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“Nenhuma sociedade pode florescer e ser feliz 

se a maioria dos seus membros é pobre e miserável”.

Adam Smith (1723-1790)



“Trabalhadores do mundo, uni–vos!”.

Karl Henrich Marx (1818-1883)



“Os principais defeitos da sociedade econômica em que vivemos

são a sua incapacidade para proporcionar o pleno emprego

e a sua arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas”.

John Maynard Keynes (1883-1946)
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1. INTRODUÇÃO À ECONOMIA

Adam Smith



“A palavra economia deriva do grego óikosnómos (de óikos, casa;
nómos, lei), que significa a administração de uma casa, (...)” (Vasconcellos;
Garcia, 2010, p.2).

O discípulo do filósofo Sócrates, Xenofante (440-335 a.C.) foi o
primeiro grego a escrever sobre óikosnómos em textos socráticos na Grécia
Antiga.

Da metade do século XVIII até os dias atuais, a economia adquiriu
tamanha importância, tamanha relevância, que o conhecimento de seus
conceitos fundamentais é imprescindível para a compreensão dos grandes
problemas da humanidade como miséria, fome, pobreza, desemprego,
violência, poluição, terrorismo, desigualdade, aquecimento global, etc.

“Economia é a ciência social que estuda como o indivíduo e a
sociedade decidem (escolhem) empregar recursos produtivos escassos na
produção de bens e serviços, de modo a distribuí-los entre as várias pessoas e
grupos da sociedade, a fim de satisfazer as necessidades humanas”
(Vasconcellos; Garcia, 2010, p.2).

“A Economia é a ciência que estuda as formas de comportamento
humano resultantes da relação existente entre as ilimitadas necessidades a
satisfazer e os recursos que, embora escassos, se prestam a usos alternativos”
(Rossetti, 2002, p.52).

24

1.1 Conceito de Economia



Segundo o Prof. Mankiw (2013, p.4), da Universidade de Harvard,
“Economia é o estudo de como a sociedade administra seus recursos escassos”.

O problema da escassez surge do pressuposto de que as necessidades
humanas são infinitas, ao passo que os fatores de produção são sempre finitos.
“Tem-se, então, um problema de escassez: recursos limitados contrapondo-se
a necessidade humanas ilimitadas” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.2).

A escassez é o objeto de estudo da Economia. Segundo Paul
Samuelson (1999), Prêmio Nobel de Economia de 1970, “A Economia é uma
ciência social que estuda a administração dos recursos escassos entre usos
alternativos e fins competitivos”.

A Economia é uma ciência social, humana, não exata, que estuda
como os agentes econômicos (famílias, empresas, Governo e resto do mundo)
decidem utilizar recursos produtivos limitados na produção de bens e serviços,
de modo a distribuí-los entre as classes econômicas, com a finalidade de
satisfazer as necessidades humanas ilimitadas.
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“A Economia vem assim a configurar-se como a ciência que estuda a
conduta humana na utilização de meios escassos para atender a fins
alternativos”, de acordo com o economista britânico Lionel Robbins (1898-
1984) em 1932 (ROSSETTI, 2002, p.52).

Quaisquer escolha feitas por famílias, empresas ou governo quanto à
alocação de recursos implicam, por tanto, uma relação entre custos (os meios
empregados) e benefícios (os fins alcançados), bem como a ocorrência de
custos de oportunidade (outros fins que, com os mesmos recursos, poderiam
ter sido alcançados). O custo de oportunidade é o sacrifício das escolhas
renunciadas, ao se produzir um bem ou um serviço na economia.

De acordo com o Prof. Paulo Sandroni (2008, p.218) no seu
conceituado Dicionário de economia do século XXI, custos de oportunidade
significa “Conceito de custos utilizado por Marshall. Segundo esse conceito, os
custos não não devem ser considerados absolutos, mas iguais a uma segunda
melhor oportunidade de benefícios não aproveitada”.

Tradeoff é uma expressão econômica que define uma situação em que
há conflito de escolha, ou seja, custo e benefício.
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“Da escassez dos recursos ou fatores de produção, associada às
necessidades ilimitadas do homem, originam-se os chamados problemas
econômicos fundamentais” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.3).

São cinco as necessidades humanas básicas: 1. Necessidades
fisiológicas; 2. Necessidades de segurança; 3. Necessidades sociais; 4.
Necessidades de estima; 5. Necessidades de autorealização.

Numa economia existem três problemas econômicos fundamentais: 1.
O quê produzir? (What to produce?) ; 2. Como produzir? (Who to produce?) ;
3. Para quem produzir? (For whom to produce?).

Conforme o economista alemão Rudiger Dornbusch, “A Economia é o
estudo de como a sociedade decide o quê, como e para quem produzir. A
sociedade tem de resolver o conflito entre os desejos ilimitados por bens e
serviços e a escassez de recursos com os quais são feitos os bens e serviços. A
Economia é análise dessas decisões”.
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1.2 Os Problemas Econômicos 
Fundamentais

?

?

?



O quê produzir?

“Dada a escassez de recursos de produção, a sociedade terá de
escolher, dentre do leque de possibilidades de produção, quais produtos
serão produzidos e as respectivas quantidades a serem fabricadas”
(Vasconcellos; Garcia, 2010, p.3).

O quê produzir? (What to produce?) significa escolher quais produtos
serão produzidos e em que quantidade.

Segundo Nilson Holanda (2003, p.25), “Quem bens produzir? Por
que café e não trigo? Por que canhões e não manteiga? (numa linguagem
figurada que confronta economia de guerra versus economia de paz)”.
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1.2 Os Problemas Econômicos 
Fundamentais



Como produzir?

“A sociedade terá de escolher ainda quais fatores de produção serão
utilizados para a produção de bens e serviços, dado o nível tecnológico
existente. A concorrência entre os diferentes produtores acaba decidindo
como vão ser produzidos os bens e serviços. Os produtores escolherão,
dentre os métodos mais eficientes, aquele que tiver o menor custo de
produção possível” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.3).

Como produzir? (How to produce?) significa qual a técnica adotada, a
tecnologia utilizada para conseguir o máximo de produção com a menor
quantidade de recursos.

Segundo Nilson Holanda (2003, p.26), “De que forma combinar os
fatores de produção? Por que utilizar mais mão-de-obra e menos capital, ou
vice-versa?”.
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1.2 Os Problemas Econômicos 
Fundamentais



Para quem produzir?

“A sociedade terá também de decidir como seus membros participarão
da distribuição dos resultados de sua produção. A distribuição da renda
dependerá não só da oferta e da demanda nos mercados de serviços
produtivos, ou seja, da determinação dos salários, dos juros e dos benefícios
do capital, mas também, da repartição inicial da propriedade e da maneira
como ela se transmite por herança (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.3).

Para quem produzir? (For whom to produce?) significa quem será
beneficiado, quem serão os consumidores e como será distribuído a produção.

De acordo com Nilson Holanda (2003, p.26), “Quem vai se benefeciar
dos resultados do processo produtivo? Qual a estrutura de distribuição de
renda (e de bens) que estamos dispostos a aceitar? (....)”.
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1.2 Os Problemas Econômicos 
Fundamentais



“Um sistema econômico pode ser definido como sendo a forma
política, social e econômica pela qual está organizada uma sociedade. É um
particular sistema de organização da produção, distribuição e consumo de
todos os bens e serviços que as pessoas utilizam buscando uma melhoria no
padrão de vida e bem-estar” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.3).

O sistema econômico define o que produzir? Como produzir? E para
quem produzir? “Os elementos básicos de um sistema econômico são: i)
fatores de produção; ii) unidades de produção; e iii) instituições políticas,
jurídicas, sociais e econômicas” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.3).

Sistema Econômico, segundo o Professor da FGV, Paulo Sandroni

(2003, p.776), no Dicionário de economia do século XXI, significa a “Forma
organizada que a estrutura econômica de uma sociedade assume. Engloba o
tipo de propriedade, a gestão da economia, os processos de circulação das
mercadorias, o consumo e os níveis de desenvolvimento tecnológico e de
divisão do trabalho”.
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O economista Paulo Sandroni (2003, p.777) enfatiza que,
“Atualmente, se reconhece a existência de dois sistemas econômicos
distintos: o capitalista e o socialista”.

Os sistemas econômicos podem ser classificados em:

1. Sistema Capitalista ou Economia de Mercado;

2. Sistema Socialista ou Economia Planificada;

3. Economia Mista (Economia de Mercado com Intervenção Estatal).
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1.3 Sistemas Econômicos

Como 
produzir?

Para 
quem 

produzir?

Economia 
Planificada

Economia
de 

Mercado

Economia 
Mista

O que 
produzir?



“Sistema capitalista, ou economia de mercado. É regido pelas forças
de mercado, predominando a livre iniciativa e a propriedade privada dos fatores
de produção” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.4).

Segundo o Prof. Paulo Sandroni (2008, p.119), o capitalismo significa
“Sistema econômico e social predominante na maioria dos países
industrializados ou em fase de industrialização. Neles, a economia baseia-se na
separação entre trabalhadores juridicamente livres, que dispõem apenas da
força de trabalho e vendem em troca de salário, e capitalistas, os quais são
proprietários dos meios de produção e contratam os trabalhadores para
produzir mercadorias (bens dirigidos para o mercado) visando à obtenção de
lucro”.

Na economia de mercado as forças de mercado determinam o que
produzir? Como produzir? E para quem produzir? Portanto, na economia de
mercado vigora a lei da oferta e da demanda (law of supply and demand).
Quando a oferta de bens e serviços é maior do que a procura, o preço cai, mas
quando a oferta é menor do que a demanda, o preço sobe.
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“Sistema socialista, ou economia planificada, ou ainda economia
centralizada. Nesse sistema as questões econômicas fundamentais são
resolvidas por um órgão central de planejamento, predominando a propriedade
pública dos fatores de produção, chamados nessas economias de meios de
produção, englobando os bens de capital, terra, prédios, bancos e matérias-
primas” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.4).

No socialismo vigora o planejamento. A palavra planejamento é de
origem russa. Planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de
planejar, criar um plano para otimizar a alcance de um determinado objetivo,
ela abrange diferentes áreas.

Na economia planificada o Estado determina o que produzir? Como
produzir? E para quem produzir? E predomina a propriedade pública, não existe
a livre iniciativa e os meios de produção são estatais. Portanto, o Estado
determina o preço dos bens e serviços. Na economia planificada não existe a
lei da oferta e da demanda (ley de la oferta y la demanda), porque o Estado
planeja atender as necessidades sociais da sociedade socialista.
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O conceito de economia mista é muito usado como sinônimo de
modelos mistos entre economia de mercado e economia planificada.
“Principalmente a partir de 1930, passaram a predominar os sistemas de
economia mista, no qual ainda prevalecem as forças de mercado, mas com a
atuação do Estado, tanto na alocação e distribuição de recursos como na
própria produção de bens e serviços, nas áreas de infraestrutura, energia,
saneamento e telecomunicações” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.4).

Uma economia mista é uma forma de economia que combina dois

sistemas econômicos distintos. Como sistemas econômicos são complexos e
geralmente híbridos, utiliza-se critérios de avaliação de sistemas econômicos
como o capitalismo e socialismo. Trata-se de modelos mais específicos, híbridos
de variações de um sistema, intermediários entre modelos distintos como o
capitalismo de mercado liberal e o capitalismo politicamente orientado.

O modelo de economia mista é a presença de características de
capitalismo de mercado (livre mercado, desregulamentação de preços e
salários, propriedade privada dos meios de produção) e de características de
planejamento econômico centralizado (planejamento econômico, planejamento
da produção, regulação da economia, propriedade estatal dos meios de
produção).
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Economia mista é também um sistema econômico. A economia mista é
a mescla positiva dos sistemas capitalista e socialista. O Estado intervém na
economia quando é necessário.

O termo econômico economia mista foi mencionado pela primeira vez
pelo historiador britânico Richard Henry Tawney (1880-1962). Dois dos livros
de R. H. Tawney destacam-se pela crítica social: A Sociedade Aquisitiva (1920)
e Igualdade (1931). No primeiro, um de seus mais lidos livros, ele criticou o
individualismo egoísta da sociedade capitalista. O capitalismo, ele insistiu,
incentiva a ganância e, assim, corrompe todos. No segundo livro, Tawney
defende uma sociedade igualitária.

Atualmente, a maioria dos países do mundo utiliza a economia mista
para obter as principais vantagens de cada sistema econômico vigente no
planeta, os maiores exemplos são os cinco países nórdicos: Noruega, Suécia,
Finlândia, Islândia e Dinamarca.
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“Após o fim da chamada ‘Cortina de ferro’, ao final dos anos 1980,
mesmo as economias guiadas por governos comunistas, como Rússia e China,
têm aberto cada vez mais espaço para atuação da iniciativa privada,
caracterizando um ‘socialismo de mercado’: regime político comunista, como
economia de mercado” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.4).

A China é a primeira experiência de uma nova classe de formações
econômicas e sociais, o chamado socialismo de mercado, em desenvolvimento
no país asiático desde 1978, com o líder Deng Xaoping. O socialismo de
mercado na China é resultado da fusão entre a economia de mercado, o
keynesianismo e a planificação soviética.
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A curva de possibilidades de produção é “(...) um conceito teórico com o
qual se ilustra como a questão da escassez impõe um limite à capacidade
produtiva de uma sociedade, que terá de fazer escolhas entre as alternativas
de produção.

Devido a escassez de recursos, a produção total de um país tem um
limite máximo, uma produção potencial ou um produto de pleno emprego,
quando todos os recursos disponíveis estão empregados (todos os
trabalhadores que querem trabalhar estão empregados, não há capacidade
ociosa)” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.5).

Pleno Emprego significa que os recursos disponíveis estão sendo
plenamente utilizados na produção de bens e serviços, garantindo o equilíbrio
das atividades produtivas. Quando a economia está no pleno emprego e
pretende-se aumentar a produção de um bem econômico necessariamente
ocorre a redução de outro bem econômico.
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Pleno Emprego é um cenário econômico no qual não falta trabalho para
quem estiver estiver disposto a trabalhar nos três setores da economia.

O conceito de pleno emprego indica a menor taxa de desemprego
possível numa economia de mercado. A criação de novos postos de trabalho é
muito importante para todos os agentes econômicos.

A Curva de Possibilidades de Produção é utilizada em Economia para
ilustrar que os recursos produtivos são escasssos e não podem satisfazer a
todas as necessidades humanas; por outro lado, é necessário realizar escolhas
entre dois bens econômicos. É preciso fazer escolhas econômicas com
recursos produtivos escassos.
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De acordo com Vasconcellos & Garcia (2010, p.5), “Suponhamos uma
economia que só produza máquinas (bens de capital) e alimentos (bens de
consumo) e que as alternativas de produção de ambos sejam as seguintes”:
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Alternativas
de produção

Máquinas
(milhares)

Alimentos
(toneladas)

A 25 0

B 20 30,0

C 15 47,5

D 10 60,0

E 0 70,0

1.4 Curva de Possibilidades 
de Produção

Quadro 1. As Possibilidades de Produção.
Fonte: Vasconcellos & Garcia (2010).
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de Produção

Curva de Possibilidades de Produção 

Ineficiente

Eficiente
Impossível



“Na primeira alternativa (A), todos os fatores de produção seriam

alocados para a produção de máquinas; na última (E) seriam alocados
somente para a produção de alimentos; e nas alternativas intermediárias (B, C
e D) os fatores de produção seriam distribuídos na produção de um e de outro
bem.

A curva ABCDE indica todas as possibilidades de produção potencial de
máquinas e de alimentos nessa economia hipotética. Qualquer ponto sobre a
curva significa que a economia irá operar no pleno emprego, ou seja, à plena
capacidade, utilizado todos os fatores de produção disponíveis” (Vasconcellos;
Garcia, 2010, p.5),

A Curva de Possibilidades de Produção ilustra o custo de aumentar a
quantidade de uma mercadoria em termos de sacrifício em consumo de outros
bens econômicos. Todo agente econômico toma uma decisão econômica e
gerá um custo de oportunidade.

É melhor produzir mais alimentos do que armas. É muito melhor produzir
arroz branco do que armas nucleares no Japão. O custo de oportunidade é o
“grau de sacrifício que se faz ao optar por um bem ou serviço, medido em
termos do que foi sacrificado”.
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O funcionamento de uma economia de mercado depende dos fluxos
econômicos: Fluxo Real da Economia e Fluxo Monetário da Economia.

Vamos supor um sistema econômico, onde a economia de mercado não
sofra a interferência do governo e não tenha relações comerciais com o
exterior, ou seja, um tipo de economia fechada.

Nessa economia fechada, as unidades de consumo (famílias), são
proprietárias dos fatores de produção, e os fornecem às unidades produtoras
(empresas), no Mercado de Fatores de Produção.

As empresas combinam esses fatores de produção e produzem bens e
serviços, fornecendo-os para as famílias no Mercado de Bens e Serviços.
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A Economia consiste na análise da produção, distribuição, circulação e
consumo de bens e serviços. Com este eBook de Economia, o(a) aluno(a)
aprenderá tópicos fundamentais desta Ciência Social Aplicada como os fluxos
econômicos, e muito mais.

Necessitamos analisar o Fluxo Real da Economia e o Fluxo Monetário
da Economia. A combinação do Fluxo Real da Economia e o Fluxo Monetário da
Economia resulta no Fluxo Circular de Renda.

No fluxo básico se estabelece nas relações entre as famílias e as
empresas na economia. As relações econômicas podem sem realizadas no
curto prazo (um dos fatores de produção é fixo) e no longo prazo (todos os
fatores de produção são variáveis).

1.5 Fluxos Econômicos
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Famílias Empresas

Mercado de Bens e Serviços

Mercado de Fatores de Produção

Oferta

Demanda

Demanda

Oferta

Fluxo Real 
da Economia

1.5.1 Fluxo Real da Economia

Empresas vendem
Famílias compram

Famílias vendem
Empresas compram
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O Fluxo Real da Economia é denominado a partir dessa movimentação
de fatores de produção, bens e serviços. No Mercado de Bens e Serviços as
famílias demandam bens e serviços, enquanto as empresas os oferecem, e no
Mercado de Fatores de Produção as famílias oferecem os serviços ou fatores de
produção (que são de sua propriedade) para as empresas (as quais demandam
esses fatores de produção para depois transformá-los em produtos ou
serviços).

1.5.1 Fluxo Real da Economia
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Famílias Empresas

Pagamento dos Bens e Serviços

Remuneração dos Fatores de Produção

Fluxo Monetário 
da Economia

1.5.2 Fluxo Monetário 
da Economia
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O Fluxo Monetário da Economia funciona paralelamente ao fluxo real
da economia e só se torna possível com a presença de moeda, que é utilizada
para remunerar os fatores de produção e para o pagamento dos bens e
serviços. Nesses mercados operam as forças da oferta e da demanda,
determinando o preço. Ou seja, no mercado de bens e serviços formam-se os
preços dos bens e serviços enquanto no mercado de fatores de produção são
determinados os preços dos fatores de produção.

1.5.2 Fluxo Monetário 
da Economia
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1.5.3 Fluxo Circular de Renda
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O Fluxo Circular de Renda funciona quando as famílias e as empresas
se interagem no mercado de bens e serviços e no mercado de fatores de
produção.

As famílias demandam bens e serviços das empresas e as empresas
ofertam bens e serviços para as famílias na economia. Já as empresas
demandam fatores de produção e as famílias ofertam os fatores de produção.

As empresas pagam os fatores de produção em moeda. Já as famílias
pagam pelos bens e serviços das empresas em dinheiro.

O Fluxo Real da Economia circula no sentido anti-horário. Por sua vez,
o Fluxo Monetário da Economia tem sentido horário.

No primeiro Fluxo Circular de Renda não tem a participação de um
importante agente econômico, o Governo.

Já no próximo e segundo Fluxo Circular de Renda tem a importante
participação do Governo, com transferências e subsídios, além de tributos
diretos e indiretos.

1.5.3 Fluxo Circular de Renda



51

1.5.3 Fluxo Circular de Renda
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1.6 Classificação dos Bens

Bem é tangível. Serviço é intangível.
A classificação dos bens é muito importante na economia:
1. Segundo o caráter: Bem Livre e Bem Econômico;
2. Segundo a natureza: Bem de Capital e Bem de Consumo;
3. Segunda sua função: Bem Intermediário e Bem Final.
Por exemplo, o automóvel, é um bem econômico, um bem de

consumo e um bem final.
Bens econômicos são os bens escassos, e em decorrência disso,

possuem preço.
Os bens de consumo podem ser durável ou não-durável. O

automóvel é um bem de consumo durável. Já o chocolate é um bem de
consumo não-durável.

Portanto, a Ferrari é um bem econômico, um bem de consumo
durável e um bem final, e sobretudo, é um bem de luxo na economia de
mercado.

Bem de luxo é um bem que ao se aumentar a renda a quantidade
demandada aumenta em maior proporção.



Bem normal: é aquele cuja quantidade demandada aumenta quando
se aumenta a renda.

Bem complementar: o aumento do preço do bem X ocasiona uma
queda na demanda do bem Y.

Bem inferior: é aquele cuja quantidade demandada diminui quando a
renda aumenta.

Bem substituto/concorrente: quando se consome um bem em lugar de
outro bem.

Bem de primeira necessidade: ao se aumentar a renda a quantidade
demandada se mantém inalterada pois, ao se tratar de algo de primeira
necessidade já fazia parte das antigas aquisições do indivíduo.

Bem intermediário: insumo de produção. Bem utilizado na produção de
outro bem.

Bens de capital: servem para a produção de outros bens,
especialmente os bens de consumo, tais como máquinas, equipamentos e
instalações de uma indústria.

Bens duráveis: categoria de bens que tem utilidade durante um
período de tempo. Abrange os bens de consumo duráveis e os de capital.

Bens de consumo duráveis: são bens que prestam serviço durante um
período de tempo relativamente longo.

Bens de consumo não-duráveis: são bens que são usados somente
uma vez.
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Carne de frango e carne bovina são bens substitutos.
Sal, açúcar, arroz, feijão são considerados bem normal.
Leite e chá são bens substitutos.
Laranja e tangerina são bens substitutos.
Carne de segunda é um bem inferior.
Pão e manteiga são bens complementares.
Manteiga e margarina são bens substitutos.
Café e açúcar são bens complementares.
Uma Ferrari é um bem de luxo.
Um relógio Parmigiani Fleurier é um bem de luxo.
Lingote de aço é um bem intermediário.
Automóvel é um bem de consumo durável.
As máquinas são bens de capital.
Garrafas de whisky são bens de consumo não duráveis.
Pizza é um bem de consumo não durável..
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Se beber,
Não dirija!



Um bem é tudo o que tem utilidade e satisfaz a necessidade humana.
Os bens livres são aqueles que existem em quantidade ilimitada e

podem ser obtidos com pouco ou nenhum esforço humano, ou seja, sua
utilização não implica relações de ordem econômica.

Os bens livres não possuem preço como o ar, o mar e a luz solar. O
ar é um bem livre, pois a Terra oferece oxigênio para todas as pessoas em
quantidades maiores do que as desejadas por todos os indivíduos.

A água para a população índigena no Alto Xingu, no Centro-Oeste do
Brasil, é um bem livre. Já para a população urbana da cidade de São Paulo,
no Sudeste do Brasil, é um bem econômico.
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Fatores de Produção Tipo de Remuneração

Terra Aluguel

Trabalho Salário

Capital Juro

Tecnologia Royalty

Capacidade Empresarial Lucro

“Os fatores de produção também chamados de recursos de produção

da economia, são compostos pela terra, trabalho, capital, tecnologia e
capacidade empresarial” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.10).

Cada fator de produção tem uma remuneração correspondente,
aluguel, salário, juro, royalty e lucro. Os salários mais os aluguéis, os juros, os
royalties, e mais os lucros formam a renda da economia de mercado.

Quadro 2. Os Fatores de Produção.
Fonte: Vasconcellos & Garcia (2010).

1.7 Os Fatores de Produção
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Fatores de Produção Características
Terra (L) O fator terra constitui a base sobre a qual se exercem as atividades

dos demais recursos produtivos. As reservas naturais, renováveis ou
não, encontram-se na base de todo o processo de produção.

Trabalho (L) O fator trabalho é constituído da população economicamente ativa
(PEA) e da população economicamente inativa (PEI).

Capital (K) O fator capital compreende o conjunto das riquezas acumuladas
pela sociedade; e é com o emprego delas que a PEA se equipa para
o exercício das atividades de produção.

Tecnologia (T) O fator tecnologia é constituído pelo conjunto de conhecimentos e
habilidades de saber fazer (savoir faire) e de como fazer (know-
how) que dão sustentação ao processo de produção e transmite-se
de geração a geração.

Capacidade
Empresarial (CE)

O fator capacidade empresarial reúne um conjunto de qualificações
que os diferenciam em relação a população economicamente
mobilizável (PEA e PEI).

Quadro 3. As características dos Fatores de Produção na economia de mercado.
Fonte: ROSSETTI.

1.7 Os Fatores de Produção



Para a Teoria Econômica a remuneração dos fatores de produção (FP),
terra, trabalho, capital, tecnologia e capacidade empresarial, é um problema
particular da Teoria do Valor e dos Preços.

A formação do valor e dos preços do fator de produção é determinada
pela grandeza de sua contribuição e pelas condições de oferta e demanda de
cada fator. Portanto, FP = L, L, K, T e CE.

Capital é o conjunto de bens econômicos heterogêneos, tais como
máquinas, instrumentos, fábricas, terras, matérias-primas, etc., capaz de
produzir bens e serviços. Capital também pode ser financeiro para comprar
máquinas, equipamentos, etc.
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Microeconomia

A Microeconomia (Microeconomics) é o ramo da Economia que estuda o
comportamento de entidades individuais como as empresas, as famílias e o
Governo.

Macroeconomia

A Macroeconomia (Macroeconomics) é o ramo da Economia que estuda o
desempenho global da economia capitalista como o crescimento econômico, a
inflação e o desemprego.

1.8 Divisão do Estudo 
da Economia

Economia Internacional

“Analisa as relações econômicas entre residents e não residents do país, as
quais envolvem transações com bens e serviços e transações financeiras”
(Vasconcellos; Garcia, 2010, p.15).

Desenvolvimento Econômico

“Preocupa-se com a melhoria do padrão de vida da coletividade ao longo do
tempo. O enfoque é também macroeconômico, mas centrado em questões
estruturais e de longo prazo (…)” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.15).



A Microeconomia e a Macroeconomia, essas duas teorias econômicas
originam-se dos prefixos: micro, pequeno, pequenas coisas; macro, grande,
grandes coisas.

A Microeconomia aborda o estudo do comportamento individual dos
agentes econômicos, como as famílias e as empresas (the households and the
firms), além do Governo, e às relações de mercado que entre eles se
estabelecem. Aborda também a Teoria dos Preços, Teoria do Consumidor,
Teoria da Firma e Teoria da Produção.

A Macroeconomia aborda o estudo das relações entre os grandes
agregados econômicos. Os agentes econômicos são as famílias, as empresas, o
Governo e o resto do mundo, que têm como principal objetivo promover o
crescimento econômico, o pleno emprego, a estabilidade de preços e a
distribuição de renda socialmente mais justa, aplicando os instrumentos de
política econômica (política fiscal, política monetária, política cambial e política
comercial).
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De acordo com o economista australiano Colin Grant Clark, em 1930,
existe três setores básicos na economia: o primário, o secundário e o terciário.

O setor primário compreende a agricultura, a pecuária, a pesca, a
aquicultura e a caça, além do extrativismo vegetal e mineral.

O setor secundário é a indústria.

O setor terciário agrupa todas as atividades econômicas de serviços
como o comércio, bancos, faculdades, hospitais, consultórios, consultorias, etc.
Destacamos o turismo, a indústria sem chaminé, gera 1 em cada 11 empregos
no mundo. A França é o maior destino turístico do mundo, encantando 85,0
milhões turistas estrangeiros com a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, a Pirâmide
do Louvre e o rio Sena, segundo dados de 2014 da OMT (Organização Mundial
do Turismo). O setor turístico francês arrecadou US$ 102,6 bilhões em 2014, de
acordo com os dados da WTTC (World Travel & Tourism Council).
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Setor Primário: reúne as atividades agrícolas e extrativistas, aquelas
produtoras de matérias-primas como soja, cana-de-açúcar, abacaxi, café,
minério de ferro, petróleo, ouro, prata, turmalina, algodão, tabaco, entre
outros produtos. A pecuária (bovina, suína, caprina etc.) e a pesca (enorme
potencial de exploração das riquezas marítimas) fazem parte também.

Setor Secundário: atividades industriais que irão transformar as matérias-
primas. Esse setor subdivide-se em indústrias de base, que engloba as
indústrias que produzem bens para outras indústrias, exemplo, a indústria
metalúrgica produz aço para a indústria automobilística. E as indústrias de
bens de consumo duráveis como carros, aviões, bicicletas e sapatos e bens de
consumo não-duráveis como chocolates, vinhos, garrafas de whisky, iogurtes e
sorvetes.

Setor Terciário: engloba os serviços como bancos, construção civil,
transportes, educação, saúde, comércio, telecomunicações, turismo, comércio
exterior, seguradoras, imobiliárias, etc. É uma gama imensa de atividades
profissionais, como por exemplo, o especialista em TI (Tecnologia da
Informação), a atendente do call center, sendo o setor econômico que mais
cresce na economia brasileira.

1.9 Os Setores Básicos
da Economia
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Produção: Refere-se aos equipamentos, máquinas, matérias-primas,
trabalho, entre outros termos relacionados com a produção realizada pelos
agentes econômicos.

Circulação: Troca corrente no mercado. No começo da humanidade
acontecia na forma de escambo, trocando mercadorias abundantes por
outras que estavam em falta. Com a evolução das sociedades os padrões
monetários foram se modificando. Hoje, moeda-papel, cheque e cartão de
crédito são utilizados para saldar as dívidas.

Distribuição: Refere-se à distribuição dos produtos gerados através
da renda medida em nível nacional ou mesmo empresarial. Propriedades,
lucros, remunerações, entre outros.

Consumo: Uso de um bem ou serviço. A geração de emprego é
abalada de forma crucial, quando o trabalhador desempregado não consome
e nem aquece as atividades econômicas para sanar as dívidas privadas.

1.10 Noções Básicas 
de Economia
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2. EVOLUÇÃO DO PENSAMENTO 
ECONÔMICO

Adam Smith



Grécia Antiga

“Na Grécia Antiga, as primeiras referências conhecidas à Economia
aparecem no trabalho de Aristóteles (384-322 a.C.), que aparentemente foi
quem cunhou o termo economia (oikonomía) em seus estudos sobre aspectos
de administração privada e sobre finanças públicas. Também encontramos
algumas considerações de ordem econômicas nos escritos de Platão (427-347
a.C.) e de Xenofonte (440-335 a.C.)” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.18).

Mercantilismo

“A partir do século XVI observa-se o nascimento da primeira escola
econômica: o mercantilismo. Apesar de não apresentar um conjunto técnico
homogêneo, o mercantilismo tinha algumas preocupações explícitas sobre a
acumulação de riquezas de uma nação” (Vasconcellos; Garcia, 2010, p.18).

Fisiocracia

“No século XVIII, uma escola de pensamento francesa, a fisiocracia,
elaborou alguns trabalhos importantes. Os fisiocratas sustentavam que a terra
era a única fonte de riqueza e que havia ordem natural que fazia com o
universo fosse regido por leis naturais absolutas, imutáveis e universais,
desejadas pela Providência Divina para a felicidade dos homens”
(Vasconcellos; Garcia, 2010, p.18). 65
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2.1 Precursores da Teoria 
Econômica

Os Clássicos

Adam Smith (1723-1790)

David Ricardo (1772-1823)

John Stuart Mill (1806-1873)

Jean-Baptiste Say (1768-1832)

Thomas Robert Malthus (1766-1834)

Fonte: Vasconcellos; Garcia (2010).
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2.1 Precursores da Teoria 
Econômica

Os Neoclássicos

Alfred Marshall (1842-1924)

Willian Jevons (1835-1882)

Léon Walras (1834-1910)

Vilfredo Pareto (1848-1923)

Arthur Pigou (1877-1959)

Fonte: Sandroni (2008).



O filósofo e economista escocês Adam Smith é o Pai da Economia
moderna. Adam Smith nasceu em 05 de junho de 1723, em Kirkcaldy, uma
pequena cidade portuária no Mar do Norte, no Condado de Fife, na Escócia.

Com o célebre livro An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth
of Nations (Uma Investigação Sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das
Nações), publicado em 09 de março de 1776, coincidentemente no ano da
Independência dos Estados Unidos da América (EUA), Adam Smith tornou-se o
primeiro economista e um dos mais influentes do mundo.

O clássico A Riqueza das Nações, é uma abreviação da obra prima de
Adam Smith, que influenciou políticos como John Adams, o primeiro vice-
presidente e o segundo presidente dos EUA no século XVIII, além de
economistas como Milton Friedman no século XX, e continua influenciando
políticos e economistas no século XXI.
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Nome: Adam Smith.

Pais: Adam Smith e Margaret Douglas.

Nascimento: 5 de junho de 1723, em Kirkcaldy, Sul da Escócia.

Morte: 17 de julho de 1790, aos 67 anos, Edimburgo, capital da Escócia.

Cônjuge: Nunca casou e não teve filhos.

Influências: Francis Hutcheson, David Hume, Benjamim Franklin, Voltaire,
Rousseau, Mirabeau, Diderot, Quesnay, Turgot e d'Alembert.

Influenciados: Thomas Robert Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill,
Friedrich von Hayek, Ludwig von Mises e Milton Friedman.

Obra prima: Em 1759, Adam Smith publicou o seu primeiro livro denominado
The Theory of Moral Sentiments (A Teoria dos Sentimentos Morais), obra que
lhe deu grande prestígio no Reino Unido e na França. O seu segundo livro, 17
anos depois do primeiro, em 1776, A Riqueza das Nações, a sua obra prima.

Curiosidade: Era filho único de Adam Smith, um fiscal da âlfandega, e de
Margaret Douglas, sua segunda esposa, que descendia de proprietários de
terras do Condado de Fife. Seu pai, infelizmente, morreu no mesmo dia do seu
nascimento em Kirkcaldy.
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Adam Smith

2.3 Os 243 anos de 
A Riqueza das Nações



A gaita de fole, o kilt e o whisky são símbolos da Escócia conhecidos
mundialmente. A Escócia é um dos quatro países integrantes do Reino Unido e
está localizada ao Norte da Inglaterra.

Um dos livros mais importantes da humanidade foi publicado pela
primeira vez em Londres, capital do Reino Unido, por um filósofo escocês.

Esta obra prima do pensamento econômico foi escrita no início da
Revolução Industrial, que começou na Grã-Bretanha, em meados do século
XVIII. Neste livro de Economia, o Professor de Filosofia Moral da Universidade
de Glasgow, a cidade mais populosa da Escócia e localizada na costa ocidental
do milenar país europeu, defende a liberdade econômica (economic freedom).

Em Londres, aos 53 anos de idade, o filósofo iluminista torna-se o
primeiro economista do mundo. O nome dele é Smith, Adam Smith.
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A Riqueza das Nações (The Wealth of Nations) foi publicada em 1776
em dois volumes com cinco livros:

Livro Primeiro: As Causas do Aprimoramento das Forças Produtivas do Trabalho
e a Ordem Segundo a qual sua Produção é Naturalmente Distribuída Entre as
Diversas Categorias do Povo;

Livro Segundo: A Natureza, o Acúmulo e o Emprego do Capital;

Livro Terceiro: A Diversidade do Progresso da Riqueza nas Diferentes Nações;

Livro Quarto: Sistemas de Economia Política;

Livro Quinto: A Receita do Soberano ou do Estado.
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A primeira edição de A Riqueza das Nações foi publicada em dois
volumes, dos quais o primeiro volume contém os Livros I, II e III, e o segundo
volume, contendo os Livros IV e V.

A primeira edição em 1776 foi integralmente vendida em apenas seis
meses, sendo vendida ao preço de uma libra e 16 xelins. A segunda edição foi
no início de 1778. A terceira edição no fim de 1784. No ano de 1786, temos a
quarta edição. Já a quinta e última edição, em 1789, ano da Revolução
Francesa. Em vida, Adam Smith, realizou cinco edições de sua obra prima.

O livro clássico de Adam Smith contém 32 capítulos, e durou 12 anos
para ser publicado, de 1764 a 1776. O Livro Primeiro tem 11 capítulos. O Livro
Segundo tem cinco capítulos. O Livro Terceiro consta quatro capítulos. O Livro
Quarto apresenta nove capítulos. E o Livro Quinto tem três capítulos.

Adam Smith não se casou nem teve filhos e como bom representante da
burguesia britânica em ascensão, considerava os elevados impostos um
grande obstáculo ao crescimento da economia. Smith (1983, p.35) na
Introdução escreve: “O trabalho anual de cada nação constitui o fundo que
originalmente lhe fornece todos os bens necessários e os confortos materiais
que consome anualmente”.
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Num artigo publicado no site do COFECON (Conselho Federal de
Economia) intitulado Grandes Economistas VIII: Adam Smith e a riqueza das
nações, o economista e vice-diretor da Faculdade de Economia da FAAP
(Fundação Armando Álvares Penteado), Prof. Luiz Alberto Machado, enfatiza
que, “Por isso, muito do que se fala ou se escreve a respeito de Smith e de
outros grandes pensadores não é exatamente o que eles pensaram ou
escreveram, mas sim a interpretação, nem sempre precisa, de uma terceira
pessoa. Daí a recomendação, contida também na introdução já mencionada
de Winston Fritsch, de que no estudo da história do pensamento econômico,
nada substitui o original”.

Em seguida, o Prof. Luiz Alberto Machado, ex-presidente do CORECON-
SP (Conselho Regional de Economia de São Paulo) e do COFECON, comenta
que, “O número de ideias extraordinárias contidas em A Riqueza das Nações é
enorme. Dividido em 5 partes (ou livros) a obra começa pelo entendimento do
funcionamento da economia (livros 1 a 3) para depois apresentar reflexões
sobre a economia (livros 4 e 5), incluindo no livro 5 uma discussão acerca do
papel do Estado na economia”.
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A Riqueza das Nações (La Riqueza de las Naciones) é a obra prima do

economista liberal Adam Smith. O livro oferece uma das primeiras descrições
econômicas, de que o que constrói a riqueza da nação é o trabalho (labor).
Smith é o precursor da teoria do valor-trabalho (the labor theory of value).

Através da reflexão liberal sobre a economia no início da Primeira
Revolução Industrial, o livro do Pai do Liberalismo Econômico, aborda grandes
temas como a divisão do trabalho, especialização (specialization),
produtividade e mercado livre em pleno século XVIII.

A riqueza requer produtividade; a produtividade requer especialização; a
especialização requer divisão do trabalho; por sua vez, a divisão do trabalho
requer troca; a troca requer mercado livre; por sua vez, o mercado livre
requer um sistema de preços; e o sistema de preços requer ordem monetária.
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No Livro I, Capítulo I, Adam Smith (1983, p.41) enfatiza que, “O maior
aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da
habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em toda parte
dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho”.

Aprendemos com Smith sobre a divisão do trabalho (division of labor).
Smith usou o famoso exemplo dos trabalhadores em uma pequena fábrica de
alfinetes, em Kirkcaldy, para descrever os benefícios criados pela divisão do
trabalho.

Aprendemos que o trabalho é um conjunto de atividades produtivas ou
criativas, que o ser humano exerce para atingir um determinado fim. Já a
divisão do trabalho faz com que o trabalhador produtivo adquira, com a tarefa
repetitiva, uma agilidade maior e com isso fique treinado na execução de seus
movimentos, provocando assim uma diminuição do tempo gasto e um
aumento na produção.
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Eram 10 trabalhadores e aproximadamente 18 operações distintas para a
produção de um simples alfinete na fábrica escocesa:
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1. Desenrola o arame; 10. Monta a cabeça do alfinete;

2. Endireita o arame; 11. Ajusta a cabeça do alfinete;

3. Corta o arame; 12. Alveja o alfinete;

4. Faz as pontas do alfinete; 13. Polimento do alfinete 
(parte 1);

5. Afia as pontas para a colocação 
da cabeça do alfinete;

14. Polimento do alfinete 
(parte 2);

6. Esmerilha o topo do arame para 
receber a cabeça (parte 1);

15. Polimento do alfinete 
(parte 3);

7. Esmerilha o topo do arame para 
receber a cabeça (parte 2);

16. Prateia os alfinetes;

8. Esmerilha o topo do arame para 
receber a cabeça (parte 3);

17. Insere os alfinetes na cartela;

9. Esmerilha o topo do arame para 
receber a cabeça (parte 4);

18. Prepara a própria embalagem 
dos alfinetes.

2.3 Os 243 anos de 
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Entre os 10 trabalhadores, cada um executava uma tarefa distinta na
fábrica de alfinete (pin factory). Esta divisão do trabalho gerava a
especialização do trabalho, e consequentemente a produção de 48 mil
alfinetes no final do dia. Se trabalhassem isoladamente não conseguiram
produzir nem um único alfinete em um dia.
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Ler os cinco volumes de A Riqueza das Nações não é tarefa das mais
fáceis, entretanto, é um livro de leitura muito valiosa, porque Smith defende a
liberdade de mercado no século XVIII.

Para o economista americano Paul Samuelson (1975, p.46), Prêmio
Nobel de Economia de 1970, “Adam Smith, cujo livro, The Wealth of Nations
(1776), constitui o embrião da moderna Economia ou Economia Política,
vibrou ao reconhecer uma ordem no sistema econômico. Apregoou o princípio
da “Mão Invisível”: cada indivíduo, ao procurar apenas a satisfação de seus
interesses egoístas, era levado, como por uma mão invisível, a obter o melhor
para todos, de modo que qualquer interferência do governo na livre
concorrência poderia ser classificada, com quase toda certeza, de prejudicial”.

Para Adam Smith, a riqueza de um país depende da divisão do trabalho,
além da acumulação de capital. Logo, a acumulação de capital leva ao
crescimento econômico. Para Smith, no entanto, o ponto principal que causa o
crescimento econômico é a divisão do trabalho, que garante a redução dos
custos de produção e a queda dos preços das mercadorias.

A divisão do trabalho incrementa a quantidade produzida, por três
razões: 1. A destreza dos trabalhadores; 2. A poupança do tempo; 3. As
invenções para a produção.
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Smith sustentava que a riqueza de uma nação depende da produtividade

do trabalho e da proporção de trabalhadores que se empregam de maneira
produtiva.

De acordo com o Livro Primeiro, Capítulo I, Adam Smith (1983, p.43)
revelou que, “Esse grande aumento da quantidade de trabalho que, em
consequência da divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de
realizar, é devido a três circunstâncias distintas: primeiro lugar, devido à maior
destreza existente em cada trabalhador; em segundo, à poupança daquele
tempo que, geralmente, seria costume perder ao passar de um tipo de
trabalho para outro; finalmente, à invenção de um grande número de
máquinas que facilitam e abreviam o trabalho, possibilitando a única pessoa
fazer o trabalho que, de outra forma, teria que ser feito por muitas”.

Para Adam Smith o trabalho era uma força homogênea nos países. As
diferenças nas tecnologias causaram as diferenças nos custos de produção de
bens. A riqueza de uma nação é a capacidade de produzir bens e serviços
(goods and services) que tem seus cidadãos.
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O cidadão comum ao procurar o seu próprio interesse (self-interest),

automaticamente promove o interesse da sociedade em geral. Em uma
passagem célebre da primeira obra prima da Escola Clássica, Smith (1983,
p.50), no Livro Primeiro, Capítulo II, enfatizou que, "Não é da benevolência do
açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da
consideração que eles têm pelo seu próprio interesse. Dirigimo-nos não à sua
humanidade, mas à sua auto-estima, e nunca lhe falamos das nossas próprias
necessidades, mas das vantagens que advirão para eles".

A acumulação de capital provoca o aumento da divisão do trabalho, que
por sua vez, afeta no aumento da produtividade, que em seguida, gera o
aumento do lucro, e este último provoca mais acumulação de capital.

Smith escreveu sua obra mais famosa em 1776, ano da morte do seu
grande amigo, o filósofo escocês David Hume. Nos últimos 243 anos
permaneceram valiosos os conhecimentos dos cinco livros: O Livro I discute os
problemas associados à divisão do trabalho. O Livro II discute a acumulação
de capital. O Livro III trata de questões relacionadas ao desenvolvimento
econômico das nações. O Livro IV consiste numa crítica ao mercantilismo e a
fisiocracia. E o Livro V contém proposições sobre a responsabilidade do
Estado.
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Muitos já ouviram as ideias de Adam Smith sobre a divisão do trabalho, a

livre concorrência, a acumulação de capital ou a propensão do homem à troca.
Smith, na segunda metade do século XVIII, esclareceu os significados de valor
de uso, valor de troca, como também, de demanda efetiva e demanda
absoluta.

Poucos leram o livro clássico de Adam Smith na íntegra, na qual
descobriremos como melhorar a produtividade, porque devemos pagar bons
salários, a importância do pensamento a longo prazo e sobretudo, a defesa da
não intervenção do Estado na economia de mercado.

Descobriremos relendo A Riqueza das Nações que na alocação de capital,
quando tem liberdade econômica, cada um busca o caminho mais vantajoso
como aplicar o seu capital. Com o impacto da Revolução Industrial, Adam
Smith defendeu que toda intervenção do Estado na economia capitalista é
completamente condenável. No século XVIII, Smith procurou a resposta para
uma pergunta bastante atual: Por que alguns países são ricos, e outros não?
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Segundo o Professor de Economia, o economista Marcus Eduardo de

Oliveira (2010, p.22), do Centro Universitário FIEO (UNIFIEO), em seu livro
digital intitulado Pensando como um Economista: Síntese de Reflexões, “O
VALOR DE USO de um bem está ligado à sua utilidade. O VALOR DE TROCA se
baseia na capacidade de seu detentor obter outros bens no mercado. Para
Smith, não há necessariamente uma relação entre valor de uso e valor de
troca. Usando o Paradoxo da Água e do Diamante ele ressalta: A água é útil,
portanto, tem valor de uso, no entanto, não tem valor de troca. Já o
diamante, não tem valor de uso, mas com ele se pode obter muitas outras
coisas em troca. O valor de troca de um produto é essencialmente definido
pela quantidade de trabalho necessário para sua realização”.
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Em pleno século XVIII, Smith considerava a água como o bem livre e o

diamante como um bem econômico. Hoje, em pleno século XXI, nós
consideramos a água (por exemplo, um copo de água mineral de 200 ml no
valor de R$ 1,50) e o diamante (por exemplo, com 84 quilates no valor de US$
16,2 milhões) como bens econômicos, porque são escassos e têm preços.

Atualmente, os bens livres na economia se resumem ao ar, os raios
solares e o mar, porque são abundantes e não têm preços. Na pequena cidade
portuária de Cabedelo, podemos desfrutar o mar, os raios solares e o ar puro,
sem pagar absolutamente nada.

84R$ 1,50 US$ 16,2 milhões
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A Riqueza das Nações (La Richesse des Nations) é um livro em que

poderemos refletir sobre o Paradoxo do Valor: Por que o diamante é mais caro
do que a água? Se a utilidade da água é muito maior do que o diamante. O
valor de uso é aquele valor de utilidade de um determinado bem. O valor de
troca é aquele valor de troca de um bem por outros bens.

O valor de troca do diamante é extremamente superior do que o da
água. A água é um bem que todos nós precisamos para viver, enquanto nós
podemos certamente viver sem diamante. O valor de troca é o trabalho
necessário para produzir um bem, logo, diamante requer mais trabalho
(trabajo).

Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, o
ODS número 6 é Água Limpa e Saneamento. A água se torna mais escassa a
cada ano, logo mais cara. A água será o bem mais raro na segunda metade do
século XXI, logo será o mais disputado nos cinco continentes. O Brasil
concentra 12% da água disponível no planeta. Haverão grandes problemas na
Terra, devido a falta de água potável para saciar a sede dos atuais 7,7 bilhões
de habitantes, e sobretudo, os 8 bilhões em 2030 e os 9 bilhões em 2050.
Precisamos economizar água o mais rápido possível.
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De acordo com o economista escocês Adam Smith (1983, p.61), “Nada é

mais útil que a água, e no entanto dificilmente se comprará alguma coisa com
ela, ou dificilmente se conseguirá trocar água por alguma outra coisa. Ao
contrário, um diamante dificilmente possui algum valor de uso, mas por ele se
pode, muitas vezes, trocar uma quantidade muito grande de outros bens”.

Só o trabalho humano produz valor, valor de uso, sobretudo, valor de
troca. Os trabalhadores escoceses produzem o melhor whisky do mundo, uma
das bebidas favoritas da humanidade. Os trabalhadores utilizam água quente,
e misturam com malte puro, blended, grãos, outros produtos, na fabricação de
whisky escocês, e o envelhecem por no mínimo três anos em barris de
carvalho.

Para Smith (1983, p.65), “Sempre e em toda parte valeu este princípio: é
caro o que é difícil de se conseguir, ou aquilo que custa muito trabalho para
adquirir, e é barato aquilo que pode ser conseguido facilmente ou com muito
pouco trabalho”. Smith mostrou que o trabalho constituía a única base
reguladora para determinação do valor.
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Adam Smith (1983, p.93-94) enfatizou em pleno século XVIII, “O homem

sempre precisa viver de seu trabalho, e seu salário deve ser suficiente, no
mínimo, para a sua manutenção”. Portanto, 243 anos após sua publicação, a
obra clássica de Smith não perdeu a capacidade de se manter atual.

O salário mínimo no Brasil é insuficiente para comprar os produtos da
cesta básica, de higiene pessoal e de limpeza, além do pagamento das contas
mensais de água, energia elétrica, telefone fixo, etc.

Para o DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos
Socioeconômicos), “Em novembro de 2019, o salário mínimo necessário para a
manutenção de uma família de quatro pessoas (um casal com dois filhos
menores de 21 anos) deveria equivaler a R$ 4.021,39, ou seja, 4,0294 vezes
maior do que o mínimo de R$ 998,00, que entrou em vigor em 1º de janeiro
de 2019, conforme definição do Governo Federal”.

Em 2016 ocorreram muitas demissões, muitos passaram fome, muitos
viveram de favores alheios, devido a forte intervenção do Estado na economia,
com políticas fiscal e monetária contracionistas, e muitos enfrentaram sérias
dificuldades para pagar as contas mensais, outros foram despejados.
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Destacamos que após uma estada na França, entre 1764 e 1766, como

tutor do Duque de Buccleuch, Adam Smith realizou inúmeros contatos com os
fisiocratas franceses e leu as suas principais obras. Livros como Tableau
Économique (Quadro Econômico), de François Quesnay, influenciaram Smith.

Os fisiocratas franceses Quesnay, Turgot, Gournay, Mirabeau e Du Pont
eram os grandes defensores da mais ampla liberdade econômica e
propagavam em pleno século XVIII, “laissez-faire, laissez-passer, le monde va
de lui-même” (deixa fazer, deixa passar, o mundo caminha por ele mesmo).

Entre 1750 e 1780, os fisiocratas liderados por Quesnay ligavam a ideia
de riqueza da nação à terra, já Smith considerava o trabalho. Para os
fisiocratas a origem da riqueza está na agricultura e o Estado devia seguir
uma política de laissez-faire, conforme Smith sob quatro princípios: 1. A
racionalidade do homem econômico; 2. As virtudes do individualismo; 3. O
automatismo das forças de mercado; 4. Os ajustamentos pela concorrência.
(ROSSETTI, 2002, p.307).
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Em Toulouse, Adam Smith começou a escrever sua obra prima para

passar o tempo nas horas vagas como tutor do jovem Duque de Buccleuch. As
viagens a Paris e a Genebra e, sobretudo, as reflexões com Voltaire, Rousseau,
Diderot, d’Alembert, Turgot e Quesnay influenciaram no pensamento de Smith.
Quando ele voltou à Londres, e posteriormente, à Kirkcaldy (na época, 2.500
habitantes, hoje, em torno de 50.000 habitantes) intensificou os capítulos de A
Riqueza das Nações, que lhe custou dez anos de pesquisa em sua biblioteca
particular de mais de três mil volumes.

Smith nos Cafés de Paris entendeu a importância da liberdade, da
liberdade econômica, das liberdades individuais e da livre concorrência.
Entendermos a livre concorrência como a disputa competitiva entre os
produtores pela defesa dos seus próprios interesses e pela maximização dos
seus próprios lucros que constitui o motor do desenvolvimento da economia
capitalista.

Adam Smith nos Cafés de Paris buscou as respostas para várias
perguntas, duas delas são extremamente atuais: Como criar uma economia
que seja ao mesmo tempo rentável e civilizada? Como criar uma economia
que possa conciliar os valores humanos com as necessidades das empresas?
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A Revolução Industrial começou em 1764 com a invenção da Spinning
Jenny, uma máquina de fiar hidráulica e inventada pelo inglês James
Hargreaves e avançou com a criação do motor à vapor pelo engenheiro
escocês James Watt em 1769. A Revolução Industrial, a Independência dos
EUA em 1776 e a Revolução Francesa em 1789 foram grandes acontecimentos
burgueses no século XVIII.

Thomas Jefferson foi um dos autores da Decleração de Independência
dos EUA em relação a Grã-Bretanha em 04 de julho de 1776. A luta pela
liberdade individual, pela liberdade das nações e pela liberdade econômica
mudaram os rumos da humanidade.

O filósofo iluminista e economista clássico Adam Smith foi o Pai do
Liberalismo Econômico, que pregava a liberdade econômica e introduziu o
termo invisible hand (mão invísivel) para simbolizar as leis naturais da oferta e
da demanda que regem a economia de mercado, logo não é necessário
nenhuma intervenção do Estado na economia para corrigí-la.
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Segundo os autores do livro intitulado Introdução à Economia, os
economistas americanos Paul Krugman (Prêmio Nobel de Economia de 2008,
pela sua análise dos padrões comerciais e áreas de atividade econômica) e
Robin Wells (2015, p.2), “Em 1776, em uma passagem famosa de seu livro A
Riqueza das Nações, o pioneiro economista Adam Smith escreveu sobre como
os indivíduos, buscando seu interesse próprio, muitas vezes acabam servindo
ao interesse da sociedade em seu conjunto. De um homem de negócios cuja
busca de lucro torna a nação rica. Smith escreveu: “Ele procura apenas seu
próprio ganho e, nisso, como em muitos casos, é levado por uma mão invisível
a promover um fim que não estava entre suas intenções. Desde então, os
economistas usam o termo “mão invisível” para se referir à maneira pela qual
uma economia de mercado consegue domar o poder do interesse próprio em
favor do bem da sociedade”.

Em 1740, Adam Smith entrou na Universidade de Oxford, e pós
gradou-se em Filosofia, após seis anos estudando na segunda universidade
pública mais antiga da Europa, localizada na cidade de Oxford, na Inglaterra.
Mas, Smith se sentiu infeliz por causa do péssimo nível de instrução superior
ofertada pelos professores públicos de Oxford e retornou a Escócia. De 1748 a
1751 foi professor de Retórica na Universidade de Edimburgo.
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Em 1773, Smith viaja para Londres e recebe o título de Fellow da Royal
Society of London, três anos depois, em 1776, na capital da Inglaterra,
termina e publica a sua magnum opus, A Riqueza das Nações.

O filósofo da mão invisível foi uma pessoa de bom humor, que pensava
em voz alta nas universidades ou nas praias escocesas, uma pessoa que
dedicava grande parte do seu tempo aos estudos, as leituras e a busca
constante do conhecimento, sendo capaz de explicar a riqueza da nação, em
pleno século XVIII, dominado pelo pensamento mercantilista, na qual a
riqueza era oriunda do ouro e da prata.

Smith revelou que o egoísmo individual aliada a ganância é benéfico para
a sociedade capitalista e que o trabalho é o grande responsável pela riqueza
das nações. Em outras palavras, quando uma pessoa busca o melhor para si,
toda a sociedade é beneficiada.

Em A Riqueza das Nações, em pleno século XVIII, Adam Smith revelou o
termo econômico mundialmente famoso, a mão invisível, ou seja, o
mecanismo de preço que promove o equilíbrio dos mercados numa sociedade
moderna industrial. Adam Smith foi um gênio que nasceu e morreu no Século
das Luzes.
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Adam Smith criticou severamente os pensamentos protecionistas e

alfandegários dos mercantilistas como Thomas Mun, Jean Bodin, Nicholas
Barbon e Antoino de Montchrestien, e sobretudo, o ministro da Economia e
conselheiro econômico do rei Luís XIV, o francês Jean Baptiste Colbert. O
termo “Mercantilismo” foi criado por Smith em 1776, a partir da palavra
mercari, em latim, que significa "gerir um comércio" de mercadorias.

Smith defendeu a liberdade de comércio entre as nações. Neste mercado
livre (free market), sem a intervenção do Estado na economia, o mercado
funcionaria automaticamente, como se houvesse uma mão invisível (an
invisible hand) de mercado ajeitando ou ajustando tudo, empurrando
naturalmente para o lado certo.

Na linda Escócia, terra de William Wallace, começa a Ciência Econômica.

Um sonho de um mundo melhor contagiou um jovem escocês de Kirkcaldy.
Não existem fronteiras para o ousado sonho deste economista escocês. Adam
Smith é o farol da liberdade econômica que continua iluminando as mentes
nos países do Hemisfério Norte quanto nos países do Hemisfério Sul.
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A Teoria Econômica moderna começou com o economista escocês Adam

Smith. Provavelmente, num dia ensolarado de domingo, apenas observando
pela janela o Sol nascendo, contemplando um belo dia, que Smith
compreendeu a importância do trabalho na riqueza da nação, ao contrário do
ouro e da prata do metalismo ibérico e da terra da fisiocracia francesa.

Em toda A Riqueza das Nações, há apenas uma vez a menção sobre a
mão invisível. É intrigante que a mão invisível que tenha ocorrido apenas uma
vez e mesmo assim já da metade para o fim, e somente duas outras vezes na
obra completa de Adam Smith, uma na A Teoria dos Sentimentos Morais, em
1759, outra no ensaio póstumo sobre a História da Astronomia, em 1795,
intitulado Ensaios Filosóficos, tenha exercido tamanho impacto sobre a história
do pensamento econômico.

A única ocorrência da mão invisível na A Riqueza das Nações se dá no
Capítulo II, do Livro Quarto, que tem como título “Restrições a Importação de
Mercadorias Estrangeiras que Podem Ser produzidas no Próprio País”. O trecho
em questão, já bastante conhecido mundialmente, é transcrito em seguida da
página 379:
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“Portanto, já que cada indivíduo procura, na medida do possível,

empregar seu capital em fomentar a atividade nacional e dirigir de tal maneira
essa atividade que seu produto tenha o máximo valor possível, cada indivíduo
necessariamente se esforça por aumentar ao máximo possível a renda anual
da sociedade. Geralmente, na realidade, ele não tenciona promover o
interesse público nem sabe até que ponto o está promovendo. Ao preferir
fomentar a atividade do país e não de outros países, ele tem em vista apenas
sua própria segurança; e orientando sua atividade de tal maneira que sua
produção possa ser de maior valor, visa apenas a seu próprio ganho e, neste,
como em muitos outros casos, é levado como que por uma mão invisível a
promover um objetivo que não fazia parte de suas intenções. Aliás, nem
sempre é pior para a sociedade que esse objetivo não faça parte das
intenções do indivíduo”.

A mão invisível é o termo econômico mais conhecido de Adam Smith. A
mão invisível (mano invisível) autorregula os mercados e sua eficiência só
ocorre com a plena aplicação do laissez-faire. A oferta e a demanda são
elementos fundamentais de um livre mercado, levando a sociedade capitalista
ao crescimento econômico.
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A Riqueza das Nações, de Adam Smith, é considerada a primeira obra

moderna sobre Economia Política e ditou os pilares do Liberalismo Econômico,
proporcionando a base intelectual de livre comércio (free trade) e expansão
econômica no século XVIII, pois atacava a política mercantilista promovida
pelos reis absolutistas.

Smith explicou que a mão invisível não funcionaria adequadamente se
houvessem impedimentos ao livre comércio. Smith era, portanto, um forte
oponente aos altos impostos e às intervenções do governo, que afirmava
resultar em uma economia menos eficiente, e assim fazendo gerar menos
riqueza. O conceito de mão invisível foi baseado em uma expressão francesa
laissez-faire, que significa que o governo deveria deixar o mercado e os
indivíduos livres para lidar com seus próprios assuntos. Smith foi um severo
crítico ao protecionismo, mesmo sendo o Comissário da Alfândega no Porto de
Edimburgo de 1778 até a sua morte.
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A mão invisível é uma famosa metáfora utilizada pelo filósofo moral e
economista escocês Adam Smith. A metáfora da mão invisível é usada para
ilustrar o livre mercado, a dinâmica de fazer as coisas acontecerem para o
bem maior da sociedade. A ideia é que os indivíduos, atuando em seu próprio
interesse, competem por recursos escassos. Devido a esta competição, os
recursos são utilizados da forma mais eficiente e eficaz, criando mais riqueza,
tanto para o sistema econômico, como também, para o próprio indivíduo.

A mão invisível orienta o processo econômico, levando ao resultado mais
benéfico para todos. A sociedade se beneficia porque as empresas obtém mais
lucro, o que leva a uma melhor qualidade de vida para todos. A mão invisível é
essencial para o livre mercado e para a sociedade trabalhar de maneira mais
eficiente e justa.

No livre mercado não há protecionismo nem subsídios. Os consumidores
são os reis, os empresários são os súditos. No livre mercado, as empresas
servem os consumidores de maneira eficaz, ofertando bens e serviços de
qualidade a preços cada vez menores, senão as empresas fecham as suas
portas.
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Na economia de mercado, o consumidor é o rei. Os consumidores
desejam comprar mais ao menor preço. As empresas almejam vender mais ao
maior preço. É o consumidor quem determina o que as empresas produzirão e
em que quantidade os bens serão produzidos. É o consumidor quem
determina quando uma empresa deve abrir ou fechar suas portas.

Mas, Adam Smith fracassou ou triunfou? Adam Smith estava equivocado
ou correto? O que dizer de Smith em plena crise econômica mundial? O que
Smith pregaria para países emergentes como o Brasil que enfrenta o
desemprego elevado e a dívida pública muito alta? Para Adam Smith, o Estado
não deve interferir na economia. Ela se ajusta por si só. Para Smith a riqueza
vem do trabalho, não do ouro ou da prata, nem tão pouco da terra. A mão
invisível harmoniza os interesses do indivíduo e da sociedade capitalista.

Adam Smith (1983), observou que: “Não é com o ouro ou a prata, mas
com o trabalho que toda a riqueza do mundo foi provida na origem, e seu
valor, para aqueles que a possuem e desejam trocá-la por novos produtos, é
precisamente igual à quantidade de trabalho que permite alguém adquirir ou
dominar”. O ponto de vista de Smith opõe-se às concepções mercantilistas,
que foram aplicadas pelos diversos estados absolutistas europeus.
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O pensamento econômico de Smith despertará novos caminhos de
liberdade nas faculdades e nas universidades. Os melhores anos de vida de
Adam Smith foram na Universidade de Glasgow. Em uma de suas cartas para
o filósofo escocês David Hume, ele disse: “de longe o mais feliz e honrado
período da minha vida”.

Segundo o economista Paulo Sandroni (2008, p.782), Professor da FGV
(Fundação Getulio Vargas), sobre a grande obra de Adam Smith, “A publicação
do livro coincidiu com a Revolução Industrial e satisfazia aos interesses
econômicos da burguesia inglesa. Nele, Smith exalta o individualismo,
considerando que os interesses individuais livremente desenvolvidos seriam
harmonizados por uma mão invisível e resultariam no bem-estar coletivo; essa
mão invisível entraria também no jogo do mercado dos fatores de produção,
enquanto imperasse a livre-concorrência. A apologia do interesse individual e
a rejeição da intervenção estatal na economia se transformariam em teses
básicas do liberalismo”.
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Por que alguns países são ricos enquanto outras nações são pobres? O

economista britânico Adam Smith explicou como a divisão de trabalho é um
elemento necessário e crucial para a riqueza da nação no século XVIII. Além
disso, a pioneira ideia de Smith, a mão invisível, demonstrava como os
indivíduos agindo para satisfazer seus próprios interesses na Escócia,
geralmente beneficiam outros não-intencionalmente na Inglaterra, na Irlanda
do Norte, no País de Gales ou qualquer outra nação.

A Riqueza das Nações é um livro obrigatório para qualquer economista,
estudante de Economia ou estudante da disciplina Economia que se preze. É
muito importante ler, reler e reler a obra prima de Adam Smith. O Pai da
Ciência Econômica disse, “Não existe arte que os governos aprendam mais
rapidamente do que sugar dinheiro do bolso do povo”.

Depois de 243 anos, a grande maioria dos brasileiros não conhecem a
obra prima de um maiores escoceses de todos os tempos, o maior deles foi o
poeta Robert Burns (1759-1796). Os brasileiros estão sofrendo com a maior
corrupção dos últimos 519 anos. Quantas mães estão chorando com a perda
do(a) seu(ua) filho(a) amado(a) pela violência que assola as ruas do Brasil?
Quantas mães terão que chorar ainda por causa da violência? Adam Smith
viveu por muitos anos ao lado da sua querida mãe na Escócia.
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Na reputada Universidade de Glasgow, na Escócia (Scotland), fundada
em 1451, Adam Smith estudou muito, estudou Humanidades em 1737 e foi
aluno de Francis Hutcheson, professor de Filosofia Moral, e posteriormente
nomeado professor de Lógica em 1751, no ano seguinte, professor titular de
Filosofia Moral, até 1764. Exerceu o cargo de reitor da University of Glasgow
de 1787 a 1789.
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Smith dividiu o capital entre fixo e flutuante. Dividiu também renda bruta

e renda líquida da terra, além de trabalho produtivo e improdutivo (lavoro
produttivo e improduttivo).

Para Smith (1983, p.285), “Existe um tipo de trabalho que acrescenta
algo ao valor do objeto sobre o qual é aplicado; e existe outro tipo, que não
tem tal efeito. O primeiro, pelo fato de produzir um valor, pode ser
denominado produtivo; o segundo, trabalho improdutivo. Assim, o trabalho de
um operário geralmente acrescenta algo ao valor dos materiais com que
trabalha: o de sua própria manutenção e o do lucro de seu patrão. Ao
contrário, o trabalho de um criado doméstico não acrescenta valor algum a
nada. (...) Uma pessoa enriquece empregando muitos operários, e empobrece
mantendo muitos criados domésticos”.
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Por exemplo, o advogado era um trabalhador improdutivo. O advogado

na Espanha, Portugal, França ou Escócia era um trabalhador que compõe o
trabalho improdutivo, ou seja, que não produz o valor necessário para a
reprodução de sua força de trabalho.

No Capítulo XI, do Livro Primeiro, Smith (1983, p.193) aborda os países
ibéricos: “Espanha e Portugal, ao contrário, parece haverem retrocedido.
Entretanto, Portugal representa uma parte mínima da Europa, e o declínio da
Espanha talvez não seja tão grande quanto geralmente se imagina. No início
do século XVI, a Espanha era um país muito pobre, mesmo em comparação
com a França, que tanto evolui desde essa época. O imperador Carlos V, que
com tanta frequência viajava pelos dois países, fez a conhecida observação de
que na França tudo se encontrava com fartura, ao passo que na Espanha
havia falta de tudo”.
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A obra prima de Adam Smith é leitura importante no Brasil. As ideias
extraordinárias de Smith são valiosas para a economia brasileira. O jornalista
Guzzo, da conceituada revista Veja, escreveu um artigo intitulado “Para o bem
de todos”, no qual aborda o famoso economista britânico (07.julho/2010,
p.142), “(...) Adam Smith – ele mesmo, no capítulo X do primeiro livro de A
Riqueza das Nações, a obra de 1776 que funciona como uma espécie de
marco zero para o entendimento do capitalismo. Ali se sustenta que a busca
do lucro através da iniciativa individual é a mais possante força de
transformação ao alcance dos seres humanos; é dela que vem, no fim das
contas, a criação das riquezas e, como resultado de sua inevitável distribuição,
o progresso, a libertação das pessoas e o avanço do bem-estar comum”.

A importância da mão invisível do mercado, de Adam Smith, não é
porque ela é uma mão, mas porque é invisível. No livre mercado reina o
próprio interesse quem ninguém vê. A busca do próprio interesse aliado ao
trabalho produtivo gera a riqueza da nação. Smith mostrou que a divisão do
trabalho é a base da riqueza de uma nação. Hoje, sabemos que muitos países
são ricos e desenvolvidos porque investem muito em educação de qualidade,
logo na especialização do trabalho.
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Adam Smith trata no Livro Quarto sobre drawbacks e cita-o várias vezes.
Segundo Paulo Sandroni (2008, p.265), drawback “Termo em inglês que
significa literalmente devolução ou reembolso e, que, utilizado no comércio
internacional, significa a devolução de impostos alfandegários pagos por
mercadorias importadas e que são reexportadas para um terceiro país”.

Smith escreveu no Capítulo I (1988, p.425), “A exportação foi estimulada
às vezes pelos drawbacks, às vezes por subsídios, outras por tratados
comerciais vantajosos com países estrangeiros e ainda pela implantação de
colônias em países distantes. Os drawbacks foram concedidos em duas
ocasiões: quando os produtos manufaturados do país estavam sujeitos a
alguma taxa ou imposto, muitas vezes no ato de sua exportação se devolvia
ao exportador toda a taxa cobrada ou uma parte dela; e quando se importava
mercadorias estrangeiras sujeitas a algum direito alfandegário, para exportá-
las novamente, às vezes restituía-se todo esse direito ou uma parte dele, por
ocasião da reexportação”.
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Uma das passagens mais marcantes da obra mais célebre de Adam

Simth, A Riqueza das Nações, para nós, os brasileiros, é que Smith (1983,
p.194) no Volume I cita seis vezes a maior e mais rica colônia portuguesa, o
Brasil: “A Nova Granada, o Iucatan, o Paraguai e os Brasis, antes de serem
descobertos pelos europeus, eram habitados por nações selvagens, que não
possuíam nem artes nem agricultura. (...), todos esses países já evoluíram
muito sob este aspecto”.

Já no Volume II, Adam Smith cita o Brasil colonial por 12 vezes. Graças à
divisão do trabalho e à especialização, atualmente, o Brasil é uma das maiores
potências agrícolas do planeta.

O Brasil será o maior fornecedor mundial de commodities agrícolas em
2020. Atualmente, o Brasil é líder mundial nas exportações de açúcar, café,
suco de laranja, de soja, carne bovina e carne de frango.
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Adam Smith (1983, p.198) chama atenção para o altíssimo valor da
importação de Portugal (na época a Metrópole) das riquezas do Brasil (naquela
época a Colônia): “Informa-nos também que, se avaliássemos a quantidade de
ouro anualmente importada dos Brasis para Lisboa com base na soma total dos
impostos pagos ao rei de Portugal – que parece ser 1/5 do metal-padrão –
poderíamos avaliá-la em 18 milhões de cruzados, isto é, 45 milhões de libras
francesas, equivalendo mais ou menos a 2 milhões de libras esterlinas”.

A visão portuguesa era administrar o Brasil Colônia para gerar riquezas
para a Metrópole, através do regime de monopólio comercial. Para Smith
(1983, p.201), “Uma vez computadas todas as despesas, ao que parece, a
quantidade total de ouro não pode, no mercado espanhol, ser vendida com
tanta vantagem como a quantidade total de prata. Com efeito, o imposto do rei
de Portugal sobre o ouro dos Brasis é o mesmo que o antigo imposto do rei da
Espanha sobre a prata do México e do Peru, ou seja, 1/5 do metal-padrão”.

No Livro Segundo, uma nova citação do Brasil colonial por Smith
(1983, p.314), “Tenham as mercadorias sido compradas com o ouro do Brasil
ou com a prata do Peru, esse ouro e essa prata, como o fumo da Virgínia,
devem, por sua vez, ter sido comprados com um produto interno do país ou
com alguma outra coisa anteriormente comprada com produtos do país”.
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Adam Smith de novo citou o Brasil colonial (1983, p.364), agora no
Capítulo I, do Livro Quarto, “Quando a quantidade de ouro e prata importada
em um país supera a demanda efetiva, não há vigilância ou controle do
Governo que consiga impedir sua exploração. Nem mesmo todas as leis
sanguinárias da Espanha e de Portugal são capazes de evitar a evasão do ouro
e da prata excedentes desses países. As contínuas importações, feitas do Peru
e do Brasil, ultrapassam a demanda efetiva da Espanha e Portugal, fazendo
com que o preço desses metais naqueles países desça abaixo do vigente nos
países vizinhos”.
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Com seus princípios liberais, outra citação de Smith (1983, p.407) do

Brasil Colônia: “Sem dúvida, seria mais vantajoso para a Inglaterra se ela
pudesse comprar os vinhos da França com suas próprias ferragens e tecidos
grosseiros do que com o fumo da Virgínia ou com o ouro e prata do Brasil e
do Peru. Um comércio exterior direto de bens de consumo sempre traz
vantagem maior do que um comércio indireto”.

.
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Para Smith o monopólio é um grande obstáculo ao crescimento da
economia de uma nação. Monopólio caracteriza-se por haver apenas um
vendedor de determinado bem ou serviço, com muitos consumidores, por
exemplos, a empresa privada ENERGISA (Energisa Paraíba - Distribuidora de
Energia S/A), que detém o monopólio do fornecimento de energia elétrica; e a
empresa pública CAGEPA (Companhia de Água e Esgoto do Estado da
Paraíba), que detém o monopólio do fornecimento de água e de esgoto,

ambas no estado da Paraíba.

Smith era totalmente contra o monopólio. Forma de organização de
mercado nas economias capitalistas, em que uma empresa domina a oferta de
determinado produto ou serviço que não tem substituto.

A legislação da maioria dos países proíbe o monopólio, com exceção
daqueles exercidos pelo Estado – produtos estratégicos (como petróleo, gás
natural e energia elétrica) e serviços públicos (correios e telecomunicações) –
e dos monopólios temporários garantidos pela posse de patentes e direitos
autorais.
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A CAGEPA, que detém o monopólio do fornecimento de água e de esgoto

na Paraíba, não permite que os consumidores residenciais escolham o seu
próprio hidrômetro (water meter). Por exemplo, não podemos escolher e
utilizar o hidrômetro Classe D ou eletrônico, da marca ARAD, empresa
israelense líder mundial na fabrição de hidrômetros, com alta tecnologia na
medição de água.

A CAGEPA escolhe pelo consumidor e coloca o hidrômetro Classe A, B ou
C, em nossas residências, podendo ser um hidrômetro Made in China, que
permite que o consumo de metros cúbicos de água, seja também, mensurado
pelo ar que passa pelo relógio do hidrômetro, como se fosse água, e que
aumenta a nossa conta mensal de água.
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Adam Smith, em pleno domínio do pensamento mercantilista, defendeu o

livre comércio e argumentou que as nações deveriam especializar-se na
produção de mercadorias com as quais tinham uma vantagem absoluta e
importar aquelas mercadorias que tinham uma desvantagem absoluta.

De acordo com o Prof. Paulo Sandroni (2008, p.876), Vantagem Absoluta
significa “Condição em que determinado produto ou serviço podem ser
oferecidos com preços de custo inferiores aos dos concorrentes. Em geral,
essa situação é criada pela especialização, mas no caso de produtos agrícolas,
a condição climática favorável é fundamental”.

Desde 9 de março de 1776, a obra prima de Adam Smith foi muito
importante para o crescimento do capitalismo industrial e mudou
completamente os rumos da humanidade. Adam Smith escreveu este livro em
Kirkcaldy, com bico de pena de ave, sob a luz de uma lamparina de óleo de
baleia e ouvindo os marulhos do Mar do Norte e o som das gaivotas no mar.

Adam Smith jamais poderia imaginar que conquistariam muitos leitores e
seguidores das suas ideias liberais. Da pequena cidade portuária escocesa
para a pequena cidade portuária paraibana, dois séculos e quarenta e três
anos depois.
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No Livro Quinto de A Riqueza das Nações, Smith (1983, p.41) expôs que,

“Portugal recebe anualmente do Brasil quantidade de ouro superior àquela
que pode utilizar em seu comércio interno, seja em forma de moeda ou de
baixelas de ouro ou prata”.

Posteriormente, Smith (1983, p.41) comentou que, “O Sr. Baretti foi
informado de que o paquete traz à Inglaterra, uma semana por outra, mais de
50 mil libras de ouro. Essa soma provavelmente foi exagerada. Ela
corresponderia provavelmente a mais de 2,6 milhões de libras por ano, o que
supera o que o Brasil supostamente fornece”.

A Riqueza das Nações tem 243 anos e foi publicada para tocar fogo no
mercantilismo. A obra prima de Smith foi publicada 66 anos antes da fundação
da Casa da Pólvora, em 1710, na Parahyba do Norte (atualmente, João
Pessoa, a terceira cidade mais antiga do Brasil, com 431 anos). A construção
militar portuguesa erguida para proteger a cidade da Capitania de
Pernambuco, a maior e mais rica região produtora de açúcar do mundo. A
Casa da Pólvora, no início do século XVIII, era importante para guardar as
armas e a pólvora na defensa das invasões dos navios espanhóis, franceses e
holandeses, além de navios piratas. A Riqueza das Nações, de Adam Smith, foi
fundamental para atacar os pensamentos mercantilistas.
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Aqui novamente retorna-se a questão em torno das colônias no Novo

Mundo, Adam Smith (1983, p.58) relatou que, “Depois das colônias dos
espanhóis, a dos portugueses no Brasil é a mais velha colônia de qualquer
nação européia na América. Entretanto, uma vez que durante longo período
depois da primeira descoberta não se encontraram no Brasil minas de ouro
nem de prata, e pelo fato de, em razão disso, ela propocionar pouca ou
nenhuma renda à Coroa, a colônia foi por muito tempo bastante
negligenciada; e, durante esse tempo de incúria, ela se desenvolveu,
tornando-se uma colônia grande e poderosa. Durante o período em que
Portugal estava sob o domínio da Espanha, o Brasil foi atacado pelos
holandeses, que tomaram posse de sete das catorze províncias em que estava
dividido”.

Diante das incertezas da economia mundial, muitos investidores estão
realizando aplicações seguras, uma delas é o ouro, um metal de transição
amarelo brilhante, pesado, dúctil e maleável que não reage com a maioria dos
elementos químicos.
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A palavra liberdade, que nós entendemos, hoje, surgiu com a
Revolução Francesa de 1789. A liberdade guiou o povo francês na luta pelos
seus direitos. A palavra igualdade, que nós compreendemos, na atualidade,
surgiu também com a Revolução Francesa. A igualdade guiou o povo francês
na luta pelos seus direitos em Paris.

Adam Smith é o Pai do Liberalismo Econômico. Foi um economista
liberal que defendeu a liberdade econômica, a propriedade privada, a
iniciativa privada, o livre mercado, a liberdade de imigração e, sobretudo,
nenhuma intervenção do Estado na economia de mercado, na época
predominava o mercantilismo do século XVIII e vigorava o pensamento dos
fisiocratas franceses.

Os ideais de Liberdade, Igualdade, Fraternidade (Liberté, Egalité,
Fraternité) ainda estão nas mentes e nos corações dos franceses e dos seus
simpatizantes no planeta, sobretudo nas Américas (12 países na América do
Sul, 20 países na América Central e 3 países na América do Norte).

Infelizmente, a igualdade não existe no mundo atual. Vivemos num
mundo tão desigual, tão injusto! Na Itália, dez italianos mais ricos têm mais
riquezas do que três milhões de italianos. Na França e no Brasil, os ricos estão
ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres.



Adam Smith distinguiu os artigos de necessidade ou artigos de luxo.

Adam discutiu a riqueza e a pobreza em plena Revolução Industrial. Smith
(1983, p.164) enfatizou que, “Onde quer que haja grande propriedade, há
grande desigualdade. Para cada pessoa muito rica deve haver no mínimo
quinhentos pobres, e a riqueza de poucos supõe a indigência de muitos”.

A Revolução Industrial foi implementada na segunda metade do século
XVIII e iniciou a fase do capitalismo industrial. A Revolução Industrial explorou
o trabalho de crianças nas fábricas inglesas. O trabalho infantil era visível no
início da Revolução Industrial, porque as crianças começavam a trabalhar aos
seis anos de idade de maneira exaustiva. A carga horária era equivalente a
uma jornada de trabalho de 14 horas por dia, pois começava às 5 horas da
manhã e terminava às 7 horas da noite. Os salários também eram bem
inferiores, correspondendo à quinta parte do salário de uma pessoa adulta.
Além disso, as condições de trabalho eram precárias e as crianças estavam
expostas a acidentes fatais como também a diversas doenças.
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Para Smith o Estado se limitava às funções de Defesa, de Justiça e de

manutenção das obras e das instituições públicas. No Livro V, Capítulo I, Adam
Smith (1988, p.3) destacou, “O primeiro dever do soberano, o de proteger a
sociedade contra a violência e a invasão de outros países independentes, só
pode ser cumprido recorrendo à força militar”.

Em seguida, Smith (1988, p.15-16) enfatizou, “O segundo dever do
soberano, o de proteger, na medida do possível, cada membro da sociedade
da injustiça ou opressão de todos os membros da mesma, ou o dever de
estabelecer uma administração judicial rigorosa, comporta igualmente gastos
cujo montante varia muito, conforme os diferentes períodos da sociedade”.

Posteriormente, Smith (1988, p.25) concluiu que, “O terceiro e último
dever do soberano ou do Estado é o de criar e manter essas instituições e
obras públicas que, embora possam proporcionar a máxima vantagem para
uma grande sociedade, são de tal natureza, que o lucro jamais conseguiria
compensar algum indivíduo ou um pequeno número de indivíduos, (...)”.
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Para Smith as três funções básicas do Estado são a Defesa, a Justiça e
os gastos com obras públicas, e defendeu, ainda, uma maior participação do
setor público na educação dos mais jovens.

Adam Smith teve uma preocupação muito grande com a educação. Como
aluno, professor de Lógica e Filosofia Moral e posteriormente reitor da
Universidade de Glasgow, centro do Iluminismo Escocês, defendeu a liberdade
de pensamento. Como Smith colocava, “o grande segredo da educação é
direcionar a vaidade para objetos próprios”.

Citando novamente o Prof. Luiz Alberto Machado, ex-vice-presidente do
COFECON, “No livro 5 da Riqueza das Nações, ele discutiu as três funções
básicas nas quais o exercício da autoridade política é imprescindível -
segurança externa, administração da justiça e provisão de bens públicos - e
defendeu, ainda, uma maior participação do setor público na educação
popular, com o intuito de compensar, ao menos parcialmente, o
empobrecimento existencial, ético e intelectual ("alienação") provocado pela
crescente especialização das funções fabris mediante a divisão interna do
trabalho”.

118

2.3 Os 243 anos de 
A Riqueza das Nações



Para Adam Smith (1983, p.296), no Livro Segundo, Capítulo III, “Foi esse

esforço, protegido pela lei e permitido pela liberdade de agir por si próprio de
maneira mais vantajosa, que deu sustentação ao avanço da Inglaterra em
direção à grande riqueza e ao desenvolvimento em quase todas as épocas
anteriores, e que, como é de esperar, acontecerá em tempos futuros”.

Smith escreve a Bíblia do Capitalismo e expressa sua fé no progresso da
sociedade, no indíviduo livre, no trabalho que gera a riqueza da nação. Este
livro mudou os rumos do mundo e tem valor na sociedade capitalista.

Na Coreia do Sul, A Riqueza das Nações é lida no trem bala a mais de
300 km/h pelos notebooks, tablets, celulares, smartphones, iPhones, iPads,
usando a internet mais veloz do planeta. Enquanto na Coreia do Norte,
provavelmente, é um livro proibido, é um livro que não está na pratileira da
biblioteca, ao lado de O Capital, de Karl Marx.
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Para Smith a livre concorrência levaria a queda dos preços das

mercadorias, na tentativa natural de baratear os custos de produção da
mercadoria, gerando riquezas para as nações. Para Smith a França era muito
mais rica do que a Espanha, porque o Governo deixava as pessoas em paz
para comprar e vender livremente, conforme os seus próprios interesses.

Na obra prima de Adam Smith: Qual era o país mais rico do mundo?
Muitos poderão pensar que a Inglaterra era o país mais rico. Errado! Inicia-se
a Revolução Industrial, que irá provocar um grande crescimento econômico da
Inglaterra. Outros pensarão, os EUA. Errado! Em 1776, os EUA declaram sua
independência política da Grã-Bretanha. Acredite, a China é a resposta certa.

Segundo Smith (1983, p.185), “A China é um país muito mais rico do que
qualquer região da Europa, e a diferença de preço dos gêneros alimentícios,
na China e na Europa, é muito grande. O arroz na China é muito mais barato
do que o trigo em qualquer parte da Europa”.

No Livro Terceiro cita cerca de 15 vezes a palavra “riqueza(s)”. Para
Smith (1983, p.394), no Capítulo I, “A riqueza do antigo Egito, a da China e a
do Industão demonstram suficientemente que uma nação pode atingir um
altíssimo grau de riqueza, mesmo que a maior parte de seu comércio seja
operada por estrangeiros”.
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Quando Smith publicou o seu segundo livro, a China era o país mais rico

do mundo. No século XVIII, Smith (1983, p.219) enfatizou, “Na China, país
mais rico do que qualquer outro da Europa, o valor dos metais preciosos é
muito maior do que em qualquer parte da Europa”.

Desde 2010, a China é a segunda maior economia do planeta, atrás
apenas dos Estados Unidos e a frente do Japão. A China é conhecida
mundialmente como a Fábrica do Mundo e caminha agora para ser o Shopping
Center do Planeta. A China ruma para ser a novamente a maior economia do
planeta em 2026, nas comemorações alusivas aos 250 anos de A Riqueza das
Nações.
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Na República Popular da China, atualmente, o país mais populoso do

mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, e o maior poluidor do planeta, e ao
mesmo tempo, o maior investidor em energia limpa, a obra prima de Adam
Smith, é uma Bíblia nas mãos dos estudantes universitários.

Com o apoio da Universidade de Glasgow, a Adam Smith Business School
organizou uma série de seminários em inglês, em Pequim e Xangai, para
ajudar os recém-licenciados navegar a primeira etapa de suas carreiras. Os
acontecimentos marcantes atraiu alunos de toda a China, bem como altos
funcionários das universidades chinesas para debater o pensamento liberal de
Adam Smith na Terra de Mao Tsé-Tung e de Deng Xiaoping.

Smith, no Livro I, Capítulo VIII (número de sorte na China), escreveu: “A
China foi por muito tempo um dos países mais ricos, isto é, um dos mais
férteis, mais bem cultivados, mais industriosos e mais populosos do mundo”.
As ideias de Adam Smith mudaram o mundo.

122

2.3 Os 243 anos de 
A Riqueza das Nações



Em sua obra prima, Smith, aborda também o oposto da riqueza, o

antônimo da opulência, a pobreza. No Livro Primeiro, Capítulo VIII, Smith
(1998, p.96) disse: “A pobreza das camadas mais baixas do povo chinês
supera de muito a das nações mais pobres da Europa”.

Posteriormente, Smith (1998, p.101) alerta: “A pobreza, embora sempre
desestimule o casamento, nem sempre o impede. Pelo contrário, parece até
favorecer mais a procriação. Uma mulher das regiões montanhosas, que passa
fome, muitas vezes gera mais de vinte filhos, ao passo que uma mulher fina e
bem alimentada muitas vezes não se dispõe sequer a gerar um, e na maioria
dos casos sente-se esgotada se tiver 2 ou 3”.

Nas altas montanhas da Escócia, Adam Smith buscou entender as
desigualdades existentes entre os ricos e os pobres. Nas Highlands escocesas
Smith refletiu muito sobre a riqueza e a pobreza no mundo.

Adam Smith (1983, p.317) expôs, “(…) a Holanda, que, em proporção

com a extensão da terra e com o número de habitantes, é de longe o país
mais rico da Europa, possui a parcela maior do comércio de transporte da
Europa. A Inglaterra, talvez o segundo país mais rico da Europa, (…)”.
Atualmente, a Alemanha é o país mais rico do continente europeu.
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No Capítulo III, do Livro Quarto, Smith (1983, p.324) relatou que, “A

população ressente-se imediatamente, com intensidade maior ou menor, de
cada novo imposto. Este sempre desperta comentários e encontra alguma
oposição. Quanto mais se tiver multiplicado os impostos, quando mais altos
tiverem sido sobre cada item de taxação, tanto mais alto a população gritará
contra cada novo imposto, tanto mais díficil se tornará encontrar novos itens a
serem tributados, ou então aumentar muito os tributos antigos”.

Numa entrevista ao Jornal Gazeta do Povo (04.02.2016), o presidente da
ANFAVEA (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), Luiz
Moan Yabiku Junior, com sede em São Paulo, disse que, “Brasileiro paga dois
carros e leva um. (...) Um Fiat Palio Fire (2 portas) custa R$ 28.360. O modelo
da FIAT poderia custar R$ 19.149 se não fossem os impostos”.
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Adam Smith figura nas atuais notas de £ 20 (vinte libras esterlinas) do

Reino Unido. A libra esterlina é considerada a mais valorizada das moedas,
superando o dólar americano e o euro.

Adam Smith (1983, p.261) no Livro Terceiro enfatizou que: “Toda pessoa
que tem um crédito de tal gênero, com um desses bancos, e, por exemplo,
toma dele um empréstimo de 1000 libras, pode reembolsar esta soma
gradualmente em prestações, em 20 e 30 libras por vez, sendo que o banco
desconta uma parte proporcional dos juros da soma total desde o dia em que
cada parcela é paga, até que o pagameto total seja reembolsado”.

Segundo Smith (1983, p.275), “O Banco da Inglaterra é o maior
banco de circulação na Europa. Foi fundado em decorrência de uma lei do
Parlamento, por uma carta patente do selo real, em data de 27 de julho de
1694”.
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No Capítulo I, do Livro Quarto, denominado Sistemas de Economia

Política do livro A Riqueza das Nações, Smith (1983, p.359) enfatizou que:
“Que a riqueza consista no dinheiro, isto é, no ouro e na prata, é uma ideia
popular que deriva naturalmente da dupla função do dinheiro, como
instrumento de comércio e como medida de valor. (...) Analogamente, supõe-
se que um país rico – da mesma forma que um indíviduo rico – é aquele que
tem muito dinheiro; nessa suposição, acumular ouro e prata em um país
constitui o caminho mais rápido para enriquecê-lo. Durante algum tempo após
a descoberta da América, a primeira pergunta dos espanhóis, quando
chegavam a alguma costa desconhecida, costumava ser esta: há ouro e prata
nas imediações?”.
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O então administrador aduaneiro no porto de Edimburgo, foi vítima de

uma grave doença. Em 17 de julho de 1790, em Edimburgo, capital da
Escócia, o Pai da Economia Política, morreu aos 67 anos. Foi enterrado no
pátio da igreja em Canongate, com um monumento simples dizendo: “Aqui
estão depositados os restos mortais de Adam Smith, autor da A Teoria dos
Sentimentos Morais e A Riqueza das Nações”.

Adam Smith, segundo os economistas Roberto Luis Troster & Francisco
Mochón (1999, p.61), “Pouco antes de sua morte, determinou que a maioria
de seus manuscritos fosse destruída”.

O grande iluminista escocês morreu um ano e três dias depois do início
da Revolução Francesa. Smith como economista clássico era de confiança no
desenvolvimento da economia, principalmente, se os países adotassem as
medidas liberais para promover a riqueza de uma nação.

Em 9 de março de 2019, A Riqueza das Nações completou 243 anos. Nos
cinco livros em dois volumes da obra prima de Adam Smith (1983, p.101)
refletimos que “Nenhuma sociedade pode florescer e ser feliz se a maioria dos
seus membros é pobre e miserável“.
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Para o economista alemão Karl Marx, o Pai do Socialismo Científico,
em seu principal livro Das Kapital: Kritik der Politischen Ökonomie (O Capital:
Crítica da Economia Política), de 1867, o capitalismo não era capaz de
possibilitar a igualdade entre as duas classes sociais, a burguesia e o
proletariado, porque a classe que detém apenas a força de trabalho, perde
muito mais do que ganha em relação à classe que detém os meios de
produção (matéria prima, máquinas, etc.) e se apropria da mais-valia que é
produzida pelo emprego da força de trabalho.

“Os marxistas têm como pilar de seu trabalho a obra O capital, de Karl
Marx (1818-1883), economista alemão que desenvolveu quase todo seu
trabalho como Friedrich Engels (1820-1895) na Inglaterra, na segunda metade
do século XIX. O marxismo desenvolve uma teoria do valor-trabalho, e
consegue analisar muitos aspectos da economia com seu referencial teórico”
(Vasconcellos; Garcia, 2010, p.25).
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Nome: Karl Heinrich Marx.

Pais: Heinrich Marx e Henriette Pressburg.

Nascimento: 5 de maio de 1818, em Tréveris, Alemanha.

Morte: 14 de março de 1883, aos 64 anos, em Londres, Inglaterra.

Cônjuge: Jenny von Westphalen, com teve 7 filhos.

Influências: Hegel, Feuerbach, Rousseau, Saint-Simon, Charles Fourier, Louis

Blanc, Robert Owen, Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill e Engels.

Influenciados: Friedrich Engels, Mikhail Bakunin, Vladimir Lenin, Leon
Trotsky, Eric Hobsbawm, Theodor Adorno e Jean Paul Sartre.

Obra prima: Em 1867 publicou Karl Marx o primeiro volume de sua obra mais
importante: O Capital. Os volumes II e III de O Capital foram editados por
Engels, em 1885 e em 1894. Publicados por Karl Kautsky o volume IV em 1905.

Curiosidade: Karl Marx ainda acende controvérsias e discussões pelo mundo
com sua proposta ideológica. Karl Marx junto com o filósofo alemão Friedrich
Engels, o seu melhor amigo, foram considerados os pais do Socialismo
Científico. Com Engels escreveu o célebre livro intitulado “Manifesto
Comunista”, em 1848. Marx descobriu as leis de funcionamento do capitalismo
e, com seu senso crítico, pode propor o socialismo científico.
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Na visão revolucionária de Marx o capitalismo é um modo de produção
historicamente transitório cujas contradições internas o levariam à sua queda.
O capitalismo é a exploração do proletariado pela burguesia. A burguesia é a
classe proprietária dos meios de produção. O proletariado é a classe
despossuída dos meios de produção, ela só possui a força de trabalho.

O termo econômico a mão de ferro do Estado é uma alusão à
economia planificada, idealizada pelo advogado russo Lenin (o “Homem de
Ferro), um dos principais líderes da Revolução Russa de 1917, onde o Estado
soviético liderado por Stálin (o “Homem de Aço”) controlou os meios de
produção (leia-se fatores de produção), por meio de três planos quinquenais a
partir de 1928.

Atualmente, a mão pesada do Estado é visível em Cuba desde 1 de
janeiro de 1959, ou seja, há 57 anos. A mão forte do Estado é visível também
na Coreia do Norte desde 15 de agosto de 1945, ou seja, há 71 anos. Entre os
pontos fortes da mão de ferro do Estado, destacamos que Lenin (o “Homem
de Ferro”) lutou muito para proporcionar a igualdade na URSS. A igualdade
significa que os benefícios oriundos dos recursos produtivos limitados estão
sendo distribuídos igualmente entre os membros da sociedade.
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“O conceito de mais-valia utilizado por Marx refere-se à diferença
entre o valor das mercadorias que os trabalhadores produzem em dado
período de tempo e o valor da força de trabalho vendida aos empregadores
capitalistas que a contratam. Os lucros, juros e aluguéis (rendimentos de
propriedades) representam a expressam da mais-valia” (Vasconcellos; Garcia,
2010, p.25).

De acordo com o economista Paulo Sandroni (2008, p.507) a mais-
valia é um “Conceito fundamental da economia política marxista, que consiste
no valor do trabalho não pago ao trabalhador, isto é, na exploração exercida
pelo capitalistas sobre seus assalariados”.

Há 152 anos era publicado o livro I da obra prima de Karl Marx, O
Capital. Resultado de duas décadas de pesquisa sobre o modo de produção
capitalista, iniciada ainda em 1844 com os Manuscritos Econômico-Filosóficos,
O Capital se propunha a ser uma “crítica da economia política”; ou seja, uma
severa crítica ao sistema capitalista.

O Capital se tornou uma das obras mais traduzidas, comentadas e
influentes do planeta, lido por estudantes, professores, trabalhadores,
executivos, mas principalmente pelos revolucionários de extrema esquerda
com o propósito não apenas de compreender o capitalismo, mas sobretudo de
aboli-lo.
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Este capítulo trata da importância da Microeconomia. Segundo o
economista Paulo Sandroni (2008, p.541), no Dicionário de Economia do Século
XXI, a Microeconomia é “o ramo da Ciência Econômica que estuda o
comportamento das unidades de consumo representadas pelos indivíduos e
pelas famílias; as empresas e suas produções e custos; a produção e o preço
dos diversos bens, serviços e fatores produtivos”.

Em outras palavras, a Microeconomia ocupa-se da forma como as
unidades individuais que compõem a economia – consumidores privados,
empresas comerciais, trabalhadores, produtores de bens ou serviços
particulares etc., – agem e reagem uma sobre as outras.

A restrição orçamentária advém do fato que o consumidor tem rendas
limitadas, o qual limita a possibilidade das pessoas exercerem o consumo em
razão dos preços que necessitariam pagar pelos diversos bens e serviços.
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”A oferta cria sua própria demanda”, segundo a Lei de Say, do
economista francês Jean-Baptiste Say. Estabelecendo que "quando um
produtor vende seu produto, o dinheiro que obtém com essa venda está sendo
gasto com a mesma vontade da venda de seu produto“, logo, "a oferta de um
produto sempre gera demanda por outros produtos". Pela Lei de Say, não
existem as chamadas crises de superprodução, uma vez que tudo o que é
produzido pode ser consumido, já que a demanda de um bem é determinada
pela oferta de outros bens.

De acordo com o economista Jeremy Rifkin (1995, p.15), “(...)
economista francês Jean-Baptiste Say, no início do século XIX, que foi um dos
primeiros a argumentar que a oferta cria sua própria demanda. Segundo Say,
“no mesmo instante em que um produto é criado, ele cria um mercado para
outros produtos na dimensão de seu próprio valor (...). A criação de um
produto abre imediatamente uma passagem para outros produtos”.

134

3.1 Noções de Microeconomia



Em Microeconomia, há três diferentes grupos de agentes econômicos
que interagem, participando direta ou indiretamente de todas as transações
que se realizam dentro de determinado sistema econômico:

1. As famílias (agente econômico básico da sociedade);

2. As empresas (agente de produção básico);

3. O Governo (agente de diversas funções como regulamentar a atividade
econômica).

Como gerenciar a escassez? Depende das escolhas (choices) dos três
agentes econômicos da Microeconomia: as famílias, as empresas e o Governo.
A Economia afeta a cada agente econômico diariamente.

Na Teoria Microeconômica, podemos constatar dois grandes agentes
econômicos, as famílias e as empresas. As famílias representam todos os
indivíduos da sociedade. E as empresas utilizam os fatores de produção
disponíveis.
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O Pai da Microeconomia é o economista escocês Adam Smith. Ele se
preocupou em analisar certos segmentos da economia, como os vendedores
(sellers) e os compradores (buyers) de bens, ou seja, produtores e
consumidores.

Decorridos dois séculos e quarenta anos da sua publicação, A Riqueza
das Nações, Adam Smith apresentou um fenômeno econômico muito
importante, a lei da oferta e da demanda, lei que relaciona as duas variáveis
fundamentais da microeconomia: quantidade e preço. Adam Smith defende o
livre jogo dos mecanismos naturais da lei da oferta e da demanda.

No século XIX ocorreu o desenvolvimento da Microeconomia moderna,
através dos economistas de pensamentos utiliralistas ou marginalistas. Estes
economistas abordaram temas microeconômicos como a Teoria do
Consumidor, a Teoria da Firma, a Teoria da Produção, a Teoria do Equilíbrio
Geral, a Teoria do Bem-Estar, além do Equilíbrio de Mercado e da Estrutura de
Mercado.

Paul Samuelson é um dos pais fundadores da Microeconomia
moderna, autor de Economics (1948), livro marcante juntamente com os
Princípios de Economia Política (1848) de John Stuart Mill e os Princípios de
Economia (1890) de Alfred Marshall.
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Preço (price) representa a proporção de dinheiro que se dá em troca
de determinado bem ou serviço. Portanto, é a expressão monetária do valor de
um bem ou serviço.

Preço é o denominador comum entre oferta e demanda. Se do lado da
oferta o empresário defronta com a escassez de insumos, portanto, suas
expectativas são finitas e limitadas; do lado da demanda o consumidor possui
ansiedades infinitas e ilimitadas.

O Preço é a principal variável da teoria microeconômica. Quanto maior
o preço, menor a quantidade demandada. Quanto menor o preço, maior a
quantidade demandada.

No sistema de preços, o que é produzido depende da interação entre
compradores (que estabelecem uma procura de bens) e vendedores (que
desejam maximizar seus lucros).

O comportamento do indivíduo que dotado de uma renda e diante do
fator objetivo (preço) e de fatores subjetivos (hábitos e preferências) e
condicionantes psicológicos busca a combinação de bens ou serviços que
maximize satisfação, prazer, felicidade e bem-estar.
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3.3 Preço



Costuma-se definir a demanda (ou procura) individual como a
quantidade de um determinado bem (ou serviço) que o consumidor estaria
disposto a consumir em determinado período de tempo e por determinado
preço.

É importante enfatizar que a demanda é um desejo de consumir, de
comprar e não sua realização.

O desejo de comprar um abacaxi, um livro, um notebook ou um carro
zero quilômetro. Tudo é demanda em Economia. Você pode desejar tudo, mas
não poderá ter tudo.

Segundo Paul Krugman (2015), Prêmio Nobel de Economia de 2008,
"A análise econômica trata antes de mais nada das escolhas que os indivíduos
fazem. (...) Tais decisões implicam fazer uma escolha entre um número limitado
de opções - limitado porque ninguém pode ter tudo o que quer. Cada questão
de economia, em seu nível mais básico, implica indivíduos fazendo escolhas.
(...) Escolhas são necessárias porque os recursos são escassos. (...) Por isso,
temos de entender as interações na economia em seu conjunto".
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A Função Demanda representa a relação entre o preço de um bem e a
quantidade procurada, mantendo-se todos os outros fatores constantes (ceteris
paribus).

Ceteris paribus é uma palavra em latim que significa “tudo o mais é
constante” ou “toda variável se mantém constante”.

Um aumento de preço de um determinado produto causa uma
redução na procura, ceteris paribus.

Quase todas as mercadorias obedecem a lei da procura decrescente: a
quantidade procurada diminui quando o preço aumenta.

Os consumidores estão mais dispostos a comprar os bens (ou serviços)
quando os preços estão mais baixos.

A Função Demanda é derivada da hipótese sobre a escolha do
consumidor entre diversos bens (ou serviços) que seu orçamento permite
adquirir.

Essa procura individual seria determinada pelo preço do bem; o preço
de outros bens; a renda do consumidor e o gosto ou preferência do mesmo.

A demanda é uma relação que demonstra a quantidade de um bem
(ou serviço) que os compradores estariam dispostos a adquirir a diferentes
preços.
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Quadro de Demanda
Caso Preço por unidade Quantidade demandada

A R$ 4.500,00 20.000

B R$ 4.000,00 30.000

C R$ 3.500,00 50.000

D R$ 3.000,00 80.000

E R$ 2.500,00 100.000

F R$ 2.000,00 150.000

G R$ 1.500,00 200.000

H R$ 1.000,00 250.000

I R$ 500,00 300.000
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Suponhamos o caso de um bem oferecido a R$ 500,00 a unidade,
haverá um grande número de compradores dispostos a comprá-lo a este preço,
isto é, 300 mil consumidores. Mas já o preço de R$ 4.500,00 o número de
interessados será sensivelmente menor, apenas 20.000 consumidores. Logo,
com o bem mais barato, a procura cresce.

A quantidade demandada depende de variáveis que influenciam a
escolha do consumidor. São elas: 1) O preço do bem (Px); 2) O preço de outros
bens (Py); 3) A renda do consumidor (r); e 4) O gosto do consumidor (g).

A quantidade demandada (Qd) do consumidor depende de vários
fatores, ou seja, Qd = f (Px, Py, r, g). Podemos demandar um notebook, por
exemplo, no final do ano.
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Quantidade Demandada (Qd) = f (P)

3.5 Função Demanda



A Oferta é a quantidade de bens ou serviços que se produz e se
oferece no mercado, por determinado preço e em determinado período de
tempo. Diversos fatores influenciam o comportamento de um ofertante no
mercado: 1) preço do bem; 2) a tecnologia; 3) as condições climáticas
(produtos agrícolas); e 4) o suprimento dos insumos necessários para a
produção da mercadoria.

A tecnologia tem o papel de reduzir os custos da empresa e
incrementar a produção de bens, sejam eles bens de consumo ou bens de
capital. As invenções do século XVIII até os dias atuais estão influenciando os
rumos da economia capitalista. As novas tecnologias têm gerado muitos
avanços na qualidade de vida da humanidade. A tecnologia é fruto do
conhecimento humano ao longo dos tempos. O ser humano tem 86 bilhões de
neurônios no cérebro. O cérebro humano tem capacidade de processar 100
milhões de instruções por segundo.

A palavra robô é de origem tcheca. Podemos encontrar robôs de
aplicação operacional e industrial como também robôs inteligentes.
Recentemente, cientistas japoneses lançaram o primeiro robô humanóide do
mundo com habilidade real de uma apresentadora de telejornal.
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Os robôs são muito usados nas fábricas dos países emergentes como
o Brasil. As fábricas de automóveis estão repletas de robôs trabalhando 24
horas por dia. Na nova fábrica da FIAT Chrysler Automobiles (FCA) em Goiânia,
no estado de Pernambuco, inaugurada em 28 de setembro de 2015, com
capacidade de produção de 45 carros por hora, tem muitos robôs.

Os 700 robôs da linha de produção da fábrica FCA foram importados
da Itália. Eles têm tamanhos diversos, podendo pesar de um quilo a 10
toneladas. Os robôs, presentes nos diversos setores, dão agilidade ao trabalho.
Um dos exemplos são os braços mecânicos responsáveis por colocar a cola nos
vidros, sem erros, sempre verificam a situação da cola e em seguida aplicam os
vidros no carro modelo Jeep Renegade.
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A Função Oferta dá a relação entre a quantidade de um bem (ou
serviço) que os produtores desejam vender e o preço desse bem, mantendo-se
o restante constante (ceteris paribus).

Ceteris paribus (ou coeteris paribus) é uma palavra em latim que
significa “tudo o mais é constante”. Portanto na teoria microeconômica, as
demais variáveis que influenciam são mantidas constantes e apenas o preço
varia.

Ceteris paribus significa portanto mantidas inalteradas todas as outras
coisas.
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Quadro de Oferta
Caso Preço por unidade Quantidade ofertada
A R$ 4.500,00 400.000
B R$ 4.000,00 300.000
C R$ 3.500,00 200.000
D R$ 3.000,00 150.000
E R$ 2.500,00 100.000
F R$ 2.000,00 80.000
G R$ 1.500,00 50.000
H R$ 1.000,00 20.000
I R$ 500,00 10.000
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Se o preço da venda for R$ 4.500,00 o produtor estará disposto a
entregar 400.000 unidades. Ao contrário, se o preço for R$ 500,00 somente
ofertará 10.000 unidades.

É possível observar que as quantidades ofertadas aumentam à
medida que os preços aumentam.

É possível observar também que as quantidades ofertadas diminuem
à medida que os preços caem.
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Quadro de Demanda e Oferta
Caso Preços Possíveis Demanda Provável Quantidade Provável

A R$ 4.500,00 20.000 400.000

B R$ 4.000,00 30.000 300.000

C R$ 3.500,00 50.000 200.000

D R$ 3.000,00 80.000 150.000

E R$ 2.500,00 100.000 100.000

F R$ 2.000,00 150.000 80.000

G R$ 1.500,00 200.000 50.000

H R$ 1.000,00 250.000 20.000

I R$ 500,00 300.000 10.000
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A um preço de R$ 2.500,00 o produtor estaria disposto a oferecer
100.000 unidades e, ao mesmo preço, os consumidores poderiam comprar uma
quantidade também de cem mil unidades.

O equilíbrio da oferta e da procura num mercado concorrencial é
atingido com o preço que faz igualar a oferta e a demanda.

O preço de equilíbrio é aquele com o qual a quantidade procurada é
precisamente igual à quantidade ofertada.
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A lei da oferta e da demanda somente funciona em um mercado de
concorrência perfeita.

A lei da oferta e demanda é um princípio que organiza e explica os
preços e as quantidades de bens vendidos e as mudanças em uma economia
de mercado.

Na teoria microeconômica, ela se refere à determinação do preço e da
quantidade produzida em um mercado perfeitamente competitivo. Esse é o
ponto de partida para a modelagem de outras estruturas de mercado como
monopólio, oligopólio e concorrência monopolista.

Quanto maior o preço de um bem ou serviço, menor a quantidade
demandada deste. Logo, quanto menor o preço de um bem ou serviço, maior a
quantidade demandada deste.
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Regras clássicas da lei da oferta e da demanda:

Oferta (O) > Demanda (D) = Preço (P)

Oferta (O) < Demanda (D) = Preço (P)

PE = QO = QD

Preço de Equilíbrio (Pe),

Quantidade Ofertada (Qo),

Quantidade Demandada (Qd).

A lei da oferta e da procura não funciona no monopólio, no
oligopólio e no cartel, ela só funciona na livre concorrência. Alfred Marshall
destacou que o preço de equilíbrio é determinado pela oferta e procura: as
duas curvas são como lâminas da tesoura que se cruzam em equilíbrio.
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A elasticidade é a relação entre as diferentes quantidades de oferta e
procura de certas mercadorias em função das alterações verificadas em seus
respectivos preços.

As mercadorias podem ser classificadas em bens de demanda elástica
ou inelástica. Em geral, os bens de demanda elástica são os bens de consumo
de primeira necessidade (arroz, feijão, carne, etc.).

Os bens de demanda inelástica são bens dispensáveis à subsistência
do consumidor, bens menos essenciais e de grande luxo (jóias, canetas de
ouro, relógios suíços, obras de arte, etc.).

Elasticidade é o tamanho do impacto que a alteração em uma variável
(ex.: preço) exerce sobre outra variável (ex.: quantidade demandada). Em
sentido genérico, é a alteração percentual de uma variável, dada a alteração
percentual em outra, ceteris paribus.

Assim, elasticidade é sinônimo de sensibilidade, resposta, reação de
uma variável, em face de mudanças em outras variáveis. Uma variável
"elástica" responde bastante a pequenas mudanças de outras variáveis. Do
mesmo modo, uma variável "inelástica" não responde a mudanças em outras
variáveis.
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Elasticidade-preço (EP) é uma medida que indica a sensibilidade da
demanda face a alterações no preço de um bem, mantendo todas as outras
coisas constantes.

EP = Δ%Q

Δ%P

Portanto, a elasticidade-preço é a variação percentual na quantidade
demandada (Q), dada uma variação percentual do preço do bem (P). Mede a
sensibilidade, a resposta dos consumidores quando ocorre uma variação no
preço de um bem ou serviço. De acordo com a elasticidade-preço, pode ser
classificadas como elástica ou inelástica.

Para Alfred Marshall vai o crédito para o conceito de elasticidade-preço
da demanda, que quantifica a sensibilidade dos compradores ao preço do bem.

De acordo com o prof. Mankiw (2013, p.96), da famosa Universidade
de Harvard, “A lei da oferta afirma que, quanto mais elevados os preços, maior
será a quantidade ofertada. A elasticidade-preço da oferta mede o quanto a
quantidade ofertada responde a mudanças no preço”.

153

3.10 Elasticidade



A receita total de vendas das empresas é o preço de venda vezes
quantidade vendida, dada por, RT = p.q, onde RT = receita total, p = preço
unitário de venda e q = quantidade vendida, logo:

Na demanda elástica, se p aumenta, q cai mais que
proporcionalmente e RT cai.

Na demanda elástica, se p cai, q aumenta mais que
proporcionalmente e RT aumenta.

Na demanda inelástica, se p aumenta, q cai menos que
proporcionalmente e RT aumenta.

Na demanda inelástica, se p cai, q aumenta menos que
proporcionalmente e RT cai.

A receita total equivale aos gastos ou dispêndios totais do consumidor.
A teoria da firma, onde o empresário orientado por determinada

tecnologia combina fatores de produção para produzir bens ou serviços, que
vendidos, busca a maximização de lucro. Esta maximização de lucro (L) por
parte dos vendedores depende da receita total (RT) menos o custo total (CT),
onde L = RT – CT.
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As maravilhas do livre-comércio e sua pretendida eficiência econômica
dependem de condições ideais.

Falha de Mercado é a situação em que o custo marginal não é igual
ao benefício marginal. Custo marginal significa custo adcional de empregar
uma unidade a mais de bem. Benefício marginal significa benefício extra que
resulta de produzir uma unidade mais de um bem (KRUGMAN&WELLS, p.864).

As falhas de mercado são: 1. Externalidades; 2. Informação
assimétrica; 3. Bens públicos; e 4. Poder de mercado.

Segundo Mankiw (2013, p.12), “Outra causa possível de uma falha de
mercado é o poder de mercado, que se refere à capacidade de uma pessoa
(ou um pequeno grupo de pessoas) influenciar de forma indevida os preços de
mercado”.

Posteriormente, o prof. Mankinw (2013, p.442) aborda outra falha de
mercado, informação assimétrica: “(...) uma pessoa sabe mais do que outra
sobre o que está acontecendo. Uma diferença de acesso ao conhecimento
relevante é chamada informação assimétrica. (...) a parte que não tem
conhecimento gostaria de ter as informações relevantes, mas a parte
informada pode ter um incentivo para ocultá-las”.
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As Externalidades são efeitos sobre uma terceira parte, derivadas de
uma transação econômica sobre o qual essa terceira parte não tem qualquer
controle.

Quando uma ação privada tem efeitos colaterais, ou externos, com um
impacto importante sobre outras pessoas, existe um problema de
externalidade.

Externalidade Negativa: Empresas poluem os rios; os automóveis e as
indústrias poluem a atmosfera. Solução: Impostos, multas e licenças. Para lutar
contra a ineficiência derivada das externalidades negativas os governos podem
estabelecer controles diretos e incentivos econômicos.

Externalidade Positiva: Quando o subproduto de uma atividade ou
serviço beneficia terceiros, em vez de prejudicá-los. Exemplo: Educação do
Ensino Médio subsidiada pelo Estado promoverá o desenvolvimento econômico.

É importante ressaltar que os governos exercem função alocativa para
corrigir as externalidades negativas (cigarros) e positivas (carros à gasolina
para GNV) para o bem-estar social.

Os sérios problemas ambientais como os gases do efeito estufa são
externalidades negativas.
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Diante da existência dessas falhas de mercado, é conveniente a

intervenção do Estado na economia e o grau dessa intervenção é o assunto
polêmico. Os economistas com ideias socialistas, defendem a intervenção do
Estado, assistindo as necessidades básicas da classe trabalhadora.

Já os economistas com ideias liberais, defendem a não intervenção do
Estado, como também, deixe os mercados atuarem livremente, pois a mão
invisível do mercado pode melhorar a vida de todos. Smith era totalmente
contra a regulação de mercados.

A definição do valor anual do salário mínimo é uma intervenção do
Estado na economia brasileira. No Brasil, segundo o Artigo 7º, Inciso IV, da
Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, “salário mínimo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e
às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.

157

3.14 Regulação de Mercados



O mercado é o intercâmbio entre vendedores e compradores. No
mercado ocorre a realização de vendas e compras de bens e serviços, baseado
no preço.

De acordo com o Anuário Exame de Infra-Estrutura 2004-2005
(nov./2005, p.56), “A palavra regulação, provavelmente traduzida do inglês
regulation ou do francês régulation, começou a ficar conhecida entre nós a
partir dos anos 90, na esteira da privatização. Antes, havia regulamentação,
que eram normas para o cumprimento de leis”.

O Estado vem assumindo uma nova atribuição, a de corrigir eventuais

falhas de mercado, e definir regras que evitem que determinadas empresas
gerem perda de bem-estar para a sociedade capitalista.
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A complexidade econômica levou a mercados específicos:
Mercado Aberto, também chamado open market, em que os bancos

centrais nacionais regulam o fluxo da moeda pela compra e venda de títulos
públicos.

Mercado de Capitais, em que as bolsas de valores e as instituições
financeiras realizam operações de compra e venda de papéis a longo prazo.

Mercado de Commodities, em que são negociados os produtos
primários, como soja, minério de ferro, açúcar, petróleo, etc.

Mercado de Moeda Estrangeira, no qual são realizadas operações de
compra e venda de moedas estrangeiras.

Mercado Monetário, em que são realizadas transações de curto prazo
específicas do mercado financeiro.

Mercado Financeiro, é formado pelos mercados de capitais e
monetário, operando com capitais para financiamentos e empréstimos.

Mercado de Trabalho, é formado por pessoas que oferecem força de
trabalho, e os capitalistas, num sistema típico de mercado onde se negocia a
fim de determinar os preços e as quantidades a transacionar. o ou
administrador serão o seu custo de oportunidade.

Mercado de Bens e Serviços, é composto pelas famílias que compram
os bens e serviços que as empresas ofertam na economia.

3.14 Regulação de Mercados



A regulação pública dos mercados se constitui de um conjunto de
normas e de controles administrativos exercidos por órgãos do Estado que
afetam o funcionamento das empresas e dos mercados, intervindo na
eficiência econômica e no bem-estar social.

As razões para a regulação de atividades econômicas pelo Estado
estão relacionadas à existência das chamadas falhas de mercado.

Essa falhas de mercado, no contexto normativo, podem ser corrigidas
por políticas públicas, com legislação, taxação, por exemplo. Outras formas de
correção das falhas que decorrem da função estatal está o controle dos
preços por meio do tabelamento e fixação do preço mínimo.
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A política brasileira de defesa da concorrência é disciplinada pela Lei
nº. 8.884, de 11 de junho de 1994. O Sistema Brasileiro de Defesa da
Concorrência (SBDC) é composto por três órgãos: a Secretaria de
Acompanhamento Econômico (SEAE) do Ministério da Fazenda (MF), a
Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça e o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), autarquia federal vínculada ao
Ministério da Justiça.

O economista Gesner Oliveira e ex-presidente do Cade (nov./2006,
p.41) defende que: “Os reguladores devem se preocupar em criar incentivos à
concorrência e trabalhar nesse sentido com as autoridades antitruste, o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a Secretaria de Direito
Econômico (SDE) e a Secretaria Especial de Acompanhamento Econômico
(Seae)”.

Para o ex-presidente do Cade, o advogado Arthur Badin, (12.
ago./2009, p.57), “Funcionamos como zeladores do capitalismo e, para isso,
temos de agir para que exista competição, e não deixar que ela seja extinta.
(...) A falta de concorrência gera acomodação e, inevitavelmente, leva o
aumento de preços para o consumidor”.
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As Estruturas de Mercado dependem fundamentalmente de três
características:
1) Número de empresas que compõem o mercado;
2) Tipo do produto (se as empresas fabricam produtos idênticos ou

diferenciados);
3) Se existem ou não barreiras ao acesso de novas empresas nesse mercado.

3.15 Estruturas de Mercado
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Estrutura de 

Mercado

Nº. de 

Vendedores

Nº. de 

Compradores

Dificuldade 
de 

Entrada

no Mercado

Grau de 

Diferenciação do 
Produto ou 

Serviço

Quem 
determina

o preço

Exemplos

Concorrência 

Perfeita

Muitos Muitos Nenhuma Produtos ou 
Serviços 

Homogêneos

Mercado Feira Livre,

Lojistas da 

Rua 25 de Março 

Concorrência

Imperfeita

Muitos Muitos Nenhuma Produtos ou 
Serviços 

Diferenciados

Vendedor Shopping Centers,

Supermercados,

Hotéis

Concorrência 

Monopolista

Muitos Muitos Fácil Produtos ou 
Serviços 

Diferenciados

Vendedor Jeans,

Franquias

Monopólio Um Muitos Total Não há 
Substitutos 
Próximos

Vendedor Correios,

Petróleo,

Energia Nuclear

Oligopólio Poucos Muitos Grande Idênticos 

ou Semelhantes

Vendedor Cimento,

Cerveja,

Automóveis

Monopsônio Muitos Um Total Produtos 

ou Serviços

Estratégicos

Comprador Setor Público

Oligopsônio Muitos Poucos Grande Padronizados

ou Diferenciados

Comprador Agroindustriais

Fonte: Microeconomia, Sandoval et al.
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Concorrência Perfeita é um modelo, criado pela economia clássica, da
forma que assumiria um mercado se fossem satisfeitas as seguintes condições:

1) existência de grande número de vendedores (empresas) ofertando bens ou
serviços;

2) todos os compradores e vendedores com o mais completo conhecimento
dos preços e disponibilidades do mercado local e de outras praças;

3) inexistência de significativas economias de escala;

4) inexistência de barreiras a livre movimentação de fatores de produção e
dos empresários, logo, total transparência.

O conceito de concorrência perfeita ou pura é usado apenas por seu
valor analítico, pois não existe na prática, na economia globalizada. A
globalização integrou os mercados e aproximou as pessoas pela tecnologia.

164

3.16 Concorrência Perfeita



Na concorrência perfeita ou pura os produtos são homogêneos, isto é,
são substitutos perfeitos entre si. A famosa lei da oferta e da demanda,
segundo o economista Aníbal Pinto (1980, p.87), “somente funciona em um
mercado de concorrência perfeita. Isto é, mercado em que os elementos
ofertantes e demandantes compareçam em condições da mais absoluta
liberdade. Não há, portanto, intervenção estatal fixadora de preços,
estimuladora de certos consumos ou desestimuladora de outros. (...) Como
está claro, um mercado assim inexiste, praticamente, em qualquer lugar da
Terra”.
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3.16 Concorrência Perfeita



Concorrência Imperfeita é uma situação de mercado entre a
concorrência perfeita e o monopólio absoluto e que, na prática, corresponde à
grande maioria das situações reais.

Carateriza-se sobretudo pela possibilidade de os vendedores
influenciarem a demanda e os preços por vários meios como diferenciação de
produtos, publicidade, dumping, etc.

Segundo o Prof. Edgar Aquino Rocha (1969, p.132), “O dumping é um
processo comercial que consiste em vender as mercadorias por preço abaixo do
custo, a fim de ganhar a concorrência, a preferência da clientela e introduzir
artigos no mercado”.
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3.17 Concorrência Imperfeita



Concorrência Monopolista é uma situação de mercado caracterizada
pela existência de duas ou mais empresas, cujos produtos são muito
semelhantes, sem serem substitutos perfeitos um do outro, de forma tal que
cada empresa pode manter certo grau de controle dos preços.

Na concorrência monopolista, que é um caso de concorrência
imperfeita, existem elementos tanto de concorrência perfeita quanto do
monopólio.
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3.18 Concorrência Monopolista



Monopólio é uma forma de organização de mercado nas economias
capitalistas, em que uma empresa domina a oferta de determinado produto ou
serviço que não tem substituto. O monopólio puro é raro.

A legislação da maioria dos países proíbe o monopólio, com exceção
daqueles exercidos pelo Estado em produtos estratégicos como petróleo, gás
natural e energia elétrica, em serviços públicos como correios e
telecomunicações, e dos monopólios temporários garantidos pela posse de
patentes e direitos autorais.

No monopólio existem inúmeras barreiras de acesso, impedimentos
para entrada de novas empresas no mercado.
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3.19 Monopólio



Assim se expressa o economista Aníbal Pinto (1980, p.88), “As formas
monopolísticas (trustes, cartéis, pools) reúnem várias empresas ou acertam
acordos entre elas para impor preços, qualidades, volumes de produção, etc.
Literalmente, monopólio significa um só vendedor – e na prática tem este
mesmo sentido. Assim, é certo falar em monopólio quando o Estado reserva
para si, em caráter absoluto, os serviços de Correios ou a produção petrolífera”.

Duas grandes empresas do Brasil são estatais: a Petróleo Brasileiro
S.A. (Petrobras) – a maior empresa do Brasil com vendas líquidas no valor de
R$ 277,5 bilhões em 2014; e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
(ECT) – a maior empresa empregadora do país com 120.461 funcionários em
2014, segundo dados da Revista Exame na edição das 1.000 maiores empresas
do Brasil no ano de 2015.
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3.19 Monopólio



Oligopólio é um tipo de estrutura de mercado, nas economias
capitalistas, em que poucas empresas detêm o controle da maior parcela do
mercado. O oligopólio é uma tendência que reflete a concentração da
propriedade em poucas empresas de grande porte, pela fusão entre elas,
incorporação ou mesmo eliminação das pequenas empresas.

Um dos melhores exemplos de oligopólio, é a indústria automobilística
com produtos diferenciados. Nos Estados Unidos apenas três empresas (GM,
FORD e CHRYSLER) detêm mais de 90% do mercado americano.

No Oligopólio um pequeno número de empresas chegam a controlar
70% dos mercados de bebidas, produtos de higiene e de telefonia no Brasil.
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3.20 Oligopólio



De acordo com o economista Edgar Aquino Rocha (1969, p.130), “O
tipo das concentrações comerciais chama-se cartéis, palavra de origem alemã:
kartell; apareceu em 1873, na indústria siderúrgica desse país”.

Cartel é um acordo explícito ou implícito entre concorrentes para,
principalmente, fixação de preços ou cotas de produção, divisão de clientes e
de mercados de atuação. Por exemplo, a OPEP (Organização dos Países
Exportadores de Petróleo).

Cartel é um acordo feito entre duas ou mais empresas do mesmo ramo
para tentar quebrar os concorrentes ou mesmo para oferecer mesmos produtos
e serviços deixando em má situação o consumidor, que pesquisa e não
encontra diferenças no mercado, geralmente, no objetivo de aumentar os
lucros.

Cartéis são considerados a mais grave lesão à concorrência e
prejudicam consumidores ao aumentar preços e restringir a oferta, tornando os
bens e serviços mais caros ou indisponíveis.
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3.20 Oligopólio



Monopsônio é uma estrutura de mercado em que existe apenas um
comprador de uma mercadoria (em geral, matéria-prima ou produto primário).
Nesse caso, mesmo quando vários produtores fortes oferecem o produto, os
preços não são determinados pelos vendedores, mas pelo único comprador.

O monopsônio puro é muito raro e costuma ocorrer principalmente em
empresas estatais que garantem a compra de determinados produtos
estratégicos, como o petróleo e o gás natural.

De acordo com os economistas Roberto Troster & Francisco Mochón
(1999, p.169), no conceituado livro Introdução à Economia, “Joan Robinson,
professora de economia da Universidade de Cambridge, adicionou à teoria do
monopólio o conceito de monopsônio, isto é, quando há apenas um comprador
no mercado”.
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3.21 Monopsônio



Oligopsônio é um tipo de estrutura de mercado em que poucas
empresas, de grande porte, são as compradoras de determinada matéria-
prima ou produto primário.

O oligopsônio pode ter duas formas: 1) um mercado comprador muito
concentrado, com poucas e grandes empresas que negociam com muitos
pequenos produtores; 2) um mercado consumidor também concentrado e um
mercado vendedor também concentrado, com poucos e grandes produtores.
Este último caso, também chamado de oligopsônio bilateral.
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3.22 Oligopsônio



Segundo o economista Gesner Oliveira, “as agências reguladoras
brasileiras estão bem cotadas quando o assunto é a legislação que define o seu
grau de autonomia. O que falta no caso brasileiro é a legislação ser cumprida à
risca”.

Na área de infraestrutura básica, as principais agências reguladoras do
Brasil são:
Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica);
Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações);
Anac (Agência Nacional de Aviação Civil);
Antaq (Agência Nacional de Transportes Aquaviários);
Ana (Agência Nacional de Águas);
Antt (Agência Nacional de Transportes Terrestres);
Antf (Agência Nacional dos Transportes Ferroviários);
Anp (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
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3.23 Agências Reguladoras



As principais funções das agências reguladoras no Brasil:

Aneel: regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e
comercialização de energia.

Anatel: regular e fiscalizar as telecomunicações.

Anac: regular e fiscalizar as empresas aéreas.

Antaq: regular e fiscalizar os portos e os transportes aquaviários.

Ana: regular e fiscalizar as empresas de saneamento básico.

Antt: regular e supervisionar o transporte ferroviário e rodoviário de
passageiros e de cargas, além da fiscalização das concessionárias de ferrovias
e de rodovias.

Antf: regular e supervisionar o transporte ferroviário de passageiros e de
cargas.

Anp: regular, contratar e fiscalizar a indústria de petróleo e gás, além de
biocombustíveis.
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3.23 Agências Reguladoras



O Brasil tem leis de defesa da livre concorrência que são parte
importante da política pública de defesa dos consumidores no país, além de
agências reguladoras para fiscalizar a prestação de serviços públicos e controlar
a qualidade na prestação de serviços públicos.

Segundo o economista Gesner Oliveira (nov./2006, p.40), “(...) as
agências têm um papel fundamental na redução do risco regulatório de um
país. A ausência de regras claras, estáveis e harmônicas, a politização desses
órgãos e o enfraquecimento de suas funções são fatores que inibem os
investimentos e, consequentemente, o crescimento sustentado do país”.

Para o ex-presidente da SABESP (Companhia de Saneamento Básico
do Estado de São Paulo), o economista Gesner Oliveira (nov./2006, p.40),
“Uma agência reguladora deve ser órgão de Estado, e não de governo”. Ainda
o economista Gesner Oliveira (nov./2006, p.41) enfatiza que, “Em segundo
lugar, a atuação da agência deve ser pautada pela máxima transparência e pela
sistemática prestação de contas à sociedade”.
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3.23 Agências Reguladoras
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4. INTRODUÇÃO À MACROECONOMIA

Keynes
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Os três capítulos anteriores mostraram os principais conceitos de
Economia e de Microeconomia, além da evolução do pensamento econômico.
Este quarto capítulo aborda a Macroeconomia, que analisa os grandes
agregados, ou seja, o comportamento das variáveis macroeconômicas e ocupa-
se da situação econômica de uma nação como um todo, e do grau de utilização
e expansão do seu potencial econômico de produzir bens e serviços.

A Macroeconomia estuda a produção, a demanda agregada, os
instrumentos de política fiscal e de política monetária, a taxa de inflação, a taxa
de desemprego, a taxa de crescimento econômico, a balança comercial, o
balanço de pagamentos e o papel do Governo na economia.

As principais metas de políticas macroeconômicas são:
1) Alto nível de emprego;
2) Estabilidade de preços;
3) Distribuição de renda socialmente justa;
4) Crescimento econômico.

4.1 Noções de Macroeconomia
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A Macroeconomia é o estudo dos agregados macroeconômicos. Na
Macroeconomia podemos analisar quatro agentes econômicos:
1. As famílias;
2. As empresas;
3. O Governo;
4. O resto do mundo.

As famílias decidem consumir ou poupar, trabalhar mais ou mais lazer.
As empresas decidem o que produzir? Como prozudir? E para quem

produzir?
O Governo decide se vai tributar mais ou gastar mais.
O resto do mundo (as famílias, as empresas e o governo dos outros

países) decide se vai exportar mais ou importar mais.
Os principais agentes econômicos se relacionam entre si, se interagem

na economia aberta.
As famílias e as empresas formam o setor privado. O Governo é o

setor público e o resto do mundo é o setor externo.

4.1 Noções de Macroeconomia
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O economista e jornalista inglês John Maynard Keynes (1883-1946) é
considerado o Pai da Macroeconomia moderna, e foi o economista mais
influente do século XX.

Keynes defendeu a aliança da eficiência econômica à liberdade
individual, com ênfase à justiça social.

A obra prima de Keynes, The General Theory of Employment, Interest,
and Money (A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda) foi publicado pela
primeira vez em 14 de fevereiro de 1936, 160 anos depois de A Riqueza das
Nações de Adam Smith.

Keynes nasceu 5 de junho de 1883 em Cambridge, na Inglaterra,
exatos 160 anos após o nascimento de Adam Smith. Ele nasceu na era
victoriana, na Inglaterra, do século XIX, e o pai de Keynes foi um economista e
filósofo e sua mãe se tornou a primeira prefeita do munícipio de Cambridge.
Keynes morreu aos 62 anos de idade, em 21 de abril de 1946, em East Sussex,
na Inglaterra.

4.2 O Pai da Macroeconomia



Nome: John Maynard Keynes.

Pais: John Neville Keynes (1852-1949) e Florence Ada Keynes (1861-1958).

Nascimento: 5 de junho de 1883, em Cambridge, Inglaterra.

Morte: 21 de abril de 1946 (62 anos), em Tilton, East Sussex, Inglaterra.

Cônjuge: Lydia Lopokova (bailarina russa), 1925-1946, sem filhos.

Influências: Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Thomas
Malthus, Alfred Marshall, Artur Pigou, Knut Wicksell e Dennis Robertson.

Influenciados: Michał Kalecki, Simon Kuznets, Paul Samuelson, James Tobin,
John Hicks, Richard Stone, Alvin Hansen, John Kenneth Galbraith, Joan
Robinson, Piero Sraffa, Joseph Stiglitz, James Kenneth Galbraith e Paul
Krugman.

Livros famosos: As Consequências Econômicas da Paz (1919), Um Tratado
sobre Moeda (1930) e A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda (1936).

Curiosidades: Keynes foi o filho mais velho de uma família acadêmica de
Cambridge, teve um irmão Geoffrey Keynes e uma irmã Margaret Keynes.
Nasceu no mesmo ano da morte do economista alemão Karl Marx (1818-1883)
e de nascimento do economista austríaco Joseph Schumpeter (1883-1950).
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4.2 O Pai da Macroeconomia
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Keynes

4.3 Os 83 anos da 
obra prima de Keynes



No ano de 2019 participamos das comemorações alusivas aos 83 anos
da obra prima de Keynes, um revolucionário livro denominado The General
Theory of Employment, Interest and Money (La Teoria General de la
Ocupación, el Interés y el Dinero).

A Teoria Geral, abreviatura da obra prima de Keynes, é muito
importante para os primeiros passos na Teoria Macroeconômica. A
Macroeconomia estuda o comportamento do sistema econômico, analisa a
produção, o nível de emprego, a poupança, o investimento, o consumo, o nível
geral dos preços, etc.

Iniciamos as noções básicas de Macroeconomia para analisar a
determinação e o comportamento dos agregados macroeconômicos como
emprego, taxa de juros e estoque de moeda, além de investimento,
desemprego, poupança, consumo, taxa de câmbio, taxa de inflação, taxa de
crescimento econômico, entre outros.
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4.3 Os 83 anos da 
obra prima de Keynes



Após a Primeira Guerra Mundial (1914-1918), Keynes foi conselheiro
da delegação britânica nas negociações de paz, mas renunciou ao cargo, sob o
argumento de que as compensações econômicas impostas à Alemanha pelo
Tratado de Versalhes não eram factíveis. Keynes foi veementemente contrário
aos ditames dos aliados (EUA, França, Inglaterra, Itália e Japão) para a
Alemanha no tratado de paz em 28 de junho de 1919.

Em seu primeiro best-seller intituladoThe Economic Consequences of
the Peace (As Consequências Econômicas da Paz), em novembro de 1919,
escrito logo após o Tratado de Versalhes, que obriga os alemães, a assumir
total e única responsabilidade pela guerra, Keynes expressou a necessidade de
repensar um tratado imoral e imprático para evitar consequências econômicas
como o elevado desemprego, que 15 anos depois levou Adolf Hitler assumir
em 19 de agosto de 1934 os poderes de chefe de Estado e comandante
supremo das forças armadas, surge o Führer (chefe, líder).
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4.3 Os 83 anos da 
obra prima de Keynes



Em defesa da intervenção do Estado na economia capitalista e contra
os pensamentos clássicos e neoclássicos (Lei de Say, laissez-faire,
desemprego voluntário, mão invisível, etc.) o economista inglês John Maynard
Keynes, em 14 de fevereiro de 1936, publicou sua obra prima The General
Theory of Employment, Interest and Money nas comemorações alusivas aos
160 anos de nascimento de Malthus.

A Teoria Geral é considerado uma das 10 mais importantes obras de
Economia de todos os tempos e mudou o rumo do mundo. A obra
revolucionária de Keynes tem 6 livros e 24 capítulos, e foi considerada a mais
influente da Economia no século XX, tendo lançado as bases conceituais da
Macroeconomia.

A grande obra de Keynes, em língua inglesa, foi iniciada em 1930 e
publicada pela primeira vez em Londres há oito décadas. Em língua
portuguesa, tem apresentação, prefácio do próprio Keynes (1983, p.3), além
de prefácios à edição alemã, japonesa e francesa, “Este livro é dirigido
principalmente a meus colegas economistas. Espero que ele seja inteligível a
outros, também, mas o propósito primordial dele é tratar de questões difíceis
de teoria e, só em segundo lugar, das aplicações dessa teoria à prática”.
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4.3 Os 83 anos da 
obra prima de Keynes



Livro I: Introdução

Capítulo 1: A Teoria Geral

Capítulo 2: Os Postulados da Economia Clássica

Capítulo 3: O Princípio da Demanda Efetiva

Livro II: Definições e Ideias

Capítulo 4: A Escolha das Unidades

Capítulo 5: A Expectativa como Elemento Determinante do Produto e do Emprego

Capítulo 6: A Definição de Renda, Poupança e Investimento

Capítulo 7: Maiores considerações Sobre o Significado de Poupança e de
Investimento

Livro III: A Propensão a Consumir

Capítulo 8: A Propensão a Consumir: I. Os Fatores Objetivos

Capítulo 9: A Propensão a Consumir: II. Os Fatores Subjetivos

Capítulo 10: A Propensão Marginal a Consumir e o Multiplicador
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4.3 Os 83 anos da 
obra prima de Keynes



Livro IV: O Incentivo a Investir

Capítulo 11: A Eficiência Marginal do Capital

Capítulo 12: O Estado da Expectativa a Longo Prazo

Capítulo 13: A Teoria Geral da Taxa de Juros

Capítulo 14: A Teoria Clássica da Taxa de Juros

Capítulo 15: Os Incentivos Psicológicos e Empresariais para a Liquidez

Capítulo 16: Observações Diversas Sobre a Natureza do Capital

Capítulo 17: As Propriedades Essenciais dos Juros e do Dinheiro

Capítulo 18: Novo Enunciado da Teoria Geral do Emprego
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No Capítulo 13, para Keynes, a propensão a consumir, determina

que parte da sua renda cada indivíduo consumirá e que parte reservará
para o consumo futuro.

4.3 Os 83 anos da 
obra prima de Keynes



Livro V: Salários Nominais e Preços

Capítulo 19: Variações nos Salários Nominais

Capítulo 20: A Função de Emprego

Capítulo 21: A Teoria dos Preços

Livro VI: Breves Notas Sugeridas pela Teoria Geral

Capítulo 22: Notas sobre o Ciclo Econômico

Capítulo 23: Notas Sobre o Mercantilismo, as Leis Contra a Usura, o Dinheiro
Carimbado e as Teorias do Subconsumo

Capítulo 24: Notas Finais Sobre a Filosofia Social a que Poderia Levar a Teoria Geral
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Keynes refutou a Lei de Say, de 1803, e inverteu a famosa e clássica
lei, enfatizando que a demanda que assegura a oferta. Segundo o economista
clássico Jean-Baptiste Say, “A oferta cria a sua própria demanda”. Reafirmando,
para Keynes, a demanda cria sua própria oferta.

A Grande Depressão (Great Depression) dos anos 30 levou o
surgimento de um pensamento revolucionário de Keynes, refutando o
pensamento dos economistas clássicos como Adam Smith e David Ricardo,
além dos economistas neoclássicos como Alfred Marshall e Arthur Pigou.

O renomado professor de Economia da University of Cambridge, Alfred
Marshall se aposentou e foi substituído por seu brilhante aluno John Maynard
Keynes. Atualmente, podemos encontrar muitos livros de Economia na The
Marshall Libray of Economics, entre eles, a famosa obra prima de Keynes, que
completou 83 anos em 2019.
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Em 14 de fevereiro de 1936, há oito décadas, Keynes publicou sua
obra prima em Londres, onde abordou uma perspectiva revolucionária da
economia capitalista, e recomendou uma forte intervenção do Estado na
economia de mercado para superar a crise, a recessão, a depressão.

Era o fim do laissez-faire, defendido pelos economistas clássicos e
neoclássicos. Laissez-faire é uma expressão francesa que significa deixa fazer,
creditada a Vicent de Gournay no século XVIII, onde a economia tende
naturalmente ao equilíbrio, e o mercado utiliza eficientemente os recursos
produtivos, sem qualquer intervenção governamental.

Keynes foi um dos ilustres membros do Grupo de Bloomsbury e não
era a favor da guerra nem lutou pela Inglaterra na Primeira Guerra Mundial
nem tão pouco na Segunda Guerra Mundial. As suas lutas foram nas batalhas
econômicas.

Keynes celebrou o fim do padrão-ouro em 1914, ou seja, o valor da
moeda nacional correspondia às reservas do metal precioso que ele mantinha.
Keynes não celebrou o início do padrão dólar-ouro em 1944, que durou até 15
de agosto de 1971, quando o presidente Richard Nixon aboliu a
conversibilidade do dólar em ouro. Como o presidente americano Richard Nixon
observou em 1971, “Somos todos Keynesianos agora”.
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No Capítulo 1, Keynes (1983, p.15) expôs: “Denominei este livro A
Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, dando especial ênfase ao termo
geral. O objetivo deste título é contrastar a natureza de meus argumentos e
conclusões com os da teoria clássica, na qual me formei, que domina o
pensamento econômico, tanto prático quanto teórico, dos meios acadêmicos e
dirigentes desta geração, tal como vem acontecendo nos últimos cem anos”.

A Crise de 1929 começou nos Estados Unidos, atravessou o Oceano
Atlântico, e chegou na Inglaterra, França, Alemanha, Itália e provocou a pior
crise do capitalismo, com o aumento assustador do desemprego e a brutal
queda da atividade econômica.

A Lei de Say do equilíbrio dos mercados foi criticada por Thomas
Malthus em sua obra Princípios de Economia Política (1820). Porém em 1936,
Keynes (1983, p.25) rejeitou e derrubou a Lei de Say para sempre, “Desde o
tempo de Say e de Ricardo os economistas clássicos têm ensinado que a oferta
cria sua própria procura; isto significa de modo expressivo, mas não claramente
definido, que o total dos custos de produção deve ser gasto por completo,
direta ou indiretamente, na compra do produto”. Keynes brilhantemente
refutou um pensamento clássico, um pensamento ortodoxo e provou que
Malthus estava certo, e Ricardo errado.
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Infográfico 1. Taxa de Desemprego no Reino Unido – 1900-1950

0

5

10

15

20

25
1
9
00

1
9
01

1
9
02

1
9
03

1
9
04

1
9
05

1
9
06

1
9
07

1
9
08

1
9
09

1
9
10

1
9
11

1
9
12

1
9
13

1
9
14

1
9
15

1
9
16

1
9
17

1
9
18

1
9
19

1
9
20

1
9
21

1
9
22

1
9
23

1
9
24

1
9
25

1
9
26

1
9
27

1
9
28

1
9
29

1
9
30

1
9
31

1
9
32

1
9
33

1
9
34

1
9
35

1
9
36

1
9
37

1
9
38

1
9
39

1
9
40

1
9
41

1
9
42

1
9
43

1
9
44

1
9
45

1
9
46

1
9
47

1
9
48

1
9
49

1
9
50

U
n

e
m

p
lo

ym
e

n
t 

R
at

e
 (

%
)

As taxas de desemprego no Reino Unido provocaram uma enorme
influência sobre os argumentos econômicos de Keynes.
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O Professor John Maynard Keynes (1983, p.34) argumentava “Na
economia ricardiana, que serve de base ao que nos vem sendo ensinado há
mais de um século, a ideia de que podemos pôr de lado, sem outras
cogitações, a função da demanda agregada é fundamental. Malthus, na
verdade, se opôs com veemência à doutrina de Ricardo de que era impossível
uma insuficiência da demanda efetiva, porém em vão. Não tendo conseguido
explicar com clareza (a não ser por fatos da observação prática) como e por
que a demanda efetiva poderia ser deficiente ou excessiva, deixou de fornecer
uma estrutura capaz de substituir a tese que atacava; assim, Ricardo
conquistou a Inglaterra de maneira tão completa como a Santa Inquisição
conquistou a Espanha”.

Segundo Keynes, o sistema econômico não pode estar em equilíbrio,
com a oferta agregada igual a demanda agregada, quando há desemprego
involuntário da força de trabalho. Keynes (1983, p.4) criticou as ideias de
Smith, Say, Ricardo e Pigou e revelou ao mundo as suas ideias revolucionárias
no Prefácio, “As ideias aqui expressas tão laboriosamente são extremamente
simples e devem ser óbvias. A dificuldade não está nas novas ideias, mas em
escapar das velhas, que se ramificam, para aqueles que foram criados como a
maioria de nós foi, por todos os cantos de nossas mentes”.
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Por isso, Keynes refutou a teoria clássica ao dizer que a situação de
equilíbrio macroeconômico não garante o pleno emprego, cabendo ao Estado
estimular a demanda agregada (aggregate demand) com políticas fiscais
anticíclicas. Segundo os economistas Dornbusch e Fischer (1991, p.78), “A
demanda agregada é o volume total de bens demandados na economia”.

De acordo a teoria clássica, a economia funciona a nível de pleno
emprego; e o desemprego é o resultado da recusa dos trabalhadores de
trabalharem pelo salário vigente, ou seja, o desemprego é voluntário. Keynes
retomou a ideia da demanda efetiva na determinação do nível de emprego e
de renda defendida por Malthus no século XIX e, sobretudo, criticou e refutou
o pensamento clássico do economista inglês David Ricardo (1772-1823).

A principal contribuição de Keynes foi defender a intervenção do
Estado na economia, através de uma política fiscal expansionista,
fundamentada em investimentos públicos, com a finalidade de elevar a
demanda agregada. Com esta forte intervenção estatal, estaria assegurado o
volume de pleno emprego no curto prazo. Para Keynes, em A Teoria Geral, o
Estado tem que estimular a economia quando os agentes econômicos privados
se recusarem a fazê-lo em curto prazo.
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A Crise de 1929 nos EUA provocou milhões de desempregados, sem
direito a subsídios ou indenizações trabalhistas. No dia 29 de Outubro de 1929,
numa terça-feira negra, a cidade de Nova York entrou em pânico. A expansão
do crédito bancário sem controle levou o caos econômico. O sobe e desce das
ações e, sobretudo a grande queda (the great crash) na Bolsa de Valores de
Nova York mudou o rumo da economia americana, consequentemente, da
economia mundial.

Após o crash da Bolsa de Valores, causado pela alta especulação
financeira e pela exploração de brechas e falta de critérios impostos pelo
governo, os EUA entraram na Grande Depressão dos anos 30.

Herbert Hoover governou os EUA de 4 de março de 1929 a 4 março
de 1933. O presidente Hoover tentou combater a Crise de 1929 com aumento
de impostos e redução nos gastos públicos. Um grande erro, repetido pela ex-
presidente do Brasil, Dilma Rousseff, com seu Ajuste Fiscal.

De acordo com o economista norte-americano Jeremy Rifkin (1995,
p.26), “Em outubro de 1929, um pouco menos de um milhão de pessoas
estavam desempregadas. Em dezembro de 1931, eram mais de dez milhões de
americanos sem trabalho. Seis meses depois, em junho de 1932, o número de
desempregados havia crescido para 13 milhões. O desemprego atingiu seu
ponto máximo, com mais de 15 milhões de desempregados, no auge da
depressão, em março de 1933”.
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Keynes via a depressão como um círculo vicioso no qual o alto
desemprego resultava em uma demanda efetiva reduzida por bens de
consumo, o que, por seu lado, levava as empresas a reduzir ou fechar, e
dessa forma aumentar o desemprego ainda mais. Em tal situação, Keynes
acreditava que estímulos governamentais eram necessários para dar um
impulso à demanda efetiva e, dessa forma, transformar o círculo vicioso em
virtuoso, com demanda crescente do governo levando a uma expansão da
produção e do emprego.

Em 1933 assume a presidência dos EUA, Franklin Delano Roosevelt
(1882-1945). Sua principal realização é um plano econômico elaborado de
conformidade com o pensamento do economista britânico John Maynard
Keynes, denominado New Deal (Novo Acordo), visando reduzir os efeitos
perversos da Crise de 1929 e da subsequente Grande Depressão dos anos 30.
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Muitas das propostas de Keynes foram adotadas no New Deal nos EUA
entre 1933 e 1939: o Estado regulamenta a economia, propondo o
intervencionismo, uma vez que a superprodução capitalista se deveu ao
liberalismo econômico do governo norte-americano; criação de agências
governamentais para administrar obras públicas (estradas, barragens, usinas
hidrelétricas, habitações populares, escolas, hospitais etc.); concessão, por
parte do Estado, de empréstimos para reforma, construção e compra de
imóveis residenciais, de empréstimos a instituições financeiras em dificuldades
e de empréstimos a fazendeiros cujas terras haviam sido hipotecadas; redução
da jornada de trabalho para oito horas dando oportunidade a mais pessoas de
trabalharem, reduzindo o desemprego involuntário; ampliação do salário
mínimo para incrementar o poder aquisitivo do trabalhador e para ampliar o
mercado consumidor interno; aumento dos benefícios da Previdência Social; a
criação do seguro-desemprego; o Estado promove a geração de empregos
públicos nos setores urbanos não produtivos (arborização das cidades, coleta
de lixo, restauração de prédios e ruas etc.); e ampliação da autonomia sindical
e de sua capacidade de negociação por melhores salários.
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O pensamento keynesiano dominou completamente a política
macroeconômica mundial desde a implantação do New Deal nos EUA até a
Primeira Crise do Petróleo de 1973, sobretrudo a partir da Segunda Crise do
Petróleo em 1979, que provocaram as gigantescas ondas neoliberais iniciadas
pela primeira-ministra britânica Margareth Thatcher (1925-2013) e
posteriormente, pelo presidente americano Ronald Reagan (1911-2004),
como também pelo chanceler alemão Helmut Kohl (1930-), provocaram
grandes mudanças na economia mundial.

Em plena Guerra Fria, o primeiro governo ocidental democrático a
inspirar-se em princípios do neoliberalismo foi o de Margaret Thatcher na
Inglaterra, a partir de 1979. A Dama de Ferro persuadindo o Parlamento
Britânico da eficácia dos ideais neoliberais, fez aprovar leis que revogavam
muitos privilégios até então concedidos aos sindicatos, privatizou empresas
estatais, além de reduzir a inflação e melhorar a cotação da libra esterlina.
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Neoliberalismo é uma corrente do pensamento econômico que defende
a economia de mercado, a responsabilidade fiscal, o controle da inflação e a
instituição de um sistema de governo onde o indivíduo tem mais importância
do que o Estado, sob a argumentação de quanto menor a participação do
Estado na economia, maior é o poder dos indivíduos e mais rapidamente a
sociedade pode se desenvolver e progredir, para o bem dos cidadãos e das
cidadãs.

Os principais críticos de Keynes foram os principais defensores do
neoliberalismo, o economista austríaco Friedrich August von Hayek (1899-
1992), Prêmio Nobel de Economia de 1974 e o economista americano Milton
Friedman (1912-2007), Prêmio Nobel de Economia de 1976. O presidente
americano Ronald Reagan disse: “Nesta crise em que nos encontramos, o
governo não é a solução para o nosso problema. O governo é o problema”.

Economistas neoliberais não aceitam e criticam as ideias keynesianas e
neokeynesianas. Segundo o Prêmio Nobel de Economia de 2008, Paul
Krugman, “Keynes não era socialista, ele veio salvar o capitalismo, não enterrá-
lo”. Portanto ao longo dos últimos 83 anos, a Teoria Keynesiana influencia os
atuais agentes econômicos. Um empresário que adverte que a diminuição da
confiança representa um perigo para economia capitalista é um keynesiano,
quer o saiba, ou não. Um político que promete que os cortes de impostos vão
gerar empregos é um keynesiano, quer o saiba, ou não.
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Friedrich von Hayek defendeu o neoliberalismo econômico, ou seja,
apoio à uma maior liberalização econômica, privatização, livre-comércio,
mercados abertos, a desregulamentação, e reduções nos gastos do governo a
fim de reforçar o papel do setor privado na economia capitalista.

As duas principais crises do capitalismo se iniciaram nos EUA e se
espalharam rapidamente pelo resto do mundo (com exceção da URSS em
1929 e da China em 2008) e, ambas geraram muito desemprego, muita
pobreza, muita desigualdade social.

Hayek é citado pelo Prof. Sandroni (2008, p.394), “(...) representante
da corrente liberal, contrária a qualquer intervenção do Estado na economia.
(...) Hayek deu ênfase especial às desproporções que ocorrem entre os ramos
da produção, particularmente aqueles que se relacionam com a construção e
a produção de bens de capital, e os que produzem bens de consumo”.

Em seu principal livro O Caminho da Servidão, de 1944, Hayek
adverte o mundo de que o planejamento centralizado da economia leva as
sociedades ao totalitarismo, ou seja, à supressão das liberdades individuais
mais preciosas do homem, às liberdades de consumir e de produzir.
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Adam Smith, acreditava que
a iniciativa privada deveria
agir livremente, com
nenhuma intervenção
governamental. A
competição livre entre os
diversos fornecedores
levaria forçosamente não só
à queda do preço das
mercadorias, mas também
as inovações tecnológicas,
no afã de baratear o custo
de produção, vencer os
competidores e aumentar o
lucro.

Karl Heinrich Marx, era, antes
de tudo, um revolucionário.
Sua verdadeira missão era
contribuir para a derrubada
da sociedade capitalista, da
burguesia, da exploração,
contribuir para a libertação
do proletariado moderno.
Karl Marx foi o primeiro
economista a tornar
consciente de sua posição
socialista na luta de classes. A
revolução do proletariado é a
única saída para o fim do
capitalismo.

John Maynard Keynes, era um
grande defensor da intervenção
do Estado na economia, e de
modo algum, destruir o sistema
capitalista de produção. Muito
pelo contrário, segundo Keynes,
o capitalismo é o sistema mais
eficiente que a humanidade já
conheceu. O objetivo é o
aperfeiçoamento do sistema, de
modo que se una o altruísmo
social com os instintos do ganho
individual. Segundo Keynes, a
intervenção estatal na economia
capitalista é necessária.
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Teses Keynesianas Teses Neoliberais

Maior intervenção do Estado na economia Mínima intervenção do Estado na economia

Menos livre iniciativa/concorrência Mais livre iniciativa/concorrência

Nacionalização Privatização

Mais despesas públicas Menos despesas públicas

Estimular o emprego no setor público Estimular o emprego no setor privado

Menos preocupações com a inflação Mais preocupações com a inflação

Menos preocupações com o déficit público Mais preocupações com o déficit público
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De acordo com o Lord Keynes (1983, p.253) no capítulo 24, da sua
obra magistral, “Os principais defeitos da sociedade econômica em que
vivemos são a sua incapacidade para proporcionar o pleno emprego e a sua
arbitrária e desigual distribuição da riqueza e das rendas”.

Como bem destacar ROSSETTI (2002, p.791), “A macroeconomia
keynesiana não propõe que o governo assuma a propriedade dos meios de
produção. A prescrição é uma vigorosa política fiscal, fundamentada em
investimentos públicos, para elevar a procura agregada a níveis compatíveis
com os da oferta agregada potencial”.

Posteriormente Lord Keynes (1983, p.258) escreveu, “Os regimes
autoritários contemporâneos parecem resolver o problema do desemprego à
custa da eficiência e da liberdade. É certo que o mundo não tolerará por muito
mais tempo o desemprego que, à parte curtos intervalos de excitação, é uma
consequência – e na minha opinião uma consequência inevitável – do
capitalismo individualista do nosso tempo. Mas pode ser possível curar o mal
por meio de uma análise correta do problema, preservando ao mesmo tempo
a eficiência e a liberdade”. Keynes foi um gênio que nasceu no século XIX e
morreu no século XX, um Século Sangrento.
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Keynes sustentava que o governo intervisse na economia, aumentado
os gastos públicos para gerar emprego, mas não concordava com o ditador
nazista Adolf Hitler (1889-1945), o ditador fascista Benito Mussolini (1883-
1945) nem tão pouco com o ditador comunista Joseph Stalin (1878-1953),
ambos em nome do Estado forte e ditatorial destruíram a democracia e a
liberdade.

Em 1932, cerca de seis milhões de desempregados vagavam pelas
ruas, a Alemanha foi devastada pela hiperinflação, pelo marco alemão muito
desvalorizado, pelo alto custo da reconstrução das cidades, logo após a derrota
no conflito da Primeira Guerra Mundial e as idenizações do Tratado de
Versalhes, e pela fuga de investidores americanos, que empobreceram com a
Crise de 1929.

O Estado nazista realizou por meio da força o controle absoluto sobre
a imprensa, a educação, o teatro, o cinema e o rádio, aboliu o direito de greve,
queimou livros, suprimiu as liberdades sindicais e o desemprego caiu mais de
50% entre 1934 a 1939 ao investir na remilitarização e no desenvolvimento da
indústria bélica alemã.
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Há 83 anos, Keynes pregava o Estado regulador e investidor para a
manutenção do pleno emprego no curto prazo e para ampliação do Estado do
Bem-Estar (Welfare State). Em magnum opus, A Teoria Geral, em 1936, Keynes
(1983, p.259) escreveu essas palavras num trecho famoso: “(...) as ideias dos
economistas e dos filósofos políticos, estejam elas certas ou erradas, têm mais
importância do que geralmente se percebe. De fato, o mundo é governado por
pouco mais que isso. Os homens objetivos que se julgam livres de qualquer
influência intelectual, são, em geral, escravos de algum economista defunto. Os
insensatos, que ocupam posições de autoridade, que ouvem vozes do ar,
destilam seus arrebatamentos inspirados em algum escriba acadêmico de
certos anos atrás”.

Segundo o economista Kenneth Rogoff (2015), professor de Economia
na Universidade de Harvard: “Algumas pessoas querem menos governo, sem
se importar em melhorá-lo. Outras querem mais governo, também sem se
preocupar em melhorá-lo. Estranhamente, há pouca discussão sobre a reforma
do Estado. Como aumentar a eficiência das escolas? Como atrair mais
investimentos privados para a área de infraestrutura de forma transparente?
Claro que valorizo uma boa infraestrutura, mas isso não quer dizer que
devamos deixar o Estado e sua dívida crescer de forma descontrolada”.
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Keynes foi muito importante para economia mundial, liderou a
delegação britânica na Conferência de Bretton Woods, em julho de 1944, nos
EUA, principalmente defendeu a criação do FMI e do Banco Mundial. A
Conferência de Bretton Woods foi o acordo mais importante da história
monetária internacional. Os países signatários de Bretton Woods, inclusive o
Brasil, comprometiam-se a manter a taxa de câmbio fixa em relação o preço do
ouro. Keynes representou o Tesouro Britânico e tinha um plano sobre a
reorganização do sistema financeiro internacional, mas foi rejeitado.

Vale ressaltar que Keynes era contrário à estatização da economia,
como havia ocorrido nos países socialistas após a Revolução Russa de 1917. Ele
defendia o sistema capitalista, porém, acreditava que deveria haver ações e
medidas de controle por parte do Estado na crise econômica, mas o Estado sai
do controle, quando a crise acaba.

Segundo o economista americano Joseph E. Stiglitz (1943), Prêmio
Nobel de Economia em 2001, juntamente com os economistas A. Michael
Spence e George A. Akerlof, pelas análises de mercados com informações
assimétricas: “O fato é que, quando a economia está fraca, como agora, é
preciso estimular a demanda agregada. Se isso não for feito, a economia
enfraquece ainda mais”.
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O Estado tem dois grandes instrumentos para aumentar a demanda
agregada. Primeiro, através de uma política fiscal expansioniosta, e segundo,
uma política monetária, também expansionista. A política fiscal expansionista
signifca mais gastos públicos e menos impostos. Já a política monetária
expansionista significa uma taxa de juros baixa como indicador positivo para o
empresário investir nos três setores da economia capitalista.

De acordo com o economista John Kenneth Galbraith (1996, p.41), “A
redução dos impostos poderá servir apenas ao que John Maynard Keynes
denominou, em uma expressão célebre, a preferência pela liquidez”.

Desde 1929, nos EUA, milhões de pessoas sem emprego, milhões com
fome nas filas de sopa, milhões sem casa. 659 bancos faliram em 1929, 1.352
em 1930, e 2.294 em 1931. Então em 4 de março de 1933, Franklin Delano
Roosevelt torna-se 31º presidente dos Estados Unidos, e começou em 1933 o
New Deal e terminou em 1939, ano do início da Segunda Guerra Mundial. Os
EUA no dia 7 de dezembro de 1941 foram atacados pelos japoneses em Pearl
Harbor (Oahu, Havaí). Dia 8, Roosevelt declara guerra ao Japão.
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Sair da crise econômica e obter pleno emprego requer um aumento da
demanda agregada. Os gastos governamentais de Roosevelt foram fundamentais
para melhorar significitvamente a economia americana, por exemplo, a construção
da Repressa Hoover, no rio Colorado. Roosevelt gastou enorme soma de dólares
para pôr a locomotiva da economia mundial de volta aos trilhos da prosperidade.

Para o Professor de Economia da Columbia University, o economista
americano Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia de 2001, “Quando você corta
gastos públicos em uma situação como uma recessão ou depressão, a demanda
diminui, o desemprego sobe. E é um círculo vicioso. A confiança não é restaurada
quando o desemprego aumenta. Quando o negócio vai para baixo a confiança é
corroída”.

A demanda agregada (DA) de Keynes era formada pela demanda de bens
de consumo (C) das famílias, pela demanda de bens de investimento (I) das
empresas, pela demanda do governo, através dos gastos públicos (G) e pela
demanda dos mercados internacionais, através das exportações (X) menos
importações (M). O resto do mundo é o setor externo numa economia aberta.

O desemprego e a inflação são os dois principais problemas das economias
capitalistas. Portanto, vamos aprender sobre a fórmula da demanda agregada numa
economia aberta, DA=C+I+G+(X-M).
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DA = C + I + G + (X–M)
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DA = C + I + G + (X–M)
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Keynes identifica que o desemprego se traduz por
insuficiência na demanda agregada, isto é, uma inundação
de bens sem consumidores. Para aumentar a demanda
agregada e combater o desemprego é necessário estimular o
consumo das famílias baixando os impostos, estimular o
investimento das empresas baixando a taxa de juros,
estimular os gastos públicos, com mais obras públicas, além
de estimular as exportações por desvalorização cambial, o
que corresponde a um aumento na taxa de câmbio.
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DA = C + I + G + (X–M)
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Keynes diz que o desemprego e a inflação são opostos,
quando a inflação sobe, o desemprego cai, e vice-versa. A
inflação é resultado da suficiência da demanda agregada, ou
seja, a escassez de bens com elevado número de
consumidores. Para diminuir a demanda agregada e combater
a inflação de demanda é necessário desestimular o consumo
das famílias aumentando os impostos, desestimular o
investimento das empresas aumentando a taxa de juros,
desestimular os gastos governamentais, com menos obras
públicas, além de desestimular as exportações por valorização
cambial, o que corresponde a uma queda na taxa de câmbio.
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Keynes não previu o Crash da Bolsa de Valores de Nova York em 29 de
outubro de 1929 nem tão pouco a Grande Depressão dos anos 30. Mas ele
estudou muito, estudou com afinco o cenário econômico e percebeu que a
economia capitalista pode afundar, e em seguida, não flutua de volta
automaticamente.

Então, brilhantamente, sugeriu enormes gastos públicos na economia
capitalista para se recuperar. Keynes rejeitava enfaticamente o socialismo. Em
outras palavras, era a favor da forte intervenção do Estado na economia de
mercado, com a queda da taxa de juros e aumento dos gastos
governamentais, para alimentar o “espírito animal” dos empresários.

Espírito animal (animal spirits) é o termo que John Maynard Keynes
usou em seu livro de 1936 para descrever emoções que influenciam o
comportamento humano e podem ser medidas em termos de confiança do
empresário, além do consumidor.

A falta de confiança do consumidor afeta especialmente o consumo e a
falta de confiança do empresário afeta especialmente o investimento. Portanto,
precisamos despertar o nosso espírito animal, termo usado por Keynes que
está relacionado a confiança, um impulso espontâneo para a ação, ao invés da
inação.
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No lado das expectativas tem-se o que Keynes chama de animal spirits
dos empresários, fundado na motivação básica do capitalismo: acumular. A
acumulação de capital é a ação de acumular objetos de valor para um grupo; o
aumento da riqueza através da concentração desta; ou a criação de riqueza.
Capital são os bens financeiros ou o dinheiro investido com o propósito de
gerar mais dinheiro (seja na forma de lucro, renda, juros, royalties, ampliação
do capital ou alguma outra forma de retorno). Essa atividade constitui a base
do sistema econômico do capitalismo, no qual a atividade econômica é
estruturada ao redor da acumulação de capital (investimento a fim de gerar um
ganho financeiro).

Segundo o economista americano Paul Krugman, Prêmio Nobel de
Economia de 2008, em seu artigo intitulado Keynes estava certo: “Um governo
que adota política de cortes numa economia em depressão faz a queda ser
pior; a austeridade deve esperar até que a recuperação esteja bem
encaminhada. (...) países europeus como a Grécia e a Irlanda, que tiveram que
impor severa austeridade fiscal como condição para receber empréstimos de
emergência - têm sofrido perdas econômicas do mesmo nível da Grande
Depressão. (...) Agindo de forma anti-keynesiana, acabaram provando que
Keynes estava certo mais uma vez”.
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Apesar das críticas feitas por Hayek e Friedman, Keynes é mais
presente do que nunca na realidade econômica de hoje, já que seus
postulados dizem que, para uma economia crescer vigorosamente em uma
época de uma recessão ou de uma depressão, o Governo deve aumentar os
seus gastos, mesmo à custa do déficit público elevado.

Em 15 de setembro de 2008, o banco de investimentos Lehman
Brothers faliu nos EUA. A economia norte-americana entrou na UTI e a crise
iniciou uma Grande Recessão (Great Recession) na maior economia do
mundo. A saída econômica do presidente Barack Obama, primeiro presidente
negro dos EUA, foi aumentar os gastos públicos a partir de 2009 até os dias
atuais.

Keynes era extremamente contra déficits públicos de longo prazo. Ele
defendia déficits públicos de curto prazo em situações emergenciais da
economia capitalista. Keynes foi contra as teorias ortodoxas dominantes. Mas
Keynes não previu a temida estagflação, ou seja, uma situação típica
de recessão, com aumento dos índices de desemprego e de inflação.
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O fantasma keynesiano (leia-se desemprego involuntário) ainda
perturba os(as) trabalhadores(as) urbanos(as) e rurais nos cinco continentes do
mundo. Atualmente, a concentração da riqueza global aumenta a tendência do
empobrecimento crescente ao redor do mundo.

Recomendamos aos alunos a leitura do revolucionário livro de John
Maynard Keynes, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, para melhor
compreender os rumos do capitalismo globalizado, que sabe produzir, mas não
sabe distribuir riquezas igualmente.

Em 21 de abril de 1946, morria aos 62 anos de idade, de ataque
cardíaco, o Pai da Macroeconomia moderna. Lord Keynes morreu em Tilton,
East Sussex. Keynes sobreviveu aos bombardeios nazistas a Inglaterra durante
a Segunda Guerra Mundial, mas não resistiu aos ataques cardíacos que sofreu
na Terra de William Shakespeare.

Com o pensamento revolucionário de Keynes, podemos criar empregos
e aumentar o crescimento econômico. É muito importante pensarmos,
debatermos, e sobretudo, agirmos diante da crise econômica mundial e
nacional. Hoje, temos muito que aprender com o maior economista do século
XX, porque “No longo prazo todos estaremos mortos”.
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Neste livro digital, os estudantes de Graduação em Ciências Contábeis,
Administração ou em Direito estão conhecendo pela primeira vez a disciplina de
Economia na faculdade privada.

Em sala de aula, Macroeconomia é uma palavra surpreendente em
suas vidas acadêmica, familiar e profissional. Uma grande ideia
macroeconômica pode transformar o mundo. Para melhorar as cidades em que
vivemos, as condições de vida que temos, é fundamental ter conhecimentos
dos indicadores macroeconômicos.

Na atualidade é muito importante entender os principais indicadores
macroeconômicos. Precisamos estar atentos a taxa de crescimento econômico,
taxa de desemprego, taxa de inflação, taxa de juros, taxa de câmbio, entre
outros indicadores.

Presenciamos uma queda no poder aquisitivo e do consumo nos três
setores da economia brasileira. Quando a renda do trabalhador cai, o consumo
cai também. Presenciamos uma recessão no Brasil. Segundo Krugman & Wells
(2015, pp.510-511), “O efeito mais importante da recessão é seu efeito sobre a
capacidade dos trabalhadores de encontrarem e manterem empregos. (...) As
recessões levam muitas pessoas a perderem seus empregos e também tornam
difícil encontrar novos empregos, e dessa forma prejudicam o padrão de vida
de muitas famílias”.

4.4 Principais Indicadores 
Macroeconômicos
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Entre os principais indicadores macroeconômicos temos: PIB; PIB per
capita; Taxa de Crescimento Econômico; Investimento Estrangeiro Direto;
Inflação; Reservas Internacionais; Taxa de Juros; Balança Comercial; Balanço
de Pagamentos; Risco País; Taxa de Desemprego; outros indicadores como
Salário Mínimo, Índice de Gini, IDH, etc.

Os principais indicadores macroeconômicos são estatísticas publicadas
por governos, agências privadas e organizações que analisam dados das
atividades econômicas, e são publicados periodicamente e fazem parte do
calendário econômico de uma nação.

Entre os principais indicadores macroeconômicos destacamos o
consumo. O consumo é diretamente proporcional à renda. Quanto maior a
renda, maior o consumo. Quanto menor a renda, menor o consumo. De
acordo com Paulo Sandroni (2008, p.182), professor da FGV, consumo
significa, “Utilização, aplicação, uso ou gasto de um bem ou serviço por um
indivíduo ou uma empresa. É o objetivo e a a fase final do processo produtivo,
precedida pelas etapas de fabricação, armazenagem, embalagem, distribuição
e comercialização”.

Se o consumo das famílias está aumentando, e há condições para
que continue aumentando, o PIB cresce, a economia se expande, há mais e
melhores empregos para os trabalhadores, as atividades econômicas se
desdobram, o país fica mais rico e as pessoas, também.

4.4 Principais Indicadores 
Macroeconômicos
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Produto Interno Bruto (PIB) é a soma, em valores monetários, de
todos os bens e serviços finais produzidos em um determinado lugar, durante
um determinado período de tempo.

PIB Nominal é medido a preços correntes de mercado.
PIB Real é calculado a preços constantes, onde é escolhido um ano-

base para eliminar o efeito da inflação.
PIB Potencial é o PIB máximo que a economia pode gerar a preços

constantes.
O PIB (GDP, Gross Domestic Product) pode ser calculado a partir de

três óticas: a ótica da despesa, a ótica da oferta e a ótica do rendimento.
Na ótica da despesa, o valor do PIB é calculado a partir das despesas

efetuadas pelos diversos agentes econômicos em bens e serviços para
utilização final, e corresponderá à despesa interna, que inclui a despesa das
famílias e do Estado em bens de consumo e a despesa das empresas em
investimentos.

Na ótica da oferta, o valor do PIB é calculado a partir do valor gerado
em cada uma das empresas que operam na economia.

Já na ótica do rendimento, o valor do PIB é calculado a partir dos
rendimentos de fatores produtivos distribuídos pelas empresas, ou seja, a soma
dos rendimentos do fator trabalho com os rendimentos de outros fatores
produtivos.

4.4 Principais Indicadores 
Macroeconômicos
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De acordo com o prof. Sandroni (2008, p.660), o Produto Nacional
Bruto (PNB) “É o valor agregado de todos os bens e serviços resultantes da
mobilização de recursos nacionais (pertencentes a residentes no país),
independente do território econômico em que esses recursos foram
produzidos. Incluem-se nele o valor da depreciação e o resultado, positivo ou
negativo, da conta de rendimentos do capital do balanço de pagamentos“.

PIB per capita é o PIB total dividido pela população total.
Poupança significa “em economia, parte da renda nacional ou

individual que não é utilizada em despesas, sendo guardada e aplicada depois
de deduzidos os impostos”, (Sandroni, 2008, p.673).

Os trabalhadores necessitam trabalhar para pagar as despesas
econômicas mensais e para sustentar a sua vida e família. Muitos
trabalhadores não sabem qual é a taxa de desemprego no Afeganistão ou a
taxa de inflação no Tajiquistão. Mas, entendem que o desemprego e a inflação
são dois dos principais indicadores macroeconômicos de qualquer nação.

4.4 Principais Indicadores 
Macroeconômicos
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O consumo é menor entre as famílias quando a inflação está alta. A
inflação é o aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. É a perda
do valor do dinheiro ao longo do tempo. É a perda do poder de compra do
dinheiro. O consumo das famílias diminuiu no Brasil devido as dificuldades de
acesso ao crédito, ao aumento da inflação e sobretudo, o crescimento do
desemprego no País.

O desemprego é a “situação de ociosidade involuntária em que se
encontram pessoas que compõem a força de trabalho de uma nação”,
(Sandroni, 2008, p.241). Existem vários tipos de desemprego:
1. Desemprego cíclico, ligado a uma fase de queda do ciclo econômico;
2. Desemprego friccional, ocorre por desajuste ou falta de mobilidade entre a

oferta e a procura;
3. Desemprego sazonal, limitado a certas épocas do ano por não haver

oferta homogênea de emprego durante o ano inteiro;
4. Desemprego estrutural, mudanças na tecnologia de produção ou nos

padrões de demanda dos consumidores.
De acordo com o economista Jeremy Rifkin (1995), no livro O Fim dos

Empregos, “(...) estamos entrando em uma nova fase da história –
caracterizada pelo declínio sistemático e inevitável dos empregos. O
desemprego em âmbito mundial alcança, atualmente, seu nível mais alto
desde a grande depressão da década de 30. O número de pessoas
subempregadas ou sem trabalho está aumentando rapidamente”.

4.4 Principais Indicadores 
Macroeconômicos
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O desemprego é um dos principais indicadores macroeconômicos. O
desemprego envolve todas as pessoas que estão em busca do primeiro
emprego ou do novo emprego, e que estão disponíveis para trabalhar e ainda
não conseguiram emprego no mercado de trabalho.

A taxa de desemprego é o número de desempregados dividido pela
força de trabalho no país. Com o aumento do desemprego, surge mais
trabalhadores informais, além do crescimento de novos empreendedores.

Segundo Keynes (1983, p.18), em sua obra prima, “(...) estas duas
categorias de emprego “friccional” e “voluntária”, são abrangentes. Os
postulados clássicos não admitem a possibilidade de uma terceira categoria
que passarei a definir, (...), como o desemprego “involuntário”.

A inflação alta gera mais desemprego involuntário. Com alta inflação,
a moeda perde valor, o consumidor perde poder aquisitivo de compra, que
desacelera o consumo familiar, em seguida o comércio e a indústria vendem
menos, reduzem os custos, consequentemente, o desemprego sobe.

O crédito é um dos motores da economia capitalista. Com o aumento
da oferta de crédito cresce o consumo das famílias e o investimento das
empresas, consequentemente, o nível de emprego.

4.4 Principais Indicadores 
Macroeconômicos
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Ranking País PIB (US$ trilhões)

1 EUA 21,482

2 China 14,172

3 Japão 5,220

4 Alemanha 4,117

5 França 2,957

6 Índia 2,844

7 Reino Unido 2,809

8 Brasil 2,309  

9 Itália 2,112

10 Canadá 1,820

Quadro 4. As Dez Maiores Economias do Mundo – 2018.

Fonte: FMI.
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Ano Taxa de Crescimento do PIB

2005 3,2%

2006 4,0%

2007 6,1%

2008 5,2%

2009 -0,1%

2010 7,5%

2011 3,9%

2012 1,9%

2013 3,0%

2014 0,5%

2015 -3,5%

2016 -3,3%

2017 1,1%

2018 1,1%

Quadro 5. A Taxa de Crescimento do PIB brasileiro – 2005-2018.

Fonte: IBGE.
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Crescimento econômico significa “Aumento da capacidade produtiva da
economia, e portanto, da produção de bens e serviços de determinado país ou
área econômica”, de acordo com o Prof. Paulo Sandroni (2008, p.203).

Já o conceito de desenvolvimento econômico (2008, p.243) trata de
“Crescimento econômico acompanhado pela melhoria do padrão de vida da
população e por alterações fundamentais na estrutura de sua economia”.

Muitos agentes econômicos confundem os conceitos de crescimento
econômico e desenvolvimento econômico. São completamente diferentes o
conceito de crescimento econômico e desenvolvimento econômico.
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Crescimento econômico é o aumento do PIB. O PIB é calculado através
da soma de todos os produtos e serviços finais de um país durante um
determinado período de tempo.

Crescimento econômico constitui um processo por meio de qual a renda
per capita se eleva.

Já o conceito de desenvolvimento econômico está relacionado a melhoria
do bem estar da população.

Como se mede o desenvolvimento econômico? Através de indicadores de
educação, saúde, renda, pobreza, moradia, etc. Sim, a educação fomenta o
desenvolvimento econômico de um país.

Numa análise normativa, crescimento econômico é totalmente diferente
de desenvolvimento econômico.
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Para promover o crescimento econômico o Governo utiliza quatro
instrumentos de política econômica, ou seja, conjunto de diretrizes e normas
econômicas:

1. Política Fiscal (trata por exemplo da redução de impostos);

2. Política Monetária (o principal instrumento é a taxa de juros);

3. Política Cambial (envolve ações para afetar a taxa de câmbio);

4. Política Comercial (trata dos incentivos as exportações e os desestímulos
às importações).
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Política Econômica Normas Execução Características

Política Fiscal TN STN Tributos e gastos públicos

Política Monetária CMN BACEN Volume de moeda e taxa de juros

Política Cambial CMN BACEN Taxa de câmbio

Política Comercial MDIC SECEX (DECEX, DECOM, 
DEINT, DENOC, DEPLA)

Exportações e Importações
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Para promover o desenvolvimento econômico é necessário que o
Governo realize grandes investimentos em oito setores estratégicos:

1. Educação;

2. Saúde;

3. Moradia;

4. Saneamento Básico;

5. Infraestrutura Logística;

6. Transporte Urbano;

7. Cultura;

8. Ciência e Tecnologia.

O desenvolvimento econômico, podemos conceituá-lo como sendo o
crescimento econômico (aumento do PIB per capita), acompanhado pela
melhoria da qualidade de vida da população e por alterações profundas na
estrutura econômica. Em suma, podemos afirmar que desenvolvimento
econômico é algo que combina crescimento econômico com distribuição de
renda.
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Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD), “O conceito de desenvolvimento humano nasceu definido como um
processo de ampliação das escolhas das pessoas para que elas tenham
capacidades e oportunidades para serem aquilo que desejam ser.

Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o
bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela
pode gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar
diretamente para as pessoas, suas oportunidades e capacidades.

A renda é importante, mas como um dos meios do desenvolvimento e
não como seu fim. É uma mudança de perspectiva: com o desenvolvimento
humano, o foco é transferido do crescimento econômico, ou da renda, para o
ser humano.

O conceito de desenvolvimento humano também parte do
pressuposto de que para aferir o avanço na qualidade de vida de uma
população é preciso ir além do viés puramente econômico e considerar outras
características sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida
humana”.

4.6 Desenvolvimento Humano
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O que é IDH? IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. É
uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de
desenvolvimento humano e para ajudar a classificar os países como
desenvolvidos (desenvolvimento humano muito alto), em desenvolvimento
(desenvolvimento humano alto e médio) e pobres (desenvolvimento humano
baixo).

O IDH foi desenvolvido em 1990 pelos economistas asiáticos, o
paquistanês Mahbub Ul Haq (1934-1998) e o indiano Amartya Sen (1933). A
ideia principal do desenvolvimento humano é a qualidade de vida da
população, sendo usado desde 1990 pelo PNUD no seu relatório anual.

Nos últimos 26 anos, “As pessoas são a verdadeira riqueza das
nações”, segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1990 do PNUD.

Mahbub Ul Haq Amartya Sen 

4.6 Desenvolvimento Humano

Ul Haq Sen 
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O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro
indicador muito utilizado, o PIB per capita (PIB total dividido pela população
total) que considera apenas a dimensão econômica do crescimento.

De acordo com o Prêmio Nobel de Economia de 1998 e um dos
idealizadores do IDH, o economista indiano Amartya Sen, “A abordagem do
desenvolvimento humano representa um progresso considerável no difícil
exercício de compreensão dos êxitos e privações das vidas humanas e de
reconhecimento da importância da reflexão e do diálogo, promovendo, dessa
forma, a equidade e a justiça no mundo”.

4.6 Desenvolvimento Humano
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O IDH varia numa escala de 0 (sem desenvolvimento humano) a 1 (o

mais alto desenvolvimento humano).
A Organização das Nações Unidas (ONU), através do PNUD,

observa anualmente as evoluções nas três dimensões do IDH:
i) saúde (vida longa e saudável);
ii) educação (acesso ao conhecimento);
iii) renda (padrão de vida decente).

Não existe nenhum país com IDH igual a zero. Nem tão pouco um país
com IDH igual a um. Quanto mais próximo de um, a população deste país tem
uma melhor qualidade de vida.

4.6 Desenvolvimento Humano

http://pnud.org.br/Default.aspx
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Existem 195 países no mundo, segundo a ONU. Os dados do IDH de
189 países estão sendo divulgados no Relatório do Desenvolvimento Humano
2019, do PNUD.

Em 2018, o IDH não pôde ser calculado para países e territórios como
a Coreia do Norte, Mônaco, Nauru, San Marino, Somália e Tuvalu. Segundo o
Relatório do Desenvolvimento Humano 2019 do PNUD:

São 62 países de desenvolvimento humano muito alto (de Noruega a
Seychelles);

São 53 países de desenvolvimento humano alto (de Sérvia ao Egito);
São 36 países de desenvolvimento humano médio (de Ilhas Marshall a

Ilhas Salomão);
E são 38 países de desenvolvimento humano baixo (de Síria a Níger).

4.6 Desenvolvimento Humano



O IDH (Human Development Index – HDI) varia de 0 (nenhum
desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano total). Sendo os
países classificados deste modo:

 Quando o IDH de um país está entre 0 e 0,549, é considerado baixo –
país de desenvolvimento baixo (pobre);

 Quando o IDH de um país está entre 0,550 e 0,699, é considerado médio
– país de desenvolvimento médio (em desenvolvimento);

 Quando o IDH de um país está entre 0,700 e 0,799, é considerado alto –
país de desenvolvimento alto (em desenvolvimento);

 Quando o IDH de um país está entre 0,800 e 1, é considerado muito alto
– país de desenvolvimento muito alto (desenvolvido).
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São mensurados quatro indicadores no cálculo do IDH de cada país:

 Expectativa de vida ao nascer: Número de anos um
recém-nascido pode esperar viver, se prevalecendo
padrões das taxas de mortalidade específicas por idade no momento do
nascimento e permanecer durante toda a vida.

 Média de anos de estudo: Número médio de
anos de educação recebidos por pessoas entre 25 anos ou
mais de idade.

 Anos esperados de escolaridade: Número de anos
de escolaridade que uma criança de idade escolar pode
esperar receber se os padrões de taxas de matrícula persistir por toda a
vida.

 Renda Nacional Bruta (RNB) per capita: Renda agregada da economia
gerada pela sua produção e sua propriedade de FP, menos os rendimentos
pagos pela utilização de FP do resto do mundo, convertidos para dólares
internacionais PPC, dividido pela população total. RNB per capita engloba
recursos enviados ou recebidos de outros países, além de mensurar
remessas de imigrantes, de ajuda humanitária e desconsiderar o envio de
lucro de empresas para o exterior. Ressalto que os dólares PPC são
referentes ao ano de 2011.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Noruega (0,954) Níger (0,377)

Esperança de Vida ao Nascer Hong Kong (84,7 anos) República Centro-Africana (52,8 anos)

Média de Anos de Estudo Alemanha (14,1 anos) Burkina Faso (1,6 anos)

Anos Esperados de Escolaridade Austrália (22,1 anos) Eritréia (5,0 anos)

Renda Nacional Bruta (RNB) per capita Qatar (US$ 110.489 PPC*) Burundi (US$ 660 PPC)

Quadro 6. Os Extremos Opostos do IDH no Mundo – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Chile (0,847) Guiana (0,670)

Esperança de Vida ao Nascer Chile (80,1 anos) Guiana (69,8 anos)

Média de Anos de Estudo Argentina (10,6 anos) Brasil (8,7 anos)

Anos Esperados de Escolaridade Argentina (17,6 anos) Guiana (13,4 anos)

Renda Nacional Bruta per capita Chile (US$ 21.972 PPC*) Bolívia (US$ 6.849 PPC)

Quadro 7. Os Extremos Opostos do IDH na América do Sul – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Barbados (0,813) Haiti (0,503)

Esperança de Vida ao Nascer Costa Rica (80,1 anos) Haiti (63,7 anos)

Média de Anos de Estudo Bahamas (11,5 anos) Haiti (5,4 anos)

Anos Esperados de Escolaridade Costa Rica (15,4 anos) Haiti (9,5 anos)

Renda Nacional Bruta per capita Bahamas (US$ 28.395 PPC*) Haiti (US$ 1.665 PPC)

Quadro 8. Os Extremos Opostos do IDH na América Central – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Canadá (0,922) México (0,767)

Esperança de Vida ao Nascer Canadá (82,0 anos) México (75,0 anos)

Média de Anos de Estudo EUA (13,4 anos) México (8,6 anos)

Anos Esperados de Escolaridade EUA (16,3 anos) México (14,3 anos)

Renda Nacional Bruta per capita EUA (US$ 56.140 PPC*) México (US$ 17.628 PPC)

Quadro 9. Os Extremos Opostos do IDH na América do Norte – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Canadá (0,922) Haiti (0,503)

Esperança de Vida ao Nascer Canadá (82,0 anos) Haiti (63,7 anos)

Média de Anos de Estudo EUA (13,4 anos) Haiti (5,4 anos)

Anos Esperados de Escolaridade EUA (16,3 anos) Haiti (9,5 anos)

Renda Nacional Bruta per capita EUA (US$ 56.140 PPC*) Haiti (US$ 1.665 PPC)

Quadro 10. Os Extremos Opostos do IDH na América – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.

242

4.6 Desenvolvimento Humano



Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Noruega (0,954) Moldávia (0,711)

Esperança de Vida ao Nascer Suíça (83,6 anos) Moldávia (71,8 anos)

Média de Anos de Estudo Alemanha (14,1 anos) Turquia (7,7 anos)

Anos Esperados de Escolaridade Bélgica (19,7 anos) Moldávia (11,6 anos)

Renda Nacional Bruta per capita Liechtenstein (US$ 99.732 PPC*) Moldávia (US$ 6.833 PPC)

Quadro 11. Os Extremos Opostos do IDH na Europa – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Seicheles (0,801) Níger (0,377)

Esperança de Vida ao Nascer Tunísia (76,5 anos) República Centro-Africana (52,8 anos)

Média de Anos de Estudo Seicheles (9,7 anos) Burkina Faso (1,6 anos)

Anos Esperados de Escolaridade Seicheles (15,5 anos) Eritréia (5,0 anos)

Renda Nacional Bruta per capita Seicheles (US$ 25.077 PPC*) Burundi (US$ 660 PPC)

Quadro 12. Os Extremos Opostos do IDH na África – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Hong Kong (0,939) Iêmen (0,463)

Esperança de Vida ao Nascer Hong Kong (84,7 anos) Afeganistão (64,5 anos)

Média de Anos de Estudo Japão (12,8 anos) Butão (3,1 anos)

Anos Esperados de Escolaridade Coreia do Sul (16,4 anos) Iêmen (8,7 anos)

Renda Nacional Bruta per capita Qatar (US$ 110.489 PPC*) Iêmen (US$ 1.433 PCC)

Quadro 13. Os Extremos Opostos do IDH na Ásia – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Indicadores O Melhor País O Pior País

IDH Austrália (0,935) Papua Nova Guiné (0,543)

Esperança de Vida ao Nascer Austrália (83,3 anos) Papua Nova Guiné (64,3 anos)

Média de Anos de Estudo Austrália (12,6 anos) Papua Nova Guiné (4,6 anos)

Anos Esperados de Escolaridade Austrália (12,7 anos) Ilhas Salomão (10,2 anos)

Renda Nacional Bruta per capita Austrália (US$ 44.097 PPC*) Papua Nova Guiné (US$ 3.686 PPC)

Quadro 14. Os Extremos Opostos do IDH na Oceania – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Ranking País IDH País IDH

1º Noruega 0,954 Níger 0,377

2º Suíça 0,946 Rep. Centro-Africana 0,381

3º Irlanda 0,942 Chade 0,401

4º Alemanha 0,939 Sudão do Sul 0,413

4º Hong Kong 0,939 Burundi 0,423

6º Austrália 0,938 Mali 0,427

6º Islândia 0,938 Eritreia 0,434

8º Suécia 0,937 Burkina Faso 0,434

9º Singapura 0,935 Serra Leoa 0,438

10º Países Baixos 0,933 Moçambique 0,446

Quadro 15. Os 10 países com Melhor IDH e Pior IDH do mundo – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.
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Ano Esperança de Vida

ao Nascer 

Anos Esperados 

de Escolaridade

Média de Anos

de Estudo

RNB

per capita

IDH

1980 62,7 anos 9,9 anos 2,6 anos US$ 9.154 PPC 0,545

1990 66,5 anos 12,2 anos 3,8 anos US$ 9.740 PPC 0,612

2000 70,3 anos 14,3 anos 5,6 anos US$ 10.722 PPC 0,682

2010 73,1 anos 15,2 anos 7,2 anos US$ 13.794 PPC 0,739

2011 73,4 anos 15,2 anos 7,2 anos US$ 14.031 PPC 0,740

2012 73,7 anos 15,2 anos 7,2 anos US$ 14.081 PPC 0,742

2013 73,9 anos 15,2 anos 7,2 anos US$ 14.275 PPC 0,744

2014 74,5 anos 15,2 anos 7,7 anos US$ 15.175 PPC 0,755

2018 75,7 anos 15,4 anos 7,8 anos US$ 12.896 PPC 0,761

Evolução +13,0 anos +5,5 anos +5,2 anos +US$ 3.742 PPC +0,216

Quadro 16. A Evolução no IDH no Brasil – 1980-2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.
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Indicadores Rússia Brasil China África do Sul Índia

Ranking no IDH Mundial 49º 79º 85º 113º 129º

IDH 0,824 0,761 0,758 0,705 0,647

Esperança de Vida ao Nascer 72,4 anos 75,7 anos 76,7 anos 63,9 anos 69,4 anos

Média de Anos de Estudo 12,0 anos 7,8 anos 7,9 anos 10,2 anos 6,5 anos

Anos Esperados de Escolaridade 15,5 anos 15,4 anos 13,9 anos 13,7 anos 12,3 anos

Renda Nacional Bruta per capita US$ 25.036 PPC* US$ 14.068 PPC US$ 16.127 PPC US$ 11.756 PPC US$ 6.829 PPC

Quadro 17. O Índice de Desenvolvimento Humano no BRICS – 2018.

Fonte: PNUD, Relatório do Desenvolvimento Humano 2019.

Nota: (*) PPC significa Paridade do Poder de Compra.
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Segundo o economista americano Wesley Clair Mitchell (1874-1948),
as quatros fases do ciclo econômico do sistema capitalista são: 1.
Prosperidade; 2. Recessão; 3. Depressão; 4. Recuperação.

Não há dois ciclos econômicos iguais, variam tanto na intensidade
quanto na duração. A duração não é previsível, embora seja possível prever
suas fases. A depressão econômica mais dura ocorreu na década de 1930,
conhecida como a Grande Depressão, um período de altas taxas de
desemprego.

De acordo com o saudoso Professor José Alfredo Leite (1994, p. 638),
do Curso de Graduação em Ciências Econômicas na UFPB (Universidade Federal
da Paraíba), no livro Macroeconomia: Teoria, Modelos e Instrumentos de
Política Econômica, “Wesley C. Mitchell explicou que o ciclo econômico se
manifestava na forma de ondas de períodos regulares, que apresentavam
quatro fases importantes denominadas Prosperidade, Recessão, Depressão e
Recuperação”.

Keynes (1983, p.217), “(...) o caráter essencial do ciclo econômico e,
sobretudo, a regularidade de ocorrência e duração, que justificam a
denominação ciclo, se devem principalmente ao modo como flutua a eficiência
marginal do capital”. Esta “consiste nas taxas de retorno esperadas em relação
às oportunidades de investimento existentes” (SANDRONI, 2008, p.285).
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O ciclo econômico é também chamado ciclo dos negócios. Os ciclos
econômicos são períodos alternados de altas e baixas taxas de crescimento
econômico e podem ser analisados e comparados por suas dimensões:
duração, amplitude, severidade e difusão.

A Macroeconomia moderna utiliza os termos expansão econômica
(prosperidade e recuperação) e retração econômica (recessão e depressão).
Existe um ciclo de alternância de expansão (boom) e retração (bust) na
economia. Logo, existem ondas de duração, amplitude, severidade e difusão
irregulares e difíceis de prever pelos economistas, com raras exceções como o
economista Nouriel Roubini, que ficou conhecido como "Dr. Apocalipse" após
prever a crise financeira internacional de 2008.

Técnicamente, recessão econômica ocorre quando o PIB retrai por dois
trimestres consecutivos. O PIB brasileiro caiu 3,8% no ano de 2015, segundo o
IBGE. Podermos afirmar estamos em recessão econômica.

A recessão econômica no Brasil agrava-se a cada dia e podendo
tornar-se numa depressão econômica. Segundo Eric Hobsbawm (1995, p.105),
na sua obra prima Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991, “Mesmo a
pior depressão cíclica mais cedo ou mais tarde tem de acabar”.
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Para o Professor da FGV, o economista Paulo Sandroni, no Dicionário
de Economia do Século XXI (2008, p.143) ciclo econômico significa “Flutuação
periódica e alternada de expansão e contratação de toda atividade econômica
(industrial, agrícola e comercial) de um país ou de um conjunto de países. Um
ciclo típico consiste num período de expansão econômica, seguido de uma
recessão, de um período de depressão e um novo movimento ascendente ou
de recuperação econômica”.

A Macroeconomia moderna começa em 14 de fevereiro de 1936, com
o livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, do economista inglês
John Maynard Keynes. A Grande Depressão não foi apenas uma catástrofe
econômica, mas também um fracasso intelectual dos economistas clássicos e
neoclássicos, que trabalhavam em “teoria dos ciclos”, como a Macroeconomia
era tão chamada. Para os economistas clássicos como Smith, Ricardo e Say e
os neoclássicos como Alfred Marshall e Thorstein Veblen as recessões seriam
passageiras porque com o aumento do desemprego, os salários decresciam e
os produtores contratariam mais trabalhadores, aumentando a produção.
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A pior fase do ciclo econômico é a depressão. A Grande Depressão dos
anos 30 foi um período de altas taxas de desemprego e provocou novos
pensamentos econômicos e uma nova política econômica. As economias de
mercado são instáveis e o trabalho revolucionário de Keynes usou variáveis
macroeconômicas para apresentar a intervenção direta do Estado na economia
capitalista para a superação da crise econômica mundial, pois o nível de
atividade econômica numa economia de mercado depende da demanda efetiva
para alcançar o nível de pleno emprego.

Segundo o professor de Economia na Universidade de Utah, o
economista Hunt, no livro História do Pensamento Econômico (2005, p.79),
“Nas depressões, os empresários sempre encontram problemas para achar
compradores para suas mercadorias, a capacidade de produção fica ociosa, o
desemprego é muito pior do que o habitual e o aumento da pobreza e do
sofrimento social é o resultado inevitável”.

Há 83 anos Keynes explicou a demanda agregada (baseado nas ideias
do economista clássico inglês Thomas Robert Malthus) e refutou a Lei de Say.
O professor da renomada Universidade de Cambridge provou que se uma
economia de mercado se encontrasse em depressão econômica, por qualquer
razão, a situação não seria corrigida automaticamente.
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Os ciclos econômicos são fundamentais para analisar a economia de
uma nação capitalista. “Baseando-nos sobre os postulados de Keynes, julgamos
oportuno apontar que o economista britânico ressaltava a importância do
Estado na economia capitalista de forma incontestável, principalmente em
razão de seu insubstituível papel de provedor institucional capaz de conduzir à
eficiência econômica do mercado. Keynes defendeu – enfaticamente - a
intervenção e o papel regulatório do Estado na economia capitalista, através de
medidas de política monetária e fiscal, para mitigar os efeitos adversos dos
ciclos econômicos (GALVÃO JÚNIOR; OLIVEIRA, p.5)”.

O Brasil não está na fase da prosperidade econômica nem tão pouco
da depressão econômica, estamos em recessão econômica, porque é visível
que a população vem empobrecendo e se endividando, além da retração da
produção industrial. Precisamos promover a recuperação econômica da
economia brasileira. Necessitamos conquistar índices elevados de confiança
entre os agentes econômicos do País. Sendo assim, a importância da
Macroeconomia na atualidade é totalmente observada em nosso cotidiano.
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País Capital

Brasil Brasília

Rússia Moscou

Índia Nova Delhi

China Pequim

África do Sul Pretória 

B R I C S
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A sigla BRIC (iniciais em inglês de Brazil, Russia, India and China) aborda
os quatros países emergentes que devem superar economicamente os países
do G6 (Grupo dos Seis), ou seja, EUA, Japão, Alemanha, Reino Unido, França
e Itália até 2050, segundo o economista britânico Jim O’Neill do banco norte-
americano de investimentos Goldman Sachs, no relatório “Building Better
Global Economic BRICs”.

A projeção do BRIC é baseada na análise demográfica, na grande
extensão territorial, na acumulação de capital, no crescimento da
produtividade e no mercado interno com enorme potencial de crescimento de
cada país emergente.

O termo criado pelo economista inglês Jim O’Neill faz uma alusão à
palavra inglesa brick que significa tijolo em português. Esses quatro países
emergentes deverão liderar a economia mundial, se cumprirem todas as
reformas necessárias, algo que pode ser materializado e concretizado até
2050.
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Ranking País
PIB

(US$ trilhões)

1 China 44,4

2 EUA 35,1

3 Índia 27,8

4 Japão 6,6

5 Brasil 6,0

6 Rússia 5,8

7 Inglaterra 3,7

8 Alemanha 3,6

9 França 3,1

10 Itália 2,0

Quadro 18. A Projeção do PIB mundial – 2050.
Fonte: Goldman Sachs.
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As Moedas do BRICS
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1. Real (Brasil);
2. Rublo (Rússia);
3. Rupia indiana (Índia);
4. Rand (África do Sul).
5. Yuan (China);
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Indicador Brasil Rússia Índia China África do Sul

Área Territorial 5º 1º 7º 3º 24º 

População 6º 9º 2º 1º 25º 

PIB nominal 8º 11º 6º 2º 31º 

PIB (US$ PPC) 8º 6º 3º 1º 25º 

Exportações 26º 15º 21º 1º 40º 

Importações 30º 23º 12º 2º 35º 

Balança comercial 190º 11º 203º 3º 189º 

Consumo de eletricidade 9º 5º 3º 1º 22º 

Automóvel per capita 61º 57º 158º 111º 83º 

Liberdade econômica 122º 153º 123º 144º 80º 

Produção de petróleo 9º 3º 20º 4º 41º 

IDH 79º 49º 130º 86º 113º 

Infográfico 2. O Ranking do BRICS no mundo na atualidade
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A política fiscal de acordo com o Prof. Paulo Sandroni (2008, p.663)
significa: “Denominação dada à política de tributação (receitas) e gastos
(despesas) que um governo adota em determinado momento. A adoção de
uma política fiscal que admita déficits (quando as despesas são maiores do que
as receitas) pode levar ao aumento do endividamento e/ou das emissões de
moeda, pois a diferença em geral é coberta com emissões de títulos da dívida
pública, embora os dois mecanismos possam ser usados simultaneamente. No
primeiro caso, a dívida interna aumentará exercendo uma pressão sobre as
taxas de juros e no segundo ocorrerão pressões inflacionárias”.
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A política fiscal é o conjunto de ações e medidas tomadas pelo
Governo que determina como se arrecada e como se gasta o dinheiro público.

A política fiscal manipula os tributos e os gastos públicos para regular
a atividade econômica.

O Ministério da Fazenda (MF) e seus órgãos subordinados como a
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a Secretaria da Receita Federal (SRF)
são os grandes responsáveis pela política fiscal no Brasil.

SRF responsável pela arrecadação tributária e STN responsável pela
liberação dos gastos públicos no Brasil.
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263

A política fiscal expansionista aumentar os gastos públicos (ex.: a
duplicação da BR-101) e diminuir a carga tributária (ex.: a redução do IPI na
compra de automóveis).

O Governo Federal estimula às exportações, a produção e a geração
de empregos e renda. Isso ocorre porque as empresas que atendem a
demanda do Governo Federal vendem mais, aumentam a produção e
contratam mais trabalhadores.

Os economistas Dornbusch e Fischer (1991, p.173) classificam a
política fiscal em expansiva (ou expansionista) e restritiva (ou contracionista),
“(...) a política fiscal pode ser restritiva, com aumento de impostos”.

A política fiscal expansionista é usada quando há uma insuficiência de
demanda agregada em relação a produção de pleno emprego. Isso acarretaria
o chamado hiato deflacionário. A redução dos impostos é uma política fiscal
expansionista porque aumenta a demanda agregada.

Segundo o Professor Paulo Sandroni (2008, p.397) hiato deflacionário
é a “Situação na qual a demanda agregada é inferior à necessária para produzir
um nível de renda nacional que assegure o pleno emprego. Quando a demanda
agregada ultrapassa o nível máximo alcançável de produção, ocorrerá uma
pressão inflacionária”.
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A política fiscal contracionista reduz os gastos públicos (ex.: a não
construção de hospitais públicos) e eleva a carga tributária (ex.: o aumento do
IPI para computadores).

O Governo Federal estimula as importações por meio da redução de
tarifas e barreiras e desestimula a produção e a geração de empregos e renda.
Isso ocorre porque as empresas que atendem a demanda do Governo Federal
vendem menos, diminuem a produção e não contratam os trabalhadores.

A política fiscal contracionista é usada quando a demanda agregada
supera a capacidade produtiva da economia, ocorrendo o hiato inflacionário.

Segundo o Professor Paulo Sandroni (2008, p.397) hiato inflacionário
“(...) consiste na existência de uma diferença entre a demanda agregada por
bens e serviços e a respectiva oferta. Essa diferença seria coberta por uma
onda inflacionária que equilibraria a oferta e demanda cortando via preços
majorados parte desta última”.
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EXPANSIONISTA POLÍTICA FISCAL CONTRACIONISTA

Aumenta Gastos Públicos Diminui

Diminui Carga Tributária Aumenta

Efeitos Colaterais Algumas Competências do 
Ministério da Economia

Efeitos Colaterais

PIB aumenta II. política, administração,
fiscalização e arrecadação tributária
federal, inclusive a destinada à
previdência social, e aduaneira;

PIB diminui

Desemprego cai V. administração das dívidas
públicas, interna e externa;

Desemprego aumenta

DA>OA (Curto Prazo) VII. preços em geral e tarifas
públicas e administradas;
VIII. fiscalização e controle do
comércio exterior.

DA<OA (Curto Prazo)

Inflação sobe Inflação cai

4.9 Política Fiscal
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A política monetária representa a atuação das autoridades monetárias,
por meio de instrumentos de efeito direto ou induzido, com o propósito de se
controlar a liquidez da economia.

A política monetária no Brasil é conduzida pelo Banco Central do Brasil
(Bacen) mediante o aumento ou a diminuição da quantidade de moeda em
circulação. A moeda, como toda mercadoria, possui um preço, conhecido como
taxa de juros. A missão do Bacen é assegurar a estabilidade do poder de
compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente.

O Brasil tem a maior taxa de juros reais do mundo. A taxa de juro real
é a taxa de juros básica menos a taxa de inflação, ou seja, a taxa Selic menos
o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) medido pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística).

Em 25 de novembro de 2015, o Copom (Comitê de Política Monetária)
determinou a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia) em
14,25% a.a., sem viés, que serve para remunerar os títulos públicos e de
referência para os bancos, às administradoras de cartões de crédito e as
financeiras fixarem as suas taxas de juros. Nos dias atuais, a taxa nominal de
juros, a Taxa Selic encontra-se em 4,5% ao ano.

4.10 Política Monetária
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EXPANSIONISTA POLÍTICA MONETÁRIA CONTRACIONISTA

Diminui Taxa Básica de Juros (Taxa Selic) Aumenta

Diminui Taxa de Redesconto Aumenta

Diminui Taxa de Compulsório Aumenta

Compra Mercado Aberto de Títulos Públicos Venda

Efeitos Colaterais Diretrizes do CMN (Conselho Monetário
Nacional)

Efeitos Colaterais

Aumenta a liquidez O CMN define a política monetária no Brasil
e disciplina os quatro instrumentos de
política monetária, além de coordenar a
atual política monetária.

Diminui a liquidez

PIB aumenta PIB diminui

Desemprego cai Desemprego aumenta

DA>OA (Curto Prazo) DA<OA (Curto Prazo)

Inflação sobe Inflação cai

4.10 Política Monetária
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Segundo o economista americano Paul Krugman (2015), Prêmio Nobel de
Economia de 2008, no seu best-seller Introdução à Economia, “maiores
compras governamentais (leia-se gastos do governo), cortes de impostos e
aumento nas transferências governamentais são as três principais formas de
política fiscal expansionista.

Redução de compras governamentais (leia-se gastos governamentais) de
bens e serviços, elevação de impostos e diminuição das transferências
governamentais são as três principais formas de política fiscal contracionista.

A política monetária que aumenta a demanda agregada é denominada
política monetária expansionista. Uma taxa de juros mais baixa leva a gastos
de investimento e de consumo mais elevados, levando a um aumento na
demanda agregada”.

4.10 Política Monetária
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As taxas de juros absurdamente altas provocam a falência de milhares
de empresas, a inadimplência de milhares de consumidores e o desemprego de
milhões de trabalhadores nas cinco regiões do País.

O regime de câmbio flutuante (janeiro/1999), o regime de metas de
inflação (junho/1999) e o regime de metas de superávit fiscal, são importantes
para a economia brasileira.

O Bacen controla o IPCA anual pela taxa de juros nominal, a taxa
SELIC, e afeta a taxa de desemprego no Brasil. A política monetária que reduz
a demanda agregada é denominada política monetária contracionista. Ao
aumentar a taxa de juros, o FED (Federal Reserve, o Banco Central dos EUA)
reduz a demanda agregada na economia americana.

Precisamos reduzir urgentemente a taxa básica de juros, a taxa Selic,
no Brasil. Uma política monetária expansionista baixa a taxa de juros, levando
a um aumento inicial nos gastos de investimento (I). Isso aumenta a renda
disponível, o que leva a um aumento nos gastos do consumo (C), logo
aumentando o PIB brasileiro.

4.10 Política Monetária
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A moeda é qualquer ativo que pode ser usado facilmente para a compra

de bens e serviços (KRUGMAN&WELLS, 2015, p.875). Temos vários
instrumentos de pagamento de bens e serviços de consumo: dinheiro (moeda
metálica e papel-moeda), cheque, cartão de crédito, cartão de débito, cartão
de loja, cartão pré-pago, transferência de crédito e débito direto.

A demanda de moeda ocorre por três motivos básicos:

Transação: representa a guarda de moeda para se fazer face a
pagamentos, dado que os pagamentos e recebimentos não são perfeitamente
sincronizados.

Precaução: é a guarda de moeda para cobrir gastos imprevistos.

Especulação: a moeda é considerada também como reserva de valor e
não apenas meio de troca. Por isso, não seria estranho que os agentes
econômicos guardassem moeda ociosa, na expectativa de mudanças na taxa
de juros de mercado e, assim, aplicá-la melhor no futuro.

A maioria da moeda circulando na economia de mercado, não é de
papel-moeda, nem moedas metálicas, é digital, ou seja, moeda eletrônica.

4.11 Demanda de Moeda



Incluem-se nos Agregados Monetários os Meios de Pagamentos: M1,
M2, M3 e M4.

São adotados conceitos internacionalmente e aceitos e fundamentados
na Teoria Econômica. Os detentores dos meios de pagamentos no sentido
amplo compõem-se do setor não-financeiro da economia e das instituições
financeiras que não emitem instrumentos considerados como moeda.

Vale salientar a existência de particularidades na abrangência,
mensuração e convenções contábeis de cada uma das variáveis que compõem
cada tipo de agregado monetário.

A principal função dos Meios de Pagamento é permitir ao Banco
Central ter um controle da moeda de um determinado país. Temos quatro
Meios de Pagamento na economia de mercado:
M1 = Papel moeda em poder do público + depósito à vista no sistema
bancário.
M2 = M1 + Total de títulos públicos.
M3 = M2 + Total de depósitos em poupança.
M4 = M3 + Títulos emitidos pelos bancos comerciais.
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O M1 compreende os passivos de liquidez imediata. É composto pelo
Papel-Moeda em Poder do Público (PMPP) e pelos Depósitos à Vista (DV). O
PMPP é o resultado da diferença entre o Papel-Moeda emitido pelo Banco
Central do Brasil e as disponibilidades de "caixa" do sistema bancário. Os DV
são aqueles captados pelos bancos criadores de moeda e transacionáveis por
cheques ou meios eletrônicos.

Compõem o grupo dos bancos criadores de moeda, bancos
comerciais, bancos múltiplos e caixas econômicas. Neste segmento não são
incluídas as cooperativas de crédito, em razão da insignificância de seus
depósitos, como também pela dificuldade de obtenção global dos dados
diários e mesmo de balancetes mensais. Os depósitos do setor público estão
incluídos nos depósitos à vista, com exceção dos recursos do Tesouro
Nacional, depositados no Banco do Brasil.

272

4.12 Agregados Monetários



O M2 engloba, além do M1, os depósitos para investimento e as
emissões de alta liquidez realizadas primariamente no mercado interno por
instituições depositárias, as que realizam multiplicação de crédito.

O M3 inclui o M2 mais as captações internas por intermédio dos
fundos de renda fixa e a posição líquida de títulos registrados no Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), decorrente de financiamento em
operações compromissadas.

O M4 engloba o M3 e os títulos públicos de alta liquidez.

Observe-se que, dentre os títulos federais, apenas os registrados no
Selic são considerados nos meios de pagamento. Apesar da alta liquidez dos
instrumentos de captação do Tesouro Nacional (TN), entendeu-se que o
reconhecimento de tais emissões como quase-moeda nos conceitos de meios
de pagamento deva ser o mais restrito possível, dado que aquele órgão não
integra o Sistema Financeiro Nacional (SFN). O Bacen, por sua vez, tem suas
operações com títulos já concentradas no Selic.
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O Balanço de Pagamentos é o resumo contábil das transações
econômicas e financeiras do país com o resto do mundo, ou seja, as entradas e
as saídas de bens e serviços.

Desde 2001, o BACEN faz o levantamento do balanço de pagamentos
do Brasil. No balanço de pagamentos é feito pelo meio de partidas dobradas,
ou seja, as contas são créditadas e débitadas.

O registo das divisas estrangeiras são créditadas e débitadas:

ENTRADAS/CRÉDITO (+) SAÍDAS/DÉBITO (-)

1. Exportações 1. Importações

2.   Receber doações 2.   Pagamento de doações

3.   Receber empréstimos 3.   Pagamento de empréstimos

4.   Vendas de ativos 4.   Compra de ativos

5. Receber salários 5. Pagar salários

6. Receber juros 6.  Pagar juros

4.14 Balanço de Pagamentos 
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O balanço de pagamentos é o registro consolidado de todas as
transações econômicas e financeiras realizadas entre os residentes de um país
e os habitantes de outros países durante determinado período de tempo.

Quando o balanço de pagamentos registra déficit significa que o país
enviou ao exterior mais recursos do que recebeu. Quando o contrário, há um
superávit, e as reservas internacionais aumentam.

A nova estrutura do balanço de pagamentos é composta por quatro
contas: 1. Transações Correntes (balança comercial, balança de serviços,
balança de rendas e transferências unileraterais); 2. Conta Capital e Financeira;
3. Erros e Omissões; 4. Haveres da Autoridade Monetária.

4.14 Balanço de Pagamentos 
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As transações correntes é o resultado da balança comercial, da
balança de serviços, da balança de rendas e das transferências unilaterais.

A balança comercial indica a diferença entre as exportações e
importações de bens utilizando o Incoterm FOB (Free on Board).

A balança de serviços refere-se às receitas e despesas envolvidas no
uso de recursos de transportes, viagens internacionais, seguros, serviços
financeiros, computação, comunicações, culturais, aluguel de equipamentos,
construção, empresariais, royalties, etc.

A balança de rendas refere-se aos envios e recebimentos de salários,
lucros e juros.

As transações unilaterais de rendas registram o movimento de divisas
decorrentes do envio de recursos a fundo perdido ao exterior e do recebimento
de valores remitidos por imigrantes a familiares no Brasil.

4.14 Balanço de Pagamentos 
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A conta capital e financeira irá registrar as transferências unilaterais
de ativos financeiros, reais e intagíveis. São as aplicações de moeda, créditos
e títulos de um país no exterior e vice-versa.

A conta capital e financeira é composta por: Conta capital
(tansferências unilaterais de capital); conta financeira (investimentos em
carteira; registra os investimentos externos diretos (IED), as saídas de
recursos de empresas nacionais para o exterior, o pagamento da dívida
externa, amortizações e a entrada ou saída de capital na Bolsa de Valores, o
chamado capital especulativo; Outros Investimentos).

Erros e Omissões é o valor para corrigir as contas que não bateram.
Haveres da Autoridade Monetária são lançados para que o resultado

do balanço de pagamentos se torne nulo ou igual a zero.

4.14 Balanço de Pagamentos 
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Discriminação
Valor

(US$ em milhões)

I. Transações correntes - 90.948 

Balança Comercial (FOB) -3.930 

Exportações de bens 225.101 

Importações de bens - 229.031 

Balança de Serviços - 48.667 

Balança de Rendas - 40.273 

Transferências unilaterais correntes 1.922 

II. Conta capital e financeira 99.572 

Conta capital 1.763 

Conta financeira 97.809 

III. Erros e omissões 2.209 

Resultado do Balanço de Pagamentos (I+II+III) 10.833 

Haveres da Autoridade Monetária - 10.833

Quadro 19. O Balanço de Pagamentos no Brasil – 2014.

Fonte: BACEN.

4.14 Balanço de Pagamentos 



A política cambial é implatada pela taxa de câmbio.

Taxa de câmbio é o preço de uma unidade monetária de uma moeda em
unidades monetárias de outra moeda.

A taxa de câmbio está definida em termos diretos quando exprime o
preço de uma unidade monetária estrangeira em unidades monetárias de
moeda nacional. A taxa de câmbio é o preço de moeda estrangeira em moeda
nacional.

Por exemplo, uma adolescente brasileira que pretende viajar para a
França precisa fazer uma operação de câmbio, trocando a moeda do Brasil
(por exemplo, 3.000 reais) pela moeda do país europeu a ser visitado (no
caso, 921 euros), ou seja, a taxa de câmbio utilizada foi de um euro igual a R$
3,2573.
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A taxa de câmbio reflete, assim, o custo de uma moeda em relação a
outra, dividindo-se em taxa de venda e taxa de compra. Pensando sempre do
ponto de vista do banco (ou outro agente autorizado a operar pelo Banco
Central), a taxa de venda é o preço que o banco cobra para vender a moeda
estrangeira (a um importador, por exemplo), enquanto a taxa de compra
reflete o preço que o banco aceita pagar pela moeda estrangeira que lhe é
ofertada (por um exportador, por exemplo).

Portanto, o câmbio é uma das variáveis mais importantes da
macroeconomia, sobretudo no que se refere ao comércio internacional.
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As exportações (X) de bens e serviços de um país para o resto do
mundo dependem fundamentalmente da renda dos seus principais clientes
comerciais externos, da taxa de câmbio e de outras variáveis da política
comercial.

As importações (M) dependem da renda nacional, porque quando o
nível de atividade cresce a demanda de bens de consumo cresce tanto para os
bens nacionais quanto para os importados. Segundo, porque o crescimento do
PIB deve estar associado também a uma maior absorção de bens importados.

No regime de câmbio flutuante POR BANDAS há intervenção do
Governo na taxa de câmbio, quando a troca de moedas estrangeiras passa das
metas (teto e pico).

No Plano Real, o Brasil utilizou o regime de câmbio flutuante por
bandas, onde o BACEN definiu o piso de R$ 0,86 e o teto de R$ 1,00 para
trocar por um dólar americano.

Neste intervalo de bandas a taxa de câmbio é de livre flutuação.

4.19 Política Cambial
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No regime de câmbio flutuante não há intervenção do Governo na
taxa de câmbio. A taxa é definida pela demanda e oferta das moedas no
mercado.

A taxa de câmbio é o preço de moeda estrangeira em moeda
nacional. No Brasil o preço do dólar americano em real. Quando há mais
pressão pela compra do dólar do que pela oferta, a cotação sobe. Quando o
contrário, a oferta é maior, a cotação diminui.

O Bacen pode comprar ou vender dólares no mercado de câmbio a
fim de manter ou alterar a cotação da moeda, atuação que recebe o nome de
política cambial. Para poder intervir o Bacen deve dispor de boas reservas
internacionais.

No regime de câmbio fixo o Banco Central fixa/determina o valor da
taxa de câmbio.

A crise da desvalorização do real em 1999 foi um forte movimento de
queda do real em relação ao dólar americano que ocorreu no Brasil em janeiro
de 1999, quando o Banco Central abandonou o regime de câmbio fixo,
passando a operar em regime de câmbio flutuante.

4.19 Política Cambial
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POLÍTICA CAMBIAL

VALORIZAÇÃO DO REAL EM RELAÇÃO 
AO DÓLAR AMERICANO

DESVALORIZAÇÃO DO REAL EM RELAÇÃO 
AO DÓLAR AMERICANO

O dólar cai se existe muita oferta de
dólar americano no mercado interno

O dólar sobe quando existe pouca oferta de
dólar americano no mercado interno

Menos Exportação Mais Exportação

Mais Importação Menos Importação

Déficit Comercial Superávit Comercial

Menos Lucratividade Mais Lucratividade

Menos Produtividade Mais Produtividade

Queda da Taxa de Investimento Aumento da Taxa de Investimento

Empresa menos competitiva Empresa mais competitiva

Menos Empregos Mais Empregos

Mais Turismo Internacional Mais Turismo Nacional

4.19 Política Cambial
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A política comercial consiste em impostos alfandegários, quotas e outras
condições que incentivem ou restrigem as exportações e as importações.

A diferença anual entre as exportações e as importações de um país de
economia aberta é chamada de Balança Comercial.

O Brasil foi a 7ª economia do mundo no ano de 2015, com participação
de 3,3% do PIB mundial, mas apenas 1,3% das exportações mundiais, devido
a baixa taxa de crescimento da produtividade (refere-se à quantidade de bens
e serviços produzidos em cada hora de trabalho).

A política comercial brasileira é resultante da interação de fatores
externos e internos. Os fatores externos são resultantes das negociações
multilaterais, regionais e sub-regionais em que o Brasil está diretamente
envolvido, além das negociações entre os principais parceiros comerciais como
os países membros do BRICS.

O Brasil é uma das economias mais fechadas ao comércio exterior do
mundo. É o 22º lugar entre os 176 países analisados pelo Banco Mundial,
entre os maiores exportadores. A participação das importações no PIB
brasileiro foi de 13% em 2012, trata-se do menor valor entre 176 países.
Acreditamos que só perdemos, se houver dados comparativos, com a Coreia
do Norte.

4.20 Política Comercial
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A Organização Mundial de Comércio (OMC) completou 25 anos. O
diretor-geral da OMC é o brasileiro Roberto Azevêdo. Herdeira do antigo GAAT
(Acordo Geral de Tarifas e Comércio), que funcionou entre 1948 e 1998, a
OMC iniciou sua trajetória em 1º de janeiro de 1995, no que representou a
maior reforma do comércio internacional desde o fim da Segunda Guerra
Mundial em 1945.

A OMC expandiu a sua atuação em áreas que iam além do comércio de
bens, para também incluir o de serviços, além de assuntos relacionados à
propriedade intelectual. Além disso, abrigou procedimento novo para a solução
de controvérsias entre países, com sistema de arbitragem.

A trajetória da OMC esteve cercada de obstáculos, como ter se erguido
na imagem de uma globalização da economia que beneficia os países ricos e
vai contra os países pobres, além da escassa vontade dos governos de se
comprometerem com novas regras que equilibrem as bases do comércio
internacional.

4.20 Política Comercial
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4.20 Política Comercial

Hoje, a participação do Brasil no comércio internacional é

inexpressiva, algo em torno de 1,1%. Somos um país continental, mas um
anão tímido no comércio internacional.

Infográfico 3. Principais Destinos das Exportações do Brasil - 2017

Saldo Comercial de US$ 67 bilhões em 2017
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A Inflação é o aumento generalizado e contínuo dos preços dos bens e
serviços da economia. A inflação é a queda do poder de compra do dinheiro.
Inflação é a elevação no nível geral de preços de uma economia.

Deflação é o processo contrário à inflação. Há uma redução do nível de
preços dos bens e serviços e o valor do dinheiro é aumentado. É um processo
normalmente verificado em períodos de recessão econômica.

Uma das causas da inflação é o aumento da emissão de papel-moeda
pelo Governo para cobrir os gastos do Estado. Quando isso acontece, há um
maior volume de dinheiro em circulação no mercado, mas não houve criação
de riqueza ou aumento de produção. Nestes casos, é exigida maior
quantidade de dinheiro para adquirir a mesma quantidade de produto,
resultando em inflação.

A deflação é muito pior que a inflação, mas a hiperinflação é tão ruim
quanto as duas. Hiperinflação significa uma inflação acima das taxas
adequadas e sobretudo fora de controle.

Quando os preços sobem muito, os trabalhadores não compram bens e
serviços ofertados pelas empresas, logo as empresas vendem muito menos e
cortam gastos, principalmente os trabalhadores. Esses trabalhadores
desempregrados não podem comprar bens e serviços, logo a recessão piora.

4.21 Inflação
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A Teoria Econômica consagrou duas correntes básica de causas
clássicas de inflação, a inflação de demanda e a inflação de custos.

A inflação de demanda é provocada pelo excesso de demanda
agregada em relação a produção disponível.

Para o combate mais eficiente da inflação de demanda os instrumentos
são:
Keynesianos = política fiscal, com a diminuição dos gastos públicos e a
elevação da carga tributária.
Monetaristas = política monetária, com a elevação das taxas de juros.

Economistas monetaristas são defensores de que é possível manter a
estabilidade de uma economia capitalista através de instrumentos monetários,
pelo controle do volume de moeda disponível e de outros meios de pagamento.

A inflação de custos é causada por elevações dos custos de produção,
como elevação dos salários dos trabalhadores ou da conta de energia elétrica,
além do aumento do preço do combustível.

Para o combate mais eficiente da inflação de oferta os instrumentos
são:
Keynesianos = política fiscal, com o aumento dos gastos públicos e a redução
da carga tributária.
Monetaristas = política monetária, com a redução das taxas de juros.

4.21 Inflação
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),

mensurado pelo IBGE desde 1979, é o índice de inflação oficial do Brasil para
aferição das metas de inflação (desde junho de 1999), cuja meta atual é de
4,5% ao ano, com limites máximo e mínimo de 2,0% ao ano, ou seja, limite
superior de 6,5% e limite inferior de 2,5%.

O IPCA mede a variação do custo de vida das famílias com chefes
assalariados e com rendimento mensal compreendido entre 1 (R$ 1.039,00) e
40 salários mínimos mensais (R$ 41.156,00). São mais de 400 itens (feijão,
arroz, tomate, sabonete, macarrão, carne bovina, carne de frango, etc.).

O IPCA é calculado pelo IBGE em 11 regiões metropolitanas do
Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba,
Belém, Salvador, Recife, Fortaleza, Brasília e Goiânia.

Os índices de inflação são usados para medir a variação dos preços e
o impacto no custo de vida da população.

4.21 Inflação
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Os principais defensores do Monetarismo foram os economistas
americanos da Escola de Chicago, liderados por Milton Friedman e George
Stigler (1911-1991) e Milton Friedman, ambos laureados com o Prêmio Nobel
da Economia, o primeiro em 1976 e o segundo em 1982. Suas ideias são
associadas à teoria neoclássica da formação de preços e ao liberalismo
econômico. Adotam o liberalismo econômico como sua ideologia e refutam e
rejeitam o Keynesianismo em favor do Monetarismo; rejeitam a forte
participação do Estado na economia capitalista; abominam qualquer
regulamentação da economia em favor de um laissez-faire quase absoluto. E os
monetaristas defendem uma taxa de câmbio flexível, determinada pelas forças
do livre mercado. Os monetaristas

A inflação é o aumento contínuo e generalizado no nível geral de
preços. Quando ao contrário, ocorre uma baixa generalizada e contínua dos
preços, tem-se uma deflação.

A inflação alta causa sérios estragos ao país e ao bolso do consumidor.
A inflação alta tira a tranquilidade das famílias e bagunça as contas mensais.
Por isso, podemos utilizar vários índices de inflação como INCC, IPCA, IGP-M,
INPC, etc.

4.21 Inflação
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No Brasil, temos mais de dez índices de inflação, destacamos:

1. INCC (Índice Nacional da Construção Civil), pela FGV.

2. IGP-DI (Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna), da FGV.

3. IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), da FGV.

4. IGP-10 (Índice Geral de Preços 10), calculado pela FGV.

5. IPC-RJ (Índice de Preços ao Consumidor - Rio de Janeiro), da FGV.

6. IPC-FIPE (Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas), da USP.

7. IPC-IEPE (Índice de Preços ao Consumidor do Centro de Estudos e
Pesquisas Econômicas), da UFRS.

8. ICV-DIEESE (Índice do Custo de Vida), do DIEESE.

9. INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), do IBGE.

10. IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), do IBGE.

11. IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15), do IBGE.

4.21 Inflação



ANO META LIMITES IPCA ANUAL

1999 8% ±2 p.p. 8,94%

2000 6% ±2 p.p. 5,97%

2001 4% ±2 p.p. 7,67%

2002 3,5% ±2 p.p. 12,53%

2003 3,25% ±2 p.p. 9,30%

2004 3,75% ±2 p.p. 7,60%

2005 4,5% ±2 p.p. 5,69%

2006 4,5% ±2 p.p. 3,14%

2007 4,5% ±2 p.p. 4,46%

2008 4,5% ±2 p.p. 5,90%

2009 4,5% ±2 p.p. 4,31%

2010 4,5% ±2 p.p. 5,91%

2011 4,5% ±2 p.p. 6,50%

2012 4,5% ±2 p.p. 5,84%

2013 4,5% ±2 p.p. 5,91%

2014 4,5% ±2 p.p. 6,40%

Quadro 20. A Taxa de Inflação no Brasil – 1999-2014.

Fonte: BACEN. 292
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Os Governos podem, deliberadamente, gastar mais dinheiro em
compras ou transferências do que recebem em tributos. Tais diferenças são
chamadas explicitamente de déficits, ao contrário de superávits que se
manifestam quando a arrecadação de tributos supera os gastos
governamentais.

Há déficit público quando o governo gasta mais do que arrecada. Há
três conceitos para déficit público:

Déficit nominal: corresponde à diferença entre a arrecadação e os
gastos governamentais, sem levar em conta as despesas com os juros
nominais e as amortizações da dívida interna pública.

Déficit primário: corresponde a diferença entre os gastos não
financeiros e as receitas não financeiras, excluindo o déficit nominal.

Déficit operacional: corresponde o déficit primário com o pagamento
dos juros reais da dívida interna pública.

4.22 Déficit Público
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Dívida pública é o termo econômico usado para descrever o
endividamento de qualquer divisão administrativa, desde um município, um
estado até um país. A dívida de um governo de um dado país também é
chamada de dívida nacional. Pode ser categorizada como sendo uma dívida
interna, quando o governo contrai empréstimos obtidos das empresas, dos
bancos e dos cidadãos residentes no país ou uma dívida externa, o
endividamento das empresas nacionais e do governo com cidadãos, empresas,
bancos e órgãos internacionais. Exemplos: o FMI e o Clube de Paris.

Dívida externa é o somatório dos débitos de um país, resultantes de
empréstimos e financiamentos contraídos no exterior pelo próprio governo, por
empresas estatais ou privadas. Esses recursos podem ser provenientes de
governos, entidades financeiras internacionais (FMI, Banco Mundial, etc.),
bancos ou empresas privadas.

4.23 Dívida Pública
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Infográfico 4. Dívida Pública no Brasil – 2001-2014
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Infográfico 5. A Evolução da Dívida Pública no Brasil – 1978-2017

4.23 Dívida Pública

A dívida pública federal (DPF) é a dívida total do governo federal. É
quando se gasta mais do que arrecada em relação ao PIB brasileiro.



297

DIEESE. O Salário Mínimo Necessário. Disponível em:
http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html. Acesso em: 10
Nov. 2016.
DORNBUSCH, Rudiger; FISCHER, Stanley. Macroeconomia. 5 ed. São Paulo:
Markron, 1991.
FAO. The State of Food Insecurity in the Word 2015. Disponível em:
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf. Acesso em: 30 Set. 2016.
GALBRAITH, John Kenneth. A Sociedade Justa: uma perspectiva humana. 4ª
ed. Rio de Janeiro: Campus, 1996.
GALVÃO JÚNIOR, Paulo; OLIVEIRA, Marcus Eduardo de. O Papel do Estado na
Intervenção da Economia Capitalista. Disponível em:
http://www.portaldoeconomista.org.br/arquivos/tribunas/010720101441432779.pdf.
Acesso em: 08 Nov. 2014.
GUZZO, J. R. Para o bem de todos. Revista Veja. São Paulo: Editora Abril, edição
2.172, ano 43, nº. 27, de 07 de julho de 2010, p.142.
HOLANDA, Nilson. Introdução à Economia. 8ª ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2003.
HOBSBAWN, Eric. Era dos Extremos: o breve século XX: 1914-1991. São
Paulo: Companhia das Letras, 1995.

Referências

http://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html
http://www.fao.org/3/a-i4646e.pdf
http://www.portaldoeconomista.org.br/arquivos/tribunas/010720101441432779.pdf


298

HUNT, E. K. História do Pensamento Econômico: uma perspectiva crítica. 2ª
ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
KEYNES, John Maynard. Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Os
Economistas. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à Economia. 3ª ed. São Paulo:
Elsevier, 2015.
LEITE, José Alfredo A. Macroeconomia: Teoria, Modelos e Instrumentos de
Política Econômica. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2000.
MACHADO, Luiz Alberto. Grandes Economistas VIII: Adam Smith e a riqueza
das nações. Disponível
em:http://www.cofecon.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=840
&Itemid=114. Acesso em: 15 Nov. 2014.
MALTHUS, Thomas Robert. Ensaio sobre a População. São Paulo: Abril Cultural,
1983. (Os Economistas).
RIFKIN, Jeremy. O Fim dos Empregos. São Paulo: Makron Books, 1995.
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à Economia. 19ª ed. São Paulo: Editora
Atlas, 2002.
SAMUELSON, Paul. Introdução à Análise Econômica I. 8ª ed. Rio de Janeiro:
Agir, 1975.

Referências



299

SANDRONI, Paulo. Dicionário de Economia do Século XXI. 4ª. ed. São Paulo:
Record, 2008.
SMITH, Adam. A Riqueza das Nações: Investigação Sobre sua Natureza e
suas Causas. Vol. I e Vol. II. São Paulo: Abril Cultural, 1983 (Os Economistas).
TROSTER, Roberto L.; MOCHÓN, Francisco M. Introdução à Economia. São
Paulo: Makron Books, 1999.
VASCONCELLOS, Marco Antonio S.; GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de
Economia. 3ª. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.

Referências



”Estamos em plena era do conhecimento, onde a Economia gera uma
produção flexível, pessoas polivantes, massa intagível e em tempo real. O
ouro do século XXI é o conhecimento, logo o acesso ao conhecimento é
decisivo nas tomadas de decisões dos agentes econômicos numa economia
capitalista. A história da humanidade nos ensina que a oportunidade de ter
conhecimento liberta o homem” Paulo Galvão Júnior
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