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I – Princípios fundamentais da Economia 
 

1 – A economia 
 

1.1 – Origem da Economia 
O que é a economia? 
 
** A economia é essencial 
É importante ter presente que a Economia está ligada ao essencial da vida de cada um. Cada pessoa 
depende dos outros, do funcionamento da Economia para a maior parte das coisas: alimentação, vestuário, 
informação. Somos incapazes de produzir as coisas mais básicas: um pão, um fósforo, uma lâmpada, um 
par de calças, um motor de automóvel. Foi a compreensão desta ideia que deu início à teoria económica. 
 
Adam Smith – o pai da Economia. 
 
A harmonia do sistema económico moderno não residia só na eficiência do seu funcionamento, mas 
também na redução das diferenças entre as pessoas, embora ainda grandes. 
Esta maravilha fascinou Adam Smith e justificou um estudo que ele iniciou: A Teoria Económica. 
 
A economia baseia-se na troca. Na verdade, se cada um de nós tivesse de produzir tudo o que precisa E 
consome, da comida aos talheres, dos transportes ao mobiliário, não lhe seria possível possuir um décimo 
do que consome. 
Mas, no fundo cada família produz o que consome. Na verdade, ela não produz cada uma das coisas que 
utiliza, mas reduz uma coisa, que troca pelas outras. 
Nós não produzimos directamente as coisas que consumimos. Só temos o que consumimos por troca. 
Este, como veremos, é um dos princípios essenciais da economia. 
 
A troca está na base da nossa economia e, se ela falhasse, o nível de vida das sociedades desceria muito, 
mesmo que cada um continuasse a produzir o que produz. 
O grande poder da Economia, ela estuda factos e fenómenos que são essenciais à vida concreta das 
pessoas e sociedades de sempre. 
 
** A economia é uma ciência 
A ciência Económica é composta por alguns princípios, poucos, muito simples, que devem ser sempre 
aplicados com inteligência. 
 
Os princípios essenciais são de aplicação geral, a sua concretização em cada caso gera resultados, 
prescrições completamente diferentes de situação para situação. Em Economia cada caso é um caso e 
não existem, como tantas vezes se observa nas propostas politicas reais, receitas de uso geral. 
 
Alfred Marshall «A multiplicidade na unidade e a unidade na multiplicidade». 
Nela, o mestre queria significar que, em Economia, é necessário encontrar as muitas causas de cada 
fenómeno, mas também procurar as muitas situações em que a mesma causa aparece. 
Daqui sai a segunda conclusão da nossa introdução: poucos são os que procuram ter dos problemas 
económicos uma visão rigorosa e científica. 
Marshall, no fim do século XIX e princípios do século XX, ordenou e estruturou a ciência económica em 
moldes que ainda hoje são as traves mestras da disciplina. Os seus profundos conhecimentos 
matemáticos, os seus raciocínios cristalinos e as suas grandes preocupações morais, sobretudo com os 
pobres, foram os elementos essenciais para essa construção. 
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*** A economia é uma ciência humana 
Na Economia, ao contrário de outras ciências, não se estudam fenómenos externos, como o nitrato de 
sódio ou o ornitorrinco, mas sim o ser humano e a sociedade. O facto de o objecto da ciência económica 
ser o próprio ser humano trás à Economia algumas características especiais, que ela partilha com as 
outras ciências humanas ( a psicologia, a sociologia, a antropologia, etc.). 
 
A distinção entre ciência e doutrina: 

• Ciência – descreve factos, estuda relações de forma o mais rigorosa e neutra possível, para evitar 
ser enviesada por erros ou confusões. 

• Doutrina – que perfilha, deduzida a partir de uma visão particular do Mundo. Envolvem ética e 
julgamentos particulares, que são diferentes de pessoa para pessoa. 

 
Sobre um certo problema podem existir várias doutrinas, representando as várias opiniões. Essas 
doutrinas baseiam-se em conhecimentos científicos, mas não são ciência. As duas, ciência e doutrina, são 
essenciais para enfrentar um problema económico particular, mas têm papéis diferentes. A ciência garante 
o rigor da análise e a exactidão das conclusões; a doutrina define os objectivos e a linha de conduta. 
 
1.2 – Os princípios básicos de Economia 

Estes dois princípios, que chamamos o postulado da racionalidade e o postulado do equilíbrio, 
constituem o essencial da abordagem económica e são os elementos caracterizadores da Economia em 
relação às outras ciências. 
 
O conceito da «mão invisível» que afirma que, se cada um prosseguir os seus objectivos próprios, se 
consegue no fim o máximo bem-estar para todos. Adam Smith foi o primeiro a notar de forma sistemática 
este aspecto, e algumas das suas observações tornaram-se célebres. 
Esta ideia da «mão invisível» refere-se apenas a preocupações com a luta contra o principal inimigo da 
Economia, o desperdício. 
 
Outro dos princípios fundamentais da Economia: como em todas as decisões económicas, só o que der 
maior beneficio líquido é que deve ser feito. 
 
 

2 – A ciência económica 
 

2.1 – Definição de Economia 
«Economia é o estudo da humanidade nos assuntos correntes da vida» - Marshall 
O principal que Marshall quer significar com a sua frase tão elementar di-lo não pelo que afirma mas pelo 
que omite: ele não diz que a Economia estuda os assuntos económicos. Na verdade, a Economia não 
estuda os assuntos economicos, e não os estuda por uma razão também muito simples: porque não há 
assuntos económicos. Não há problemas económicos, como não há problemas sociais ou químicos. O 
que existe são problemas. 
Não há fenómenos eminentemente económicos. Os fenómenos não são económicos, ou sociológicos, 
ou químicos. Os fenómenos são fenómeno! Não é a Natureza que classifica a realidade, mas sim o 
estudo humano, organizado em ciência. 
 
O que Marshall quer captar com a sua frase é exactamente este facto: a Economia estuda os assuntos 
correntes da vida . Não é só a Economia que estuda os assuntos correntes da vida, mas a Economia 
estuda todos os assuntos correntes da vida. 
 
Mas qual é a particularidade do estudo da Economia? 
Samuelson afirmou que «Economia é o estudo de como as pessoas e a sociedade escolhem o emprego 
de recursos escassos, que podem ter usos alternativos, de forma a produzir vários bens e a distribui-los 
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para consumo, agora e no futuro, entre as várias pessoas e grupos na sociedade». Nesta frase, comprida 
e talvez um pouco confusa, o autor procurou meter todos os elementos particulares que constituem a 
Economia. 
 
** Estudo do comportamento dos agentes da sociedade 
O objectivo da Economia da Economia é, como já dissemos, o ser humano, mas nele, a Economia dirige-
se à compreensão do seu comportamento. Trata-se, como já vimos, de uma ciência e, por isso mesmo, o 
seu propósito é o conhecimento e a compreensão da realidade. Se alguém julgava que o propósito da 
Economia era outro (por exemplo, aprender a ganhar dinheiro) o melhor é desistir já. 
 
Por outro lado, estuda-se o comportamento de «agentes e sociedades». Uma sociedade é um amálgama 
de agentes, que se compõe do comportamento diferente de cada um deles. A Economia estuda agentes, 
mas agentes em relação, e o comportamento individual tem sempre de ser colocado na perspectiva da 
relação interpessoal. 
 
** Bens e recursos 
Na definição de Samelson, os substantivos representam os dois aspectos básicos; bens e recursos. 
Aparece aqui, pela primeira vez, um conceito essencial em Economia: o bem. O que é o bem? A definição 
económica de bem é algo que satisfaz uma necessidade humana. 
 
O que determina se uma coisa é ou não um bem é o ser humano e as suas necessidades. Não há 
economia desligada da humanidade, porque sem ela não há necessidade e, portanto, bens. Por isso é que 
a economia é uma ciência humana. 
 
Mas existem algumas coisas que não satisfazem directamente as necessidades humanas e, por isso, 
estritamente não são bens, mas servem para produzir bens. A essas entidades económicas chamamos 
recursos. 
 
A utilidade dos recursos existe apenas indirectamente, através dos bens que virá a produzir e, nesse 
sentido, alguns economistas chamam-lhes «bens intermédios» ou «factores». 
 
*** Escolha e escassez 
O outro elemento caracterizador da definição de Samuelson é o verbo, o predicado da frase. Ele 
representa a acção essencial: escolher. 
 
Um dos elementos humanos que mais encaixam na abordagem particular da economia é o da escolha. 
A escolha é um elemento essencial da Economia, pois é dessa decisão que nasce o problema a resolver 
pelo agente ou pela sociedade a qual vai motivar o comportamento. 
Se não há escolha não há problema. 
Para haver escolhas são precisos vários elementos. Um dos principais é a existência de alternativas. 
Outro elemento essencial para a existência de escolha é a liberdade. 
A liberdade de opção é um elemento essencial da escolha. Uma escolha forçada não é escolha. 
Os dois adjectivos presentes na frase indicam os principais qualificativos da actividade economica: 
alternativos e escassos. 
Mas mesmo que existam alternativas, muitas necessidades para satisfazer, e a liberdade de escolher 
como satisfazê-las, se os bens disponíveis para satisfazer essas necessidades forem mais do que 
suficientes para todas elas, não há problema económico. 
 
A economia está muito ligada ao conceito de escassez, porque é ela que causa a necessidade de 
escolhas e decisões que, como vimos, são essenciais para um problema económico. 
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**** Consumo 
A finalidade da Economia é o estudo da satisfação das necessidades humanas através de bens. Ao acto 
de satisfação das necessidades, chamamos consumo. Assim, o consumo é a utilidade de bens para a 
satisfação das necessidades. 
O consumo é a única finalidade do comportamento económico: a satisfação das suas necessidades. 
 
***** O tempo 
AS decisões económicas implicam comportamentos que se repercutem «agora e no futuro». O tempo é 
um dos elementos mais importantes da Economia e mais difíceis de analisar. 
 
2.2 – A abordagem científica 

Tratando-se de uma ciência, a Economia utiliza como instrumentos o método científico. 
O objectivo central do método científico consiste em tentar conseguir obter uma compreensão clara e 
profunda do fenómeno em estudo, evitando da forma mais perfeita possível os erros, falácias e confusões 
que, inevitavelmente, perseguem quem procura o conhecimento. 
Nessa actividade, portanto, existe uma luta contínua entre a ânsia de conhecer e a protecção contra os 
erros. Métodos expeditos e fáceis de acesso à realidade podem, normalmente, gerar uma visão distorcida 
e errónea dos fenómenos. Daí que a actividade científica seja, simultaneamente, uma aventura, cheia de 
emoções e percalços, e um exercício de rigor e pormenor, exigindo extrema atenção e minúcia. 
Tradicionalmente, divide-se o método científico em três partes: 

• Experimentação 
• Observação 
• Análise. 

 
A observação directa dos fenómenos é a grande fonte de informação para a Economia. 
 
A análise científica realiza a formulação e teste de teorias económicas. Aqui, a imaginação e a intuição 
do cientista dominam a investigação. 
 
Muito se tem dito da matemática e da estatística como veículos de exposição e teste de teorias, 
apoiando ou contestando o seu uso. O uso destes instrumentos tem como única finalidade facilitar a 
apresentação e desenvolvimento da teoria científica. 
 
A matemática é apenas uma linguagem, mas uma linguagem que tomou o rigor como linha condutora da 
sua estrutura. Assim, ela foi construída para ser a única linguagem no mundo na qual não pode haver mal-
entendidos. A matemática é óptima para a «dedução», ou seja, para o desenvolvimento pleno das 
implicações da ideia teórica. 
 
A estatística, ela é também um instrumento para testar, da forma mais rigorosa, a semelhança ou a 
diferença entre duas realidades, quantitativas ou não. Trata-se de um método rigoroso para descrever e 
comparar realidades. 
 
Nos dois casos, pretende-se garantir o rigor e a clareza do tratamento científico. 
 
Estes dois aspectos que vamos focar resultam, em particular, do facto de a Economia ser uma ciência 
humana. Assim, o objecto desta ciência é a realidade complexa e variável das relações humanas, que 
constitui uma intricada rede, influenciada por múltiplos factores incontroláveis. 
 
Daqui nasce a grande dificuldade da análise científica, que tem de se socorrer de alguns instrumentos 
para dominar os obstáculos que sempre se lhe deparam. Os dois elementos que vamos tratar, a hipótese 
coeteris paribus e a do estatuto estatístico das leis económicas, são os métodos mais poderosos que a 
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ciência pode utilizar para o domínio da complexidade da realidade. Mas o poder destes métodos faz com 
que, se mal utilizados, se gere o risco de cometer erros graves de análise. 
 
«Em Economia tudo tem a ver com tudo». Para resolver esta questão, o economista vê-se obrigado a 
isolar uma parte do problema, anulando, por meio do que pode ser considerado um truque laboratorial, o 
resto dos elementos relevantes. 
 
Assim quando o economista diz que uma subida de preços reduz a quantidade procurada quer dizer que 
isso acontece se apenas o preço variar, e mais nada. 
 
Este truque ficou conhecido em ciência como «hipótese coeteris paribus», expressão latina que significa 
que «o resto fica igual». 
 
O outro problema, também ligado às características humanas do objecto da Economia, é o da incerteza. 
As leis e os teoremas económicos são leis estatísticas. Assim, elas não são leis universais e imutáveis, 
não se aplicam a todos os casos, mas apenas, «em média», à generalidade das situações «normais». 
Marshall resumia este facto ao afirmar que «As leis da Economia devem antes ser comparadas com as 
leis das marés em vez de com a lei, simples e exacta, da gravitação» (Marshall, 1890). 
 
Existem outras fontes de erro na Economia. Em primeiro lugar o facto de, sendo uma ciência humana o 
facto de, sendo uma ciência humana, o grau de subjectividade incluído nos julgamentos ser muito maior 
que numa ciência chamada exacta. Outra fonte de erro, que discutiremos na secção I.6., é a chamada 
«falácia da composição»: o que se passa numa parte não é necessariamente válido no todo. 
 
Deve ser referida uma das fontes de erro mais frequentes da Economia, como o é de toda a ciência, e até 
da vida corrente: a falácia do post hoc. Esta falácia – que está ligada à frase latina post hoc, ergo propter 
hoc, ou seja, «depois de, por isso por causa de» – corresponde à atribuição de um nexo de causalidade 
entre dois factos apenas contemporâneos. É um erro comum, de conclusão precipitada. 
 
Esta falácia do post hoc é das mais perigosas, porque se baseia numa observação directa. É muito difícil 
convencer alguém que viu algo de que a conclusão que tirou dessa observação é um produto do seu 
raciocínio ou da sua imaginação, não partindo necessariamente da informação que obteve. 
 
 

3 – O problema económico 
 

Vimos que a Economia era o estudo da realidade, da realidade toda, de um ponto de vista particular. Mas 
vimos também que, se toda a realidade pode ser encarada de um ponto de vista económico, nem toda a 
realidade tem um problema económico. Só existe um problema económico quando existe a necessidade 
de tomar uma decisão, e esta só aparece quando existe escassez e escolha. Estes casos são aqueles 
onde a aplicação da análise económica traz algum resultado interessante. Se não, a análise económica dá 
resultados triviais. Quando não há necessidade de tomar decisões, não há problema. 
 
3.1 - Escassez e escolha 

A escassez é um elemento fundamental para o aparecimento de um problema económico. Mas o que é a 
escassez? A escassez consiste na impossibilidade de os bens disponíveis satisfazerem as necessidades 
presentes. 
 
Mas a principal razão que causa a escassez é a existência de necessidades humanas ilimitadas. 
 
É importante notar que a escassez e a escolha estão ligadas. É a escassez que gera alternativas. Se não 
houvesse escassez era possível ter todas as alternativas e, se se pudesse ter todas as alternativas, não 
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teria de haver uma escolha. Daí a razão de haver escolha reside na escassez, ou seja, o facto de não ser 
possível produzir tudo o que se deseja. Se é preciso escolher, isso significa que para satisfazer uma 
necessidade é preciso sacrificar uma outra, ou seja, existe um custo. 
 
O conceito económico de custo nasce deste problema: devido à existência de escassez, qualquer 
satisfação de uma necessidade impõe um custo na satisfação de outra necessidade. Chamamos ao 
conceito económico de custo (o único conceito económico de custo) custo de oportunidade. O custo de 
algo é o valor do que de melhor deixámos de fazer para fazer o que fizemos. 
 
Assim, em Economia, o custo de uma coisa não se mede em dinheiro. O custo de um livro não são os 25€ 
que uma pessoa pagou por ele, mas o valor do que ela deixou de fazer com esses 25€, para poder 
comprar esse livro. 
 
Por exemplo, se uma cassete fosse o que, na ausência do livro, mais gostaria de ter comprado, então o 
valor da cassete seria o custo de oportunidade do livro. O custo do livro é pois a satisfação que a cassete 
( que não se comprou) daria. 
Assim se define o custo de oportunidade, pelo benefício da melhor alternativa a cada coisa. Repare-se que 
em Economia, na verdade, não há custos. O que existe são benefícios das alternativas. 
 
Sabemos que nem tudo o que desejamos pode ser satisfeito. As necessidades são de mais para os bens 
disponíveis ou produzíveis. É preciso escolher, decidir. A questão que se levanta é a da escolha. A 
selecção das necessidades que vão ser satisfeitas em relação às que vão ser preteridas. 
 
Daqui nascem os verdadeiros problemas económicos. 
 
Mas sabemos já que o que é determinante para a existência de um problema económico não é a presença 
do mercado, de fábricas ou do dinheiro. O que é determinante é a presença de necessidades humanas e a 
escassez de bens. 
 
Várias formas foram utilizadas, por vários autores, para exprimirem as características essenciais deste 
escolha, do problema económico. Paul Samuelson, no livro que citámos já, diz que de pode resumir em 
três perguntas: O quê? Como? Para quem? 
 
Outros preferem resumir o problema económico em várias actividades: produção, consumo e 
distribuição. 
 
Ao longo deste livro, muitos problemas económicos irão aparecendo, que ilustrarão as suas características 
essenciais. No essencial, têm de ficar desde já as suas fundamentais: trata-se de uma escolha, de uma 
decisão, num ambiente de escassez. 
 
3.2 - Racionalidade e interdependência 

Dois pontos particulares merecem atenção especial, nesta decisão: como se fazem as escolhas, e que 
sistema resulta dessas escolhas. Daqui saem hipóteses fundamentais que nos vão acompanhar ao longo 
de todo o estudo de Economia: 

• Os agentes são racionais 
• Os sistemas equilibram 

 
Estas são as hipóteses-base de toda a teoria económica, e delas saem praticamente todos os teoremas 
da economia. 
 
As escolhas económicas podem ser feitas de muitas formas diferentes, tantas quantas as pessoas que 
existem. A teoria económica estuda o que há de comum nessas decisões. Elas respeitam a hipótese 
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essencial, pois a resolução económica exige a racionalidade. Em termos exactos, a racionalidade exige 
duas coisas: 
 
* Optimização 
O primeiro elemento da racionalidade é tirar partido de uma melhoria, em relação aos objectivos do 
agente, sempre que essa alternativa não represente custo adicional. Como disse o grande economista 
irlandês Francis Y. Edgeworth, «o primeiro princípio da Economia é que cada agente é motivado apenas 
pelo interesse próprio» – Edgeworth (1881). 
 
Mas para saber se uma situação é ou não racional, preciso de ter a certeza de duas coisas: 

1. Disponibilidade: as oportunidades têm de estar mesmo disponíveis e todas igualmente disponíveis. 
2. O outro aspecto é a definição de que o que é melhor. O que é melhor para uns pode não ser para 

outros. 
 
** Coerência 
O segundo elemento da racionalidade é a coerência: se, entre duas alternativas, uma pessoa escolhe uma, 
todas as vezes que estiver nas mesmas circunstâncias, deve manter a escolha. 
 
Uma pessoa pode mudar de gostos, ao longo do tempo, e isso não implica a falta de coerência, desde que, 
quando tem certas preferências, elas sejam coerentes. 
Estes são os elementos fundamentais da racionalidade: a optimização e a coerência. A utilização da 
hipótese da racionalidade traz à Economia uma ordem e lógica de raciocínio que são a sua característica 
essencial. Devido à sua aplicação se pode dizer, como o economista austríaco Joseph Schumpeter: 
 
«Não tenho hesitações em dizer que toda a lógica é derivada do padrão de decisão económica ou, usando 
uma das minhas frases preferidas, “o padrão económico é a matriz da lógica”. 
 
Outra situação muito frequente é tomar a posteriori como irracional uma decisão já tomada. A 
racionalidade da decisão deve ser avaliada no momento da decisão, a priori, e não quando vemos os seus 
resultados, a posteriori; deve ser avaliada nas condições iniciais, e não pelos resultados. 
 
O sistema económico, que é forma de resolver o problema económico, centra-se na troca. E quanto mais 
trocas existirem melhor, porque quanto mais trocas forem possíveis mais racional é a afectação, menos se 
é obrigado a consumir o que se produz e menos obrigado a produzir o que se consome. 
 
Voltamos a encontrar a descoberta de Adam Smith que deu origem à teoria económica. O essencial desta 
descoberta é que, na troca, as duas partes ganham. 
 
Devemos, no entanto, dizer que se esta descoberta esteve na base da Economia ela não é consensual. 
Alguns economistas discutiram este aspecto, defendendo que, na maioria das situações, quando duas 
pessoas trocam, um ganha e o outro perde, um explora e outro é explorado. Esta posição de 
confrontação e dialéctica contínua tem particular presença na chamada «escola marxista», dos discípulos 
do grande economista alemão Karl Marx. 
 
Tudo isto é consequência de que, ao recusar o benefício mútuo da troca, Marx recusa um aspecto central 
da Economia, porque tem a ver com a troca. Daí nasce o grande cisma da economia. 
 
Mas voltemos à troca. A constatação da sua importância tem como consequência um dos factos mais 
importantes do sistema económico: em economia, tudo tem a ver com tudo. 
O sistema económico torna-se uma teia muito fina e intrincada de relações entre todos. A 
interdependência é uma realidade essencial do problema económico. 
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3.3 – As possibilidades de produção 
Vimos que o objectivo da actividade económica era o de satisfazer as necessidades humanas, as múltiplas 
e variadas necessidades humanas. Para isso, os agentes faziam consumo de bens. Os bens definiam-se 
como algo que satisfazia uma necessidade. Mas dificilmente esses bens se encontram já disponiveis. 
Normalmente precisam de ser produzidos, ou seja, de sofrerem alterações que os tornem aptos para 
satisfazerem as necesidades humanas. A produção faz-se a partir de recursos e factores produtivos. 
 
Chamamos factores ou recursos apenas a três tipos de coisas: 

• A terra ou recursos naturais, que inclui a terra arável, os minérios, a àgua, a energia, os peixes do 
mar, etc. 

• O trabalho que é toda a actividade humana para produção. 
• O capital, que é constituído pelos instrumentos duráveis, como máquinas, fábricas, estradas, 

pontes, prédios etc. 
Estes são os recursos ou, como alguns preferem chamar-lhes, os «recursos primários». As outras coisas 
que servem para produção de um bem podem sempre resumir-se a estes três, a que chamamos «bens» 
ou «recursos» «intermédios», por estarem entre os recursos e os bens. 
 
Temos três tipos de entidades económicas: os bens (o pão) que têm utilidades em si, os recursos ou 
factores produtivos (terra, trabalho e capital) e recursos intermédios, que são produzidos mas não têm 
utilidade em si. 
 
Obtemos assim um gráfico muito importante em Economia: a fronteira de possibilidade de produção: o 
lugar geométrico dos pontos de produção máxima de pão e livros, dado um certo montante de recursos 
disponiveis. 
É, pois, entre os pontos da fronteira de possibilidade de produção, resultante da escassez de recursos, 
que se realiza a escolha económica. 
Isso significa que, à medida que vamos sacrificando pão, para obter livros (descendo ao longo da curva), 
cada livro custa sucessivamente mais pão. Chamamos a este facto a lei dos custos relativos crescentes, 
e é fácil perceber por que razão é assim. 
 
O fenómeno do desenvolvimento económico. Este fenómeno, que adiante analisaremos com cuidado, 
consiste no facto de, em várias economias do mundo, se verificar que os bens disponíveis para a escolha 
dos agentes se vão alargando ao longo do tempo. Este processo que, após se ter desenrolado durante os 
últimos séculos, gerou o aparecimento de disparidades entre países ricos e países pobres, pode ser 
representado por um deslocamento da curva de possibilidade de produção, para fora. 
 
O desenvolvimento não é garantia de melhoria, mas apenas de mais alternativas. 
 
Lei dos rendimentos decrescentes, segundo a qual aumentos de um mais recursos variáveis, quando 
outro se mantém fixo, geram aumentos de produção sucessivamente menores. 
 
O interesse histórico desta lei reside no facto de ela ter sido apresentada de forma dramática pelo 
economista inglês Thomas Malthus em 1798. Aí, Malthus defendia que o facto de a terra ser fixa, o que 
gerava a verificação da lei dos rendimentos decrescentes na produção agrícola, iria ter como 
consequência que a produção de alimentos não iria acompanhar o aumento da população, prevendo fome 
e miséria planetárias. 
 
Malthus vem, e forma dramática, lembrar que os benefícios smithianos estão limitados pela escassez de 
recursos e que o realismo (que Smith aliás possuía) tem de temperar o entusiasmo com as 
potencialidades do sistema económico. 
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David Ricardo que, em 1817, apresentou o seu livro Princípios de Economia Política e Tributação. Neste 
volume, Ricardo juntava as ideias de Smith e de Malthus, num modelo que dominou completamente a 
Economia do século XIX. O «sistema ricardiano» ou «clássico», a primeira grande escola dominante da 
teoria económica, tinha a ideia da Lei dos Rendimentos Decrescentes no seu centro. 
 
Mas as previsões pessimistas de Malthus e Ricardo não se verificaram. As primeiras décadas do século 
XIX foram de grande melhoria das condições de vida e não de miséria crescente. Por que razão falharam 
as previsões dos clássicos? Porque, além do fenómeno descrito pela Lei dos Rendimentos Decrescentes, 
apareceu paralelamente um outro facto, que inverteu os resultados: o progresso tecnológico. 
 
«Revolução Industrial», e os benefícios que isso gerou em toda a economia anularam os efeitos da Lei dos 
Rendimentos Decrescentes. 
 
Mill apresenta o desenvolvimento como uma corrida entre o progresso tecnológico e os rendimentos 
decrescentes. No seu tempo – e pode-se dizer que, nos países desenvolvidos, até hoje – o progresso 
tecnológico vencia a corrida, dominando e compensando os rendimentos decrescentes. Mas será sempre 
assim? As preocupações ecológicas dos dias de hoje parecem sublinhar que nada está garantido. 
 
 

4 – Soluções do problema 
 

4.1 Tradição, autoridade e mercado 
Podemos resumir os métodos de solução do problema económico de uma sociedade em três princípios 
gerais: a tradição, a autoridade e o mercado. 
 
* Tradição 
Em todas as sociedades, um grande número de regras e costumes tradicionais regula a maior parte das 
actividades económicas, criando fortíssimas influências religiosas, sociais, culturais sobre todos os 
aspectos do seu funcionamento. 
 
Este método de solução económica, que eliminava em muito a necessidade de novas decisões, dava 
grande estabilidade ao sistema económico, mas reduzia muito a sua flexibilidade e eficiência. 
 
A hora a que comemos, a maneira como fazemos negócios, a organização de uma família ou de uma 
empresa são tudo influências da tradição na sociedade. 
 
** A autoridade 
Outro método usado para resolver as questões económicas é o da autoridade. 
 
Nos nossos dias, e mesmo fora das sociedades de direcção central, a autoridade do Estado tem enorma 
influência sobre o sistema económico, alterando e impondo decisões aos agentes económicos. 
 
*** O mercado 
O terceiro sistema, que sempre existiu, mas que só se tornou dominante recentemente, é o mercado. O 
mercado não é apenas a compra e a venda, mas sim todos os casos onde a decisão é deixada à livre 
escolha dos interessados. Cada uma tem liberdade, dentro dos costumes e das leis do país, de produzir e 
consumir o que deseja. A democracia é um caso de escolha de mercado e até o casamento, hoje, é 
decidido pelos interessados e, nesse sentido, pode ser considerado um mercado. 
 
Todas as sociedades usam simultaneamente os três métodos, constituindo, por isso, sociedades mistas. 
O segredo das sociedades modernas, na linha de Smith, é o uso extensivo do mercado, como meio de 
afectação de recursos e bens e um equilíbrio saudável com a autoridade e a tradição. A liberdade 
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económica, junto com a liberdade política, gerou o sistema económico moderno, a que alguns chamam 
«capitalismo», e que funciona, nas suas variantes, na totalidade dos países desenvolvidos. 
 
A tradição tem como principal característica e sua estabilidade e a generalidade. Toda a gente na 
sociedade conhece os hábitos culturais que a definem e, em geral, respeita-os. Mas a tradição tem, em 
contrapartida, o defeito de ser extremamente difícil de mudar. Perante uma alteração social ou económica, 
os hábitos são as últimas coisas a se modificarem. 
 
A autoridade tem, tal como a tradição, a característica de ser conhecida de todos. Mas tem a vantagem de 
poder ser mudada e adaptada quando for necessário, sem a rigidez da tradição. 
 
O mercado tem a característica de ser a mais flexível das três formas de tomar decisão. Sendo o resultado 
da combinação de muitas escolhas particulares, o mercado pode ajustar-se rapidamente às mudanças que 
se verificam. Mas a sua flexibilidade está ligada à sua grande fragilidade. 
 
A utilização simultânea dos três instrumentos – mercado, Estado e regras sociais – é não só uma 
conveniência, mas uma exigência. Nenhum dos três métodos referidos pode funcionar correctamente sem 
a existência dos outros dois. 
 
O problema de pagar um táxi 
Não existe um mercado selvagem. O mercado, para a generalidade das transacções, exige confiança, e 
esta só existe no meio de uma sociedade em que as regras da civilidade são respeitadas por todos. 
 
Adam Smith tinha esta ideia muito presente em toda a sua análise. O seu estudo tinha-lhe trazido a 
consciência que o mercado e o Estado só funcionam correctamente dentro de um forte e estável quadro 
cultural que evite a anarquia e o despotismo. Daí que, segundo ele, o mercado só tenha florescido 
completamente em certos meios civilizacionais avançados. 
 
O mercado para funcionar precisa do Estado e de regras de conduta. 
 
4.2 – O mercado na sociedade moderna 

Depois de termos visto as três formas de solução do problema económico, vamos analisar com mais 
cuidado como funcionam as duas mais complexas: o mercado e o Estado. 
Qual o método que o mercado usa para resolver o problema económico? Sem intervenção de qualquer 
autoridade, uma enorme quantidade de bens e serviços são produzidos, trocados e consumidos todos os 
dias em qualquer cidade. Quando qualquer calamidade elimina o funcionamento do mercado é a 
catástrofe económica. 
 
Mercado é o arranjo (praça, telefone, leilão, bolsa) pelo qual compradores e vendedores de um bem 
interagem para determinar o preço e a quantidade transaccionada. O centro do mercado é o preço. O 
preço é o coração do sistema. O preço é o elemento mais delicado e sensível do sistema económico, visto 
com admiração e respeito por todos os economistas. 
 
Mas afinal como é que funciona o mercado? 
O truque, centrado nos preços, reside nos incentivos. 
Este mecanismo automático, a «mão invisível» de Smith, tem como resultado que cada um produz o que 
de melhor sabe fazer e troca por aquilo de que mais gosta. Assim se consegue uma solução para a 
economia que garante que, dadas as circunstâncias (e essas circunstâncias incluem a distribuição da 
riqueza que cada um tem, os dotes pessoais, a estrutura de mercado), se consegue a situação mais 
racional e de melhor bem-estar. A este resultado do mercado chamamos eficiência. 
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Entre os dois agentes fundamentais, famílias e empresas, existem dois fluxos contínuos, a que se chama 
de circuito económico na sua estruturação em mercados. 
 
Como vimos, o segredo do mercado é a concorrência. A concorrência entre os vários agentes do mercado, 
consumidores, produtores, trabalhadores e capitalistas, na busca de imporem os seus desejos, produtos, 
serviços, etc. 
 
Mas não é apenas essa a concorrência que se verifica no mercado. 
Concorrência dinâmica entre a situação actual e novas ideias. O aparecimento de novos produtos, novas 
formas de produzir, novas técnicas, novos mercados, desafia continuamente a situação estabelecida. 
 
O mercado só pode ser concebido em dinamismo, e esse dinamismo vem das novas ideias, que nascem a 
cada momento e ameaçam a situação actual. 
A este fenómeno dinâmico, resultante da concorrência, chamamos desenvolvimento económico. É pois a 
própria concorrência do mercado que gera o desenvolvimento. Esta ideia, foi apresentada por m autor 
austríaco, Joseph Schumpeter. 
 
Schumpeter afirma que o desenvolvimento é o tumulto das novas ideias que desafiam e vencem ou são 
vencidas pelas antigas, perturbando continuamente o sistema económico. 
 
Os problemas do mercado resultam das muitas situações em que nem todos têm voz, ou a sua expressão 
é distorcida. 
Daqui resulta uma outra característica do mercado: ele é muito delicado. 
 
4.3 – O papel do estado 

É costume dizer que o papel do estado numa economia moderna centra-se essencialmente em três 
funções: promoção da eficiência, equidade e estabilidade. 
 
* Promoção da eficiência 
O mercado nem sempre é o modo ideal de afectação económica, devido sobretudo a dois tipos de razões: 

• Em primeiro lugar, existem algumas relações económicas que, devido aos seus efeitos culturais, 
sociais e humanos, a sociedade não quer confiar ao livre jogo dos incentivos. 

• Por outro lado, como vimos, existem falhas no funcionamento do mercado. 
Em primeiro lugar, existem situações de imperfeição na concorrência. 
Em segundo lugar, existem fenómenos, a que a Economia chama de «externalidades», que 
constituem influências que o mercado não consegue captar. 

 
Um caso especial de externalidades tem particular interesse. Trata-se do fenómeno chamado de «bens 
públicos». Estes produtos ou serviços especiais são bens que, embora não sejam grátis, num sistema de 
mercado todos podem gozar sem pagar, pois não existe modo de o mercado cobrar o seu custo. 
 
** Promoção da equidade 
Um dos principais objectivos da maior parte das sociedades é garantir que a distribuição dos bens 
produzidos seja mais ou menos igualitária entre todos os elementos dessa sociedade. 
 
O Estado deve intervir no sentido de aproximar essa distribuição da noção de justiça que a sociedade tem. 
Os impostos progressivos, os subsídios e transferências, a segurança social, ou métodos mais drásticos, 
como a expropriação, a reforma agrária, a revolução social, são instrumentos de que a sociedade se serve 
para conseguir a equidade. 
Mas não devemos esquecer a existência de um conflito de eficiência-equidade. 
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*** Promoção da estabilidade 
O Estado, a pedido da sociedade, pode intervir, no sentido de aliviar essa tensão, alinhar desequilíbrios e 
ajudar os mais sacrificados pelos seus efeitos. 
Pode aparecer mais um conflito, o conflito desenvolvimento-estabilidade. 
 
A maior parte das sociedades está disposta a sacrificar algum desenvolvimento para conseguir certa 
estabilidade. 
Claro que deve ser dito que nem sempre os conflitos eficiência-equidade e estabilidade-desenvolvimento 
são verificados. Existem muitas situações em que a intervenção do Estado a favor da equidade e da 
estabilidade promove a eficiência e o desenvolvimento. 
 
Em todos estes esforços, o Estado trabalha com o mercado, não contra ele. A harmonia entre a acção do 
Estado e o funcionamento da sociedade, no mercado, é um dos elementos mais importantes de um 
sistema equilibrado. 
 
 

5 – A cruz marshalliana 
 

Depois de termos visto as formas de solução do problema económico em particular do mercado, vamos 
dedicar este capítulo ao estudo do instrumento mais utilizado pela Economia para estudar o 
funcionamento económico. Trata-se de um gráfico que Alfred Marshall vulgarizou, onde se cruzam duas 
curvas: 

• A curva da procura, 
• A curva da oferta. 

Este gráfico, que ficou conhecido como «cruz marshalliana», será muito útil na análise que adiante 
faremos, mas servirá desde já para clarificar o estudo do mecanismo de mercado e do funcionamento dos 
incentivos. 
A ideia básica deste diagrama é a de que um mercado, qualquer mercado, funciona pela interacção de 
dois lados: os compradores e os vendedores, os consumidores e os produtores: Marshall fazia 
comparação entre o mercado e uma tesoura: ambos precisavam de duas lâminas para funcionar. 
 
5.1 – A curva da procura 

No diagrama marshalliano, a representação dos compradores é feita por um elemento conhecido como 
curva da procura. Trata-se do lugar geométrico dos pontos de consumo desejado do bem, para cada nível 
de preços. O traçado da curva da procura faz-se do seguinte modo: em relação a certo bem, pergunta-se a 
um consumidor quanto está disposto a comprar desse bem se o preço for dado. Depois, vai-se variando o 
preço, e refaz-se a pergunta: quanto compraria o consumidor a cada novo preço. Marcando os vários 
pontos num gráfico como o abaixo, obtemos a curva da procura. 
 
Olhando para as curvas que traçamos podemos verificar imediatamente uma sua característica óbvia: a 
curva está sempre a descer. Trata-se daquilo que em Economia sa chama Lei da procura negativamente 
inclinada: se o preço de um bem sobe (coeteris paribus), a quantidade procurada desce, e vice-versa. 
Qual a razão desta lei? 
Em primeiro lugar, porque, a preço mais alto as pessoas tendem a comprar outras coisas. 
A quantidade procurada do bem desce quando preço sobe, porque o consumidor substitui esse bem por 
outros. A este resultado de uma variação de preços chamamos efeito substituição. 
 
Mas não é apenas isto que acontece quando um preço sobe. Na verdade a um preço mais alto, o mesmo 
dinheiro agora compra menos. 
Assim, ao subir o preço, a quantidade procurada de um bem desce porque o consumidor tem menos 
possibilidade de o comprar. Chamamos a este o efeito rendimento. 
Assim, a lei da procura negativa inclinada é justificada por duas razões diferentes: 
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• Porque, ao subir o preço, o consumidor passa a comprar outras coisas (efeito substituição), 
• E porque o consumidor fica mais pobre (efeito rendimento). Se o preço descer, dão-se os efeitos 

inversos. 
 
A curva da procura é, como vimos, uma relação entre a quantidade desejada de um bem e o preço. Com 
esta relação, a economia pretende sublinhar que a determinante essencial da quantidade procurada é o 
preço, mas a Economia não diz que ele é a única determinante procurada. 
 
Esses factores encontram-se por detrás de cada curva da procura, determinando a sua colocação. 
Entre estes factores, os principais são: os gostos ou preferências dos consumidores, o nível de rendimento 
de cada um (se uma pessoa fica mais rica ou mais pobre, é normal que, ao mesmo preço, compre agora 
uma quantidade diferente), a dimensão do mercado (uma alteração no número de consumidores altera a 
curva de procura do mercado) e o preço e disponibilidade de outros bens. 
 
Em relação a este último aspecto, ele está relacionado com os efeitos rendimento e substituição, atrás 
referidos, pois, como vimos, uma alteração no mercado de um bem altera o comportamento dos 
consumidores nos outros mercados («em Economia tudo tem a ver com tudo»). 
Em articular, são mais afectados os mercados dos bens relacionados. Estes são sobretudo de dois tipos: 
os bens substitutos e os bens complementares. Bens substitutos são os que contribuem para a satisfação 
da mesma necessidade (manteiga e margarina). Os bens complementares são os que necessitam uns dos 
outros para satisfazer a necessidade (automóvel e pneus, mostarda e bife). 
 
É claro que, para traçar uma curva da procura, é preciso que todos estes factores, para além do preço, se 
mantenham constantes. Ou seja, só é possível traçar uma curva da procura variando o preço, mas 
verificando-se a hipótese de coeteris paribus. 
 
Distinção entre deslocamentos ao longo da curva ou deslocamentos da curva. 
Vemos que alterações do preço geram deslocamentos ao longo de uma mesma curva e alterações de 
outros factores externos dão deslocamentos entre curvas. Tudo gira à volta da hipótese coeteris paribus, 
essencial para traçar qualquer curva da procura. 
 
5.2 – A curva da oferta 

Temos agora de passar para o outro lado do mercado, para a representação dos vendedores (ou 
produtores). Esta, na cruz marshalliana, é feita pelo elemento conhecido como curva da oferta. Trata-se 
do lugar geométrico dos pontos de produção e venda desejada do bem, para cada nível de preços. 
 
Esta curva procura captar o custo de produção, relacionado com a tecnologia particular do bem. Assim, 
quanto maior for o custo de produzir um bem, menos é oferecido desse bem a certo preço. 
 
Da mesma forma que se verifica na curva da procura, também aqui observação da forma da curva leva-
nos a formular a lei da oferta positivamente inclinada. Na verdade, verificamos que, se o preço de um 
bem sobe (coeteris paribus), a quantidade oferecida aumenta, e vice-versa. Por que razão se verifica esta 
lei? 
 
A razão reside na lei dos rendimentos decrescentes, de que já falamos atrás. Para produzir mais de um 
bem temos de aumentar os factores produtivos, mas como há alguns que se mantêm, é normal que, à 
medida que se aumente a quantidade produzida, cada vez seja mais caro produzir uma unidade. 
 
Também aqui existem outros factores, para além do preço, que influenciam a decisão de oferta, por parte 
do produtor. Em primeiro lugar, o custo de produção. 
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Também aqui uma alteração do preço provoca um deslocamento ao longo da curva, enquanto os outros 
factores exigem a determinação de uma nova curva da oferta, existindo um deslocamento da curva. 
 
A constatação mais importante que se pode retirar do diagrama é, como se disse, que em economia temos 
sempre de ter em conta dois lados. Os soberanos da decisão económica são os benefícios e o custo, a 
procura e a oferta os gostos e a tecnologia. 
 
Nunca nos devemos esquecer de que, em Economia, as coisas são sempre duplas, tal como as moedas, 
têm sempre duas faces. Assim, devemos juntar a curva da procura e da oferta, o benefício e o custo, para 
obter um quadro global: a cruz marshalliana. 
 
Mas da deslocação das duas curvas apenas pouco se pode dizer sobre a situação da Economia. Neste 
ponto deve introduzir-se a segunda hipótese fundamental da Economia: «os mercados equilibram».  

• Se a primeira hipótese, a racionalidade dos agentes, nos permitiu desenhar as curvas,  
• a segunda a do equilíbrio dos mercados, definirá o comportamento da interacção entre elas. 

 
A introdução da hipótese do equilíbrio dos mercados faz-se, neste caso, através da adopção de um 
mecanismo de mercado, ou seja, da definição dos contornos entre a interacção das curvas da procura e 
oferta. Existem vários mecanismos de mercado, mas vamos estudar o mecanismo mais simples e corrente, 
da autoria da economista francês Léon Walras. 
 
O mecanismo centra-se à volta do ponto de intercepção entre as curvas da procura e da oferta (o ponto E). 
neste ponto, encontramos um preço (Pe) que faz com que a quantidade procurada e oferecida sejam 
iguais (Qe). Chamaremos a este ponto o ponto de equilíbrio, e a Pe e Qe, o preço e quantidade de 
equilíbrio. 
 
O mecanismo de mercado, além de determinar o ponto de equilíbrio, define como se comporta a economia 
se se encontrar fora do ponto de equilíbrio. Que acontece quando o preço não for o de equilíbrio (Pe)? É aí 
que é importante definir o mecanismo de mercado. 
 
Se o preço for mais alto que Pe, temos um excesso de oferta, a quantidade que os produtores querem 
vender é superior à que os consumidores querem comprar. Nesse caso o mecanismo e mercado diz-nos 
como eles se vão comportar: os produtores, não conseguindo vender o que queriam, reduzem o preço 
para escoar a produção em excesso. 
 
Assim, o preço desce, o que tende a resolver o problema do excesso de oferta por duas formas: reduz a 
quantidade oferecida e aumenta a quantidade procurada. 
 
A preços menores que Pe, temos um excesso de procura, pois os consumidores querem comprar mais 
do que os produtores querem vender. Nesse caso, os consumidores estão dispostos a oferecer mas 
dinheiro para consegur mais do bem, enquato os produtores só o oferecem se lhes pagarem mais. Logo o 
preço sobe, tendendo para o equilíbrio. 
 
Através deste mecanismo vemos que o ponto de equilíbrio (E) é não só aquele em que todos estão 
satisfeitos, mas também aquele que para o qual a economia tende, se estiver noutra situação. Deste modo, 
com este mecanismo de ajustamento, o ponto E é um equilíbrio estável, como dizia Marshall. 
 
O ponto de equilíbrio não tem, pelo facto de os produtores e consumidores estarem satisfeitos na sua 
transacção, qualquer conotação valorativa ou moral. O ponto não tem de ser «bom» ou «recomendável». 
 
O mercado livre, a funcionar bem, garante a eficiência, ou seja, a eliminação do desperdício. 
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1º Exemplo de equilíbrio: o drama de um bom ano agrícola 
Muitas vezes, um bom ano agrícola, com elevadas colheitas, pode ser muito mau para os agricultores. O 
aumento de produção faz descer de tal modo o preço que a receita dos agricultores – efeito de King. 
 
 

6 – Os problemas globais da economia 
 

6.1 O todo e as partes 
Vimos atrás que o mercado, como regulador da actividade económica, sofria de dois grandes problemas. 
 
* Conflito Eficiência-Equidade 
O bolo fica menor quanto é melhor distribuído. Se virem que os outros ganham o que eles produziram, 
reduzem a produção, enquanto os outros, que ganham sem produzirem, não vêem razão para o fazer. 
 
** Conflito Desenvolvimento-Estabilidade 
No sistema de mercado, o desenvolvimento nasce do aparecimento das novas ideias, que concorrem com 
as que já estavam estabelecidas. Só é possível conseguir a estabilidade sacrificando o desenvolvimento. 
 
Os dois conflitos podem ser vistos como duas faces da mesma questão, onde a diferença está sobretudo 
no elemento tempo. Em ambos o que está em causa é a eficiência; no primeiro caso a eficiência estática, 
no segundo, a dinâmica, pois o desenvolvimento é a eficiência ao longo do tempo. Nascem as flutuações, 
ou ciclos económicos. 
 
Embora a sociedade seja composta de indivíduos, nem sempre o efeito global é a soma das partes. 
Tocamos aqui numa nova fonte de erros e confusões em Economia, mas que é fácil de evitar: a falácia da 
composição. 
Este erro ou falácia consiste exactamente em afirmar que o que é verdade na parte tem de ser verdade no 
todo. 
 
As principais fontes de problemas que afectam a totalidade da Economia são três: 

• O Estado, 
• O espaço, 
• O tempo. 

 
6.2 – A actividade do Estado 

Um dos principais fenómenos que tem efeitos globais reside no comportamento do estado. 
O Estado intervém na Economia com a sua politica. Em termos de politica económica, vimos que ele 
pretende promover a eficiência, a equidade e estabilidade. Mas essa política exige que o Estado gaste 
recursos. 
 
Para todas estas intervenções, o Estado tem de gastar recursos. Mas o estado não produz recursos. 
Quem produz são as empresas, os trabalhadores, as máquinas. Por isso, o estado tem de ir buscar esses 
recursos a qualquer lado. 
* Impostos 
A primeira forma é através de impostos. 
Os impostos são a forma mais clara de financiar o Estado, pois neles sente-se claramente o custo 
necessário para obetr o benefício da acção do estado. Por outro lado, os impostos em si, mesmo que o 
dinheiro seja depois destruído, já contribuem para a equidade e a estabilidade da economia. Ao tributar os 
ricos mais do que os pobres, e ao tributar mais nas alturas em que a economia está próspera do que 
quando está perturbada, os impostos geram equidade e estabilidade. 
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Existe nos impostos também um conflito eficiência-equidade: os impostos que não distorcem a Economia, 
e logo não reduzem a eficiência, podem perturbar a equidade. 
A parte da despesa pública que não é paga por impostos constitui o défice do estado. E esse défice pode 
ser pago de duas formas: 
** Dívida pública 
Por isso aparecem outras formas de financiar os problemas dos pobres, dos desempregados, da 
necessidade de estradas, da polícia e do exercito. Uma outra forma é a dívida pública, pela qual o estado 
pede dinheiro emprestado, dentro ou fora do país (dívida interna e externa). 
 
Torna-se assim claro que a dívida pública é apenas o adiamento de impostos. 
O preço desses empréstimos, tal como de todos os empréstimos, é a taxa de juro. A taxa de juro é a 
percentagem que quem pede emprestado tem de pagar a quem empresta, para além de devolver o 
dinheiro. 
 
*** Emissão de moeda 
Mas o método de financiamento do Estado que parece mesmo um almoço grátis é o terceiro: emitir mais 
moeda. 
O Estado (e só o estado) é o responsável pelas notas e moedas que usamos todos os dias. Só ele, 
através de um departamento especial chamado Banco Central (em Portugal é o Banco de Portugal parte 
integrante do Banco Central Europeu) pode emitir nova moeda. 
 
O problema de fazer uma nova emissão de notas e moedas é que por haver mais dinheiro não quer dizer 
que haja mais coisas para comprar. E se a Economia e o estado têm as mesmas coisas para comprar e 
mais dinheiro para gastar, os preços das coisas, de todas as coisas, sobem. Este fenómeno tem um nome: 
inflação. 
 
No fundo, a inflação é como se o metro de medida ficasse mais pequeno: todas as coisas ficam mais 
compridas, mas afinal são iguais. 
Mas, no entanto, na vida real das sociedades, existem vários custos da inflação. 
Em primeiro lugar, deve notar-se que a inflação é um imposto, como outro qualquer. É uma forma de o 
Estado desvalorizar o dinheiro que as pessoas têm no bolso, como contrapartida do novo dinheiro que o 
Estado tem. 
 
Um dos problemas característicos da inflação é a injustiça, pois normalmente ela não afecta todos por 
igual. 
A inflação afecta fortemente a equidade. 
Mas a inflação também cria instabilidade. Se a subida de preços fosse sempre prevista ou sempre igual, 
não havia problema nenhum, pois as pessoas teriam facilidade em se precaverem dos seus efeitos. Mas o 
problema é que a inflação é normalmente imprevisível e quanto mais alta, mais tende a sê-lo. Por essa 
razão ela cria uma razão adicional que afecta a estabilidade. 
 
Por outro lado, a eficiência pode também ser prejudicada pela inflação. Em primeiro lugar, ela gera um 
desperdício de recursos, pois prever a inflação dá trabalho, que poderia ser usado noutras coisas. Por 
outro lado, perturba o mecanismo de preços, pois como os preços mexem sem haver alterações na 
situação real da economia isso tem custos na eficiência actual. Mas também a eficiência dinâmica é 
perturbada, pois como os preços futuros ficam muito incertos, a criação de novas empresas e os 
investimentos que geram desenvolvimento podem ser perturbados. 
 
Mas se a inflação tem todos estes custos, porque insistem os Estados em usar a emissão de moeda para 
se financiarem? A razão é o grande benefício político de a inflação ser um imposto escondido. Trata-se de 
uma forma de lançar um imposto sem ser logo claro que o fez. 
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A conclusão principal desta análise preliminar do financiamento do Estado é que, afinal, todas as formas 
de o Estado obter recursos são impostos. O total de impostos que a sociedade paga é igual ao total das 
despesas do Estado. 
 
6.3  - O espaço e o tempo 

É aliás difícil de conceber uma Economia a funcionar sem que isso se desenrole no espaço e no tempo. 
 
Uma das coisas que o espaço permite é traçar fronteiras, e pelo menos neste nosso planeta existem 
muitas fronteiras. Todas as relações económicas (compras e vendas, ofertas, empréstimos) que passem 
por cima de uma fronteira têm características especiais. Chamamos «importações» ao que eles produzem 
e nós compramos, e «exportações» ao que nós produzimos e eles compram. Mas também é possível 
termos empréstimos, pagamentos, dádivas, por cima das fronteiras. Registamos todas estas transacções 
num documento a que chamamos «balança de pagamentos» e que, como veremos, pouco mais é do que 
uma lista de movimentos. Quando, no fim do ano, o que temos de pagar ao estrangeiro é mais do que eles 
nos têm de pagar, a balança está em défice. 
 
Uma outra forma de alterar os termos das relações com o resto do mundo reside nas alterações da taxa 
de câmbio. A taxa de câmbio não é mais do que o preço (na nossa moeda) das moedas estrangeiras. 
 
No fundo, a taxa de câmbio é outro preço da moeda. A taxa de juro era o preço da moeda amanhã, ou 
seja, o preço da moeda ao longo do tempo. A taxa de câmbio é o preço da moeda nacional face à 
estrangeira, ou seja, o seu preço ao longo do espaço. 
 
Mas nem só para traçar fronteiras serve o espaço. Dentro de um país fala-se muito das desigualdades 
regionais e do desenvolvimento relativo das várias zonas. Frequentemente, o Estado gasta muitos 
recursos para procurar nivelar essas diferenças. Diferenças que são ainda maiores a nível do Mundo do 
que a nível de um país. E aqui tocamos no principal efeito que o tempo tem sobre a actividade económica: 
o desenvolvimento. 
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II – Teoria Económica 
 

A) Teoria do valor: agentes racionais 
 

A primeira peça da teoria do valor tem de ser a análise dos fundamentos dessas escolhas. Dois grandes 
grupos podem ser distinguidos nessas decisões: os consumidores e os produtores. 
 
1 – Teoria do consumidor 
1.1 Utilidade 

Comecemos pela actividade do consumo. Ao estudarmos o problema do consumo, a principal questão, 
aquela que ocupava a maior parte do tempo dos economistas clássicos, Smith, Ricardo e os seus 
discípulos, consiste em saber «o que dá o valor às coisas». Porque é que umas coisas valem mais do que 
as outras e como se sabe quanto? Daqui nasceu aquilo a que esses autores chamavam a teoria do valor. 
 
Adam Smith expôs os termos do problema apresentando aquilo a que chamou o «paradoxo do valor», da 
água e do diamante. 
 
O inglês William Jevons, em Manchester, o austríaco Carl Manger, em Viena, e o francês Léon Walras, em 
Lausanne, publicam cada um o seu livro que, de formas diferentes, descreviam a mesma solução para o 
paradoxo de Smith. 
 
A revolução baseou-se em das ideias, muito simples mas que transformaram totalmente a Economia: o 
utilitarismo e o marginalismo. 
 
A primeira ideia essencial é a introdução do conceito de utilidade. 
 
Ao grau com que esses bens dão satisfação a essas necessidades chamamos utilidade. Utilidade é a 
única coisa que os bens, todos os bens, têm em comum. 
 
O essencial desta ideia reside na mudança da perspectiva que causou. Ao contrário dos primeiros autores, 
que procuravam o valor das coisas nas próprias coisas, agora vemos que o valor das coisas não está 
nelas, mas sim no consumidor. O agente económico, com as suas preferências e desejos, é que dá o valor 
às coisas. 
 
Esta compreensão, de que o que dá valor às coisas é o que as pessoas decidem, é central. A economia 
torna-se então verdadeiramente uma ciência humana: o seu objectivo é servir as escolhas, as preferências 
das pessoas concretas e o critério dessas escolhas reside nos interesses particulares de cada pessoa. A 
utilidade é a base da Economia, e ela representa todos os interesses, motivações, desejos, aspirações do 
Homem. 
 
Todo o economista, enquanto ser humano, tem uma posição sobre as preferências, as escolhas que 
considera recomendáveis, desejáveis, reprováveis, repelentes. Mas, enquanto economista, limita-se a 
deduzir, das preferências, a escolha económica correcta, «racional». 
 
Neste ponto, entra o conceito de neutralidade científica. 
 
1.2 A decisão do consumidor 

No nosso estudo (e porque escolhemos sempre a forma mais ortodoxa de apresentar os teoremas 
económicos) vamos representar essa escassez por um certo montante de rendimento ® que o consumidor 
pode gastar em vários bens, que custam certo dinheiro cada um. 
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A questão teórica reside em encontrar a regra que o consumidor deve seguir para «maximizar» (tornar 
máxima) a utilidade. 
 
Como maximizar a distribuição de dinheiro fixo pelos vários bens? Várias regras poderiam ser usadas. 
 
É intuitivo perceber que a regra mais razoável é ir gastando cada euro naquilo que dá, nesse instante, 
mais prazer. 
 
Vale a pena aqui introduzir a distinção que a Economia faz entre a utilidade total e a utilidade marginal. 
A utilidade total é a utilidade que o indivíduo obtém de dois copos de água, enquanto a utilidade marginal é 
a utilidade de cada um dos copos de água. A utilidade marginal é o acréscimo de utilidade que a última 
unidade consumida trouxe. 
 
Existe uma lei, parecida com a lei dos rendimentos decrescentes, a que chamamos lei da utilidade 
marginal decrescente, a qual afirma que, à medida que se consome mais do bem, a utilidade de cada 
unidade consumida desce. Na verdade, como se passou com os copos de água, a satisfação que se retira 
do consumo de cada unidade do bem desce com sucessivas unidades do bem. O acréscimo de 
satisfação que o consumo vai dando desce quando o consumo sobe. Vamos supor que é isso que se 
verifica nos nossos bens. 
 
Como um problema de escolha, onde existe um certo recurso ®, que pode ser usado para várias 
finalidades (bens 1, 2, 3, ...) que custam quantidades diferentes do recurso (preços p1, p2, p3, ...) e que 
têm utilidades diferentes. A pergunta que gostaríamos de ver respondida é qual a combinação dos bens 
que dá o máximo de satisfação, e ainda pode ser obtida com os recursos R. 
 
Note-se que este problema é muito genérico, e pode ser referido como «problema geral de afectação». 
 
A regra de ouro da decisão do consumidor é: a utilidade marginal do último euro gasto em cada bem 
deve ser igual em todos os bens ou, representando a utilidade marginal do bem i por Umi, e o seu preço 
por Pi. 
 
Repare-se que o que determina o valor das coisas é a utilidade, mas não é a utilidade total. O que 
determina o valor de cada coisa é a utilidade da última unidade consumida. Assim, aparece a segunda 
ideia essencial da revolução: O que dá valor às coisas é a utilidade marginal. 
 
Com esta regra, vemos imediatamente a explicação do paradoxo do valor! O que Smith queria dizer é 
que a utilidade total da água é muito maior do que a do diamante, mas a utilidade marginal do diamante é 
muito superior à da água. E porquê? Porque como há muita água e poucos diamantes, pela lei da utilidade 
marginal decrescente, a utilidade marginal daquela desceu muito em relação a este. O gráfico abaixo 
ilustra esta relação. 
 
Note-se que o valor de uso é igual a utilidade que temos em usar o bem, que é a utilidade total. Mas, quem 
troca um bem, como é racional, só troca as últimas unidades, que são as que valem menos por si. Por isso 
é que o valor de troca é a utilidade marginal. 
 
É este, pois, o essencial desta revolução em Economia, que se passou a chamar revolução marginalista. 
Os três inovadores, Jevons, Menger e Walras. Hermann Gossen, um alemão, tinha em 1854 apresentado 
o que ficou conhecido como as «duas leis de Gossen»: 

• Primeira lei de Gossen – À medida que se consome mais do bem, a utilidade de cada unidade 
adicional consumida desce. 

• Segunda lei de Gossen – O consumidor, para obter o máximo de satisfação, deve consumir até 
que a utilidade marginal do último euro gasto em cada bem seja igual em todos os bens. 
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O conceito de escassez relaciona-se com a utilidade marginal. Um bem não escasso é todo aquele que 
existe em quantidade tal que a sua utilidade marginal é nula, ou seja, chega e sobra para satisfazer as 
necessidades. 
 
Existirá alguma relação entre a utilidade marginal e a curva da procura que vimos atrás? A curva da 
utilidade marginal representada abaixo, significa, como sabemos, a utilidade de cada unidade adicional do 
bem, que é também o vaor atribuído pelo consumidor a essas unidades. A curva da procura define, como 
vimos atrás, a quantidade de bem que o consumidor está disposto a comprar a cada preço. 
 
Mas o consumidor só está disposto a pagar porque retira do bem utilidade. No fundo as duas coisas são o 
mesmo. A diferença reside em que a primeira curva representa o valor do bem medido em utilidade, 
enquanto a segunda mede esse valor em dinheiro. Aliás, encontramos agora a verdadeira razão da lei da 
procura negativamente inclinada. Ela é causada pela primeira lei de Gossen, a lei da utilidade marginal 
decrescente: dado que a utilidade adicional do bem vai decrescendo com a quantidade, o agente só está 
disposto a pagar menos por cada unidade se comprar maiores quantidades. 
 
Mas esta constatação lembra-nos um problema resultante do facto de ser a margem a definir o valor dos 
bens. Na verdade, se o valor (o preço) do bem é igual à utilidade marginal, então o que se paga por um 
bem não representa o que ele, em média, vale, mas sim o que a última unidade vale. Logo o que se 
compra vale mais do que se paga. Alfred Marshall, o grande mestre de que já falamos atrás, referiu-se a 
este aspecto dizendo que existia um excedente do consumidor. 
 
1.3 A análise moderna do consumidor 

Quem pode afirmar que, ao comer um pão, ele lhe dá o dobro da utilidade se tiver manteiga? Ou será o 
triplo? A utilidade, embora seja um fenómeno muito real e palpável, não pode ser medida por termómetros, 
réguas ou pesos. Por essa razão, a geração de economistas que se seguiu a Jevons, Menger e Walras 
abordou e resolveu o problema da medição da utilidade. Edgeworth e Pareto foram os principais 
responsáveis por esse trabalho. 
 
A ideia destes dois autores (Edgeworth e Pareto) é muito engenhosa: como só existe problema económico 
quando há alternativas, pelos menos duas, não interessa saber «quanto vale» cada uma das alternativas, 
mas «qual é a melhor». Assim, mais do que a valorização individual de cada bem, só interessa a «ordem 
de preferências». 
 
E agora, se lhe tirarem mais um livro, ele quererá um aumento do consumo de pães de mais ou menos 
que 3? Mais, pois o livro agora vale mais, e o pão vale menos que antes. Sabemos isto pela lei da 
utilidade marginal decrescente (1.a lei de Gossen). Quantos menos livros tem, mais pães lhe têm de dar 
para ficar igual. Em Economia chama-se a esta a lei da substituição, a qual resulta do facto de, quanto 
menos livros se tem, maior é a utilidade marginal do livro, pela lei de Gossen. 
 
Deste modo, é possível ir encontrando um grande número de outros pontos que têm, para aquele 
consumidor, exactamente a mesma utilidade que o ponto A. Isso quer dizer que, na decisão de consumo 
que o consumidor toma, esses pontos são indiferentes para ele. O conjunto dos pontos indiferentes a A 
forma uma curva de indiferença, instrumento inventado por Edgeworth e desenvolvido por Pareto. Assim 
como vimos, não é preciso saber a valor absoluto da utilidade, bastando saber o valor relativo dos bens, 
uns em relação aos outros. Note-se que a curva de indiferença tem de ser decrescente (porquê?) e que a 
primeira lei de Gossen implica que ela tenha de ser abaulada para baixo (convexa para a origem). 
 
Mas voltemos ao problema inicial do consumidor. Ele trocou um livro por 3 pães. Quantas unidades de pão 
lhe têm de dar, quando lhe tiraram um livro, para ele ficar igual? Chama-se a este conceito, que representa 
a utilidade relativa de pão e dos livros, a taxa marginal de substituição. Esta taxa (TMS) diz-nos quantos 
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pães valem um livro, ou seja, é igual ao rácio das utilidades marginais dos dois bens. Se um livro é 
trocado por três pães, a utilidade desse livro (o livro da margem) é igual a três vezes a do pão. 
 
TMS (livros, pão) = Uml/Ump 
 
A taxa marginal de substituição iguala o quociente dos preços. Ou seja, o consumidor está a trocar da 
mesma forma que a sociedade. Esta é a regra óptima do consumo. 
 
TMS 1,p = P1/Pp 
 
Esta lei tem uma interpretação directa. Como o quociente de preços é a taxa de substituição no mercado, 
então a lei diz que o óptimo de cada pessoa é, na margem, fazer o mesmo que todos os outros, fazer o 
mesmo que o mercado. 
 
Esta é a condição de óptimo. Encontrámos assim uma nova lei e uma regra para tornar maximizada a 
utilidade dos consumidores: os consumidores consomem até que a TMS iguale o rácio dos preços. Mas a 
lei não é nova. É apenas a 2.a lei de Gossen dita de outra forma. Note-se que manipulando a 2.a a lei de 
Gossen, se obtém: 
 
Uml/P1 = Ump/Pp <=> Uml/Ump = TMS 1,p = P1/Pp 
 
Os pontos traçados dão as possibilidades de consumo deste consumidor. A recta divide o espaço em 
duas zonas:  a zona acima, que inclui os pontos de consumo que são impossíveis, por não ter dinheiro 
para os comprar, e a zona abaixo dela, que inclui os pontos que custam menos dinheiro do que o 
rendimento disponível. Esta é a recta do rendimento. A inclinação da recta do rendimento diz quando 
pode comprar mais de pão se deixa de comprar certo montante de livros, dados os preços de pão e livros. 
E PI = 7 e Pp = 1, então, se ele deixa de comprar 1 livro, pode comprar 7 pães. No mercado, ele pode 
trocar 1 livro por 7 pães. 
 
Podemos agora perguntar: de todos os pontos das possibilidades de consumo qual é o melhor? Para 
isso temos de sobrepor o mapa de indiferença à recta. Nesse caso, vemos que o ponto de possibilidades 
de consumo que tem maior utilidade (ou seja, o que pertence a uma curva de indiferença mais acima) é o 
da tangência entre a curva de indiferença e a recta do rendimento. Aí, as inclinações são iguais, ou seja, 
a taxa marginal de substituição (inclinação das curvas de indiferença) iguala o rácio dos preços 
(inclinação da recta do rendimento). 
 
Ao fazer a substituição de livros por pão o consumidor vai-se deslocando ao longo da recta do rendimento, 
mas subindo de curva de indiferença para curva de indiferença. Mas chega a um ponto em que não é 
possível, mantendo-se na recta, subir para uma curva superior. Isso passa-se quando uma curva de 
indiferença for tangente à recta, que é o ponto de máxima utilidade. 
 
Este é o primeiro teorema que demonstramos. Partindo dos dois postulados básicos obtivemos uma regra 
que explica aquilo que, intuitivamente, os agentes fazem. Esta regra é uma regra geral de afectação; pode 
aplicar-se ao rendimento, como aqui, ou à afectação do tempo, do espaço, etc. 
 
A análise económica, propriamente dita, é formada pelo raciocínio feito sobre o comportamento dos 
agentes. As equações são apenas uma forma, particularmente elegante e sugestiva, de resumir a 
conclusão do nosso raciocínio. 
As equações fazem parte de um «modelo matemático» que nós usámos para compreender a realidade. 
Um modelo é uma simplificação da realidade, como um mapa é uma simplificação de uma região. 
Um modelo tem duas utilidades fundamentais: 

• Em primeiro lugar, serve para nos indicar qual é a resposta à questão e, sobretudo, porquê. É isto 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                    Disciplina /61022 – Introdução à Economia 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 23 de 57 

uma teoria, que desenvolve um raciocínio explicativo da realidade. 
• Uma segunda utilidade do modelo, dado que ele descreve uma simplificação do problema que 

queremos abordar, o consumo do agente, o modelo pode servir para considerar como reage esse 
resultado a mudanças no ponto e partida. Podemos, assim, fazer experiências no modelo, 
mudando as hipóteses iniciais. 

 
Nesses exercícios, para facilitar a nossa análise, partimos sempre de um ponto de equilíbrio e, em geral, 
fazemos uma experiência de cada vez. 
Por isso, fazemos aqui, de novo, a hipótese coeteris paribus, para podermos compreender bem cada 
uma das influências. 
 
Princípio científico, que já encontrámos atrás e que é conhecido por «princípio do second best», diz que, 
uma vez modificada uma das hipóteses do problema, temos de deduzir todas as conclusões de novo. 
 
1.4 Três outras questões do consumidor 

Que acontecerá à escolha do nosso consumidor se ele, de repente, tiver uma súbita do seu rendimento? 
Ou se for despedido e perder muito dinheiro? Este problema de variações de rendimento é muito 
importante pois nele se inclui, por exemplo, a comparação das decisões de consumo entre ricos e pobres, 
as modificações do padrão de consumo de um país ao subir o seu rendimento no processo de 
desenvolvimento, etc. 
 
Lei de Engel num conjunto de famílias com gostos semelhantes e enfrentando preços iguais, o peso da 
despesa em alimentação é, em média, um função decrescente do rendimento. 
 
Se calcularmos os pontos óptimos para muitos níveis de rendimento, e esses forem unidos entre si, 
obtém-se uma curva, a que se dá o nome de curva consumo-rendimento: o lugar geométrico dos pontos 
de consumo óptimo dos dois bens, para certos níveis de preços e vários valores de rendimento. 
 
Relacionados com esta curva estão as curvas de Engel. A curva de Engel relaciona directamente o 
consumo óptimo de cada bem com o nível de rendimento que o gera. 
 
O conceito de variação relativa percentual chama-se, em Economia, elasticidade (Este conceito foi 
inventado por Alfred Marshall). 
 
Deste modo, se o bem aumenta a sua importância nas despesas do consumidor quando o rendimento 
sobe, chamamos a esse bem um bem superior. Os bens superiores são, pois, aqueles que os ricos têm 
possibilidade de comprar, enquanto que os pobres pouco lhe tocam. Por definição, os bens superiores têm 
uma elasticidade rendimento (Er) maior do que um, e uma curva de Engel crescente. 
 
Os bens em relação aos quais o consumidor, quando o seu rendimento sobe, aumenta o seu gasto, mas 
menos que proporcionalmente à subida do rendimento (ou seja, o seu peso no rendimento desce) 
chamam-se bens normais. 
 
Os bens inferiores, dos quais o consumidor, ao ficar mais rico, consome menos. Esses bens, que têm 
uma elasticidade rendimento negativa e uma curva de Engel decrescente, são constituídos pelos bens que 
satisfazem necessidades que também podem ser satisfeitas por outros bens de melhor qualidade, mas 
que, quando pobre, o consumidor não poderia comprar. 
 
Talo como se fez no problema das variações de rendimento, é possível desenhar uma curva que exprima 
a relação da curva preço consumo, mas só para um dos bens. Assim, a nova curva relaciona, por exemplo, 
directamente a quantidade óptima de consumo de livros com cada um dos preços que a motivam. Essa 
curva relaciona quantidades de consumo escolhidas para cada nível de preços. 
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Trata-se da nossa curva da procura. 
Definida a curva da procura, temos de resolver um paradoxo importante que dominava esta questão: o 
chamado paradoxo de Giffen. Num estudo sobre as classes mais pobres, Sir Robert Giffen, um 
economista do século XIX, notou que, para alguns bens, quando o preço subia as pessoas compravam 
mais deles. 
 
A ideia essencial de Slutsky já é nossa conhecida. Quando varia o preço, ao longo da curva da procura há 
dois efeitos: o efeito substituição (porque o bem fica mais caro, o consumidor desloca-se ao longo da 
curva de indiferença, para um ponto em que o consumo desse bem é menor) e o efeito rendimento 
(porque se fica mais pobre pela subida de preço, o consumidor é forçado a deslocar-se para uma curva de 
indiferença inferior. 
 
A ideia de Slutsky é que a passagem de A para B é composta por dois efeitos diferentes. 

• Por um lado, como o consumidor defronta um preço mais alto do pão, a sua nova escolha terá 
necessariamente menos pão e mais livros efeito substituição). 

• Por outro lado, como o preço mais alto tornou o consumidor mais pobre, ele vai consumir menos 
pão e menos livros (efeito rendimento). O efeito total é a soma destes dois efeitos. 

 
Permite compreender o paradoxo de Giffen. Trata-se de um caso raro, mas possível em certos bens, 
chamados por isso «bens de Giffen». Nestes bens, constata-se que, perante uma subida de preços, o 
efeito rendimento é não só inverso do efeito substituição, mas de tal forma poderoso que o anula, 
causando um aumento da quantidade procurada, o que gera a parte positivamente inclinada da curva da 
procura. 
 
Esta facto pode dar-se em bens como as batatas, nas quais, quando o preço sobe, as pessoas ficam tão 
pobres que deixam de consumir os bens superiores (carne) e, como têm de os substituir, compram mais 
batatas. 
 
A «lei» ou o «efeito de King» consistia na constatação de que quando a colheita era boa, o preço do bem 
descia, e isso podia prejudicar o produtor. 
 
Tal como se passava na elasticidade de rendimento, também a elasticidade preço determina várias 
classes de bens. Assim, um bem que tenha uma elasticidade procura-preço maior que 1 diz-se que é um 
bem de procura elástica. 
 
Nesses bens, o aumento do preço faz descer a receita, pois a quantidade desce proporcionalmente mais 
que a subida do preço. Um bem que tenha elasticidade procura-preço menor que 1 têm procura 
inelástica ou rígida, o que faz com que o aumento de preço suba a receita. Finalmente existem bens com 
procura de elasticidade unitária nos quais as variações de preço mantêm a receita. 
 
Vale a pena fazer alguns reparos em relação ao conceito de elasticidade, para evitar algumas confusões 
comuns. 

• Em primeiro lugar, é bom não confundir elasticidade com inclinação. São conceitos relacionados 
mas diferentes. A elasticidade de uma curva é a inclinação ponderada pelo ponto em que é 
medida. De notar também que uma recta ou uma curva não têm sempre a mesma elasticidade. 

• Por outro lado uma recta, que tem a mesma inclinação em todos os pontos, tem elasticidade 
diferente em pontos diferentes. Como apresenta a mesma inclinação, a vaiação de quantidade 
causada pela mesma variação de preços é igual em todos os pontos de uma recta. 

 
Para terminar a análise da elasticidade preço, vale a pena falar de uma outra elasticidade, a elasticidade 
preço cruzada da procura. Trata-se da variação da procura de um bem causada por alterações de preço 
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de outro bem. Esta elasticidade, que mede o grau de interdependência entre a procura de bens, de que já 
falamos muitas vezes, também serve para classifcar os bens. Assim, bens que tenham a elasticidade 
procura-preço cruzada positiva são normalmente chamados bens substitutos. A razão é simples: se 
quando o preço de um deles sobe, a procura do outro também sobe (nesta elasticidade nã se troca o sinal), 
então é porque houve uma substituição do consumo de um bem pelo outro. É o que se passa entre 
amanteiga e a margarina. Se esta elasticidade for negativa, os bens são chamados bens 
complementares, pois a procura dos dois bens move-se no mesmo sentido, tal como a procura de pneus 
e automóveis. 
 
Resumo importante página 134 
 
2 – Teoria do produtor 
2.1 Empresas e produção 

Depois de analisarmos o consumidor, o agente seguinte é o vendedor, o produtor, a empresa. 
 
A produção consiste na combinação de vários elementos no sentido de obter, a partir deles, um bem que 
satisfaça uma necessidade humana. 
 
Vê-se facilmente que o problema do produtor é um pouco mais complexo que o do consumidor. Na 
verdade, um produtor é, ao mesmo tempo, vendedor (do seu bem) e consumidor (de factores produtivos). 
Isso faz com que ele tenha duas questões: 

• Quanto produzir do bem e 
• Como produzir essa quantidade 

 
Uma certa quantidade do bem resultante da produção, e a que vamos chamar «produto», só é conseguida 
com a aplicação de certas quantidades de recursos ou factores produtivos. Chamaremos função de 
produção à relação que existe entre a quantidade de produto e as quantidades de recursos: terra, 
trabalho e capital. Também em princípio, a produção é o resultado da acção independente dos factores. 
 
Uma curva, relacionando produto e trabalho, a que chamaremos curva do produto total do trabalho. Mas, 
tal como fizemos no consumidor, podemos registar apenas o acréscimo do produto que a última unidade 
de trabalho trouxe. Nesse caso obtemos a curva do produto ou produtividade marginal do trabalho. 
 
Normalmente, a curva do produto marginal é negativamente inclinada, ou seja, acréscimos sucessivos de 
um factor feitos sobre quantidades constantes dos outros factores levam a acréscimos sucessivamente 
menores de produto. Esta lei já a conhecemos como a lei dos rendimentos decrescentes, da autoria de 
Thomas Malthus, mas a que agora podemos chamar, com mais rigor, lei dos rendimentos marginais 
decrescentes. 
 
Um problema diferente aparece quando não se varia apenas um, mas todos os factores produtivos 
simultaneamente. Nesse caso o que varia é toda a escala de produção, e por isso se chama a este o 
problema dos rendimentos de escala. Vamos supor que todos os factores produtivos viram a sua 
quantidade duplicada, dobrando assim a escala de produção. Nesse caso, a quantidade produzida pode 
variar proporcionalmente, menos ou mais que proporcionalmente. Assim temos rendimentos de escala 
constantes, decrescentes ou crescentes. 
 
Numa siderurgia, o aço é mais barato se produzir 1000 toneladas de aço por ano com o alto-forno do que 
10. Chamamos a esses benefícios as economias de escala, ou seja, os benefícios adicionais de 
produção causados por um aumento da escala de produção. 
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Mas, ao aumentar muito a escala começam a aparecer problemas de gestão e controle, de escoamento 
dos produtos, etc., e isso pode reduzir o aumento percentual da produção. Nessas circunstâncias, a 
empresa entra numa fase de rendimentos decrescentes à escala. 
 
Outro efeito que a passagem do tempo tem sobre a produção é o aparecimento de novas formas de 
produção, que competem com as antigas, vencendo as melhoras. Chamamos a este fenómeno o 
progresso tecnológico, uma das principasi componentes do desenvolvimento económico. Quando as 
técnicas melhoram, as curvas do produto total e marginal sobem. 
 
Não devemos esquecer que são estes dois factores, ambos relacionados com o tempo, a existência de 
economias de escala e o progresso tecnológico, que anularam as previsões catastróficas de Malthus, as 
quais se baseavam na lei dos rendimentos decrescentes. 
 
2.2 - Como produzir? 

Tratemos, pois, das duas questões que foram o problema do produtor: quanto e como produzir. Vamos 
começar pela segunda destas questões. 
 
Consideremos dois factores produtivos, por exemplo, terra e trabalho. No espaço destes factores 
produtivos podemos desenhar «curvas de indiferença» de produção, ou seja, podemos unir os vários 
pontos que correspondem a quantidades de terra e trabalho que dão a mesma quantidade do produto. 
Chamaremos a estas curvas isoquantas. Estas isoquantas (assim chamadas porque cada uma é 
composta por pontos que geram a mesma produção) têm propriedades muito parecidas com as curvas de 
indiferença do consumidor. 
 
Em primeiro lugar, são negativamente inclinadas, devido à substituibilidade do produto (se desce a 
quantidade de um factor, é preciso subir a quantidade do outro para manter o nível do produto) e são 
convexas devido à lei dos rendimentos marginais decrescentes (que corresponde à lei da utilidade 
marginal decrescente). 
 
Quanto mais acima estiver a isoquanta, maior o nível de produção que lhe corresponde. É claro que a 
quantidade de produto que é registada em cada isoquanta é o máximo de quantidade que essas 
quantidades de factores conseguem produzir. 
 
De forma semelhante ao problema do consumidor, a inclinação da isoquanta chama-se taxa marginal de 
substituição técnica. Esta taxa diz-nos quantas unidades de trabalho têm de ser empregues para, 
mantendo a produção, substituir uma unidade de terra a menos. 
 
Também podemos encontrar uma recta de isocusto, definida pelo custo total que a empresa está disposta 
a suportar e pelos preços dos factores. 
 
2.3 - Quanto produzir? 

Tem a ver com dois aspectos essenciais: 
• A tecnologia de produção da empresa e 
• A estrutura do mercado em que a empresa se situa. 
 

 
2.3.1 Tecnologia e custos 

O problema de quanto produzir está intimamente ligado à tecnologia e produção. É ela que determina 
quanto se pode produzir. No entanto, a questão não é apenas tecnológica, porquanto o que queremos 
determinar é quanto se quer produzir. 
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Já vimos atrás que tecnologia e custos são duas faces da mesma moeda. Uma certa tecnologia consegue 
obter um certo montante de produção suportando um certo custo; por outro lado, dispendendo um certo 
custo, através de certa tecnologia, obtém-se certo montante de produção. 
 
Mas o que se entende por custos? O que está incluído nos custos? Trata-se só das despesas monetárias 
com a produção? Não. 
 
Temos assim um conceito de custo económico cuja autoria devemos a John Stuart Mill, que se chama 
custo de oportunidade. Este custo representa, como já vimos atrás, o que de melhor se deixou de fazer 
para fazer o que se fez (neste caso, para produzir este produto). 
O custo de oportunidade mede o sacrifício total, em qualquer das formas possíveis, em que se incorreu 
para se conseguir a produção. E esse sacrifício é medido na única verdadeira medida de valou: a 
utilidade. 
 
Mas todas estas correcções eliminam os preços de mercado como medida do valor? Não, porque um 
mercado competitivo tem como preço de mercado o custo de oportunidade. 
 
A única maneira de obter um valor é tentar avaliar directamente os sacrifícios e benefícios envolvidos. 
Vimos assim como se media o custo de produção de qualquer produto. Vamos agora ver, dentro desse 
custo, algumas distinções importantes. A primeira é entre custos fixos e custos variáveis. 
 
Um outro elemento importante da análise do custo de uma empresa é o chamado custo médio, ou custo 
por unidade. Trata-se do custo que, em média, se pode atribuir a cada unidade produzida, e é definido 
simplesmente pela média aritmética dos custos totais. 
 
Talvez menos directa mas igualmente importante é a medição do custo marginal. Este custo, como o 
nome indica, é o custo da última unidade produzida, o custo da unidade marginal. 
 
Podemos ter alguns outros tipos de custos: 

• Os custos médios fixos e variáveis são fáceis de definir. Trata-se do cálculo da medida nas 
duas componentes do custo total, 

• Os custos médios de curto prazo e de longo prazo são conceitos que estão ligados aos 
anteriores, pois, como vimos, a fixidez de custo está relacionada com o prazo de análise 
Aqui liga-se a distinção importante entre lei dos rendimentos marginais decrescentes e a 
existência de rendimentos (de)crescente à escala. 

 
2.3.2- Estrutura de mercado 
Como sabemos, para além da tecnologia que possui, o que um produtor produz depende crucialmente do 
tipo de mercado em que ele se situa. 
 
Para esta análise, muito preliminar, iremos referir quatro situações gerais diferentes de mercado: 

• Muitos produtores iguais – concorrência perfeita, 
• Muitos produtores diferentes – concorrência monopolística, 
• Um só produtor – monopólio, 
• Poucos produtores – oligopólio. 

Adiante trataremos estas diferentes situações, mas antes vamos procurar definir, com um pouco mais de 
rigor, o que é um mercado. Um mercado não é necessariamente um local ou um edificio, nem é o gráfico 
da procura e da oferta. Um mercado é todo o arranjo pelo qual produtores e consumidores se encontram, 
e trocam um bem, fixando o preço e a quantidade a transaccionar. Esse «arranjo» pode ser um local, um 
computador, uma relação telefónica, etc. 
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A regra geral para definir um mercado é usar o preço. Se o preço for igual em zonas diferentes, o mercado 
é o mesmo. 
A questão de isolar e definir um mercado pode resumir-se à existência de bens substitutos, quer no 
consumo quer na produção. 
 
Outro problema a que devemos tratar antes de analisar os vários tipos de mercado é o comportamento 
geral das empresas no mercado. Para isso, será tomada como hipotese global a ideia de que as empresas 
maximizam os lucros. A razão deta escolha reside na interpretação mais simples da racionalidade: o 
objectivo do empresário é não desperdiçar, procurando obter o mãxima proveito da sua actividade 
produtiva. 
 
 

B – Teoria do valor: mercado equilibrados 
 

1 – Concorrência perfeita 
A situação de concorrência perfeita define-se quando existem muitos produtores e consumidores, todos 
pequenos. Consequentemente, nenhum deles pode influenciar o mercado e, assim, todos tomam o preço 
como um dado. 
O que quer dizer tomar o preço como um dado? Quer dizer que se a empresa tentar vender acima do 
preço vigente no mercado, ninguém lhe compra, pois há outros concorrentes que vendem mais barato. Por 
outro lado, vender abaixo desse preço não lhe traz ganho por clientes adicionais que compense a perda 
de receitas, visto ser um produtor mito pequeno. Por outro lado, ao preço de mercado, pode vender o que 
quiser, pois a sua produção é tão pequena face ao total do mercado que não afecta o preço (não faz 
mexer a curva da oferta do mecado). 
 
O produtor vende até preço = custo marginal. Esta é a regra de lucro máximo por parte do produtor. 
Assim se vê, mais uma vez, a aplicação do truque marginalista. Em vez de se perguntar «quanto 
produzir?», pergunta-se «vale a pena produzir mais uma unidade?», e depois repete-se esta pergunta 
muitas vezes. 
 
A curva do custo marginal é a curva da oferta na concorrência perfeita. 
Para se verificar se, na situação final, existe lucro ou prejuízo, deve-se comparar o benefício médio com a 
curva dos custos médios. Se o preço (para certa quantidade) for acima da curva CM, há lucro. Senão há 
prejuízo. 
Assim, o ponto da curva da oferta (Cm) que toca a curva CM (que, sabemos, é o mínimo da CM) dá o 
preço mínimo em que a empresa não tem prejuízo. Chamamos a esse ponto o limiar de rentabilidade. 
 
No caso da concorrência perfeita, se define a curva da oferta, que consubstancia a decisão do produtor, 
ou seja, a sua resposta às questões «como e quanto produzir». Somando as curvas individuais temos a 
curva da oferta do mercado. É esta curva que, junto com a curva da procura do mercado (que definimos 
atrás), vai estabelecer o preço do mercado. Pela primeira vez temos uma situação em que um 
mercado é totalmente explicado. 
 
1.1 – A eficiência de mercado. 

A situação de concorrência perfeita é aquela em que o mercado funciona em pleno, visto que aí ninguém 
tem poder de influenciar o preço. É aí que o mercado, funcionando sem interferências de poderes 
particulares, atinge a situação óptima. 
 
A ideia de Pareto era que o conceito de óptimo, que a concorrência garantia, estava ligado apenas à 
eficiência. 
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Assim, o ponto de equilíbrio de um mercado de concorrência perfeita representa uma situação eficiente, ou 
seja, uma situação em que não é possível melhorar num sentido sem piorar no outro. Uma situação destas 
ficou conhecida pelo termo óptimo de Pareto. Um óptimo, no sentido de Pareto, é aquela posição onde 
não é possível melhorar em qualquer dimensão, sem piorar noutra. 
 
Em particular, a eficiência na afectação significa que não é possível alterar o padrão de produções de 
forma a que todos os agentes da Economia fiquem melhor ou igual: alguém tem de perder. Cada situação 
eficiente tem suposta uma distribuição. Se a distribuição for diferente, o ponto de eficiência é diferente, 
mas mesmo aí o mercado funciona e pode obter-se competitivamente esse novo ponto. Note-se que só 
existe ineficiência quando existir desperdício (abaixo da curva de possibilidade de produção). 
 
Lembremo-nos de que no mercado de concorrência perfeita a curva da procura representa a soma das 
utilidades marginais dos consumidores, e a curva da oferta representa a soma dos custos marginais dos 
produtores. 
 
A condição Cm = Um é a condição de equilíbrio a que nos habituámos atrás, só que agora definida para 
toda a economia. Quando a economia estiver aqui está num ponto óptimo, definido como ponto eficiente, 
ou seja, à Pareto. 
 
Estamos em condições de formular os chamados «dois teoremas fundamentais do bem-estar»: 

• 1º Teorema fundamental – qualquer equilíbrio competitivo é Pareto óptimo. Repare-se que o 
ponto acima foi obtido na liberdade de mercado. Cada agente fez o que queria e, sem ninguém se 
esforçar para obter esse resultado, verificou-se o óptimo em que Cm = Um, logo é Pareto óptimo. 

• 2º  Teorema fundamental – qualquer ponto Pareto eficiente pode ser obtido por equilíbrio 
competitivo. 

 
Estes teoremas chamam-se também teoremas da mão invisível, pois formalizam, de forma clara, a ideia 
de Adam  Smith, que vimos atrás. 
A eficiência verifica-se sempre e só se não houver desperdício. 
Para que os teoremas se verifiquem há que garantir várias coisas: 

• Em primeiro lugar, todos os elementos relevantes têm de estar incluídos nas curvas da procura e 
oferta, ou seja, não pode haver externalidades (custos ou benefícios que não passem pelo 
mercado, como poluição, os bens públicos, etc.).  

• Por outro lado, há que garantir que o mercado existe, funciona bem e é perfeitamente 
competitivo, sem interferências de ninguém. Só neste caso se verificam os teoremas atrás 
referidos. 

 
2 – Imperfeições na concorrência 
Nas situações em que não existe concorrência perfeita, ou em que existem imperfeições na concorrência, 
isso significa que algumas empresas têm poder de mercado, ou seja, têm influência sobre o preço. As 
razões desse poder são essencialmente duas: 

• Padrões de custo e procura, 
• Barreiras à concorrência 

 
2.1 – Monopólio 

Começamos com asituação que se encontra no extremo oposto da concorrência perfeita: o mercado 
monopolística. Este é o mercado que se caracteriza pela existência de apenas um produtor, que portanto 
controla todos os aspectos relativos à produção. 
 
No gráfico abaixo, podemos comprar a receita do produtor quando a quantidade oferecida é q1 e quando é 
q2 = q1 + 1. À diferença entre dois rectângulos (que representam o produto do preço pela quantidade, ou 
seja, a receita) chamamos benefício ou receita marginal. 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                    Disciplina /61022 – Introdução à Economia 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 30 de 57 

 
A condição de equilíbrio continua a ser receita Marginal = custo marginal e a razão para isto continua a 
ser a mesma que era: se Cm não fosse igual a Rm, o lucro não seria máximo, visto que existiriam 
variações de quantidade que subiriam o lucro. 
 
O monopolista não tem curva da oferta. Não existe uma curva que relacione p e q, mas sim três. Deste 
modo, no equilíbrio do monopolista, o preço é muito superior ao custo marginal. 
Mas embora seja assim, isso não quer dizer que o lucro obtido pela última unidade seja muito grande. 
 
Lucro anormal ou não económico, porque ultrapassa a definição económica simples de lucro. 
 
O equilíbrio do monopolista não garante a eficiência e causa o desperdício de recursos. O facto de os 
monopólios serem maus sistemas de produção leva à existência de políticas de intervenção. 
 
2.2 – Oligopólios 

Vimos dois casos extremos da concorrência na produção: a perfeita e a inexistente. Os casos intermédios, 
os outros casos de concorrência imperfeita, são mais complicados do que as situações puras que 
estudámos. Vamos apenas referir alguns pontos simples e gerais sobre alguns casos especiais.  
O caso comum é o oligopólio, a existência de algumas empresas, poucas, que concorrem no mercado de 
um produto. O facto de serem poucas, dá a cada uma poder de influência sobre o mercado (poder de 
mercado), mas isso não quer dizer que não exista concorrência entre elas. 
 
Antoine Augustin Cournot – o primeiro economista a tratar seriamente o problema do ligopólio foi Courton. 
Cournot apresentava os princípios da teoria da procura, o conceito de elasticidade, as relações entre dois 
oligopolistas, etc. 
 
Um caso especial deste é o do oligopólio coligado, ou seja de alguma empresas, poucas, que dominam 
um mercado mas, além disso, combinam entre si estratégia, preços  e quantidades. Esta situação, 
também chamada de cartel ou trust, tem um resultado muito parecido com um monopólio. 
 
Devido aos inconvenientes para os consumidores, em muitos países os cartéis são ilegais – sendo as 
mais famosas as leis anti-trust norte-americanas – ou, pelo menos, limitados. Em Portugal, a «lei da 
concorrência» proíbe coligações entre empresas para combinarem preços ou noutros elementos que 
perturbem o normal funcionamento do mercado. 
 
No fundo, como se disse, a situação de oligopólio reduz-se sempre a um jogo. Cada elemento toma a sua 
decisão sabendo que o resultado depende do que o outro fizer. 
 
Para estudar estes fenómenos existe a chamada teoria dos jogos, livro escrito pela colaboração de um 
economista, Oskar Morgenstern, com Jan von Neumann, e gerou uma linha de investigação que se 
estendeu a muitos outros campos e constitui um dos mais intensos temas de investigação ainda hoje. 
 
2.3 – Teoria dos jogos 

Para ilustrar os resultados da «teoria dos jogos», veremos quatro exemplos elementares de interacção: 
• Estratégias dominantes – Suponhamos que as empresas em concorrência têm duas estratégias 

possíveis: ou escolhem preço normal ou escolhem preço baixo. 
Conclusão – cada um dos jogadores deve escolher uma estratégia clara, independentemente do 
que o outro fizer. Neste caso diz-se que os dois jogadores têm «estratégias dominantes»: o que 
quer que o outro escolha, cada um deles deve escolher «preço normal». 

• Equilíbrio de Nash – o caso das «estratégias dominantes» é uma situação em que o jogo faz-se, 
mas o resultado está conhecido à partida. Vejamos uma situação semelhante, mas onde a 
interacção cria uma dificuldade maior, pelo que o resultado é mais interessante. Trata-se do caso 
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de empresas que, se escolhem preço baixo ganham mais as duas.Mas se a A subir o preço, ela 
ganha à custa da outra, sobretudo no caso em que a outra não mexe. 

Conclusão – página 173. 
•  Dilema do prisioneiro - Um caso particularmente famoso de equilibrio de Nash, que ficou 

conhecido por «o dilema do prisioneiro». 
Conclusão – a situação deste jogo parece ser do primeiro tipo: os dois prisioneiros têm estratégias 
dominantes, que é confessar. Só que, se os dois confessarem, apanham ambos 5 anos. Mas, se 
não confessassem, apanhariam os dois 2 anos de cadeia, e ficariam os dois melhor. O equlibrio 
cooperativo levaria a uma estratégia diferente que a dominante, com os dois a não confessarem. 

• Estratégias mistas – Isso quer dizer que não existem «estratégias puras», ou seja, uma actuação 
clara para seguir por cada jogador. Mas existem «estratégias mistas», ou seja, uma mistura das 
duas estratégias básicas, entrando em conta com o peso dos ganhos e perdas em cada caso. A 
análise deste caso exige alguma matemática elementar. 

 
2.4 – Concorrência monopolística 
Concorrência monopolística – trata-se de uma situação muito especial e curiosa. Nesse mercado 
existem muitos produtores, tal como na concorrência perfeita, mas cada um deles produz e vende um 
produto ligeiramente diferente do produzido por qualquer dos outros. Assim, no seu produto particular, 
cada empresa é um monopólio, mas como os produtos satisfazem necessidades quase iguais, existe uma 
intensa concorrência entre eles. 
 
Conceito de racionalidade limitada – muitos investigadores têm encontrado no comportamento das 
empresas uma tendência para em vez de tentar, a cada momento, escolher a estratégia óptima, buscar 
apenas a satisfação de algumas metas simples, mantendo linhas de conduta já obsoletas só para não 
desestabilizar o sistema, ou até usar regras expeditas e simplistas para tomar as decisões, sem qualquer 
relação aparente com a optimização. 
Um exemplo deste comportamento é o que ficou conhecido pelo nome de mark-up – este método de 
fixação de preço consiste em calcular o custo médio do produto, somar-lhe uma certa taxa de lucro e 
assim vender o bem: 
                                    p = CM x (1+m) 
 
 

C – Teoria monetária 
 

1 – Moeda 
Moeda – é todo o meio que serve para facilitar as trocas. A existência da moeda está estreitamente ligada 
às trocas. Pode ver-se a moeda como um lubrificante do sistema geral de trocas que, como vimos, é a 
base da economia. 
 
As características mais importantes que um bem deve ter para ser uma boa moeda: 

• Divisibilidade – importante por causa dos trocos, 
• Durabilidade – a degradação do bem altera-lhe o valor e dificulta o seu uso como padrão das 

trocas, 
• Aceitabilidade geral – se não for reconhecida por todos, não cumpre a função de meio de troca, 
• Ter reduzida procura não monetária – para evitar flutuações no montante disponível de moeda, 
• Manter o valor – se o valor da moeda varia (o vinho antigo vale mais, mas a cerveja antiga vale 

menos que a nova), torna-se difícil o seu uso, 
• Ser prática de movimentar – um bem muito pesado ou volumoso torna-se difícil de usar nas 

trocas, 
• Dificilmente falsificável. 
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A moeda contada: bolinhas ou discos de ouro, com peso predeterminado (uma libra, uma onça, um 
talento), eram mais fáceis de usar, pois bastava contar os discos para ter o peso desejado. Passou para a 
moeda cunhada, que tinha já a forma actual, normalmente com a cara e o escudo do imperador, rei, etc. 
 
Cambista – os cambistas eram pessoas que tinham como função comparar e trocar as moedas de uma 
zona por outra. 
 
E quando o Estado entrou no negócio, uma nova característica foi adquirida: era possível lançar uma lei 
que obrigasse as pessoas a aceitar e a transaccionar em moeda de papel, sem a poderem trocar por ouro: 
tornar o papel inconvertível em ouro. Primeiro esta medida era tomada só em altura de crise, mas em 
breve se generalizou: não era preciso usar o ouro ou a prata se o papel servia igualmente. A moeda 
passou a ser moeda fiduciária: passava da moeda de papel para o papel-moeda. 
 
É claro que a aceitabilidade desta moeda é garantida pela obrigatoriedade que o Estado lhe aceitabilidade 
desta moeda é garantida pela obrigatoriedade que o Estado lhe impõe, e na confiança que temos no 
sistema. Isso faz com que, hoje, a moeda só vale porque nós dizemos que els vale. Não há outro suporte 
do valor da moeda senão a nossa confiança no sistema. Mas se todos desconfiarmos da moeda e nos 
quisermos livrar dela não podemos fazer bancarrota no banco emissor, porque a lei obriga-nos a aceitar a 
moeda. 
Mas nessa situação só podemos fugir da moeda comprando bens ou moedas de outros países. Como os 
bens são limitados, e todos os querem, o valor das coisas sobe e o valor da moeda cai porque ninguém a 
quer. Este fenómeno, que equivale à bancarrota, chama-se inflação ou desvalorização da moeda. Nos 
casos extremos chama-se «hiper-inflação». 
O banco emite é o cheque, chamado moeda escritural. 
 
2 – Crédito, banco e política monetária  
* Multiplicador do crédito 
Multiplicador monetário – o valor do multiplicador monetário é de 1/0,1, ou seja, 10. O sistema bancário 
multiplica por 10 o dinheiro emitido pelo banco central. 
 
** Bancos e juro 
O banco emite crédito para ganhar dinheiro. O que ele recebe por esse crédito, a receita do banco, que é 
paga por quem pediu emprestado, é o juro. Visto que cada pessoa pede um montante diferente de 
dinheiro, a forma mais fácil de definir o pagamento é definindo o juro como uma percentagem do crédito, 
através da taxa de juro. 

• Uma distinção importante é entre taxa activa e taxa passiva. A taxa activa é a que os bancos 
recebem (é a taxa do crédito). A taxa passiva é a que eles pagam (é a taxa dos depósitos). A 
diferença entre a taxa activa e a passiva (o spred) é o que fica no banco como receita. 

• Prazo de maturidade – um depósito ou crédito é feito por certo tempo. 
• Liquidez – num depósito, quanto mais fácil é movimentar o dinheiro (maior liquidez), menor é a 

taxa recebida pelo depósito. 
• Risco – quanto mais arriscado é um crédito, mais caro ele é 
• Custos administrativos – os custos administrativos de um banco são pagos a partir das receitas 

do banco que, como vimos, são obtidas na diferença entre a taxa activa e a passiva. 
 
A taxa de juro, o preço deste movimento de dinheiro através do tempo, tem a ver com o custo e o 
benefício desta transferência: o custo marginal de quem se abstém de consumir hoje, e o benefício 
marginal de quem tem hoje disponível dinheiro, ou para consumir (gozo adicional de ter o bem já) ou para 
investir (produto gerado por esse investimento). O facto de, na maioria das situações, a taxa de juro ser 
positiva significa que, normalmente, para as sociedades, o benefício de ter já hoje é maior do que a 
possibilidade de adiar para amanhã. 
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*** Política monetária  
Estudámos, assim, o sistema bancário e monetário de uma economia. Ara terminar esse estudo falta 
apenas descrever a forma como, na maior parte das sociedades modernas, o Estado controla esse 
sistema. Para além de ter o monopólio da emissão de moeda, o Estado é responsável pelo controle do 
sistema, através do que é chamado a politica monetária. São os métodos de intervenção dessa politica, 
normalmente da responsabilidade do Banco Central (BC), que descreveremos a seguir. 
 
A primeira responsabilidade do BC é a de emitir notas e moedas. O montante dessas notas e moedas que 
o Banco Central emitiu pode estar em circulação na economia (C) ou em reservas nos bancos (R). 
Chamamos a esse total de dinheiro criado pelo Banco Central a «base monetária» (BM = C + R). 
 
A moeda total de uma economia não é a base monetária, mas sim a soma da circulação de moeda (C) 
com os depósitos (D): M = C + D. Assim, através da BM, o Banco Central não tem poder de definir 
directamente os depósitos e os créditos, mas pode influenciá-los e, como é da sua responsabilidade 
orientar e controlar o sistema, é essencial que o faça. É isso a politica monetária. 
Quais os meios que o Banco Central tem para influenciar o montante total de moeda em circulação (M)? 
 
a) Lançar ou retirar moeda da circulação 
A primeira maneira de controlar o sistema monetário é alterando directamente a base monetária. 
O Banco Central controla a base monetária através de compras e vendas. 
O que ele compra e vende são títulos, sobretudo obrigações do Estado. Assim, a emissão de moeda é 
feita por operações de mercado aberto (Open Market). O Banco Central compra (ou vende) títulos do 
Estado quando quer emitir (ou contrair) a moeda. 

• Outra forma de emitir moeda é emprestar aos bancos. A maneira de induzir os bancos a pedirem 
dinheiro emprestado é através do preço desse crédito a que se chama a taxa de redesconto. Se o 
BC desce essa taxa, os bancos são levados a pedir dinheiro à fonte primária, para o emprestarem 
( a taxas maiores) e fazerem lucros. Desde modo o BC está a emitir moeda. 

 
b) Influenciar as reservas dos Bancos 
Para além de lançar ou retirar moeda na economia, o BC pode influenciar o crédito dos bancos, intervindo 
nas suas reservas. Como vimos atrás, a lei obriga os bancos a ter uma certa percentagem dos seus 
depósitos em reservas. É o BC que controla essa lei, fixando a taxa de reserva legal. Se o BC subir essa 
taxa, está a imobilizar mais dinheiro, que por isso não pode ser emprestado em crédito e, assim, desce o 
montante de moeda no país. 
 
c) Regulação directa  
Para além destes meios, o BC pode «mandar» nos bancos, pois ele representa o poder do Estado. 
Algumas das regulações mais frequentes são a fixação das taxas de juro, e os limites de crédito (definindo 
quanto cada banco pode conceder de crédito) 
A moeda dependente de um mercado, o mercado monetário, com uma procura e uma oferta. A oferta de 
moeda é feita pelos bancos e foi esse processo que acabámos de estudar. Segue-se agora análise da 
procura de moeda. 
 
3 – Procura de moeda e mercado financeiro 
Funções da moeda – a maior parte das apresentações das funções da moeda dividem-nas em três: 

• Intermédio geral das trocas – como vimos, a primeira função da moeda, aquilo que ditou o seu 
aparecimento, foi o propósito de ser contrapartida corrente das trocas económicas. 

• Unidade de conta – naturalmente, a moeda torna-se no padrão comum de medida de valor. É, 
pois, o «numerário» da economia. 

• Reserva de valor – as trocas não são sempre feitas instantaneamente, e por isso a moeda tem 
de guardar valor em si, para o transferir para o futuro. 
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Esta é, pois, uma das definições mais directas de moeda. É moeda tudo o que fizer isto eficientemente. 
 
* Razões da procura  
Como intermédio geral das trocas, a moeda é melhor do que os outros activos, porque é mais líquida, 
visto que o costume e a lei obrigam a que ela seja aceite por todos. 
A primeira razão da procura de moeda. A procura de moeda está directamente relacionada com o nível de 
actividade económica, por exemplo medido pelo produto ou rendimento (Y). 
 
A forma mais antiga, e mais simples de referir esta relação é através da chamada equação das trocas ou 
equação de Fisher. 
 
A ideia da equação é muito simples. Como intermediário das trocas, a moeda depende do montante das 
trocas. Aliás, como cada troca tem sempre a moeda como contrapartida, o valor da moeda tem de ser 
igual ao valor das trocas. 
M = PxT 
 
Onde M é o montante da moeda em circulação e (PxT) o valor das transacções realizadas num certo 
período de tempo (um ano, por exemplo). Esse valor pode ser dividido em T, o número de transacções 
realizadas, e P, o nível geral de preços. Mas, como cada moeda faz mais que um troca, é possível o 
conceito de «velocidade de circulação e moeda», o número de transacções que cada moeda faz por ano. 
Assim a equação fica: 
 
MxV = PxT 
 
e se medirmos o número de transacções pelo produto (Y), alterando correspondentemente V, temos a 
forma corrente da equação de Fisher. 
 
Uma das mais conhecidas aplicações desta equação junta à relação as hipóteses de que a V é um valor 
estável e Y é determinado pelo potencial produtivo. Se estas duas hipóteses se verificarem, a moeda tem 
essencialmente efeitos sobre os preços. Esta tese, conhecida como a teoria quantitativa da moeda, não 
deve ser confundida com a equação das trocas, seno um caso particular de uma relação que é geral. 
 
A moeda é um, entre muitos, meio de reserva de valor. 
Quais as diferenças que a moeda traz a este serviço? São essencialmente duas: 

• A primeira grande diferença é a moeda valer sempre o que vale, por lei, enquanto os outros 
activos sobem e descem de valor. 

• Por outro lado, a maior parte dos outros activos dão uma remuneração, um juro, enquanto a 
moeda não o dá. 

 
A taxa de juro funciona como o custo de oportunidade de ter moeda, pois representa o ganho que se 
deixa de ter por guardar moeda em vexde depositar a prazo ou comprar acções. Deste modo, a procura de 
moeda cresce quando a taxa de juro desce e decresce com as subidas da taxa. 
Md = Md (Y , i) 
                   +    - 
 
Uma forma de incorporar este efeito na equação de Fisher consiste em notar que a velocidade de 
circulação de moeda cresce com a taxa de juro. Na verdade, quando a taxa de juro sobe, os agentes 
desejam menos moeda e cada moeda é obrigada a fazer mais trocas: 
 
MxV (i) = PxY 
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** A Bolsa 
 
Mercado de activos - mercado financeiro, normalmente conhecido como a bolsa. 
 
A primeira coisa a assinalar é que se trata de um mercado. O seu preço (o preço dos títulos) sobe e desce, 
conforme a procura e a oferta. Esses preços estão fortemente ligados ao valor das empresas, pois os 
papéis trocados representam, de várias formas, o capital de empresas concretas. 
 
O estado de espírito dos investigadores é um determinante essencial da evolução da bolsa. Esse espírito 
pode ser determinante de optimismo ou de cepticismo quanto à evolução da economia. 
 
Ligado a este facto podem aparecer as bolhas especulativas. Estes fenómenos são situações 
cumulativas onde um certo estado de espírito afecta a bolsa, e esta, por sua vez, agrava o estado de 
espírito, criando círculos viciosos não amortecidos, que crescem cada vez mais com a variação. 
 
Uma questão muito discutida é a do tipo de agentes que intervêm na bolsa. Quem tem acções? Será que 
os muito ricos controlam a bolsa, ou existe um «capitalismo popular», com grande dispersão de 
influências por toda a economia? Na verdade, não se verifica nem uma coisa nem outra. A situação 
concreta da maior parte das bolsas (devem excluir-se alguns pequenos mercados anormais) é intermédia: 
os ricos dominam mas os outros também têm importância. Mais uma consequência directa de, no fundo, a 
bolsa ser um mercado como outro qualquer. 
 
A relação entre o preço do activo, definido pelo mercado, e a sua taxa de rentabilidade é simples: a taxa (i) 
é igual ao juro ou dividendo (J), dividido pelo preço do activo (P): 
 
i = J/P 
 
*** Taxas reais e nominais 
 
A moeda é uma forma de medir o valor dos bens, mas é um metro elástico: o seu valor varia quando 
varia o nível geral de preços. Assim, a diferença entre (r) e (i) consiste na inflação. 
 
Suponhamos que um título dá de juro 3% ao ano em termos de consumo, mas que, durante o mesmo ano, 
o preço médio de todos os bens de consumo (a que chamamos nível geral de preços) sobe 10%. Então, 
para dar realmente mais 3% em unidade de consumo, o juro em escudos 
 
(1.03) (1.1) = 1.133 
 
Tem de ser 13.3% para compensar a subida de preços. Assim se vê a diferença entre taxa de juro real e 
nominal, de que atrás já fizemos menção. Assim, a taxa nominal i tem o valor. 
 
i = r +   + r .  
 
Terminamos o breve esquema da teoria monetária, a segunda e última parte da teoria económica, que 
complementa a teoria do valor que vimos nas secções A) e B). Convém, neste momento, considerar as 
principais diferenças científicas entre estas duas partes da Economia. 
 
Como vimos atrás, a teoria do valor, descreve o comportamento dos agentes perante os bens, que lhe 
trazem utilidade, e os recursos, necessários à produção dos bens. 
 
A teoria monetária tem um estatuto bastante diferente. Dissemos que existiram e existem sociedades que 
não têm moeda. 
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III – Os dois conflitos básicos 
 

A) Distribuição e pobreza 
 

Tem-se verificado que esses vários elementos estão relacionados, de forma que um baixo nível 
patrimonial pode gerar um acesso limitado à saúde, liberdade ou dignidade, compondo-se assim um 
fenómeno cumulativo que perpetua o estado de pobreza. Daí que se fale de uma cultura de pobreza, 
mais do que uma situação de pobreza. 
 
1 – Mercados de factores 
Ao abordar o problema da distribuição dos frutos da produção pelos vários agentes é importante referir 
uma distinção fundamental entre duas fontes alternativas de ganhos para o agente: o rendimento e a 
transferência. Rendimento está intimamente ligado à actividade produtiva, visto que corresponde ao 
dinheiro recebido como remuneração dos factores (terra, trabalho e capital) detidos pelo agente. 
 
A estes movimentos pecuniários desligados da produção chamamos «transferências». Estas ligam-se 
menos ao funcionamento dos mercados e mais a factores político-sociais (o sistema fiscal e de segurança 
social, os esforços de redistribuição de rendimento a favor dos mais pobres, etc). Por isso falaremos deles 
na secção seguinte. 
 
A procura de factores produtivos tem muitas semelhanças com a procura de bens que estudámos atrás, 
mas algumas diferenças devem ser notadas. Em primeiro lugar, esta procura tem a característica de ser 
interdependente entre os vários sectores. 
 
Mas há outra característica que é mais típica da procura de factores: trata-se de uma procura derivada. 
As empresas não procuram trabalho pelo trabalho em si, mas porque querem vender. No consumo, as 
pessoas querem bens pelos bens em si. No fundo, as empresas só querem factores porque as pessoas 
querem bens. É a procura de bens que gera a oferta, a qual, por sua vez, gera a procura de factores. 
 
A regra óptima de distribuição, a regra que garante a eficiência, consiste em igualar o preço do factor à 
sua produtividade marginal. Como a produtividade marginal é decrescente, pela lei atrás referida, as 
curvas da procura dos factores são decrescentes. Note-se, por outro lado, que, como a produtividade 
marginal de um factor varia com a quantidade disponível dos outros factores, para traçar uma curva tem 
de se fazer a análise em condições coeteris paribus, ou seja, mantendo essas outras quantidades 
constantes. 
 
Encontradas as condições que determinam a procura dos factores ao estudo da oferta de factores 
produtivos. Aí, as enormes diferenças de que se revestem os três factores em presença justificam um 
estudo isolado para cada um. 
 
* Terra 
Terra – no factor terra, a Economia engloba todos os recursos que são dados directamente pela Natureza. 
A sua oferta ser fixa. Este era o ponto central da teoria de Malthus, como vimos. Por essa razão, qualquer 
que seja a remuneração dada à terra, a quantidade oferecida é a mesma: a curva da oferta de terra é uma 
recta vertical. 
 
Renda económica pura – é uma renda porque se todos os compradores combinarem entre si, podem 
descer até zero o preço, e a oferta nada pode fazer senão continuar a oferecer a mesma quantidade. 
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** Trabalho 
Análise de outro factor produtivo: o trabalho. A sua primeira características é que, ao contrário da terra e 
capital, que são compostos por «coisas», o trabalho é constituído por pessoas. A Economia, como ciência 
humana, está, como vimos, orientada para a pessoa humana. Mas ao debruçar-se sobre o trabalho, a 
Economia toma a pessoa humana não só como objectivo mas comomeio para esse objectivo. 

• Em primeiro lugar, deve haver cuidados partculares com o trabalho, justificando um estudo mais 
pormenorizado, a consideração de factores não economicos, etc. 

• Por outro lado, as leis económicas aplicam-se igualmente aos serviços de trabalho como aos 
outros bens e factores. 

Identificar as determinantes da oferta do trabalho: 
• Em primeiro lugar vem a dimensão da população activa, 
• Segundo problema, analisado do lado da oferta de trabalho, pode ser visto como uma escolha do 

trabalhador entre dois bens: dinheiro e descanso. 
Referir algumas das principais influências que, para além do salário, determinam a oferta de trabalho: 

• Em primeiro lugar, foquemos as dificuldades, os riscos e as incomodidades relativas das várias 
tarefas, 

• Outro efeito importante são os dotes ou qualidades especiais das pessoas. 
• Outros problemas importantes que afectam a oferta de trabalho têm a ver com situações de 

discriminação (sexo, raça, etc.), onde o trabalho não é avaliado em termos estritamente produtivos, 
mas inclui julgamentos de valor externos, 

• Finalmente, deve ser referido que, nos tempos modernos, a estrutura do mercado de trabalho se 
tem alterado, tido de diminuir o grau de concorrência. 

 
*** Capital  
Ao estudo da oferta de Capital. Este terceiro factor primário de produção é, talvez, o mais estranho e 
complexo dos três. Trata-se de um recurso especial, pois é um factor de produção produzido. 
 
A principal razão da importância dada ao capital reside no facto de se ter verificado que os métodos 
indirectos de produção são extremamente mais produtivos que os directos. 
 
Esta constatação é de tal maneira importante que se chamou ao sistema moderno sistema capitalista, 
visto que é a hegemonia deste factor que define a diferença face aos sistemas anteriores.  
Outra dificuldade aparece quando tentamos definir o conceito de capital. O que é o capital? 
Podemos perceber melhor o que é capital se distinguir dois tipos de capital: 

• Capital físico – consiste no factor produtivo propriamente dito: todos os instrumentos de produção 
que são utilizados no processo. Correntemente distinguem-se três tipos de capital físico: 
Em primeiro lugar as estruturas. 
Em segundo lugar lugar, o equipamento, 
Em terceiro lugar os stocks. 
Nos três casos trata-se de um valor que não serve imediatamente, mas que apoia o processo 
produtivo. 

• Capital financeiro – não é directamente um factor produtivo, mas representa a posse do capital 
físico e facilita a sua transacção. 
Há vários tipos de capital financeiro: 
As acções, 
As obrigações e letras, 
Os depósitos. 

 
A oferta de capital é a poupança, as famílias que sacrificam consumo e põem os seus ganhos à disposição 
de quem os quiser: oferecem capital. 
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2 – Pobreza e equidade 
O mecanismo do mercado de factores dá uma distribuição de rendimento, mas essa distribuição (que é 
Pareto eficiente se o mercado for competitivo) não é, como vimos, necessariamente justa. 
O rendimento é apenas o fluxo anual de um stock de factores produtivos, numa relação semelhante à de 
um rio face ao lago de onde sai. Se o stock estiver mal distribuído, o resultado é mal distribuído. 
 
A estrutura da propriedade dos factores é, normalmente, relacionada com a riqueza material, ligada à terra 
e ao capital. Os ricos são os que possuem grandes quantidades de recursos naturais ou que dominam 
capital físico ou financeiro. 
 
Mas é bom não esquecer o outro factor, o trabalho. Nos dias de hoje, muita desigualdade no acesso aos 
resultados da produção resulta de uma desigual distribuição dos elementos humanos, que se relacionam 
com o trabalho. 
 
Da má distribuição nasce a pobreza, ou seja, uma situação em que o acesso aos bens necessários para 
satisfazer as necessidades está abaixo de um certo nível considerado normal. 
 
Um dos aspectos mais importantes consiste na identificação da relação de uma situação de pobreza com 
a componente do processo económica com que ela se relaciona. Segundo este ponto de vista, podemos 
dividir a pobreza em quatro distintos: 

• Um primeiro tipo de pobreza resulta do facto de o total da produção da economia, o bolo global, 
ser demasiado pequeno para dar uma quantidade satisfatória a todos, mesmo que fosse bem 
distribuída. Esta situação, a que alguns chamam «subdesenvolvimento» - desenvolvimento 
económica. 

• Um segundo tipo de pobreza resulta de choques e perturbações que a economia sofre, e que, 
afectando certos estratos da economia menos favorecidos, podem fazê-los cair numa situação de 
pobreza. Estes problemas de flutuação económica. 

• Um terceiro tipo, talvez o mais popularmente referido, resulta de uma má distribuição do bolo 
global, que, se fosse repartido de forma mais equitativa, daria o suficiente para todos. 

• Um quarto tipo de pobreza, que aparece mesmo quando uma sociedade resolveu, em boa medida, 
os seus problemas de desenvolvimento, estabilidade e distribuição. Estes novos tipos de 
pobreza têm causas muito mais profundas e estão ligados aos elementos mais essenciais da 
estrutura do indivíduo e da sociedade. São situações de pobreza, marginalização e isolamento 
que resultam de «doenças», pessoais e sociais, e que só podem ser resolvidas por um processo 
que leve a pessoa e a sociedade a defrontarem-se consigo próprias. 

 
A pobreza tem características cumulativas de círculo vicioso. As várias causas de um certo estado de 
pobreza tendem a agir e reagir entre si, criando uma interacção de motivações que constituem uma 
verdadeira armadilha de pobreza. 
 
O Banco Mundial, num documento de 1990, apresentou uma estratégia mista, orientada sobretudo para os 
países subdesenvolvidos. Nesta estratégia existem essencialmente duas linhas de actuação: 

• Orientação do processo de crescimento económico no sentido de favorecer o trabalho não 
especializado, factor produtivo que é detido, sobretudo, pelos mais pobres, 

• Fornecimento de serviços públicos nos campos da saúde, educação, assistência, etc, que 
permitem aos pobres aproveitar das oportunidades de desenvolvimento que a primeira 
componente lhes traz. 

 
Mas existe uma outra abordagem ao problema da pobreza, que sublinha o chamado conceito relativo e 
subjectivo da pobreza. Este problema está ligado à diferente percepção do que pode ser considerado 
como «satisfação mínima das necessidades». 
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Quando o nível geral de satisfação sobe, o nível de pobreza também sobe. Este conceito consiste na 
inclusão de considerações de igualdade na definição de pobreza. Para muitos, o combate à pobreza passa 
essencialmente por uma luta pela igualdade. 
Mas o que é igualdade? 
Há pelo menos três definições do conceito que têm sido utilizadas pelos defensores: 

• Igualdade de direitos políticos, que consiste na eliminação das discriminações 
• Igualdade de direitos económicos, 
• Igualdade de resultados económicos. 

Os ganhos de redistribuição pagam-se em redução de eficiência. Encontramos aqui um tipo de «Fronteira 
de Possibilidades de Escolha» 
 
Ronald Coase – tornou-se famoso pela sua aplicação dos princípios do mercado a áreas inesperadas, 
como os direitos de propriedade e a criação das instituições. A sua ideia básica é que, se houver um 
mercado a funcionar bem, as pessoas vão negociar de tal forma que, qualquer que seja a distribuição dos 
direitos o resultado produtivo o mais eficiente. 
 
É claro que, dado que na realidade há custos de negociação, a redistribuição pode ter efeitos na afectação 
de factores. É daí que nasce o conflito eficiência-equidade, que incorpora os custos, por vezes elevados, 
que a política de redistribuição levanta em termos de eficiência. Esses custos são dos tipos mais variados: 

• Em primeiro lugar devem referir-se os custos administrativos do aparelho de redistribuição, 
• Por outro lado, existe o custo relacionado com a perda de incentivos. 

 
Professor Gerald Meier – que o economista é simultaneamente, «guardião da racionalidade e 
procurador dos pobres». 
 
 

b) – Ciclos económicos 
 

Nesta secção e nas seguintes discutiremos os problemas relativos ao conflito estabilidade - 
desenvolvimento. A razão essencial deste conflito é fácil de identificar, como o fizemos atrás: o 
desenvolvimento económico consiste no aparecimento das novas ideias, que desafiam as estabelecidas. 
 
Só é possível conseguir a estabilidade sacrificando o desenvolvimento, e desenvolvimento sacrificando a 
estabilidade. 
Discutir um pouco melhor os verdadeiros contornos do conflito estabilidade-desenvolvimento que aqui nos 
ocupa: 

• Em primeiro lugar é necessário ter em conta que este é essencialmente um fenómeno de curto 
prazo. Quando aparece uma ideia nova, o efeito imediato é desestabilizante. Num horizonte mais 
largo, essa nova ideia trará ganhos para todos, quando cada um encontrou já um lugar na nova 
situação. Mas o efeito imediato é de perturbar o equilíbrio em que a economia se encontrava. 
O desemprego é, talvez, o exemplo mais claro deste tipo de conflito. 

 
O desenvolvimento consiste na eficiência ao longo do tempo, enquanto a estabilidade está ligada à 
equidade ao longo do tempo. 
 
O estudo dos ciclos económicos exige o tratamento das questões mais complexas da economia: 

»«A interdependência económica  
»«As perturbações dinâmicas que geram o desenvolvimento. 

 
O primeiro convidado é o Estado. 
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O Estado, nos problemas globais, tem um grande papel. Como se viu, trata-se do único agente que pensa 
a nível global, cuja função utilidade contém o interesse global. 
As acções do Estado, chamadas políticas, terão lugar central nas discussões que se seguem. 
O segundo «convidado» serão as estatísticas. 
O terceiro «convidado» será o espaço. 
Também o tempo será elemento presente nas nossas discussões. 
Finalmente também tomaremos em conta a discordância. 
 
Para além destes «convidados especiais», teremos sempre presentes dois arreliantes problemas que 
nos irão perseguir em toda a análise. 
O primeiro é o problema da agregação. Esta dificuldade pode resumir-se na constatação de que, ddevido 
à fragilidade do conhecimento humano, quando se ganha visão de conjunto, perde-se em pormenor. 
A segunda dificuldade é a nossa conhecida interdependência. Este problema, que vimos atrás, e que 
reputamos como o principal responsável pela complexidade dos fenómenos económicos, pode-se resumir 
na frase «em economia, tudo tem a ver com tudo». 
 
1 – Abordagens ao problema 
A grande descoberta da Economia, como vimos, é o funcionamento do mercado. 
O Estado tinha um papel fundamental. Smith dava-lhe o lugar de promotor da defesa, da justiça, e 
fornecedor de certos serviços que eram essenciais. 
 
Os trabalhos de Smith, de Ricardo e dos seus seguidores não perdiam muito tempo com as questões 
globais da Economia. E a razão era uma ideia simples, conhecida pelo nome de lei de Say ou lei dos 
mercados, que dizia, em poucas palavras, que se a economia individual funcionasse bem, não haveria 
problemas globais. 
 
A Economia modificou-se radicalmente  com a descoberta do marginalismo, nos finais do século XIX. 
O francês Léon Walras, construiu o primeiro sistema integrado global do fenómeno económico: o sistema 
de equilibrio geral. 
 
Fazia-o com base nas duas hipoteses fundamentais da Economia que estudámos: os agentes racionais e 
os mercados equilibrados. 
 
Segundo Keynes, a economia agregada está em desequilíbrio. 
Segundo Keynes, a existência de ciclos económicos é a demonstração de que o mercado funciona mal e, 
por isso, construiu uma nova teoria baseada nas seguintes ideias: 

• Não parte de princípios simples (racionalidade, equilíbrio) para descrever os fenómenos, mas sim 
de hipóteses directas sobre certos tipos de comportamento. 

• Por outro lado, parte da ideia de que a Economia deixada a si própria já não atinge o equilíbrio 
óptimo, e, por isso, e preciso a intervenção do Estado, a política de estabilização. A finalidade 
passa a ser encontrar a política mais conveniente à situação concreta. 

 
Estudaremos também adiante a teoria keynesiana, como crítica à visão clássica. Assim, muito brevemente, 
podemos resumir os vários problemas que a abordagem global foi defrontando. Em primeiro lugar a 
solução trivial fornecida pela lei de Say; seguidamente o mais completo modelo de Walras; depois o 
estudo dos efeitos do tempo, da moeda e do Estado e finalmente, a revolta de Keynes. 
 
O problema do desemprego na ilha 
* Situação Inicial 
Só há oferta porque há procura. Este é o teorema mais importante da economia agregada. 
 
** A chegada de J. B. Say 



SebentaUA, apontamentos pessoais                                                                    Disciplina /61022 – Introdução à Economia 

 

SebenteUA – apontamentos pessoais                                                                                                                        página 41 de 57 

«A oferta cria a sua prórpia procura». É este o sentido da lei de Say, que Say e os seus amigos clássicos 
utilizavam. 
 
*** A introdução da moeda 
 
**** O desemprego ataca 
«Lei de Walras». Esta lei afirma que, numa economia, a soma de todas as ofertas é sempre igual, em 
valor, à soma de todas as procuras. Só que, ao referir-se a «todas», esta lei quer mesmo dizer todas, ou 
seja, incluindo também a moeda. 
 
***** Conclusão 
 

1.1 Medição Económica 
 
Iremos estudar a economia. Agregada. Isso quer dizer que, para ter uma visão de conjunto, temos de 
adicionar as várias partes para estudar o todo. 
 
Devemos não esquecer que o que pretendemos medir é a utilidade total retirada por todas as pessoas da 
economia a partir do consumo de todos os bens. Essa utilidade estará toda medida na mesma unidade. 
 
É claro que as dificuldades seriam enormes. Em vez da utilidade média, temos uma outra coisa que se 
aproxima: o preço. As dificuldades atrás referidas não aparecem aqui. O preço é medido numa unidade 
clara: a moeda, que, aliás, foi criada exactamente para ser medida de valor. 
 
Fisher apresenta uma maneira de resolver esta questão: medir o agregado sempre com os mesmos 
preços. 
 
A diferença entre produto real e produto nominal: os mesmos produtos, calculados a preços do próprio 
ano (preços correntes) dão o valor do «produto corrente ou nominal»; se usarmos os mesmos preços, 
apenas variam as quantidades, o «produto real». 
 
O volume aumentou de 8% (214 503 / 198 585), e os preços (a inflação) aumentaram também de 8% 
(231 244 / 214 503). A esta variação dos preços chamamos variação do deflator ou deflacionador do 
produto, pois é aquela variação que devemos tirar à vaiação total para termos a variação real. 
 
Repare-se que o problema dos preços relativos é o que mais nos ocupou na primeira parte da matéria, 
mas agora escapa-se-nos completamente. Trata-se aqui, mais uma vez, do problema central da 
agregação: para ter visão de conjunto, perdemos promenor. A economia agregada não consegue tratar o 
problema da variação dos preços relativos. 
 
a) Produto  
Verificando o fluxo à saída das empresas, medimos o montante de bens produzidos, a que chamamos 
produto nacional, a soma dos bens realizados e comprados: 
 
Produto = bens agrícolas + bens industriais + serviços 
 
Não podemos somar o valor de todos os bens produzidos por todas as empresas. Porque existe um 
problema de dupla contagem: no valor do pão está incluído o valor da farinha. 
 
A forma de resolver esta questão está em contar, nas vendas de cada empresa, apenas aquilo que é valor 
acrescentado. O valor acrescentado é aquilo que o produto vale, no momento da venda, a mais do que 
valiam as suas partes componentes que a empresa comprou já produzidas. 
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Deste modo, o produto nacional é composto pela soma dos valores acrescentados nas várias empresas 
da economia, que podemos dividir nos sectores agrícolas (a), industrial (i) e de serviços (s). 
 
b) Despesa 
Outra forma de medir o mesmo fluxo é procurá-lo à porta de casa dos utilizadores dos bens. Nesse caso 
estamos a medir as compras com outro agregado chamado a despesa nacional. 
Só interessa ver, a despesa em bens finais. 
A despesa pode ser representada por: 
           D=C+G+I+E-Im 
 
c) Rendimento  
A terceira forma de medir o mesmo fluxo é fazê-lo no lado do mercado dos factores. Aí medimos os 
rendimentos. O rendimento nacional vem dividido em vários tipos de pagamentos, conforme o factor que 
é remunerado: salários (W) para o trabalho, rendas (Re) para a terra, juros (J) e lucros (L) para o capital. 
 
É importante referir que o produto, a despesa e o rendimento são conceitos diferentes, mas, porque 
estamos a medir o mesmo fluxo, o seu valor de agregados é igual. Mas não se confunda valor numérico 
com significado económico. 
 
Em cada ano devíamos calcular o valor que gastámos do capital neste ano: a chamada amortização, 
depreciação ou reposição do capital. 
 
À parte do investimento que é realmente aumento da capacidade chamamos investimento liquido, 
enquanto o total investido, a soma entre esse investimento líquido e as amortizações, dá o investimento 
bruto. 
 
Ao que se produziu nas empresas em Portugal chamamos produto interno. Se somarmos aquilo que os 
portugueses produziram lá fora do mercado (medido pelos seus rendimentos) e subtrairmos o que os 
estrangeiros produziram cá (o que nós pagámos a estrangeiros) temos o produto nacional, o produto 
produzido por portugueses. 
 
Problemas relativos ao rendimento, como sabemos, os rendimentos são aquilo que paga, que remunera 
os factores produtivos. 
A distinção entre rendimento e riqueza.  
Rendimento é o fluxo, enquanto riqueza é um stock, acumulação de tudo aquilo que o país foi juntando por 
sucessivas poupanças, e é composto pela moeda, pela propriedade. 
 
A taxa de inflação pode ser medida de váias formas. Como o IPCC é calculado todos os meses, a variação 
desse índice é a taxa mensal de crescimento.  
O crescimento que o índice teve ao longo do ano (por exemplo, de Março de 91 a março de 92, ou 
Dezembor de 90 a Dezembro de 91) chama-se taxa homóloga. Mas esta taxa é muito variável e, além 
disso, esconde realidades muito diferentes. 
 
Por isso, calcula-se uma outra taxa: a taxa média. Esta taxa é a variação percentual da média do índice 
nos últimos 12 meses em relação à média dos 12 meses anteriores. 
 
1.2 – Cuidados com as estatísticas 

Todos estes conceitos que temos vindo a tratar são casos de medições numéricas da realidade, mais 
conhecidas por estatísticas. 
 
Só se consegue medir directamente o que tem preço, ou seja, o que passa pelo mercado. 
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a) Amostragem 
Relacionado com este aspecto está um dos truques mais frequentemente usados para obter dados: a 
amostragem. 
A forma de extrapolar da amostra para o universo baseia-se numa ciência chamada «teoria estatísticas», 
a qual exige que a amostra seja «aleatória», isto é perfeitamente ao acaso, sem enviesamentos internos. 
 
b) Medidas de localização 
A teoria estatística utiliza as medidas de localização. Estas são essencialmente três: 

• A média, 
• A moda, 
• A mediana. 

Esta distribuição, conhecida pelo nome de «distribuição de Gauss» ou «normal», representa o caso mais 
comum: um valor normal, à volta do qual está a maioria dos casos, e depois alguns caos estranhos, fora 
do normal, que são poucos e são tantos os situados acima como os abaixo. 
 

c) Medidas de dispersão 
Uma medida de localização. 
O tamanho da amostra. 
A frequência do acontecimento. 
 

d) Informação errónea 
Um dos erros (ou manipulação) mais frequentes na interpretação das estatísticas, e um dos mais dificeis 
de evitar, dá-se quando a informação que se fornece é verdadeira, está relacionada com a conclusão, mas 
não é a informação relevante para a conclusão. 
 
      e) Correlação errónea 
Outro erro deste tipo aparece na falácia post hoc, de que já falámos. Uma correlação não implica uma 
causalidade, e pode até ser coincidência. 
 
      f) Representação errónea 
Um gráfico é uma das formas mais simples de sugerir uma interpretação errada das estatísticas. 
 
     g) Conclusões. (pag 271) 
 

2 – O equilíbrio económico global 
2.1 – O equilíbrio geral walrasiano 

O ponto de partida da nossa análise é o comportamento dos agentes como o definimos na primeira parte 
da matéria. Para obter uma agregação temos de considerar que essa agregação é feita a partir de agentes 
que funcionam como nós analisámos. Assim: 

• Os consumidores comportam-se de forma a igualar, para todos os bens (x,y) que consomem, a 
taxa marginal de substituição ao rácio dos respectivos preços, 

• Os produtores dos bens (x,y), comportam-se de forma a igualar, nos seus consumos de factores 
produtivos, a taxa marginal de substituição técnica ao rácio dos preços dos factores, 

• Os produtores comportam-se nas suas vendas de produtos de forma a igualar a receita marginal 
ao custo marginal. 

• No mercado dos factores, as empresas procuram igualar o valor da produtividade marginal ao 
preço do factor (w=salário, r=renda do capital). 

 
Repare-se que esta dedução usou as duas hipóteses essenciais: em primeiro lugar a racionalidade dos 
agentes, que se encontram nas equações w = PMLxp e r = PMKxp, em segundo lugar, a condição do 
equilíbrio dos mercados, que faz com que w e r sejam iguais para as empresas, o que significa que os 
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mercados de trabalho e de capital estão em equilíbrio. O resultado da dedução é que, para cada factor (K 
ou L), o rácio das produtividades desse factor nas duas produções tem de ser igual ao rácio dos preços. 
 
Chamaremos a este rácio de produtividade marginais taxa marginal de transformação (TMT). A taxa 
marginal de transformação significa o que se ganha de y, se sacrificar uma unidade de x ao transferir 
recursos de x para y. 
 
Repare-se na semelhança entre este equilibrio e o da intercepção das curvas da procura e da oferta, que 
vimos na teoria dos mercados. A diferença está em que, nesse caso, estávamos a analisar só um bem, e 
agora analisamos todos os bens da economia (dois a dois). Temos assim, e pela primeira vez, um 
equilibrio geral. O preço não é determinado nem pelos consumidores nem pelos produtores, mas pelos 
dois. Ele é a inclinação da curva de indeferença e da fronteira de possibilidades de produção e para 
determinar isto tivemos de entrar em conta com tudo: com os mercados de x e y, com os mercados de K e 
L, com tudo. É a interdependência: em Economia tudo tem a ver com tudo. 
O truque estava em dizer que o agente que analisámos (o consumidor, a empresa, o mercado) era muito 
pequeno, pelo que não afectava quase nada. Mas afecta sempre, porque tudo tem a ver com tudo. 
Quando entramos na análise global, já não podemos fazer isso, e temos o equilíbrio geral wlrasiano: 
determinar simultaneamente o vector de preços (de todos os bens e de todos os factores). 
 
2.2 – Economia de Robinson Crusoé 

O Robinson Crusoé, sozinho na ilha. Ele, no fundo, só tem um problema económico: escolher descansar 
ou trabalhar. 
 
A inclinação desta curva de indiferença é a taxa marginal de substituição de descanso por cocos. 
A inclinação desta curva é a produtividade marginal do trabalho. Repare-se que, nesta economia muito 
simples, a produtividade marginal do trabalho equivale à taxa marginal de transformação. 
O preço relativo do descanso face aos cocos é a produtividade marginal do trabalho. 
 
2.3 – A economia descentralizada 

Repare-se que o que a equação diz é que a despesa total (pxc, aqui só há consumo) é igual ao produto 
(pxY), que é igual ao rendimento (A + wxL). Reencontramos a igualdade básica das contas nacionais 
(rendimento = produto = despesa) que vimos atrás. Nesta economia simples, esta condição constitui a lei 
de Walras. 
 
Esta descida da função de produção, que trouxe o novo ponto de óptimo de A para B, pode ser 
decomposta em dois tipos de efeitos: o efeito substituição e o efeito rendimento. 
 
2.4 – A economia com crédito 

Mas não guardando fisicamente o bem. Vamos supor que o bem «apodrece» se não for consumido. Como 
transportar consumo então? Para isso cria-se um título, um papelinho que se compra hoje por 1 unidade e 
que amanhã rende 1 unidade mais um juro (r). por cada escudo que se aplica em títulos, ele rende r. 
Vamos chamar a r a taxa de juro. 
 
O título é a única coisa que passa de um período de tempo para outro. Tudo o resto (consumo, trabalho, 
etc) desaparece. A taxa de juro é o preço do tempo, ou o ganho da poupança. 
 
Os mercados estão interdependentes, devido a esta condição totalizante. Se um deles está em 
desequilíbrio (S<>D), o outro tem de estar em desequilíbrio contrário. Basta que um deles esteja em 
equilíbrio, para que o outro também o esteja. Esta é uma manifestação da lei de Walras de que atrás 
falamos. 
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Note-se que a lei de Walras nada tem a ver com o equilíbrio de mercados. Ela verifica-se sempre, mesmo 
que os dois mercados estejam desequilibrados. O que ela exige é que a soma algébrica dos desequilíbrios 
seja nula. 
 
Devido à existência de um mercado de crédito, qualquer que seja a distribuição temporal dos rendimentos, 
o ponto de consumo é sempre o mesmo para as mesmas preferências e riqueza, pois a condição TMSI = 
1+r é igual para os dois. Este resultado é o teorema da separabilidade de Fisher, apresentado por Irving 
Fisher, o autor americano de quem já falamos. O mercado de crédito permite separar as decisões de 
trabalhar (ganhar dinheiro) das decisões de consumir. 
 
2.5 – A economia com moeda 

Como vimos no estudo da teoria monetária, se houver alterações na estratégia do Banco Central ou na 
actuação dos bancos de forma a modificar o montante de moeda em circulação (moedas, notas, depósitos, 
etc), altera-se a oferta de moeda. Se variar o produto (Y), os preços (P) ou a taxa de juro nominal (i=r+л), 
varia a procura de moeda. 
 
Vamos agora tratar de um dos problemas mais complexos e difíceis da Economia: a ligação entre o 
mercado monetário e o resto da Economia. 
 
1. Choques nos gastos com financiamento com impostos 
 
2. Choque nos gastos com financiamento com dívida 
O Estado não produz nada, dívida são impostos adiados. Na prática, o que se verifica é que o Estado 
hoje tira às pessoas, prometendo pagar no futuro, mas no futuro, para pagar o que deve a uns vai tirar a 
outros. 
 
3. Choque nos gastos com financiamento com moeda 
Mas como é que se processa essa subtracção? É que o aumento de moeda não desejado vai criar 
inflação, e a inflação é um imposto pois significado que o dinheiro que as pessoas têm no bolso fica 
menos valioso. As pessoas ficam sem o dinheiro, embora pareça que estão na mesma. Inflação é um 
imposto. Logo é igual, menos no mercado monetário. 
 
Resumir as principais ideias que obtivemos neste longo capitulo 2 quer quanto ao funcionamento da 
economia global, quer acerca do fenómeno dos ciclos económicos: 

* Equilíbrio geral – é obtido através da consideração simultânea de todas as condições 
marginalistas dos vários problemas individuais. Esta simultaneidade é muito importante, visto que 
mostra que nenhuma decisão individual está em equilíbrio enquanto não estiverem todas em 
equilíbrio. 
Taxa marginal de substituição social = Preços relativos = Taxa marginal de transformação 
social 

 
Esta forma de olhar para o problema do equilíbrio geral só é possível pela utilização do «teorema da mão 
invisível» que vimos atrás e que afirma que a solução óptima social no sentido de Pareto é equivalente ao 
equilíbrio de uma economia competitiva. Consequentemente, este modelo walrasiano de equilíbrio geral só 
existe numa economia em concorrência perfeita. 
 
Verificámos a existência de uma condição totalizante no sistema económico, a lei de Walras, que afirma 
que a totalidade das procuras é igual, sempre, à totalidade das ofertas. 
 
Este modelo, apesar de muito simples, inclui já todos os elementos essenciais, nomeadamente, em 
resposta a um choque, verificam-se: 

• Efeito substituição intratemporal 
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• Efeito rendimento intratemporal 
• Efeito riqueza 
• Efeito substituição intratemporal 
• Efeito juro e efeito rendimento na procura de moeda. 

 
** Ciclos económicos 

Vimos que o modelo de equilíbrio geral implica algumas ligações entre variaveis económicas, no seu 
comportamento em reacção a choques económicos. Foram considerados três tipos principais de choques: 

• Choques sobre o aparelho produtivo, 
• Choques sobre a quantidade de moeda, 
• Choques nas despesas públicas. 

 
 
3 – Desemprego e inflação 
Alguns desses principais problemas têm a ver com a questão da estabilidade da Economia, ou seja, com 
os ciclos económicos. Em particular, as questões do desemprego e inflação encontram-se entre os mais 
citados temas de reflexão na economia global. 
 
O desemprego é normalmente visto como a situação de quem quer trabalhar e não pode, pois não 
encontra emprego. 
Inflação define-se como uma subida sustentada do nível geral de preços; é uma continua variação de 
preços. 
Relembre-se que há dois tipos de variações de preços: as variações de preços relativos e variação do 
nivel geral de preços. 
 
3.1 – Desemprego 

Vamos distinguir três tipos diferentes de desemprego: 
• Desemprego voluntario – este tipo de desemprego é composto pelas pessoas que, ao nível de 

salário verificado, não querem trabalhar. 
• Desemprego friccionado – o segundo tipo de desemprego é causado por dificuldades de 

equilíbrio de mercado. Qualquer pessoa que deixa um emprego, mesmo que queira continuar a 
trabalhar e haja lugar para ela na economia, é normal que leve algum tempo a encontrá-lo 

• Desemprego involuntário – este terceiro tipo de desemprego corresponde mais a visão popular 
de desprego: trata-se da situação em que há falta absoluta de postos de trabalho para as pessoas 
que querem trabalhar ao salário do mercado. A esse salário as pessoas estão dispostas a 
trabalhar e não trabalham porque não encontram emprego, e não encontram emprego porque não 
há. 

 
3.2 – Inflação 

A inflação, como se sublinhou atrás, é radicalmente diferente de qualquer situação de subida de preços 
estudada por nós até agora. Trata-se de uma elevação do nível dos preços, mas que inclui como 
características essenciais a sustentabilidade e generalidade desse fenómeno. 
 
Na nossa estrutura de análise, apenas resta uma explicação para uma situação sustentada de inflação: a 
subida sistemática do stock de moeda. No nosso modelo, a inflação no longo prazo é um fenómeno 
monetário. É o fluxo contínuo de nova moeda na economia que gera e mantém o processo inflacionista. 
 
Há moedas mais estáveis outras. As chamadas «moedas fortes» são aquelas que geralmente mantêm o 
seu valor. O dólar e o ouro são casos dessas moedas, enquanto a moeda brasileira tem sido exemplo de 
má medida de valor, com grandes perdas do seu valor. A inflação aparece, em geral, como um 
ajustamento normal da economia a um excesso de moeda. 
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Alguns autores falam da inflação inercial. A inflação inércia é o facto, frequente, de em economias que 
sofreram fortes e longos processos de inflação, mesmo quando se reduz ou elimina o fluxo de nova moeda 
na economia, esta se manter durante algum tempo. 
 
A inflação é apenas um outro tipo de imposto. As pessoas que têm dinheiro no bolso, sem darem por isso, 
ficam com esse dinheiro a valer menos, e quem ganha é o Estado, que emitiu mais moeda e criou dinheiro 
sem custos. Logo, a inflação deve ser vista como um simples imposto, que recai sobre todos os que têm 
moeda. 
 
A inflação não afecta toda a gente de forma igual. 
Antes de terminarmos esta análise, será interessante falar de uma relação entre inflação e desemprego 
que, durante algum tempo, gozou de popularidade entre os teóricos da Economia: a curva de Phillips. 
 
Vimos a análise dos problemas agregados da economia, baseada nos princípios básicos da economia. 
No fundo, embora de forma muito simples, estudámos o modelo de equilíbrio geral walrasiano, 
completando o estudo do comportamento dos agentes com a análise das suas inter-relações. 

 
4 – O debate na economia agregada 
4.1 – A economia Keynesiana 
Keynes, criou uma transformação importante na Economia. Até então, as ideias eram aproximadamente 
as que vimos até agora. A teoria económica estava dividida em duas partes, existindo a teoria do valor, 
que tratava do comportamento dos produtores, consumidores e mercados (o mercado dos bens) e a teoria 
monetária, que tratava dos problemas relativos à moeda (velocidade, taxa nominal de juro, etc.). 
 
Keynes vem dizer que para analisar os problemas globais da Economia a curto prazo (conjuntura 
económica) era preciso uma teoria totalmente nova. A essa abordagem nova chamou-se macroeconomia. 
Ao resto da teoria, que continuou na linha anterior e que incluía o equilíbrio geral, chamava-se, por 
oposição, microeconomia. 
 
A divisão entre micro e macroeconomia passou a ser usada livremente e ela é corrente, ainda hoje, em 
muitas universidades, livros e apresentações da teoria. 
Claramente, a abordagem deste livro não segue esta linha. Aqui, a Economia é vista como uma só 
integrada, usando os mesmos princípios para os fenómenos individuais ou globais. 
A alternativa de Keynes é vista não como uma parte da teoria mas como uma visão diferente de um 
problema; uma explicação alternativa para os fenómenos que acabámos de explicar dentro do nosso 
modelo. 
 
O centro da ideia de Keynes é que os mercados não equilibram, pelo menos no curto prazo. 
Quanto aos agentes, eles estão dominados por estados de espírito alteráveis, euforias, medos, ânsias, etc. 
a que Keynes chamava animal spirits, que causam contínuos choques, os quais se mantêm devido ao 
mau ajustamento. Assim, também se pode dizer que, para Keynes, os agentes não são racionais. 
 
Repare-se que, deste modo, se violaram as duas hipóteses-base da Economia: os mercados (pelo menos 
em parte) não equilibram, e os agentes (pelo menos em certas situações) são irracionais. Se os agentes 
são irracionais e os mercados não equilibram, então toda a análise feita até agora não é válida, porque foi 
esse o nosso ponto de partida. 
 
A principal conclusão prática de Keynes é que, neste meio em que os agentes são nervosos e o processo 
negocial demora tempo a ajustar, já não são válidos os resultados de eficiência que atrás deduzimos: o 
mercado já não é óptimo, nem sequer no sentido de Pareto. Por isso, existe um ganho potencial se 
alguém manipular o sistema, para o melhorar. Esse alguém é claramente o Estado, que pode calcular, 
através de modelos, qual o choque que a economia sofreu e qual a política correcta para o corrigir. 
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A análise Keynesiana do sistema monetário, embora diferente, mantém o essencial do estudo que 
fizemos atrás. E pois no mercado dos bens que ele faz as principais alterações. Para resolver os enormes 
problemas da análise de desequilíbrio, Keynes definiu algumas relações novas, independentes da escolha 
de agentes económicos concretos. Essas relações, que ele achava que se verificavam na realidade, 
constituíam o essencial do modelo Keynesiano. Vamos ver algumas das mais importantes. 
 

a) Lado da procura 
O modelo está dividido, no mercado dos bens, em duas partes: 

• A procura, 
• A oferta. 

No lado da procura, o consumo das famílias é a parte mais importante da despesa da sociedade, 
representando cerca de 70% a 80% do seu valor. Para estudar o consumo, Keynes inventou o conceito de 
função consumo, que define as principais determinantes do nível do consumo em certo momento. 
 
Na visão Keynesiana dessa função, existem dois conceitos importantes; 

• A propensão marginal ao consumo (PmC), definida como o acréscimo de consumo feito por 
mais uma unidade de rendimento; 
• E propensão média ao consumo (PMC), o peso médio do consumo no produto. 

 
Outra componente da procura, também um consumo, é o consumo público do Estado: a despesa pública, 
que é uma componente da despesa total. Trata-se de todas as despesas do Estado em bens e serviços 
(inclui o vencimento dos funcionários públicos). Keynes toma esta relação como directamente controlada 
pela autoridade e, portanto, independente dos indicadores da economia. Assim, os gastos públicos são 
uma componente autónoma. 
 

b) Lado da oferta 
O lado da oferta, para Keynes, era muito simples. A economia encontrava-se abaixo da curva de 
possibilidade de produção, num uso deficiente dos recursos disponíveis: havia desemprego. 
O salário não sobe se aumentar a procura, porque os desempregados são muitos e estão todos dispostos 
a trabalhar. Repare-se que isso quer dizer; como estamos abaixo da função de produção, no modelo 
Keynesiano há almoços grátis. 
 

c) Equilíbrio Keynesiano 
Vamos supor que a propensão marginal b<1, ou seja, por cada euro recebido, o consumo é menor que 
esse euro. Este aspecto é importante, pois nesse caso, só há um ponto de igualdade entre a procura e a 
oferta. Keynes, nesta estrutura geral de desequilíbrio, chama a esse ponto o ponto de equilíbrio. E claro 
que este «equilíbrio Keynesiano», que nasce numa estrutura que é de desequilíbrio e de irracionalidade, 
tem um significado muito diferente de qualquer equilíbrio que tenhamos estudado até agora. «Equilíbrio», 
neste caso, apenas significa que, nesse ponto, a procura total (causada por esse nível de rendimento) é 
igual à oferta total. 
 
O aspecto fundamental é que, embora o ponto Y seja o ponto de equilíbrio, nada obriga a que este ponto 
seja o ponto de pleno emprego (Yp). E assim, respondendo à nossa pergunta inicial, a economia pode 
manter-se durante muito tempo, de forma estável e sustentada, numa situação de desemprego. 
 
As empresas não contratam trabalhadores porque ninguém procura os seus bens, e os trabalhadores não 
procuram os bens porque estão desempregados. Há círculo vicioso que prende a economia nesta situação. 
Segundo Keynes, a razão mais importante deste desentendimento entre agentes reside na presença da 
moeda. Se os trabalhadores fossem pagos em bens, isso criaria a própria procura dos bens da empresa. A 
lei de Walras diz exactamente que os bens só são produzidos porque alguém os procura, e a procura é 
igual à oferta. Mas como o salário é pago em dinheiro, e a empresa não sabe como esse dinheiro será 
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gasto, se vai fazer procura dos seus bens, a empresa não arrisca, não contrata trabalhadores, e por isso 
não lhes dá dinheiro, o que confirma os seus temores. E este mal-entendido, que não era possível no 
nosso modelo anterior de equilíbrio geral, que causa todo o processo. 
 

d) Multiplicador 
O aumento dos gastos causa imediatamente um aumento de rendimento igual a si próprio, mas 
desencadeia enormes quantidades de aumentos futuros, devidos ao consumo. Este é o chamado efeito 
multiplicador. O círculo vicioso tornou-se virtuoso. Será que o rendimento continuará a aumentar para 
sempre? Não. 
 
Este é o modo como Keynes pretende acabar com o desemprego: a razão do desemprego é a falta de 
procura. Por algum motivo (desconfiança, depressão, instabilidade) a procura (consumo, investimento) 
desceu. Como a procura desceu, as empresas não vendem e como não vendem despedem trabalhadores 
e, como despedem trabalhadores, desce o rendimento, e eles tem menos dinheiro e consomem menos, o 
que ainda reduz mais a procura, etc. 
A forma de resolver este problema consiste em alguém (por exemplo o Estado) gastar dinheiro. Se esse 
alguém começar a procurar, as empresas vendem. Como vendem, contratam trabalhadores, o que sobe o 
rendimento e aumenta o consumo, o que aumenta a procura e faz de novo contratar mais trabalhadores, o 
que sobe Y e o C, etc. 
 
Mas quando se atinge o rendimento potencial, o multiplicador deixa de funcionar. Mais procura não pode 
ser satisfeita, porque não há recursos para produzir mais, e o único efeito dessa pressão da procura é 
sobre os preços, subindo-os. 
Normalmente, o resultado desta última tentativa é a inflação. O multiplicador só funciona bem quando a 
economia está num estado de depressão. 
 
Assim, se a economia funciona em situação de equilíbrio, aplicar as receitas Keynesianas cria uma 
situação inflacionária. Existem muitos exemplos disto, nos casos de inflação verificados nos países que se 
lançam em despesas públicas quando o país não está em depressão. 
 
E esta a grande lição deste modelo. Ele é, como vimos, um modelo de desequilíbrio. Pode não funcionar 
bem em todas as situações de desequilíbrio, mas o que ele não pode nunca é funcionar bem em situações 
de equilíbrio. 
 

e) Extensões do modelo 

• Impostos – é fácil de compreender que o total do consumo não deve ser determinado pelo 
rendimento, mas pelo rendimento disponível. O dinheiro pago em impostos, em princípio, é 
considerado perdido pelos agentes, e não afecta as decisões de consumo. 
• Mercado monetário – Até agora esquecemos a existência de moeda nesta análise Keynesiana. 
O mercado monetário Keynesiano é muito parecido com o que vimos atrás. 
Porém, uma diferença essencial que resulta não do mercado monetário em si, mas do modo como ele 
se articula com o resto da economia. E impossível que resulta deste mercado seja semelhante ao que 
já vimos porque, no modelo de Keynes, os preços são considerados constantes.  

 
A taxa de juro fica livre de influências do consumo e pode ser determinada pelo mercado monetário. Logo, 
neste modelo, o mercado monetário, em vez de determinar o nível geral de preços, determina a taxa de 
juro. 
 
Visto que a taxa de juro pode ser tomada como preço ou, mais exactamente, o custo de oportunidade de 
um investimento, ao subir a taxa de juro desce o investimento e o consumo. 
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O juro é o custo para quem investe ou compra a crédito, mas é o ganho para quem poupa e empresta. A 
taxa de juro é um preço como qualquer outro e, por isso, na sua determinação, tem de se ter em conta a 
procura e oferta. 
 
f) Choques na economia 
A principal diferença é de um tipo mais profundo. No modelo de equilíbrio geral que estudámos atrás 
partia-se do princípio que a economia funcionava bem, com os agentes a tomarem decisões racionais e os 
mercados com tendência para equilibrarem. Nesse caso, os ciclos eram causados pelas reacções dessa 
economia a funcionar bem, em relação a choques que a vinham perturbar. No modelo Keynesiano, pelo 
contrário, a economia funciona mal. Os agentes são irracionais e os mercados são rígidos. E essa a razão 
de ser dos ciclos económicos, não as perturbações externas. Esta diferença de atitude é essencial para 
compreender as diferenças dos dois modelos. 
Além disso, há outras distinções secundárias que devem ser referidas. Uma das diferenças imediatas é 
que, dado que não há consideração das escolhas intemporais do consumidor, aqui não há distinção entre 
efeitos permanentes e transitórios, pois só há um período em consideração. Tomemos pois a ordem que 
usámos atrás. 
 

• Choques na produção 
Aqui pouco ou nada representam. Esses choques perturbam a função de produção, ou seja, na 
nomenclatura Keynesiana, o produto potencial. Dado que existe excesso de capacidade e estamos abaixo 
da função de produção, alterações nessa função não tem impacto no ponto de equilíbrio. 
Neste modelo, não há efeito desses choques. 

• Politica monetária 
Para ver como o modelo reage a perturbações na política monetária, consideremos uma subida no stock 
da moeda, o que aumenta a oferta da moeda. Como a procura se mantém as pessoas vão à bolsa 
comprar títulos, para se livrarem da moeda que não querem. Isso faz aumentar a procura de títulos, sobe-
lhes o preço e cai a taxa de juro. Isto vai fazer aumentar a procura de moeda e o investimento. O impacto 
no investimento repercute-se na economia através do multiplicador. 
 
Este efeito de refluxo foi muito importante no debate económico. Os críticos dos Keynesianos chamaram a 
atenção para que a subida dos gastos públicos fazia descer o investimento privado, ou seja, a parte 
pública da economia crescia à custa das empresas privadas. Este efeito ficou conhecido como «crowding 
out». A situação final é de aumento do produto, do consumo e do investimento e descida da taxa de juro. 

• Aumento dos gastos financiados por dívida 
Como o produto sobe, sobe a procura de moeda, o que, como a oferta é a mesma, faz subir a taxa de 
juro, para repor a procura igual à oferta. 

• Aumento dos gastos financiados por impostos 
A subida dos gastos faz subir a despesa, o que aumenta o produto pelo multiplicador. Por outro lado, 
desce o consumo, por aumento dos impostos, o que também tem um efeito multiplicador, mas no sentido 
contrário, a descer. 

• Aumento dos gastos financiados por emissão de moeda 
Como o produto sobe, sobe a procura de moeda, o que, se a oferta fosse a mesma, faria subir a taxa de 
juro. Mas a subida do stock da moeda aumenta a oferta da moeda. O efeito destas duas componentes 
deve fazer cair a taxa de jura. 
 
O ponto mais interessante, no que toca aos efeitos pragmáticos, é que, dado que a economia não se 
encontra numa situação de equilíbrio, mas sim num estado de depressão, o Governo pode usar os seus 
gastos ou os impostos para manipular a situação económica. Chama-se a isto a politica orçamental. 
 
A história deste debate, entre Keynesianos e clássicos, foi muito longa. Vamos apenas citar alguns dos 
aspectos essenciais. 
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Em primeiro lugar, alguns autores tentaram modificar o modelo Keynesiano para o aproximar das ideias 
clássicas. A grande abordagem deste tipo que, numa linguagem Keynesiana, procurava defender a 
redução da intervenção do Estado foi o monetarismo, do qual o principal autor Milton Friedman. 
Milton Friedman criou, quase sozinho, a doutrina monetarista. Nela, procurava fazer evoluir os conceitos 
Keynesianos para uma lógica de equilíbrio. Introduzindo, por exemplo, a racionalidade na função consumo 
Keynesiana (teoria do rendimento permanente de 1959). 
Tornou-se, consequentemente, um incansável defensor de uma política económica liberal, limitada ao 
controle do stock de moeda, o qual, pela equação das trocas, deveria ser alinhado pelo crescimento do 
produto, para evitar a inflação. 
 
Durante a década de 70, uma nova escola de pensamento, esta escola, conhecida por escola novo-
clássica, procura, usando os avanços da técnica de análise económica, compreender a evolução da 
economia global a partir do comportamento dos agentes. 
 
Robert E, Lucas – o grande expoente da escola novo-clássica e um dos maiores economistas de todos os 
tempos. 
 
4.2 – O papel do Estado 
Na segunda metade do século XX, a questão fundamental de política económica é, sem dúvida, a 
determinação de qual o papel do Estado? 
Importante página 337. 
 
Na maior parte das economias modernas, o estado tem enormes responsabilidades económicas, tais 
como: 

• Definir o quadro Legal de funcionamento da economia, através de leis, regulamentos, códigos de 
conduta, etc. 
• Intervir na afectação dos bens e recursos, sobretudo quando se verificam falhas na concorrência, 
existências de externalidades e discriminação, etc. 
• Tomar um papel activo na redistribuição da riqueza e combate à pobreza. 
• Influenciar a conjuntura económica, quer pelo controle do sistema monetário e financeiro, quer 
pelo efeito que o orçamento de receitas e despesas estatais tem na economia. 
• Influenciar as empresas e os sectores nas suas decisões de investimento e inovação, na linha do 
desenvolvimento. 

 
 

C – Interdependência mundial 
 

Neste capítulo serão tratados os problemas relativos às relações económicas internacionais. A maior parte 
das sociedades de hoje são economias abertas, ou seja, são economias que tem relações com o resto 
do Mundo. 
 
A grande diferença entre as relações internas e internacionais reside no facto de estas últimas se 
verificarem entre sistemas económicos diferentes. 

• Em primeiro lugar, as regras do jogo – são diferentes entre países. 
• Por outro lado, a moeda é diferente. 
• Finalmente, o próprio comportamento do Estado na actividade económica é diferente. 

A tudo isto junta-se a segurança que o estado cria para as transacções internas e que falta nas 
internacionais, bem como os normais obstáculos culturais, geográficos, etc. 
 
A necessidade de estudar, isoladamente, as relações internacionais e o efeito de abrir a economia ao 
contacto com outras economias tem dois efeitos: 
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• Por um lado, tem de ser estudados, de novo, movimentos económicos equivalentes aos que se 
faziam internamente, mas que agora se fazem passando por cima da fronteira; 
• Além disso, é necessário estudar os impactos que a economia externa tem sobre o 
comportamento da economia interna. 

 
 
1 – A balança de pagamentos 
A balança de pagamentos é o registo de todos os fluxos económicos que se fazem através da fronteira, 
ou seja, das relações económicas da sociedade com o exterior. A balança de pagamentos regista todos os 
fluxos de transacção monetária, utilizando o método básico da contabilidade. Esse método obedece à 
«regra das partidas dobradas», inventada no século XV pelo matemático italiano Frei Luca Paccioli. A 
regra exige que, para evitar erros, cada transacção seja registada duas vezes, mas com sinais contrários. 
Assim, uma soma ou crédito tem sempre a respectiva subtracção, ou débito e vice-versa. 
 
A balança de pagamentos está dividida em contas ou balanças, cada uma referente a um tipo de 
transacção. 
Importante página 345. 
 
A balança de capitais divide-se em balança de capitais a médio e longo prazo. O registo dos movimentos 
de capitais é repartido em duas balanças principais: 

• A chamada balança de capitais propriamente dita, que regista as transferências de capital, 
• A balança financeira, que se ocupa das transacções de títulos financeiros. 

 
As operações monetárias ou variação de reservas são o último tipo de transacção. 
 
Uma outra distinção importante tem a ver com a separação entre as operações autónomas, que são as 
que os agentes fazem por si, e as não autónomas, que são as que o Estado é levado a fazer, para 
compensar as autónomas. 
 
 
2 – O comércio internacional 
Não será melhor os países pequenos e pobres protegerem-se e produzirem internamente o que 
consomem? 
Esta ideia mantém-se como um dos erros mais antigos e teimosos que a Economia defrontou na sua 
história. No entanto, ele foi resolvido logo nos inícios da teoria económica, em 1817, por um dos pioneiros, 
já nosso conhecido: o grande David Ricardo. Nesse livro, ele apresentou um dos teoremas mais elegantes 
da Economia, a ideia da vantagem comparativa. 
 
2.1 – Politica comercial 
Ao longo dos tempos, apareceram muitos meios de «proteger» o país contra a invasão de produtos 
externos: 

• Cobrança de tarifas ou direitos aduaneiros impostos sobre os produtos importados, que por isso 
lhes sobem o preço, tornando-os menos apetecíveis ao consumidor, 
• Colocação de quotas ou contingentes que fixam quantidades máximas de importação. 
• Outros meios, como leis de protecção ao consumidor, que são, na realidade, proibições de 
importação, etc. 

 
Razoes invocadas como justificação para o proteccionismo. Podemos dividi-las em dois grupos: as razoes 
económicas e as não económicas. 
 

a) Motivos não económicos 
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b) Motivos económicos inválidos 

• Produzir e comprar internamente é bom porque acumula reservas e poupa moeda 
estrangeira (divisas) – esta é a ideia mercantilista. 
• Temos de proteger os produtores nacionais deste sector da concorrência externa, 
• Temos de evitar a concorrência do trabalho estrangeiro barato. 
• Retaliação: nós somos pelo comércio livre, e se os outros o praticassem nós 
eliminaríamos as nossas barreiras, mas como os outros países se protegem, é justo que nós o 
façamos. 

 
Dumping – a prática de vender, com prejuízo, abaixo do custo para eliminar a concorrência e depois ficar 
monopolista. 
 

c) Motivos económicos dinâmicos 

• Tarifa óptima 
• Indústria nascente 
• Redução de desemprego 

 
O GATT é um acordo que proíbe certas práticas (subsídios à exportações, etc.) e que promove 
negociações para reduzir a barreiras dos países. Usa três regras essenciais: 

• Primeiro, a regra da reciprocidade, 
• Depois, a regra da não discriminação ou nação mais favorecidas, 
• Finalmente, a regra da transparência. 

 
3 – Os movimentos de capitais 
Deixando a balança comercial, passamos para a balança de capitais.  O raciocínio aqui é muito parecido 
com o anterior, pois aquilo que se passa no mercado dos bens também se passa no mercado financeiro. 
As pessoas que querem emprestar ou pedir emprestado não precisam de se limitar ao mercado interno e 
podem aceder ás bolsas estrangeiras, aos mercados financeiros internacionais. 
 
4 – Problemas monetários internacionais 
Finalmente, passemos às transacções relativas à balança monetária. Estes problemas nascem de um 
facto algo insólito, mas corrente no dia-a-dia: cada país usa um bem diferente como moeda. 
 
A barreira de conversão do valor entre moedas é mais um obstáculo às relações internacionais. 
 
Uma conclusão imediata: só há saldos na balança (positivos ou negativos) se a taxa de câmbio não se 
puder ajustar (for fixa ou, pelo menos, não perfeitamente flexível). Se a taxa for perfeitamente flexível, 
como qualquer outro preço, a oferta é igual à procura e a balança esta sempre equilibrada. 
A taxa de câmbio, tal como a taxa de juro, é um dos principais preços da economia. 
A forma como o governo olha para a taxa de câmbio varia de país para país, criando vários regimes de 
taxa de cambio ou de politicas cambiais. Os mais importantes são os seguintes: 

• Taxa de cambio perfeitamente flexível ou flutuante 
• O extremo oposto é o de taxa de câmbio perfeitamente fixa. 

 
As reservas têm um papel de «almofada», para amortecer os choques sobre a taxa de câmbio. Neste 
regime, o governo tem perfeito controlo sobre a taxa de câmbio, mas perde o controlo sobre as reservas, 
que são o que se pretende. 
 
Este regime cambial, conhecido por «crawling peg» ou «desvalorização deslizante» é muito engenhoso 
mas muito difícil de aplicar, visto que é preciso que a trajectória traçada na lei acerte perto dos equilíbrios 
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de mercado nos próximos anos, para evitar desequilíbrios excessivos. Devido a essa dificuldade, a 
esmagadora maioria das tentativas de aplicar um «crawling peg» falharam fragorosamente. 
 
Os casos extremos de câmbios flutuantes e fixos estão tendencialmente a ser substituídos por um regime 
intermédio a que se chama «flutuação controlada». Trata-se de um regime em que a taxa de câmbio é 
livremente determinada pelo mercado, tal como nos câmbios flutuantes. Só que o estado, embora 
respeitando sempre as leis de mercado, não deixa o mercado fixar a taxa de câmbio onde calhar. 
 
Nos dias de hoje, o Estado intervém no mercado cambial de várias formas.  
Em primeiro lugar, define as regras do jogo (o regime da taxa de cambio). Mas também intervém através 
das suas reservas de divisas. Comprando e vendendo moeda estrangeira, o Estado pode fazer alterar as 
curvas e, assim determinar a taxa de cambio. Mas mexer nas reservas afecta a politica monetária. Se o 
banco central compra moeda estrangeira, aumenta as reservas, mas emite moeda (pois troca moeda 
interna – nova – por moeda externa). Logo o aumento de reservas é aumento de moeda e a venda de 
reservas o contrário. E claro que o Estado, que lançou moeda nova para comprar as reservas (não se 
esqueça que toda a moeda que sai do Banco Central é moeda nova) pode compensar isso, retirando 
moeda por outro lado. A esta operação chama-se esterilização. 
 
O «sistema monetário europeu» (SME) foi um caso destes. Os bancos centrais da União Europeia, 
incluindo o português, juntando as suas forças, criaram o «mecanismo de taxa de câmbio» do SME, que 
era uma garantia de estabilidade para as suas moedas. 
 
O fenómeno da especulação – um especulador é apenas uma pessoa que encontra uma oportunidade de 
ganho a partir de uma atitude algo irracional de alguém. Nesse caso, a irracionalidade advém 
precisamente de banco central se comprometer a uma coisa que, realmente, não consegue garantir. 
 
Padrão-ouro – na altura em que as moedas eram feitas de ouro, o ouro era a própria moeda. Logo, pagar 
em ouro era pagar em moeda. O sistema era bom porque havia um mecanismo que resolvia os problemas. 
Este mecanismo foi explicado por Davis Hume. 
O mecanismo que ele explicou ficou conhecido como o price-specie mechanism, mecanismo preço-
especie (ouro). O funcionamento era simples: se um país tinha défice, pagava-o em ouro, ou seja, saía 
moeda do país. Se havia menos moeda, os preços desciam. Com preços menores, o país tornava-se mais 
competitivo (exportava mais e importava menos), o que resolvia o problema. 
 
As grandes perturbações que a economia mundial sofreu com a guerra fizeram com que o padrão-ouro 
deixasse de funcionar. No período pós-guerra, o crescimento do comércio foi tanto que fez com que não 
houvesse ouro que chegasse para as muitas trocas que se faziam. Isso obrigou muitos países a usarem 
outras moedas nas suas trocas: a libra, o dólar, etc. Passou-se ao padrão-ouro-divisas. 
 
Finalmente, após a II Guerra Mundial, houve um acordo entre muitos países, em Bretton Woods, que 
fixava novas regras: Página 372. 
 
5 – Implicações da abertura na Economia 
A abertura da economia tem vários efeitos sobre a eficiência das políticas económicas. Muitos casos 
podiam ser estudados. Aqui vamos analisar um caso particular que é o de uma economia que se integra 
com outras, fixando a taxa de câmbio. 
 
Mas se isso tem efeitos de perca de independência monetária, qual a vantagem da união? 
Os benefícios desta união são, naturalmente, de eficiência de mercado. Trata-se dos ganhos do mercado 
livre que atrás referimos. As empresas e os consumidores portugueses passam a ter acesso ao mercado 
de toda a CEE, para comprar e vender livremente, pois deixam de existir barreiras artificiais de qualquer 
espécie. 
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D – Desenvolvimento Económico 
 

Toda a realidade económica que vimos ao longo deste livro está, nos dias de hoje, mergulhada num 
processo profundo e intenso de transformação a que chamamos «desenvolvimento». 
 
1 – A situação actual do mundo 
No entanto, como aqui apenas se pretende uma ideia geral, é possível, tomando as devidas cautelas, 
dividir o mundo económico actual em quatro grandes grupos de países: 

• O primeiro grupo é composto pelas economias abastadas. A Europa Ocidental, a América do 
Norte e Austrália e o Japão atingiram um nível confortável de desenvolvimento. 
• Um segundo grupo é composto por economias semi-desenvolvidas ou ainda muito pobres, mas 
que demonstram elevado potencial dinâmico e vem garantindo o seu crescimento sem grandes 
disparidades na distribuição dos seus frutos pelas várias classes da população. A este grupo 
pertencem países como os quatro Baby-tigers de Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, 
parte da OPEP, a China, etc. 
• Outra classe é constituída pelos países que tendo atingido um nível intermédio de 
desenvolvimento, esbarram com dificuldades graves, América Latina, o resto da OPEP e Tailândia, 
Turquia, Paquistão, Filipinas, etc. Também fazem parte os países do Leste da Europa, que começam 
agora a transformar o seu sistema económico. 
• No quarto e último grupo verificam-se os verdadeiros problemas graves de desenvolvimento. 
Neste grupo encontram-se as economias muito pobres, com baixo crescimento ou mesmo estagnação, 
e com grave desigualdade de distribuição. A Ásia do Sul e, sobretudo, a Africa Subsariana 
representam o grande drama económico do mundo actual, que frequentemente é esquecido. 

 
2 – A história do desenvolvimento 
Há cerca de duzentos anos, porém, começou na Grã-Bretanha a Revolução Industrial, uma experiência 
nova, diferente e algo estranha que teve consequências inesperadas. O ensaio de novas formas de 
produção – que incluíam a concentração dos trabalhadores num mesmo local, a que se haveria de chamar 
fábrica, e o intenso uso de maquinaria moderna – foi o detonador de um processo que viria a mudar a face 
deste nosso planeta: o processo de desenvolvimento económico. 
O impacto quantitativo do desenvolvimento durante estes 200 anos é fácil de resumir. O primeiro efeito foi 
um aumento espantoso da população mundial. 
 
A estagnação, coincidência de estagnação, desemprego e inflação. 
 
3 – A teoria do desenvolvimento 
O desenvolvimento trouxe, simultaneamente, uma melhoria das condições de vida e um aumento de risco. 
Estes dois aspectos são inseparáveis, como as duas faces da mesma moeda. 
 
Como dinâmica, o desenvolvimento tem três características fundamentais: 

• O processo de desenvolvimento é um processo civilizacional completo.  
• O processo de desenvolvimento é muito caro, quer em termos económicos, quer em termos 
sociais. 
• O processo de desenvolvimento, devido às enormes transformações referidas e ao seu elevado 
custo, gera sérios conflitos na sociedade. 

 
Resumindo, viram-se três características fundamentais do desenvolvimento. Perante elas se joga o 
sucesso de cada país em particular. Só uma sociedade unida, em todas as suas dimensões, empenhada 
em enfrentar os custos do progresso, flexível, para ultrapassar os conflitos que dele nascem, e 
consciente das vantagens e dos riscos do desenvolvimento pode conseguir desenvolver-se. 
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Muitas falácias e incompreensões têm sido apresentadas, confundindo e baralhando a realidade. Esses 
erros podem, muito simplesmente, ser resumidos em quatro: dois mitos e duas burlas. 

• O primeiro grande mito, a que podemos chamar «mito de Robin Hood», centra-se na ideia de 
que o fim da pobreza se obtém «roubando aos ricos para dar aos pobres», 
• O segundo mito, a que chamaremos «mito de James Bond», assume que, tal como nos filmes de 
007, existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que se reúnem (misteriosamente» e controlam a 
economia mundial. Assim se fala de conspiração capitalista, comunista, judaica ou outra qualquer, 
• Quanto às burlas, já antigas, começam também agora a revelar-se falaciosas. A primeira é a burla 
do Terceiro Mundo: a ideia de que seria possível juntar os países pobres num «terceiro estado» que 
liderasse a revolução mundial, 
• A outra burla é a da «terceira via». Muitos iluminados tentaram apregoar a existência de uma via 
alternativa entre o capitalismo e o socialismo. A realidade encarregou-se de desacreditar estes vários 
sistemas intermédios, assim como desacreditara os outros dois extremos. 

 
Como se consegue desenvolver uma economia? Muito há a dizer sobre esta questão, mas agora só vale a 
pena sublinhar alguns pontos simples. 
 

• A primeira lição tinha de ser de Adam Smith.  
Isto quer dizer que o mercado, deixado a si próprio e às forças da concorrência, consegue não só o 
equilíbrio de maior bem-estar, como vimos atrás, mas também o desenvolvimento económico. 
• Schumpeter parte do Fluxo Circular da Vida Económica, que é a economia de equilíbrio geral 
walrasiana, para estudar o desenvolvimento. Este é um processo diferente da simples expansão das 
quantidades, o crescimento. O desenvolvimento «é uma mudança espontânea e descontínua nos 
canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio 
previamente existente». Trata-se de algo novo, de uma inovação. 

 
O que são inovações? A inovação é uma nova combinação. Engloba cinco casos: 

• Introdução de um novo bem, 
• Introdução de um novo método de produção, 
• Abertura de um novo mercado, 
• Conquista de uma nova fonte de matérias-primas, 
• Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria. 

Quem fez as inovações é o empresário. 
 
Para Shumpeter, o crédito só se entende como a forma de o empresário ter acesso ao capital, que só 
tem sentido com relação ao desenvolvimento. O lucro é a remuneração do empresário e, assim, se 
distingue do juro, que é a remuneração do capitalista. «Sem desenvolvimento não há lucros e sem lucros 
não há desenvolvimento». 
 
Desta varias considerações, é possível agora identificar alguns dos principais elementos da oferta 
económica para uma estratégia eficaz de desenvolvimento. 
 
Daí que o mercado mundial, o maior de todos, seja um grande motor de desenvolvimento, e a abertura 
comercial financeira às relações internacionais constitua um passo quase obrigatório para um processo 
de desenvolvimento bem sucedido. 
 
John Stuart Mill caracterizava o desenvolvimento como uma corrida entre o progresso tecnológico e os 
rendimentos decrescentes, o que põe em destaque que o progresso é uma luta constante entre o saber do 
homem e a Natureza. 
 
Mas o principal motor do desenvolvimento não são as máquinas, o dinheiro, a terra ou a técnica – é o 
ser humano. 
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3.1 - As tendências do crescimento 
Muita investigação foi paliçada na busca destas tendências do crescimento. No entanto, se quisermos 
centrar-nos no essencial, podemos dizer que os principais factos estilizados da evolução económica de 
crescimento se podem resumir em algumas ideias muito simples. 
 
A formulação mais conhecida e aplicada destas ideias é a dos «seis factos estilizados» que Nicholas 
Kaldor, um economista húngaro da Universidade de Cambridge, apresentou em 1958, são eles: 

• O produto real por trabalhador cresce a uma taxa aproximadamente constante, 
• O stock de capital por trabalhador cresce a uma taxa aproximadamente constante; 
• O ratio capital-produto tem uma tendência horizontal, 
• A taxa de lucro tem tendência horizontal, enquanto a taxa de salário cresce a uma taxa mais ou 
menos constantes, 
• As remunerações totais do trabalho e do capital repartem o produto total em partes mais ou 
menos fixas, 
• Existe uma grande variabilidade nas taxas de crescimento do produto por trabalhador entre países. 

 
Resumo Geral, paginas a 417 – 422. 
 
 
 
 
 
 


