estrangeiros 
para medir a capacidade de um país pagar suas 
dívidas.  
 
Altos superávits indicam que o governo está gastando 
menos no período ou arrecadando mais impostos.  
 
Por outro lado, obter um superávit elevado significa ter 
menos dinheiro para investir em outras coisas, como em 
programas sociais ou em setores que propiciem 
desenvolvimento econômico. 

 

 

C) CARGA TRIBUTÁRIA: medida em percentual do 
PIB, é peso dos tributos sobre a atividade produtiva. O 
Estado tem a necessidade de gerar recursos financeiros 
que permitam o desempenho de suas funções. A 
arrecadação tributária é a principal fonte desses 
recursos. 

 

Em excesso, a carga tributária tem efeitos danosos para 
a economia, pois desestimula investimentos produtivos 
e retira dinheiro do mercado de consumo, pois transfere 
renda da iniciativa privada para a pública.  

  

- Tributos diretos são aqueles que incidem sobre a renda e a 
riqueza. Ex.: IPTU, IRPF 

- Tributos indiretos são aqueles que incidem sobre a circulação 
de mercadorias ou prestação de serviços. Ex.: ICMS, ISS 

 

Embora o Estado busque sempre aumentar a arrecadação, 
a teoria da curva de Laffer mostra algo importante: a partir 
de determinado nível de carga tributária, haverá uma 
redução e não um aumento da receita para qualquer 
aumento da alíquota do imposto (a partir de certo ponto, os 
agentes econômicos não estarão dispostos a produzir mais 
ou sonegarão impostos). 

 

D) TAXA DE DESEMPREGO  

= (Total desempregados / Total pessoas na força de trabalho) x 100 
 

Metodologia PNAD contínua  IBGE (em vigor desde 2015): 
pesquisa trimestral, 211 mil domicílios em 3.500 municípios; 
considera aptos ao trabalho pessoas acima de 14 anos de 
idade; considera desempregada a pessoa sem ocupação e ao 
mesmo tempo disponível para um emprego (mesmo tendo 
desistido de procurar) 
 

OBS: Não são contadas como desempregadas: aposentadoria, 
invalidez ou doença, trabalho feito em domicílio, estar frequentando 
a escola etc. 

 



Tipos de desemprego: 

Desemprego Estrutural: Ocorre devido a características 
estruturais da economia. Dessa forma, para os 
trabalhadores, é difícil encontrar os empregos disponíveis 
e para os empregadores, não é fácil encontrar os 
trabalhadores qualificados para os postos de trabalho 
ofertados. Embora existam vagas disponíveis para os 
trabalhadores, as qualificações requeridas diferem 
daquelas que os trabalhadores desempregados possuem.  

Isso ocorre quando são observadas mudanças na estrutura 
da indústria do país (evolução tecnológica, inovações). 

 

Tipos de desemprego: 

Desemprego Friccional: É causado por mudanças no 
mercado de trabalho. Este desemprego ocorre pela 
assimetria de informação entre trabalhadores e 
empregadores, dificultando que empregados e 
empregadores identifiquem as melhores alternativas 

 

Desemprego Cíclico: Ocorre quando há uma contração 
da economia de um país (momentos de crise). Este passa 
a produzir menos bens em um tipo de indústria, e por 
consequência, os empregadores dispensam os 
empregados. 

 

 

E) TAXA DE CÂMBIO: Indica a taxa de troca entre o 
real (moeda brasileira) e alguma moeda estrangeira. O 
governo, através do Banco Central (BACEN), pode fixar 
a taxa de câmbio, ou permitir que ela seja flexível 
(flutuante), determinada pela lei da oferta e demanda. 

 

- Desde 1999, o Brasil possui taxa de câmbio flutuante. 

- OBS: nesse regime o governo ainda consegue 
influenciar o câmbio, mas de forma limitada. 

Se a taxa de câmbio estiver muito baixa (real 
valorizado), o governo pode entrar no mercado de 
câmbio adquirindo moeda estrangeira. 

Com menos dólares no mercado, o dólar se 
valoriza (desvalorização cambial), o que estimula 
as exportações.  

 



 

 
F) BALANÇA COMERCIAL:  Relação entre as exportações e as 
importações do país.  

Exportação: venda de produtos nacionais para o exterior. 
Importação: compra de produtos oriundos de outros países 

  

Quando o valor das exportações é maior que das 
importações, há superávit na balança comercial (saldo 
positivo). Quando o valor das importações é maior que das 
exportações, há déficit. 

 
Os níveis de importação e exportação de um país são 

influenciados, entre outros fatores, pela taxa de câmbio. Se a 
Balança Comercial estiver deficitária, o governo pode comprar 

dólares para desvalorizar o câmbio e tentar equilibrar a 
balança. 

Balanço de pagamentos 

A balança comercial faz parte do BALANÇO DE 
PAGAMENTOS, que é um instrumento contábil que registra as 
relações comerciais de um país com o resto do mundo.  
 

Estrutura do balanço de pagamentos: 

Conta corrente: registra as entradas e saídas relativas ao 
comércio de bens e serviços e transferências; (AQUI ENTRA A 
BALANÇA COMERCIAL) 

Conta capital e financeira: investimentos diretos e 
investimentos em carteira (feitos em ações, aplicações no 
mercado financeiro e similares) 

 

 

Os recebimentos do resto do mundo são lançados a crédito (+). Já 
os pagamentos feitos ao resto do mundo são lançados a débito (-) 

 

 
 
 
G) TAXA SELIC: Selic significa Sistema Especial de 
Liquidação e Custódia. Indica a taxa de juros básica da 
economia, definida pelo Copom (Comitê de Política 
Monetária).  

Via de regra, a partir da SELIC, os bancos definem a que 
taxa de juros irão emprestar dinheiro para pessoas físicas 
e empresas. 

 

A taxa SELIC é utlizada como um dos principais 
instrumentos do governo para controle da inflação no 

Brasil. 
 
 
 

 

 Como a SELIC afeta a população, as empresas e o 
 governo? 

 

Famílias: Afeta as decisões de consumo, tanto na 
disposição de adquirir um bem a prazo, como na 
decisão entre consumir e poupar, já que juros mais 
elevados levam a aumento da poupança e redução 
do consumo. 

 

Empresas: Afeta as decisões de investimento, pois 
com taxas de juros mais elevadas, o custo de tomar 
o recurso emprestado fica mais alto; além disso, 
pode ser mais atraente aplicar o recurso no mercado 
financeiro do que na atividade produtiva. 



 Como a SELIC afeta a população, as empresas e o 
 governo? 

 

Governo: Quando as taxas de juros sobem, o 
custo dívida pública aumenta, pressionando o 
déficit público e, por conseqüência, a própria dívida. 

 

Há também um papel importante nas contas externas: 
quando o país está necessitando de dólares, as taxas 

internas de juros podem ser elevadas para atrair 
recursos do exterior (investimentos especualtivos), 

que vêm em busca de rendimentos mais altos .  

 

 

 

 

H) ÍNDICES DE INFLAÇÃO: A inflação pode ser definida 
como um aumento contínuo e generalizado no nível geral de 
preços em uma economia.  

 

O índice oficial de inflação no Brasil é o IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo)  IBGE, que é utilizado pelo 
governo federal para monitoramento das metas inflacionarias.  

OBS: existem outros índices de inflação, calculados pela 
FIPE (IPC) e FGV (IGP-M), por exemplo. 

 

O combate à inflação tem sido um dos principais 
objetivos do governo brasileiro nas últimas décadas 

 Por que os preços sobem? 

 
 

A inflação pode se originar tanto do lado da oferta 
(vendedores) quanto do lado da demanda 
(compradores): 

 

- Inflação de custos: ligada ao lado da oferta; causada 

por aumentos nos custos para ofertar determinado 

produto ou serviço 

- Exemplo: o custo da minha matéria-prima subiu, por 

isso vou ter que repassar o aumento para os 

produtos que vendo. 

 

 

Por que os preços sobem? 

- Inflação de demanda: refere-se ao excesso de demanda 

em relação à oferta de bens e serviços em uma economia 

(capacidade produtiva não suporta a demanda existente) 

- Exemplo: existe tanta gente querendo comprar esse 

produto, que faltou no mercado e seu preço subiu. 

 



Outros tipos de inflação 

Inflação estrutural: similar à inflação de custos, mas a 
alta nos preços acontece por uma falta de eficiência das 
infraestruturas envolvidas no processo de produção. 
 

Inflação inercial: Fundamenta-se na expectativa 
inflacionária (as pessoas acreditam que os preços 
continuarão subindo e, dessa forma, as empresas 
constantemente remarcam seus preços, perpetuando a 
inflação através da indexação). Também conhecida 
como inflação psicológica. 

 

OBS: o oposto da inflação é a DEFLAÇÃO (queda generalizada de 
preços, geralmente associada à estagnação da economia) 

  Por que controlar a inflação? 
 

A inflação corrói o poder aquisitivo das 
pessoas, principalmente assalariados e 
pessoas que não conseguem poupar 
parte da sua renda para se precaver dos 
aumentos de preços 

 

A existência da inflação faz com que o 
valor real seja diferente do valor 
nominal da moeda. 

 

Mas o que isso significa? 

Valor nominal e valor real 

O valor nominal de uma quantia em dinheiro é 
simplesmente seu valor de face. 

 

 

 

 

O valor real de uma quantia em dinheiro é medido 
em termos da quantidade dos bens que essa 
quantia pode comprar (poder de compra). 
 

 

 



  Parece estranho faz sentido 
 

Embora a inflação tenha tais efeitos negativos, há um lado 
positivo: a chamada de  

 

Esse conceito mostra que em épocas de inflação  

 muito baixa (taxas próximas a zero ou negativas),  

  normalmente observa-se elevação no desemprego.  

 

Ou seja, quando há inflação (inflação de demanda) em 
níveis que não sejam exagerados, há indícios de que as 
pessoas estão consumindo e as empresas produzindo, o 
que reflete em baixos níveis de desemprego. 

 



   

 

Com base nas informações do slide anterior, 
podemos concluir que o governo, ao planejar 

as ações de combate à inflação, deveria 
indicar que não deseja inflação zero. Correto? 

  PILARES DO MODELO ECONÔMICO 
BASILEIRO (TRIPÉ MACROECONÔMICO) 

 
A) Regime de metas de inflação: o governo tem meta de 

4,5% ao ano, aceitando uma variação de 2% para 
mais ou para menos. Essa meta é a mesma desde 
2007.  
 

B) Câmbio flutuante: Até 1999, o Brasil possuía um 
regime de câmbio fixo  determinado pelo governo. 
Atualmente, o câmbio varia de acordo com a lei da 
oferta e demanda.  

 
C) Política fiscal apertada: busca de superávit primário 

(gastar menos do que arrecada, sem contar gastos 
com juros).  

 

Parte 3:  

Macroeconomia Keynesiana e 
políticas econômicas 

Keynes 
a economia normalmente encontra-se abaixo da 
capacidade produtiva (abaixo do pleno emprego dos 
fatores de produção). Ou seja, sempre haveria espaço para 
estimular a demanda. 
 

Já os economistas clássicos (Adam Smith, J.B. Say)  
anteriores à Keynes  entendiam que a economia sempre 
encontra-se em pleno emprego. 

Além disso, os clássicos entendiam que a oferta cria a sua 
demanda (Lei de Say), não havendo necessidade de se 
estimular a demanda agregada. 



Curva de oferta agregada  

Trecho Keynesiano (horizontal): há capacidade ociosa. Assim, é 
possível que as empresas prefiram aumentar a quantidade ofertada 
sem o aumento de preços, pois estão com ociosidade (curto prazo). 

 
Trecho ascendente (intermediário): à medida que a capacidade 

instalada vai sendo utilizada, as empresas vão ofertar quantidades 
maiores somente mediante aumento de preços.  
 
Trecho clássico (vertical): Há pleno  

emprego dos recursos (utilização da  
capacidade total). Somente os que  
pagarem mais caro pelos produtos  
vão conseguir adquiri-los, 

 

 

O multiplicador keynesiano de gastos 

Keynes considera que se a economia estiver com recursos 
ociosos (abaixo do pleno emprego), um aumento na demanda 
agregada provocará um aumento da renda nacional mais que 
proporcional ao aumento da demanda. 
 

Esse é o efeito multiplicador: um aumento da renda de um 
setor levará os assalariados e empresários desse setor a  
gastar essa renda adicional em outros setores da economia 
(alimentação, vestuário, lazer), que por sua vez, gastarão em 
outros setores, e assim por diante (figura do  circular de 

. 

- OBS: Se a economia estiver operando em pleno emprego, o 
aumento da demanda agregada tende apenas a gerar inflação) 

 

 

Composição da Demanda Agregada 
(DA) 

Já sabemos que a contribuição de Keynes é no sentido de 
criar estímulos para o crescimento da demanda agregada. 

Mas o que compõe a demanda agregada? Em outras 
palavras, o que determina o produto de um país? 
 

Componentes da demanda agregada: DA = C + I + G + X  M 

Consumo das Famílias (C) 

Investimentos (I) 

Gastos do Governo (G) 

Demanda líquida do setor externo: Exportações menos 
Importações (X  M). 

 

Composição da Demanda Agregada: 
gastos do governo e exportações 
líquidas Gastos públicos: gastos públicos, como salários, compras 

governamentais, infra-estrutura, estímulos à competividade, etc. 

Os gastos públicos geram demanda por fatores de produção 
ou estimulam diretamente o consumo. Por isso, contribuem 
para aumentar a demanda agregada. 

 

Demanda líquida do setor externo: Exportações (X) menos 
Importações (M): as exportações geram emprego e melhoria da 
competividade empresarial, contribuindo para aumentar a 
demanda e, portanto, o produto. 

Se as importações forem maiores que as exportações, há uma 
diminuição na demanda agregada (sinal negativo na equação) 



Composição da Demanda Agregada: 
o consumo 

Consumo (C): são gastos das Famílias com a aquisição 
de bens de consumo.  

Quanto maior a renda disponível, maior o Consumo. A 
renda disponível é a renda total deduzidos os tributos. 
(se a tributação aumenta, a Renda Disponível decresce e 
o consumo se reduz  ou seja, os impostos entram com 
sinal negativo na equação da demanda agregada). 

 

OBS: A poupança da sociedade é a diferença entre a 
renda disponível e o consumo (poupança e consumo são 

. ou seja, a renda 
disponível não consumida vira poupança. 

 

Composição da Demanda 
Agregada: o investimento 

Investimento (I): acréscimo ao estoque de capital que leva 

ao crescimento da capacidade produtiva (gastos com 

construções, instalações, máquinas).  

Para a teoria keynesiana, Investimento = Poupança (ou 

seja, só pode virar investimento o que não foi 

consumido) 

 

Seu comportamento é de difícil previsão, pois depende de 

diversos fatores, como o ambiente de negócios e as 

expectativas quanto ao futuro, por exemplo. 

 

Composição da Demanda Agregada: o 
investimento 

 
O investimento produtivo é o principal fator que explica o 
aumento da renda de um país, pois o aumento dos 
investimentos tendem a estimular o consumo, que por sua 
vez, acaba estimulando novos investimentos. 

 

Mas o que determina o nível de investimentos? 

 

Para Keynes, os investimentos produtivos são determinados 
pela combinação de dois fatores:  

a taxa de rentabilidade esperada desse investimento 
comparada com as taxas de juros do mercado. 

 

Explicando os dois fatores: 

A) Taxa de rentabilidade esperada (ou eficiência marginal 
do capital): estimativa do retorno líquido esperado pela 
aquisição do bem de capital (desenvolvimento de empresas 
ou negócios). Quanto maior a rentabilidade esperada de um 
negócio, maior tende a ser o investimento. 

 

B) Taxa de juros de mercado: se a taxa de rentabilidade 
esperada de um negócio (descrita acima) superar a taxa de 
juros de mercado, o investidor realmente investirá naquele 
negócio); se for inferior, ele não investirá, preferindo 
direcionar seus recursos em aplicações financeiras 

 



O papel dos juros 

Note que os juros altos estimulam os investimentos 
financeiros (especulativos). 
 

Motivo: teoria da preferência pela liquidez: quando os 
juros estão atrativos, as pessoas preferem manter seus 

valores na forma mais líquida possível, isto é, na forma de 
dinheiro ou de depósitos à vista (conta corrente, poupança), 

para investir nos mercados financeiros especulativos. 
 

Assim, aumentos nas taxas de juros tendem a elevar o 
investimento financeiro, mas não o investimento produtivo! 
Consequentemente, não há crescimento da demanda 
agregada. 

 

O lado monetário 

Para que um investimento seja realizado, é necessária a 
existência da moeda 

 

Conceito de Moeda: objeto aceito pela coletividade para 
intermediar as transações econômicas para o pagamento 
de bens e serviços. 

 

Funções da moeda:  

instrumento ou meio de trocas; 

denominador comum monetário; 

reserva de valor. 

 

 

               O lado monetário 

Por que as pessoas demanda moeda? 

Demanda de moeda para transações (gastos do dia-a-
dia); 

Demanda de moeda por precaução (imprevistos); 

Demanda de moeda por especulação (manter liquidez 
para a captação de oportunidades de aplicação) 

 

Tipos de moeda: 

moedas metálicas (moeda manual); 

papel-moeda (moeda manual) 

moeda escritural ou bancária (depósitos bancários. É 
movimentada via cheque, cartão, DOC, TED e boleto). 

 

Criação de moeda 

No Brasil O BC (Banco Central) regula o montante de 
moeda, crédito, taxas de juros e câmbio, de forma 
compatível com o nível de atividade econômica.  

 

O BC é responsável por executar política monetária: 
controle da oferta da moeda e crédito (através de 
alterações na SELIC, compulsórios, compra e venda 
de títulos públicos) 

 

moeda. Veja o exemplo a seguir: 
 

 



Oferta de moeda 

Um banco recebe R$ 100.000,00 de um cliente como 
depósito em sua conta-corrente ou poupança; 

 

Suponha que a taxa de depósito compulsório seja de 
40%. Ou, seja, do total depositado, o banco pode 
emprestar R$ 60.000,00 para outros clientes. 

 

Este cliente para quem o banco empresta R$ 60.000,00 
pode manter parte do dinheiro depositado na sua conta 
bancária. Supondo que o cliente mantenha R$ 30.000,00 
na conta, o banco pode emprestar R$ 18.000,00 para 
outro cliente (60%), e assim por diante. 

Oferta de moeda 

Nesse mecanismo, os R$ 100.000  de moeda manual 
iniciais tornam-se mais  que R$100.000,00 em moeda 
escritural e vários correntistas, simultaneamente,  
tornam-se donos de parte desse valor. Dessa forma, a 
moeda escritural existe em maior quantidade que a 
moeda manual. 

 

Esse efeito chama-se criação de moeda pelos bancos 
multiplicador bancário

.  

 

Políticas econômicas 

Os governos, tomando como base a teoria keynesiana, 
desenvolvem políticas econômicas para manter a 
economia funcionando de acordo com o desejado. 
 

Conceito de política econômica: intervenção do governo 
na economia com o objetivo de manter elevados níveis 
de emprego e elevadas taxas de crescimento 
econômico com estabilidade de preços.  
 

O governo utiliza os instrumentos de política econômica 
observando, entre outros fatores, a conjuntura econômica 
interna e externa e o momento cíclico da economia 

 

 

Políticas econômicas 
 

Quando a economia está desaquecida, há desemprego e 
recursos ociosos. Assim, o governo pode atuar criando 
medidas para auxiliar a economia a se recuperar.  

Quando a economia está muito aquecida, o governo pode 

de evitar inflação de demanda.  
 

Principais objetivos de política econômica: 

Crescimento econômico (PIB) e do emprego 

Controle do nível geral de preços (inflação) 
 

 

OBS: Existem outros objetivos complementares, como equilíbrio 
nas contas externas e justa distribuição de renda. 

 



 Que ferramentas o governo utiliza para atingir tais 
 objetivos? 

 

Política fiscal: A política fiscal é utilizada para 
estimular ou inibir o consumo do setor privado, 
através do controle dos gastos públicos e 
tributos.  
 

- Política fiscal restritiva: aumento de impostos 
ou redução dos gastos públicos (reduzem a 
renda disponível); 

- Política fiscal expansionista: redução dos 
impostos ou aumento dos gastos públicos 
(elevam a renda disponível) 

 Que ferramentas o governo utiliza para 
 atingir tais  objetivos? 

 

Política monetária: Age diretamente sobre o 
controle da quantidade de dinheiro em circulação (retirar 
ou injetar moeda na economia) 

 

Política monetária restritiva: visa reduzir a 
quantidade de moeda em circulação (retirar dinheiro 
do mercado) - AUMENTO DOS JUROS 

Política monetária expansionista: visa aumentar a 
quantidade de moeda em circulação (injetar dinheiro 
no mercado) - REDUÇÃO DOS JUROS 

 

Indicador-chave na política monetária: taxa SELIC 

 Mecanismos para executar política monetária 
 
 
A) Depósitos Compulsórios:   

Reservas bancárias que cada banco comercial é obrigado a 
manter junto ao Banco Central do Brasil  BACEN.  
Esse montante é calculado como um percentual do dinheiro 
nos bancos, sendo que, quanto maior esse percentual, 
menos dinheiro os bancos têm para destinar ao público, 
o que tende a aumentar a taxa de juros e reduzir a 
inflação.  
Por outro lado, menos crédito ao público pode influenciar 
negativamente no crescimento econômico 
 

OBS: os depósitos compulsórios também têm a função de 
garantir a liquidez do sistema bancário (evitar quebras dos 
bancos). 

 

 
 

Open Market  
 

Títulos públicos são documentos emitidos e garantidos pelo 
governo que dão ao portador o certificado de propriedade 
de um determinado valor. Esses títulos oferecem 
rendimentos variados, de acordo com suas características.  

Link: www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto 

 
 

Quando o BACEN vende títulos públicos, recebe dinheiro 
dos compradores, o que reduz o dinheiro em circulação no 
mercado, ajudando a frear a inflação. Inversamente, 
quando o BACEN compra títulos no mercado, está 
aumentando a oferta monetária, o que tende a elevar a 
inflação.  



A política fiscal e monetária são os principais 
instrumentos do governo para fazer política 
econômica 

 

Porém, vamos citar alguns instrumentos auxiliares: 

Políticas externas (comercial e cambial) 

Política de rendas 

 Políticas externas (cambial e comercial)  
 
 
Política comercial: instrumentos de incentivos às 
exportações e/ou estímulo ou desestímulo às importações, 
como:   

a) fiscais, reduzindo tributos produtos exportáveis;  
b) subsídios às exportações; 
c) controle de importações (via tarifas e barreiras técnicas).  

 
É comum usar a política comercial para desenvolver setores 

exportadores, proteger a economia nacional da 
concorrência predadora de produtos importados ou 
incentivar a entrada de importados no país como forma de 
aumentar a concorrência interna.  

 

 Política cambial: atuação do governo sobre a taxa 
 de câmbio 

 

Pode ser importante a um país, em determinados 
momento, adquirir certos produtos no exterior, necessários 
ao desenvolvimento do país e de seu setor industrial; para 
isso, o governo pode manter o câmbio valorizado, 
barateando o custo dos produtos importados.  

 

Da mesma forma, ao manter o cambio desvalorizado, o 
governo estimula o setor exportador da economia e 
dificulta a entrada de produtos importados, o que pode ser 
adequado em determinados momentos. 
 

 

 Política cambial: efeitos da variação cambial 



  Análise do quadro do slide anterior: 
 
Situação A - Taxa de câmbio: 2,50 reais por 1 dólar: 

 Exportador vende 1.000 unidades de seu produto a 50 
dólares e recebe: 50.000 dólares ou 125.000 reais 
 
Situação B - Taxa de câmbio: 1,50 reais por 1 dólar: 

 Exportador vende 1.000 unidades de seu produto a 50 
dólares e recebe: 50.000 dólares ou 75.000 reais 
 
Da mesma forma, o importador que compra 1.000 
unidades de um produto que custa 50 dólares, tem 
que pagar 125.000 reais na situação A e 75.000 reais 
na situação B. 
 

 Política de rendas 

 
 

A política de rendas é representada pela intervenção 
direta do governo na formação de renda. Exemplos:  

 
Políticas de preservação dos níveis salariais e 
reajuste salarial (salário mínimo) 
Transferências diretas de renda, como programas 
de Bolsas (Bolsa Família, Bolsa Gás, Prouni, etc,); 
Pagamento de 14º salário ou outras bonificações 
por empresas púbicas. 
Tabelamento e/ou congelamento de preços 

 Conflitos na execução das políticas econômicas 
 

Em determinadas situações, o alcance de um objetivo de 
política econômica pode representar obtenção de outros.  

  
Exemplo:  

- O crescimento do emprego e da produção pode ajudar a melhorar 
a distribuição da renda. Porém o alto crescimento econômico pode 
gerar inflação (pela elevação do consumo); 

- Com inflação, o governo pode aumentar os juros, que 
desaquece a economia, reduzindo o consumo e o crescimento 
econômico, gerando desemprego;  
 

Assim, o governo deve direcionar suas ações, de forma a reduzir 
os conflitos ou privilegiar ações de maior relevância em cada 
contexto.  
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