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CAPITULO 1

TNlRODUçÃO

A Era da Cavalaria chegou ao ffm; sucedeu-lhe
â dos sofìstas, economístas e contabilistâs.

Edmund Burke

Ao iniciar a suâ leltura estará provavelmente a
lnterrogar-se: Estudar economia, porquê? Na rea-
lidade há lnúmeras razöes para o fazer.

Alguns estudam economia porque esperam vir
a ûca¡ ricos.

Outros receiam vir a senti¡-se como analfabetos
se náo Conseguirem compreender as leis da oferta
e da procura.

Há também quem se preocupe em aprender a
forma como uma recessão ou â subida dos preços
do petróleo afectará o seu futuro.

mia poderá ajudálo também a investir o que pou-
par dos seus rendimentos. Claro que o estudo da
economla não fará de st um génlo. Mas sem a eco-
nomla "os dados da vida serão sempre lançados
conba õi".

Não hâ necessldade de lnsisür no âssunto. Es-
peramos que venha a descobrir que, aiém de úUl,
a economia ê, por st p¡óprta, um terreno fascinante.
Gerações de estudantes, frequentemente com sur-
presa, têm descoberto como a economia pode ser
tão fascinante.

Por guem os Sinos Dobram

Todas estas razões, e muitas outras, têm sen-
tido. Contudo, temos de reconhecer, existe uma
razâo fundamental para aprender as lições básicas
da economla.

Durante toda a sua vida - desde o berço até à
sepultura - irá defrontar as verdades cruéis da
economia. Como eleitor, irá tomar decisões sobre
assuntos - orçamento do Estado, regulamentação
industrial, impostos e comércio internaclonal -que não poderao ser entendidos enquanto rìáo tiver
dominado os rudimentos desta matéria.

Escolher a sua prolìssão será a decisáo econó-
mica mais importante que lrá tomar. O seu futuro
depende não só das suas capacidades mas tâmbêm
da forma como as forças econômicas que estáo fora
do seu controlo afectam os seus sâlá-rios. A econo-

OQueÉaEconomía?

A economia cobre todos os tlpos de assuntos.
Mas no essencial está dedicada à compreensâo de
como a sociedade faz a afqctaçáo dos seus recur-
sos escassos. Simultaneamente com o estudo das
consequências da escassez a economía tenta des-
cobrir os lOOl puzzles davr:da quotidiana.

Alguma Vez Desejoü Saber...

Sem dú!'tda alguma, já colocou inúmeras ques-
tões económicas ainda antes de ter pegado no seu
primeiro manual de economia, Deve ter chegado à
primelra aula com perguntas do tipo:

Por que razão se preocupam as pessoas com o
défìce orçamental do Estado? Ouais são os efeitos
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do dé{ìce o¡çamental na inflação? A propósito, por
que se preocupam as pessoas com a inflação? por
que são alguns tndivíduos rlcos e outros sáo po-
bres? Por que rejeitaram os paises da Europa do
Leste o sociâ-lismo e por que se congregaram na
construção de uma economia de mercado? O que é
exactamente uma economla de mercado? O que
sucederla se impedíssemos a entrâda nos Estados
Unidos dos automôveis estrâ¡gei.ros para .'proteger"

os trabalhadores e as empresas nâcionais? por que
é por vezes dificil encontrar um trabalho tempo-
rário.de Verão? E por vezes é fáctl? euanto me vai
custar efectivamente a frequência da rniversidade?

Redescoberta do Mercado

Como discìplina académtca, a economia tem
dois séculos. Ádam Smith publicou o seu li\,To pio-
neiro ,4 Riqueza das Nações em 1776, um âno no-
táve1 também pela Declaração da Independênciat.
Não é uma mera colncidêncta os dols documentos
terem surgidÕ no mesmo ano. O movimento pela
libertação poliüca da tiEnia da-s mona.rquias euro-
peias surgiu quase slmultå.neamente com as tenta-
tivas de emancipação dos preços e salârios da
pesada regulamentação estatal.

O contributo de Adam Smith fot o de ânåIisar o
modo como os mercados organizavam a !'lda eco-
nómica e geravam um rápido crescimetto eccnó-
mico. Der¡onstrou que um sistema d€ preços e de
mercados é capaz de coordenar os individuos e as
empresas sem necessidade de qualque¡ direcçáo
cer¡trai. guase um século depois, quando as dinâ-
micas empresas capitaltstas dos caminhos de
ferro, dos têxteis e de outros sectores estendiam a
sua lnfluência a todas as reglões do mundo, apa-
receu a poderosa critica do capitalismo: O CapLtøL,
de Karl Marx (1867, f885, 1894). Marx proclamou
que o capitalismo estâ!.a condenado e que em breve
lhe sucederiam depressöes económicas, levanta-
mentos revolucionários e o soclalismo.

Nas décadas que se segulram os acontecimen-
tos pareclarn confïrmar as profecias de MaE(. O pâ-
nlco económico e as profundas depressões dos
anos 90 do século passado e dos anos 30 do actual
levaram os intelectuais do século )Q( a questionar
a viabiiidade do capitalismo da empresa privada.

t Declaraçäo da Ind€pendência dos Ð. U. A. (N. do T.)

Os socialistas começaram por aplicar o seu modelo
na Unlão Soviética em 1917 e por volta de 19BO
cerca de uût terço do mundo era regido por dou-
trinas marxistas.

Contudo, em 1936, na sequênciâ da cra¡de De-
p¡essão, John Malmard KEmes publico.o. A Teor¡.a
Gerøt sobre o Emprego, o Juro e o D¿nhe¿ro. Esta
ob¡a fundamental descrevia uma nova abordagern
da econornla que ajudaria as politlcas governamen-
tais, fiscais e monetá.rias a suavÍzaf os maiores es-
tragos dos clclos económicos.

Nos anos BO deu-se uma reviravolta. Os países
capitalistas do Ocidente e os países socialistas do
I-este rcdescobriran a capacidade do mercado para
gerår rápidâs mudanças tecnológicas e elevados
padröes de vida. No Octdente, os governos redu-
zlram as peias regulamentadoras na indústria e
liberaltzaram os preços. O fenómeno mais dramá-
tico ocoEeu na Europa do Leste, onde a revolução
paciftca de 1989 forçou os países socialistas a
aba¡dona¡ o seu apalrelho de planeamentc cent-.al
e a permitl¡ que as forcas do mercâdo se desen-
volvessem novamente. As perspecûvas fundamen-
tais de Adam Smith foram redescobertâs mals de
dols séculos após ele ter esc¡ito A Riqueza d'''s
lVações.

Ðefïnições de Economia

Orìal é exâctamente o assurrto que os econo-
mistas têm anallsado desde Smith a Marx e até à
actualidade? Eis âlgumas definições de economia:

a ,A".ec-onomia analisa quois os bens que são pro,
duzidos, como são produzidos esses berrs e para
quem são produzidos.

o A ciêncla económica analisa os movlmentos
globais da economia - tendências dos preços,
da produçáo, do desemprego e do comérclo ex-
terno. Uma vez conhecidas essas tendências,
a ciêncla ecorìómlca ajuda a desenvolver poli-
ticas com as quais os governos podem melhora¡
o funcionamento da economia.

a A economia é o estudo do comérclo entre paí,
ses, Ajuda a eÐìtcar porque os paises exportam
uns bens e lmportam outros e analisa o efelto
da imposição de barreiras econóqlicas nas fron-
telras nacionâis.

a

!

m¡
de

cir
dr
os

ec
nc
tu
dt
far

co
Es
do
te¡
el
nir
atl

a(
Ál
do
ir¡l
de

Pr,

A

ou
de
ca
nh
cr¡
So
pli



e De-
eorla
Ðsta
rgem
men-
:s es-

:1ÍSeS
.rs do
para
ados
',¡rdu-

.:ia e

ãmá-
uçåo
las a
! ìtral
.;en-
iûen-
.is de
t das

:delo
1980
dou-

, pro-
i)<7ra

a A economia é â ciêncla da escolha. Estuda como
os lndividuos decldem usar os recursos produ-
tivos escassos ou limitados (trabalho, equipa-
mento, conhecimento tecnológico) para pro-
duzir diversas mercadorias (tais como cereals,
sobretudos, concertos e míssels) e distribuir
esses bens para consumo.

a A economia é o estudo do dinheiro, da banca,
do capltal e da dqueza.

É uma boa lista e poderla prolongâr-se muito
mais. Mas em todas estas defìniçóes poderiamos
descobrir um tema comum:

A eco¡omia é o estudo da forma como as so
ciådades ulilizam os recursos escassos para pro-
duzir bens com valor e como os distribuem entre
os seus diferentes membros.

No nosso estudo dlstlnguiremos entre mâcro-
economla, que estuda o funclonamento da eco-
nomia como um todo, e mlcroeconomla, que es-
tuda o comportamento dos componentes indivi-
duais tais como as indústrlas, as empresas e as
famílias.

No estudo da mlcroeconomia, examinamos o
comportamento de partes indivlduais da economia.
Estudâ"rÊmos, entre outras coisas, como sáo lìxa-
dos cada um dos preços, conslde¡aremos o que de-
termina o preço da terra, do trabâlho e do capital
e irìvestlgaremos âs forças e as fraquezas do meca-
nlsmo do mercado. A microeconomia ê a economia
através de um microscóplo.

Na macroeconomia, pelo contrário, exarnlna.lnos
a economia através de uma lente grande-angular.
A macroeconomia examina como sâo determina-
dos o nÍvel e o cresclmento do produto, analisa a
inllação e o desemprego, inda€a sobre a oferta total
de nìöèda ¿ iävestiga a razão por que certos paÍses
prosperam enquanto outlos estagnam.

A Abordagem Científlca

Tente imâginar como podertam Srnith ou Keynes
ou os economistas contemporâneos tentar respon-
der às questões profundas e dificeis que se colo-
cam à economla. Como poderia alguém vir a co-
nhecer de uma forma preclsa e cientifica por que
cresceu o Japã.o rapldamente enquanto a União
Soviêtica estâgnou? Poderáo os economlstas ex-
plicar efectivamente por que alguns indivÍduos são
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extremamente ricos enquanto outros dificilmente
ganham para uma refeiçã.o diária?

Claro que os econoriistas nã.o têm o monopólio
da verdade acerca das questões lmportâ.ntes da
actualidade. De facto, multos fenómenos são rral
compreendidos e multo controversos. Mas os eco-
nomlstas e outros cienüstâs desenvolveram técnl-
cas - por vezes designâdas por a.b ord.agem cÞntí-
¡Êca - que lhes perrnitem avançar na cwpreensão
das forças complexas que åfectåm o crescimento
económlco, os preços e os sal¡irios, a reparttçã.o do
rendimento e o comêrcio lnternacional.

Obseruc.çAo. Umâ das mâlores fontes do conhe-
cimento económlco é a observação dos assuntos
econômicos, espectalmente os derlvados dos regis-
tos hlstórlcos. Por exemplo, considere a inflação,
que é uln termo que signiûca o c¡esclmento do nível
geral dos preçosr. Os cidadã.os, os banquelros e os
dirlgentes políUcos preocupam-se frequentemente
com â tnflaçâo e tomaln medldas dolorosas, como a
contracção do produto e o aumento do desemprego,
para prevenir ou reduzir â ameaça da inflaçâo.

Como poderemos compreender os piejuízos
causados pela tnflaçâo? Uma forma é estudar as
inflações do passado. Por exemplo, Alvesügaremos
Írais adiante a iJxflação aleIfiã. dos anos 20 durânte
a qual os preços aumentaram I 0OO 0O0 OOO OOOoib

em dois ânos. Disto resultou a destrulção da r¡-
queza da classe média, a instâbtlldade social e,
muitos asslm pensam, apressou a subida de Hitler ;
ao poder. Pelo exame dos lmpactes de formas tão
violentas de inflaçáo poderemos compreender as
inflaçoes mais moderådas dos anos 70 e 80.

O ûlósofo George Santayarìa escrer,€u que aqueles
que esquecem o passado estão condenados a repeti-
-lo. Os economlstas podem tamtrém aprender com
o estudo da historia, cujas üções podem r,'trtualmente
ser encontradas em cadâ página deste manual.

Ánôlise Eco¡¡.ômíco' A}:istória e os factos säo
essenciais para uma ciência empírlca como a econo,
mia, mas os factos não podem contâ-r a sua própria

I O tratameirio e compreensåo dos assuntos económlcos exige
um vocêbulário especlaltzado. Se não estlver fâmillarizado coñ
uma determinada pala\,'ra ou fiâse, deve consultar o Clossárlo
que se encontra no ffnal do liv¡o, O clossárto tnclul a maioria
dos mals lmportantes termos técnicos económicos utllÍzados
neste li\,To. Todos os terrnos irnpr€ssos em negrlto são também
deflnfdos no clo6sárlo.
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histôria. À história registada temos de adicionar a
análise económica, pois só com o desenvolvimento
e o teste das teor¡as económicas podere.mos simpli-
Íicar e organiza¡'a amálgama de dados € de factos
numa perspectiva coerente da realldade.

O que stgniûca anô)tse economi.cd? É uma abor-
dagem que parte de um conjunto de pressupostos
e depols deduz logicamente algumas prevlsões
acerca do comportamento económico dos indiví-
duos, das empresas ou dâ globaltdade da economia.

Por exemplo, considere as tentativas de ¡estrln-
gir a tmportação de bens estrangeiros de modo a
"protege.r" os trabalhadores e empresas nacionais
da concorrência externa, Noe últlmos aIlos, os Es-
tados Unidos compraram ao exterior muito mais
do que venderam. Como resultado o emprego nas
indústrias kalsformadoras americanas diminuiu.
Os trabalhadores das lndústrias automóvel, da sl-
derurgia, de máquinas e têxtil queixavam-se de
que a "mão de obra externa mais ba¡ata' lhes es-
tava a custar os seus emp¡egos. Propuseram a li-
rnltação das importaçóes de ber¡s manufacturados
para saìvaguardar os empregos dos trabâlhadores
americânos. Um exemplo dessas restúções é a rÍ-
gida contingentação das lmportaçöes de têxteis.

Pode-õe argumGntar lndeffÐldamente sobre os
impactes de tais festrições à tmportação. Os econo-
mistas preferem usar a arrálise da oferLa-procura
pa-ra determina-r o irnpacte das rest-riçöes ao comér-
clo como as relatlvas às importações de têxteis.
Essa análise.demonstra que.a ¡estrlção dâ irnporta-
çã.o dos têxteis tenderá a aumentar o número de
postos de trabalho da indústria nacionàl de têxteis
mas, ao mesrno tempo, ifá aumerrtar os preços do
vestuário para os consumidores e bâixat o rendi-
mento nacional total, De facto, o estudo de suces-
sivos casos conflrma a justeza destas previsões.

Nas páginâs que se seguem, irá encontrar uma
grande !'arledade de lnstrumentos analÍticos: oferta
e procura, funções de custo e outras. O domínio
desses instrumentos ê essencial para a compreen-
såo das controversas questões económicas do pas-
sado, do p¡esente e do futuro.

A'tâlí.se Estatí.stic@. O entendlmento perfeito da
actividade económlca baseia-se no uso de dados
económicos e da análise estatística. Os governos e

ñ,,l-lr^^* uauss t{uL ¡rur
podem aiudar a analisar quantitati!'amente o com-
portamento económico. Enquanto o tratamento

dessa informação eldge técnicas at'ançadas de pro-
babilidâdes e econometria, a compreensão dos re-
sultados exige apenas leitura atenta e bom senso.

Onde deveremos aplicar a estatistica? Supo-
nhamos que pretendia €aber por que ganham as
mulheres, em médiâ, apenas 600/0 do que ga¡ham
os homens. Com milhões de trabalhadores diffcil-
merite poderá esperar compilâJ uma história indi-
vidual de cada um para eq)licâr aquela disparldade.
Em vez disso, poderá coligir dados represer¡tativos
dos saláiios dos homens e das mulheres, junta-
mente com as suas caracterÍsticas pessoais (edu-
caçåo, aflos de e)ap€riênda, ocupaçáo, etc.). Na posse
dcsscs dados, utiliz€ então os métodos estatístlcos
para estlfnar qual a parcela da dtferença de remu-
nerações entre os homens e as mulheres que ó de-
vida às diferentes carâcteristlcas. Por exemplo,
estudos efectuados concluíram que uma parte sig-
ni.ûcativa da diferença dos rendimentos está asso-
clada ao facto de os homens, em média, integra¡em
há mâls tempo a força de trabalho e terem ingles-
sado em gera-l em prolissões melhor remune¡adas,
Mas, ao fim e ao cabo, uma parte significativa das
diferençås salariais peÍnanece inexplicada leva¡rdo
alguns a pensar que â diferença que substste é de-
vlda a dlscrlmlnaçâo.

Experíèn.císs. O mundo da economia é tremenda-
mente complexo, com útlhöes de fârnÍüas e millìä.res
de milhões de preços. Os economistas, seguindo
umarióïäê ëòllmulante vÍa" estão a voltår.se para
o laboratório e para outras e)<perlências controiadas
com vlsta ao estudo dos fenómenos ecortómicos.

estâbelece urna er:periência corìtrolada ao dividír a
populaçáo em dois ou mais.g:upos, cada um dos
quats é tratado exactamente da mesma forma,
excepto no que respeita a um único factor. O cien-
tista quantifica entáo o impacte do factor em aná-

. llse, maratenda os restÍtntes ír'Lfluêncíos constarltes.
É mais dificil leva¡ a cabo uma experiència na

economia do que nas ciências laboratorlais. Para
começa¡, os econofn¡stâs nao podem medf as vadá-
veis econômicas com a precisão que os clenüstas
fislcos atingem na quantjfìcação da massa, da ve-
locidade ou da distância. Além do mais, é dificil
reproduzir a economia real num laboratório,

tas confiam cada vez mais nas eKperièncias parâ
explicar o comportamento económico. Por exemplo,
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num grupo de experiências controladas ao longo
das duas últimas décadãs, os ecorìomistas medi-
ram as reacções dos tndivíduos aos diferentes ti-
pos de polÍticas governamentais para a elevação
dos rendimentos dos pobres. Essas experiênclas
foram extremamente út€is para mostrar como as
alteraçóes das polÍtlcas governamentais poderiam
âfectar os hábttos de trabalho dos indivíduos e o
comportamento qua.nto à poupança. Actualmente,
outras experlênclas examinam o comportamento
dos mercados com um pequeno número de produ-
tores.

Estas quatro técnicas - observaçåo. análise
económlca, anâllse estatíqticâ e experiênclas -constituem â via pela qual a ciência económica
av¿rnça. Um novo ptlzzle slurge todos os dtas. Em
resposta, os economistas testam novâs ldeias e

rejeltam as antlgas e a ciêncla económica vai evo-
lu.lndo e modlfìcando-se. Os rrânuais consubstan-
ciam tånto o saber adqutrido como a,s actuâis con-
trovêrsias. Mas, passada uma década ou duas,
novos factos teráo demrbado as velhas teorias e as
questões evoluirão de rìovo.

Armadilhas do Raciocinio Económico

Em todas as áf:eas da econofnia, nas nov¿rs como
nas velhas, algumas armadilhas permanecem no
caminho do economista sêrio. Esta secçã.o passa
em re\dsta algünTás delas.

Esqüecimento de "Manter
o Restante Constante"

A maioria dos problemas económicos envolve
várias forças que lnteragem simultaneanente. Por
exemplo, o número de automóveis comprados num
dado ano é determinado pelo preço dos automó-
veis, pelo rendtnentf, dos consumidores, pelos pre-
ços da gasolina, etc. Como poderemos isolar o lm-
pacte nas vendas de automóveis de uma única
variável, por exemplo, o preço da gasolina?

Como assinalámos na discussão ace¡ca das ex-
perièncias controlâdâs, o passo fundâmental para
o isolamento do impacte de uma única variável é

manter o restante co¡ßtante. Esta importante
frâse signiffca que a variável em apreciaçáo é alte-
rada enquanto as outras variáveis são mantidas
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constartes. Se qulsermos medir o tmpacte dos pre-
ços dos automóveis no número de carros adqui-
ridos, teremos de exarnilìa.r o efeito da vartação dos
preços dos automóvels ao mesmo tempo que asse-
guramos que os rendimentos do consu¡ridor, os pre-
ços da gasolina, as taxas dejuro e outras vadávels
permanecem inalteradas - que tudo o 'restante se
mantém constant€".

Suponha que estava ùìteressado em determ¡nar
o impacte nas vendas de automóveis do grande au-
mento dos preços da gasolira que se seguiu à crise
do golfo Pérslco no flnal de 1990. A sua análise
seria complicada porque os rendlmentos dos con-
sumidores diminuiram ao mesmo tempo que aumen-
tavam os preços da gasoltna. Contudo, deve tentar
isolar os efeitos da subida dos preços da gasolina
estimando o que acontecerla mantendo-se o res-
tante constante, A não ser que exclua os efeitos da
varlação das outras variáveis, não poderá de uma
forma precisa determinâ.r o tÍrpacte da rtiação dos
preços da gasolina.

A Falácia Post Hoc

Um erro vulgar nos estudos de relaçöes de
causa e efelto é a falácia do post hoc. Um exemplo
clássico da falácia do post twc ê a crençâ do feit-
ceiro da sociedade p¡:lmitiva de que para matar o
seu inimigo eram necessárlos tanto a feltiçaria
como um pouco de arsénio. Existe depois a análise
do Dr. Optimista de que, após o governo ter redu-
zido as taxas dos impostos, a recelta total dos im-
postos irá começar a aumentar. O Dr. Opümista
reclama: "Ah!, se baixa¡mos as taxas dos impos-
tos, qunaentarenos os rendimentos e reduziremos
o défìce do Estado." Neste caso temos igualmente
a falâcla post hoê .

O facto de o acontecimento A ocorrer a¡rtes do
aconteclmento B não prova que o acontecimento A
seja â causâ do acontecimento B. Concluir que
"depois do acontecimento" implica "por causa do
acontecimento" é cometer a falácia do post hoc.

O feitÍceiro cometeu a falácia do post hoc porque
conclulu que a feitlçaria causou a morte porque a
precedeu. A falácia do Dr. Optimista foi pressupor
que a redução de impostos seria responsável pelo

2 Dm lógica é co[hecÍda como a fâlácia posf hoc, ergo ptoptet tþc
(traduzldo do lath coúo "depoiÊ disto, logo devtdo a tåto ') ,
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aumento das receitas do Estado. Foi ignorado o
facto de que a economia em crescimento estava a
aumentar os rendimentos dos lndivÍduos c podcria
ter aumentado a receita dos impostos ainda mais
sc os impostos nåo tivessem sido reduzldos.

O conjünto Nem
Sempre !ô a Soma das Fartes

Já alguma vez viu pessoas a levarrtarem-se num
campo de futebol para terem um melhor ângulo de
visão? Descobrem geralmente que depois de toda a
gente estar de pé a vista não melhorou nada. Este
exemplo, em que o que é verdade para um indi-
viduo não é necessariamente verdade para todos,
ilustra a "falácia da composiçao", que se deûne como
se segue:

A falácta ds composição é o erro conceptua-l de
que o que é verdadelro para r¡rna parte é necessa¡ia-
mente verdadelro para o conjunto.

Os exemplos seguintes sáo afirmações verda-
deiras que podem surpreender as pessoas que te-
nham caido na falácia da composição:

a As tentativas dos individuos para poupar mais
durante uma d-epressão podem reduzir a pou-
pança total da comuntdade.

a Se um único indivíduo recebe mais dinheiro,
' ficará mais rico. Se todos receberem mais di-
nheiro, ninguém ficará mals rico.

a O--s Estados Unidos podem beneñciar com 4 redu-
çáo de direiic's aduarreiros ssbre os bens impor-
Lados mesmo que os outros paises se recusem a
t)aixar os seus.

a Se lodos os agricultores obtlverem urna grande
colheita, o rendimento total da agricultura irá
provâvelmente diminuir.

Para ver como funciona a falácia da composiçáo
(ou do conjunto?) atente num último exemplo.
Uma produtora de milho trabalha a-rduarnente para
aumentar os rendimentos, aplicar a quantidade
certa de fertilizante, etc. Se tiver êxito no aumento
da produção entáo o seu rendimento irá crescer
significativamente. Mas se ¿odos os agricultores
forem bem sucedldos no aumento da sua produção
o preço do milho poderá dtminuir tarìto que o total
das vendas de milho (preço vezes a quantidade)
diminui elècuvamente. Isto demonstra que o que
se verifica para um individuo não se veriffca neces-
sariamente para o gÏupo.

Ver-se-á, ao longo deste livro, que såo verda-
deiros todos os aparentes pa-radoxos referidos atrás.
Náo há fórmulâs mágicas ou tfuques escoodidos.
Pelo contrárlo, são exemplos em qu€ o que parece
verdadciro para os indivíduos nem sempre é ver-
dadeiro para a sociedade como um todo.

Subjectividade

Talvez o maior obstáculo ao domÍnio da ecoûo-
mia derive da su.bjectfuíd.ade q:ue levanos pâra o
estudo do mundo que nos rodela. Pensamos por
vezes que o obJectivo dos nossos estudos é desco-
bri¡ uma realidåde objectlva - aprender os.factos
e leis da natureza ou da economla.

A1iás, aprender não é assim tã.o simples. guando
somos novos, as nossas mentes estáo recepflvas â
no!'as idéias. À medida que crescemos, começâmos
a organi¿ar as nossas ldeiâs e a aprender o mundo
a partir das nossas famÍlias, amigos e professores.
Mâs logo que começaluos a entende!'o nosso mundo
começamos a lìcar prisioneiros do nosso próprio
conhecldìento. Crescer no planeta Terra foi natì.rrâl
para os primelros cientistas que pensavam que o
resto do universo girava em torno deles. Tendo cres-
cÍdo na América dos nossos dias, podernos ür a desco-
brlr como é dificil entender as revoluçÕes económicas
que tùn luga.r no Japâo ou na Europa do l€ste. Aûnal,
a forma como apercebemos os factos observados
depende do enquadrarnento teórico que usamos.
. Os clentistas såo como as outras pessoas. São
prisloneiros dos seus preconceitos teôr¡cos, Se
aprenderam bem a lisica de Newton, os fisicos po-
derão efectivamente ver restringida a sua com-
preensão da teorla da relatividade de Einstein.

Essa é a razão por que a ciência pertence aos ..

Jovens. Os velhos "sabem" demasiadas coisas que
náo sáo verdadeiras mas que nâo podem desa-
prender. Uma ilustraçâo convincente é dada pelo
Prémio Nobel Max Planck, o fislco de renome pela
sua descoberta revoluclorrária da teoria dos quanta.
Na sua Sc¿enfinc.AutobíagrøphA, Planck registou o
que observou no desenvolvimento da fisica:

Estâ experlêricia também me deu â oportunidade
de constatar um facto - ext¡aordinário na minha opi-
nião. Uma nova verdade científica não t¡iunfâ pelo
convencimênlo dos seus oF4slLores. esclarecenCo-os,
mas â¡tes po¡que esses opositores acabam por morrer
e surge umâ nova gerâçåo que com e1a está familiâ-
rizada,
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Esta lição aplica-se à economia, onde os gtgan-
tes como Smith, Marx e KeJmes - de facto, todos
estes nomes aparecem na árvore genealóglca da
economia representada no verso da contracapa
deste livro - transformaram o conhecimento eco-
nómico através da conversáo dos jovens e dos es-
piritos âbertos.

A Lei da Escassez
É, ttm Pâ.ssø.ro? um simples desenho llustra a Agora que já vimos como a economia progride e
subjectlvidâde que exlste em qualque¡ ciênciâ. aprendemos algumas das a-rmadllhas que surgem
O desenho (b) na Figura l-l representa um pás- no camlnho do conhecimento económico, voltemo-
saro a olhar para a esquerda? Ou é um antÍlope a -nos pa-ra um dos conceitos fundamentais da eco-
olhär para a dtreita? nomia.

Não existe uma resposta correcta. Oualquer A escaesez é um facto central na economla.
uma pode ser verdadeira, dependendo do contexto. Os economistas estudam a forma como os bens såo
Na presença do bando de pássaros representados produzldos e consumidos e potque os individuos
na Figura 1-I(a), muitos pensarâo que a imagem dese;am consumir multo mais do que a economiâ
em (b) é de um pássaro. Mas Junto à mâ-nada de pode produzir. Se pudessem ser pioduzidas infl-
ântílopes de {c) pensariam que era um antilope. nitas quantidades de qualquer bem ou se os dese-

O mesmo se passa com os factos e teorlas eco- jos humanos fossem totalmente satisfeitos, as pes-
nómicâs. Apôs ter estudado e aprendido um corpo soas não se preocupa-riam acerca do uso efìciente
de princíptos cientílicos a sua compreensão da rea- de recursos escassos. As empresas não neces-
lidade será: diferente. Esta perspecttva ajuda- sltariarn de se preo"r-,p.t.o- o *o 

"lìciente 
do t¡a-

-nos a compreender por que pessoas que vivem no balho e dos materiais e o governo não necessitaria
mesmo planeta podem ter percepções econórnlcas de lutar contra impostos e despesas. Além disso,
fundasrentalmente dlferer¡tes - po¡ que pensam dado que cada um de nós poderia ter tanto quanto
uns que os mercados sâo a melhor formá de orga- lhe aprouvesse, ninguém se preocuparia acerca da
nizar a economla gnquanto outros sáo partldártos repaltiçâo do rendimento entre os diferentes tndi-
do planea-mento central socialista, ou por que sâo víduos ou classes.
os Programas de bem-estar admlrados por ulrs e Num tâl paraíso da abundâ.ncia, não haveria

. vilipe¡d¡aqos po! gu-Fgs. ber¡s ecorómicos - bens cuja oferta é escassa ou

Pássaro ou

(a) (b) (c)

Figura 1-1. Os mesmos factos Podem signif¡car h¡stórias d¡férentes para observadores científ¡cos que
usem óculos teóricos d¡ferentes
(b) é um pássaro ou um antílope? Quando se tapa (c) a maior
parte das pessoas pensa que é um pássaro. Mas quando se
tapa (a) a maior parte pensará que é um antílope. Assim,

as d¡ferentes percepções afectam as perspectivas das pes-
soas sobre a política económica. lFonte: N. R. Hanson, pattems

ol Discove(y, (Cambr¡dge Un¡versity Press, Londres, 1961).1

0

De modo que, estejamos avisados para questio-
nar a inevitável subjecti!'idade das nossas própdas
convicções e Íilosoûas e para ter a abertufa de espi-
rlto em relaçã.o a perspecüvas que sejam diferentes
das nossas.
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limitada. Não haveria necessidade de economizar pode rûelhorar a qualiûcaçáo de um advogado; uma
no consumo e de facto a economia deixaria de ser melhor compreensão das determifrantes do custo e

uma ciênciâ vital. Todos os bens seriam livres, do rendimento produzirá melhores decisões em-
como a areia no deserto saudita ou a água salgada presariais. O médico, o investidor e o âgricultor,
da praia. todos precisam de conhecer contabilldade e a rcgu-

Mas nenhuma sociedade atingiu a utopia das lamentação para atlngir a máxima satisfaçåo e o
possibilidades ilimitadas- Os tens sâo limitados máximo lucro nos seus negóclos.
enqua¡to os desejos pajîecem infinitos- Mesmo nos
Estados unldos' a economia mais produtiva de que Descricã.o e polí$ca êm Economla
há noticia, a produEäo não é suôcienlemente grande
para satisfazer os deseJos de todos. Uma investi- Além de ajudar as pessoas a perseguir o seu
gaçáo dos padrões de consumo revelaria que os objectlvo pessoal"a economia desenvolve o conhe-
indivÍduos pretendem e necessitam de aquecimento cimento das questões naclonais fundamentais.
e relrigeração, tilmes e discos compactos, automo- guem náo tenha feito um estudo sistemáUco da
veis e computadores pessoais, concertos e diverti- economia sente-se limitado na ar¡álise consistente
mentos, tempo de lazer e de privacidade, ar puro e dos assuntos naclonais; é como um analfabeto a
águas limpidas, fâbricas seguras e ruas limpas, tentar ier.
e lnúmeros outros bens e serviços. Se Juntasse A economla desempenha dois papéls disuntos
todos os desejos depressa descob¡iria que slmples- na promoção da análise dâs questões económicas
mente nâo há bens e serviços suûcientes pa.ra såUs- nacionais. Ajuda em prlmelf,o lugar â compreender
fazer mesmo uma pequena parte dos desejos de a nossa sociedade - a descrever, ex.Dlicar e pre-
consuEìo de todos os individuos. A nossa produção ver o comportamento ecorìómico -, por exemplo,
nacional teria de ser multas vezes superior para as causas da pobreza. Mds, para muitos, o bene-
que o americano médio pudesse viver ao nivel médio licio ocorre quando o conhecimento econömico ê
de um médlco ou advogado. E fora dos Estados aplicado no apolo à definição de políticas que irao
Unidos, em parttelrlar na Áfrtca e na Ásia, cer¡tenas construir uma socledade melhor. A diferença entre
de milhões de pessoas sofrem de fome e de mlséria, descrição e prescriçåo é essencial na moderna eco-

Bem no cerrtro da economia está a verdade in- nomia.
questionável a que chamamos a lei da escassez,
que diz que os bens såo escassos porqlre não há Economirr Norrrl.otíva. vs. E,co;t.olrl'ílr Posítíua'
recursofsuffcierrtes para produzi¡ todos os bens Na economia temos de ser cuidadosos na distinção
que as pessoas desejam consumir. Toda a econo- ent¡e Froposiçóes positivas (ou factuais) e propo-
mia deriva deste facto fundamental. Porque os sições normativas [ou julgamentos de valor].
recursos sáo escassos temos de estudar como a A economla positiva descreve os lactos e o
sociedâde escoihe no menu possivel de bens e ser comportamento da economia. guais são as causas
viços, como as dlferentes mercadorias sáo produ- da pobreza nos Estados Unldos? Oual val ser o efeito
zidás e lhes é atribuido um preço e quem consegue da {ìxação de maiores impostos sobre o tabaco no
consumir os bens que a sociedade produz. número. dos fumadores? Sual foi o desempenho

económico dos paises socialistas quando compa-

A¡ utitizações da Þconomi" :l1t^com 
o dos paises capitalistas? Estas questões

podem ser resolvidas somente com referêncla a
-Sugêrimos anteriormente que o nosso conhe- factos - podem ser questöes fáceis ou dlfìcels mas

cimento económlco nos serve para goverÌìar as fazem parte todas do âmbito da economia posltiva.
nossas próprias vidas, cûmpreender a sociedade e A economia nornatiya envolve preceitos éticos
melhorar o mundo à nossa volta. As formas como ejulgamentos de valor. Deve o governo da¡ dinheiro
a economia rÌos pode ajudar lndividuaÌmente serão aos pobres? Deve o défìce do Ðstado ser reduzido
tao diferentes como as nossa próprias vidas. Com- através de impostos mais elevados ou de uma me-
preender o mercado bolsista pode ajudar os indi- nor ciespesa? Deveråo os paises socialistas intro-
víduos a gerf as suas próprias fìnanças; o conhe- duzir a proprledade privada e as bolsas de acções?

cimento da teoria dos p¡eços e da politica an¿i-trust Nâo existem respostas certas ou erradas a estas
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questões porque, mais do que factos, envolvem prin-
cípios e valores morais. Estas questões podem ser
debatidas mas nunca podem ser resolvidas pela
ciência nem pelo recurso a factos. Não existe uma
resposta correcta para questões como: até onde
poderá subir o nível da inflação, deve a sociedade
ajudar os pobres ou quanto deve um pais despen-
der com a defesa? Estâs questões são resolvldas
através de declsòes polÍticas, nao pela ciência eco-
nómica. Porque l)iscordam os Economistas

Nos últimos anos os economlstas ganharam a
A Economia no Qoverao reputaçáo de ser um conjunto curioso de indivi-

duos que nunca estão de acordo sobre nada. Um es-
Nos últimos anos, os economlstas passaram a critor queixou-se: "Mesmo que encostasse à parede,

ser os conselheiros dos presidentes e dos primel- lado a lado, todos os economistas, nem asslm che-
ros-ministros. A agenda politica está ca-rregada de gariam a acordo."
assuntos económicos: deveremos auúentar os im- Umâ análise mais atenta revela que os econo-
postos para dlmimrir o défice orçaméntal? Deve o mistas concordam multas mais vezes do que se
salário minimo ser aumentado? Deve o governo pensa. Existe um consenso genédco sobre muitas
proceder a um controlo mais apertâdo dâ banca? questoes da economia positiva, em particular em
Os dirígentes politicos necessitam de consultores temas de microeconomla tals como a importâncla
económicos para aconselhamento sobre questões do mercado na afectação de recursos, os ef€itos
tã.o complexas. ptejudictais de muitas ¡egulamentaçöes governa-

Cada vez rnals os aspectos internacionais da acti- mentais (tâis como as do controlo das rendas ou de
vldade €conórrdca preocupam os políttcos. quando dl¡eitos aduaneirosì e os beneficios do comércio e
o délice comercial do país começou a cresóer nos da espectalizaçáo.
anos 8O, o Congresso resolveu rever as leis do co- As maiores discrepåncias entre economlstas
mérclo internäcional. As pessoas temiam que os situam-se no terreno normativo. Os economistas
Estados Unidos estivessem a perder a sua vitall- discordam, tal como o resto da popuLaçáo, em ques-
dade Lecnológica e se transformasaem numa po- toes iésþèitáìites a dimensão adequada do governo.
têncla de segunda categorla atrás do Japåo e da ao poder dos sindicatos, à importância relativa da
Europa. E as preocupações cientÍfìcas acerca do ir¡flação e do desemprego, àJusta repa¡tição do ren-
aquecimento global do planeta originaram o apoio dimento e se os impostos devem ser aumentados
intemacional a medldas para a reduçã.o do eonsumo ou diminuidos. Estão tão divldidos como os seus
de energia. semelhantes sobre os gra¡des_t€m€.s politicos e mo-

Os chefes de governo têm constantemente de rais dâ actualldade.
tomar decisões vitais que envolvem a economla.
Naturalmente. os dirigentes nacionais nâo neces-
sltam, eles próprios, de ser peritos em economia.
Em vez disso, precisam de ser "consumidores" es-
clarecidos dos conselhos económicos contraditó-

De igual modo, poucos estudantes viråo a tor-
nar-se economista,s profisslollais. Muitos estudaråo
economla somente durante um semestre ou dois.
Este livro proporciona.rá uma rigorosa visão intro-
dutóúa sobre toda a matêrla. A sua visáo do mundo
nåo serâ mais a mesma após um úrrico semestre
de economla-

O No fim na nossa introdução retornemos breve-
mente ao tema inicial, Estudar economia, porquê?
Talvez que a melhor resposta tenha sido dada por
Lord Keynes nas últimas linhas do seu clássico
de 1936, A Teoria Gerql do Emprego, do Juro e da
DínÍLeiro:

As idelas dos economistas € dos ûlósofos políticos,
tanto quândo estáo certas como quando estáo erra-
das. têm mais força do que vulgarmente se Julga.
Nâ verdade, o mundo é governado po¡ pouco mais.
Os homens práticos, que pensam estar perfeitamente
Ii\,'res de quaisquer fnfluênclas intelectuals, sào geral-
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mente esc¡avos de al€lum economista defunto. Irados
de autoddade, ouvindo vozes do âlém, inspiram a sua
agltaçáo nalgum escriba académico de há ânos atrás.
Ëstou certo de que se exagerâ demaslado o poder dos

interesses vigentes quando comparado com â graduâl
sobreposiçáo dâs ideias. Não imedlatâmente, decerto.
mas âpós um certo periodo de tempo. Porque no campo
da economiâ e da fìlosoÂâ politica poucos são irrfìuen-
ciados por novas teorias após terem atingido 25 ou
30 anos de idâde, de modo que não é provável que se
jam muito recentes as idelas que os funcioná¡ios púb-

licos ou os politicos ou atê mesmo os a€ltadores åpll-
cam em relaçào aos acontecimentos corentes. Mas,
mais cedo ou ûiais tarde. pâra o bem e para o mal,
såo as idelas que são perlgosas, náo os lntefesses vi-
gentes.

Para compreender as ideias de geraçoes de eco-
nomistas e a forma como as aplicam aos proble-
mas da vida individual e às questões naclonais -
é, ern última insttutcia, a razào pnî que estudar¡1os
economia. c

coN

Econa
d€flni(
econo:

us

macro
us

QUEr

SÜMÁRIO -

1. o que é a economia? Economia é o estudo da forma como âs sociedades
decidem â utillzação de'recursos escassos passivels de usos alternativos,
para produzf bens de índole va¡iada e reparti-los entre os diferentes grupos.

2. Estuda-se a economia por variadas razões: Para compreender os problemas
que afectam os cidãdáos e a família; para aJudar os governos a promover o

crescimento e a melhorar a qualidade de vida, ao mesmo tempo que evitam
a depressão e a inflação e para analisar os fascinantes padröes do compor-
tamento social. Porque as questões económicas se colocam tanto na vida
diáriâ como a nível nacional, um conhecimento båsico da economia é im-
pféscindivet para a tomada de decisöes acertadas tanto pelos individuos
como pelos paises.

3. Os economistas e os out¡os eientistas Possuem uma varledade de armas que

podem ser empregues para atacar as questões económlcas. A análise da

:l",Tl1'.ï:::l:1ry:-'ï'1Tl:"e:::'^::i:::::-*,T::,:: ::Î::^*:'::
P¿u¡ uLo uu LUlr¡Pù

sam ser transformados em teses gcrâis. Frequentemente, os estudos esta
tísticos permitem a compreensão de situações complexas. E as experiências
permitem-nos tesiar dtferentes hipóiese económlcas

4. Na abordagem das questões económicas, tenha cuidado em evitar as habi-
tuais armadilhas. l,embre-se de mafiter o restante constante; considere a
distlnçáo entre as descrições e os juizos de valor; evtte a falácia do post hoc

e a falácia da composiçao; e reconheça a necessá.ria sut¡jectividade das nossas
otJservaçoes e teorias.

5. A economia baseia-se rra lei da escassez, segundo a quâl os bens sáo escassos
porque os indtviduos desejam muito mais do que a economia pode produzir.
Os bens económicos são escassos, nâo sáo liwes, e a sociedade tem de esco-

ther os bens restritos que podem ser produzidos com os recursos que tem
disponíveis.

1.

2.

3.
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CONCEITOS PARÁ' RE\¡TSÃO

Ecoromla
defL¡lções
economia normativâ

Ðs. economia Positiva
¡rlacfoeconomla

rrs. microeco¡tomla
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A lei d& escassc¿
bens lhÌes. bens económicos

Abo¡da8lem da ccono&ia
mantendo o restante cortstante
experlência cont¡olada
faláciâ da composição

falácia do post hoc

guEsToEs PARA DTSCUSSÃO

l. Dê cinco deflniçöes de eco¡romia, Ouâl é a mais com_
preensível?

2. Ðeflna cada expressáo com palalras suas: falácia do
post hoc mântendo o restante igual; economiâ posl_

tlva e economla normativa.
3. Defina bens económlcos e bens livres. Dê alguns

€xemplos de cada um deles. Pode indlcar ex€mplos
de bens que eram conslderados llvres e que agora sáo
bens económlcos?

4. Das seguintes afirmaçóes, tdentlfique quals såo as
nortnativas e quals as posltlvas:
(a) A crtse do Golfo Pérsico de l99O fez aumentar os

preços do pet¡óleo. o que levou a um menor con_
sumo de gasolina.

(b) A economta amerlcana cresceu muito mals râpf-
dame¡rte do que a da Untáo Sovléticâ.

' (c) Os pobres que o merecem nãb devem pagar im-
postos.

(d) As companhtas petroliferas estâo a ter lucros ex-
- --..- __ _ - cessi-r¡os; peto que den'larn ser sujeitas a um im- '

posto pâra a reduçáo dos lucros.
(e) O aumento dos preços dos aliinentos contrlbuiu

parâ a Revoluçáo FraÌìcesa.
5. Dê errcmplos das falácias da composiçåo d do post hoc.

A pnmeira tem surgido no debate sobre o fumo do ta-
baco e o cancro do pulmäo? (Náo, porquê?) Poderá a
segunda surEllr r¡aquele debate? (Sim, porquê?) Explt-
que cu{dadosamente o paradoxo dos rendimentos dos

âgricultores (o q!¡arto exemplo da secçäo dâ falácia
da composiçäoì.

6. O quadro êeguinte âpresenta dados sobre o escalã.o
superlor do imposto pessoal a nivel federal, sobre as
receltas do impoÊto pessoâl a nível federal e sobre o
rendlmento pesêoal total.

Taxa máxima
impo6to

Bêceitas
¡mpostos

($, m¡l m¡lhões)

Rendimenlo
pessoâl

($, m¡l milhõ€s)

'1980'

1984
1948

244
298
401

2259
3t0s
4646

70
50
28

Alguns poderlam argumentar que a reduçäo da
tåxa dos tmpostos levada efecuvamente o aumerito das
respecur"as receitas. Analise es¿e a¡gumeuto. Sual a
fâlácia que está em câusa?

7. A pedra tumular de Karl Marx contém as seguintes
palâvras.po.ele escrnÂs coui äìdâdðìte 26 anas:

Até ao presente os filósofæ têm apenas
' ldterpretado o mundo de vários modos.

PorérIr, o qtìe é ne{essário é transfo¡málol

Mârx acreditava nâ revoluçáo violentâ pâra elimi-
nar o sistema capltallsta, o qual, segundo ele, explo-
rava os trat alhadores. Pensa que existem âlgumas....-......
doençâs económicas da sociedade que podem ser ell-
minadas? Como faria para as elimlnar?
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Um gráffco é melhor que cem palawas
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Antes de dominaÌ a ciência económica, o leltor
deve aprender a trabalhar com gráfìcos. Os gráfl
cos são tão Ardispensáveis para o economista como
um martelo é para um ca4)inteiro. Portânto, se o
leitor não está familiadzado com a r¡so de diagra-
mas, deverá investf algum tempo na aprendiza-
gem da leitura dos grálìcos - será um tempo bem
emPregue.

o que é um gróJÊco? É um diagrama que mostra
como dois ou mais conjuntos de dados ou variá-
veis se relacionam entre si. Os gráflcos são úteÍs
em economia porque condensam muita informa-
çáo num pequeno espaço.

O leito¡ encontrará tipos muito diferentes de
gráficos neste lfi'ro. Alguns gráficos mostxam como
se modificam as variávets ao longo do tempo þeja,
por exemplo o interior da capa deste liwo); outros
gráficos mostram a relâçáo €ntre diferertes vaJiá-
veis (daremos um exemplo a seguiri, Cada gráÍìco
no llvro auxlliará o leitor a compreender uma lei
ou uma tendência económlca.

A F ronteirs de Possibilid¡des de Produção

Um dos prlmeiros griâficos que o leitor encon-
trará neste texto é o da fronteira de possittilidades
de produçáo. Em qualquer momento do tempo, um
país pode apenâs produzir uma certa quantidade
de bens e sersiços a partir dos seus recursos limi-
tados: tanto de gasollna, tanto de óleo alimentar,
tantos aviÕes, etc, No entarito, náo pode ser produ-
zido mais de um bem sem que se produza menos
de um outro: por exemplo, quanto mais gasolina se

produzlr, menos óleo alimentar pode ser produ-
zldo.

Em economia, representamos esta ltmitaçao do
potencial produtivo de rrm país através de uma
f¡oateira de possibllidades de produçeo (.F:PÐ.

A EPP representa a máxima quantidade de um par
de bens ou sen¡iços que pode ser produzida com
os fecursos de uma economia, admitindo que to-
dos os recu¡sos estão plenamente utilizados.

Anallsemos um exemplo simples uutizândo pro-
dutos alimentares e máqulnas. os dados essen-
ciais para a FPP encontram-se no guadro IA- l.
Dos dols conjuntos de dados, um dá as produçoes
possíveis de produtos alimentares e o outro dá as
produções possiveis de máquinas. Cada ûível d€
produtos alimentares é conjugado com o número
de máquinas que podem ser simult-aneamente pro-
duzidos, o leitor pode ver que quando a produçào
de alimentos aumenta a produção de máquinas di-
minui. Assim, se a economla produz lO unidades
de alimentos, pode produzir no máximo 14O má-
quinas, mas quando a produção de alimentos é

de 20 unidades, apenas podem ser produzidas l2O
máquinas.

Gráfico das Possibilidades de Prodúçåo

Os dados mostrados no Quadro IA-1 também
podem ser apresentados sob a forma de gráfico.
Para construir o gráfico, representamos cada um
dos pares de dados do Quadro IA- l por um ponto
num plano bidimensional. A Figura lA-l mostra
num gráfico a relaçáo entre a produção de alimen-

Qu
al¡r

Oc

Patl

b¡ni



:odu-

åo do
uma

f"pP).

ì Par
',rom

to-

tos e a de máquilras representâda no Ouadro 1A- 1.

Cada par de números é representado por um único
ponto no gráfico. Asslm, a linha A no guadro 1A-1

é representadâ pelo ponto,4 na Figura 1A-1, e de

fnodo idêntico para os pontos B, C, e assim por
diante.

Na Figura 1A- 1, a linha verticaÌ à esquerda e a
linha horizontal em L¡aixo correspondem às duas
vâriâveis - altmentos e máquinâs. U¡Jla uaríápel ê

uma elrandeza com interesse que pode ser delì¡lda
e medida e que toma dlferentes valores em mo-
mentos ou lugares diferentes. Os preços, as quan-
tidades, as horas de trabalho, os hectares de ter-
reno, os dólares de rendlmento, etc. são va-riáveis
importanLes estudadas em economÍa.

A linha horizontal do gráflco é referida como o

' eíxo horízontaL ou por vezes o eíxo d"o X- O eixo
horlzontal é simplesmente uma llnha adequada
para medir a quantldade de uma das variáveis.
Nã Figura IA- 1 , a produção de alimentos é medlda
no elxo horlzontal a negro.

A llnha vertical à esquerda é conhecida como o
eíxo Dertí.co,L ou eíxo do Y. Na Figu¡a lA- I , mede o

número de máquinas produzidas. O ponto A no
eixo vertical corresponde a 15O máqulnas.

O ca.nto inferior esquerdo, onde os dois eixos se
encontram, é chamado a orígem. Signifìca; na Fi-
gura 1A- I , uma produçáo nula de alimentos e má-
quinas.

IJmq. CuÍuq. Contínll.o' Na maioria das relações
económicas, as vartáveis podem variar por peque-
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F¡gura 1A-1. Os seis nívels de produção possível
dos pares al¡mentos-máquinas

Esta figura mostra graf¡camenté os dados do Quadro 1A-f,
Os dados são exaclamente os mesmos, mas a apresen-
taçáo gráf¡ca mostfa os dados de forma mais €xpress¡vâ.

D

nas quantidades assim como ter grandes varla-
çöes como moÊtra a Figura 1A- li No entanto, nor-
malmente representamos as relâções económicas
como curvas conlínuas. A Figura 1A-2 mostra a
FPP como urna curva óontínuâ nã qual os pontos
de A a Fpodem ser ligãdos.

Comparando o Quadro 1A-l com a Figura tA-2
podemos ver porque é que os grátcos såo usâdos
com tanta frequência em economia. A linha conti-
nua F'PP reflecte o conjunto de escolhas para uma
economia. É uma construçã.o gráftca para mostrar
que tipo de bens se encontram disponíveis e em
que quantidade. Os olhos podem aperceber-se ra-
pidamente da relaçáo entre a produçáo de alimen-
tos e de máquinas.

Inclinações e Linhas

Na Flgura IA-2, podemos ver uma linha que
traduz a relação entre os alimentos e a produçåo
de máquÍnas. A inclinação de uma linha é uma
forma importante de descrever a relação entre duas
variáveis.
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Quadro 1A-1. Os pares de produção possível de
alimentos e máquinas

O quadro mostra seis paros potencia¡s de produção que

podem ser produzidos com os recursos ex¡stentss de um

país. O país pode escolher uma das seis possÍveis com-

binações.
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A Fronteira das Possibil¡dades da
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Figu.a 1A-2

Uma curva contínua traçada entre os pares de pontos repre-
sentados, que cria a lronte¡ra de possibilidades de produçáo.

A inclinação de Lrma l¡nha representa a altera-
ção numa variável que ocorre quando outra varlâ-
vel se altera. Mais precisamente, é a variação de
uma variável y, no elxo vertica!, resultante da va-
rlação unitária da yariável x, no eixo horizontal.
Por exempio, na FÍgura IA-2, digamos que a pro-
uuçdu uç d¡¡¡lLltlus sulrtrt uc zô u¿,ùa ;¿þ UntOaOeS.
A incllnaçáo da cu¡va na Ftgura lA-2 diz-nos a
variaçáo exacta que ocorerá na pr.odução de rná,
quinas. A lnc¿rnøçdo ê ufita medÍíLa rurruêrica exotiJ,
da. rela.çAo efttre a uqríaçøo de A e a vot-íogão de x,

Podemos usa¡ a Figura lA-3 para mostrar como
medir a inclinação de uma linha ¡ecta, digamos a
lnclinação de uma linha entre os pontos B e D.
Pense no movimento de B para D como se ocor-
resse em duas etapas. Primeiro um movimento ho-
rlzontal de B para C para indicar o acrésclmo de
uma unidade no valor de x (sem variaçáo em U).
Segundo um movimento verticål de compensação
para cima ou para baixo, representado por s na
Figura 1A-3, (O movimento de uma unidade hori-
zor¡tal é apenas por conveniència. A formula é viâlida
para movimentos de qualquer. dirûensão). O movl-
mento em duas etâpas conduz nos de um ponto
para outrû na linha recia.

Como o movimento BC corresponde a Llma uni-
dade de aumento em x, a medida de CD (represen-
tada por s na Figura lA-S) indtca a variaçáo de U
por unidade de variaçåo em x. Num S.áfìco, €sta
variaçåo é chamada a inclina4ao da ltnha ,A_BDE.

A inclinaçào e frequentemente deslgnada como
"a subida sobre o avanço". A subida é a distância
vertical; na Figura lA-3, a subida é a distância de
C para D. O avanço ê a distâricia horizontal: é BC
na Figr¡¡a 1A-3. A subida sobre o avanço neste caso

B

D

{a)

s

E
X

(b)

Y

t)

c

A

x

Figura 1A-3. Cá¡culo da inctínação para linhas
fectas

É fácil calcular a ¡nclinaçáo dê ¡inhas rectas como ,,a sub¡da
sobre o avanço". Ass¡m, quer em (a) quer em (b), o valor
numérico da ¡ncl¡nação é subida/avanço = CDlBC= sl1 = s.
Repar€ que, em (a), CD é negat¡vo, o que ¡nd¡ca uma incli-
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Figura 1A-4. A incl¡nação
gáica não é o mesmo que
a ¡nclinação algébr¡ca
Repare que embo.a (a) pareça

mais inclinada que (b), repre-

sentam a mesma relação. Am-

bas têm inclinação de 1/2, mas o

eixo dos Xfoi alongado em (b).
xo 1234

(b)

1

4

deverá ser CD sobre BC, Entao a ir¡elinação de BD
ê cD/ BC.

Os aspectos essenciais a recordar são:

l. A inclinação pode ser expressa sob a forma nu-
mêrica. Mede a variação de U pela variaçáo uni-
tãria de x, ou "a sublda pelo avanço".

2. A inclinação é constânte em qualquer ponto se

se trata de uma linha recta.
3. A inclinaçáo de uma ltnha indica se a relaçáo

entre x e V é directa ou inversa. A relação di-
recta existe quando as variáveis se movem no
mesmo sentido (ou seja, ambas aumentam ou
diminuem): veriftca-se a relaçáo inversa quan-
do as varlávels se movem em sentidos opostos
(1. e., uma aumenta quando a outra diminui).
Portanto, uma lnclirìação negativa indica que a
relaçã.o x-y é inversa, como na Figura la-S[a).
Porquê? Porque um aumento de x obriga a um
decréscimo de g.
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Por vezes as pessoas confilndem inclinaçáo com
a aparêncla de inclinação. Esta conclusåo é geral-
mente vâltda - mas nem sempre. A inclinação vt-
sual depende da escala do grá,fico. Os grá.ûcos (å) e
(bl na Figura lA-4 representam ambos exacta-
mente a mesma relaçåo. Mas em (b), a escala hort-
zontal foi âlongada em relaçåo a (a). Se calcular
cuidadosarnente, pode ver que as lnclinações sáo
exactamente as mesmas {iguais a r/r.

hrcUno4iao dc ttÍt(¡ I¡n ta Ct/,-ua- V$ta lin}a cu¡¡¿,
ou não linear, ê aquela em que a inclinação.varla.
Por vezes desejamos saber a lnclinaçáo num dado
ponto, tal como o ponto B na Figura IA-5. vemos
que a inclinaçáo no ponto B está a aumentar, mas
náo é evidente o modo exacto de câlcular a incli-
nação.

Para encontrar a lnclinação num ponto de uma
curva contÍnua, calcula-se a inclinação da ltnha
recta que apenas toca, mas rrão cruza, a lir¡Ìra crrva
no ponto em questão. Essa llnha recta é chamada
a tangente de uma linha curya num dado ponto.

-x

X

¡. ås

ila
- laa

..: s.

Ji-

F¡gura 1A-5. Tangente como a incl¡nação de uma
l¡nha curva

Através da construçáo de uma tangente podemos calcular

a ¡nclinaçáo de uma l¡nha curva num dado ponto. Ass¡m,

a linha FBMJ é tangente à curva contínua ¿BD no ponto B.

A incl¡nação de B é calculada como a inclinação da tan-
genle, ¡. e., como NJIMN.

Y

G

x

E
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Colocando a questão de outra forma, a inclinaçáo
de uma iinha cuñ/a num ponto é dada pela incli-
nação de umå linha recta que é tangente à curva
nesse ponto, [Ðvidcntemente que a inclinação da
linha tangente é encontrada pela técnlca de me-
dida usual discutida anteriormente),

Para encor¡trar a lnclinaçâo no ponto B na Fi-
g¡¡ra lA-5, simplesmente traçamos uma linha recta
¡'B-l como uma tangente à llnha curva no ponto B.
Depois calculamos a incllnaçã.o da tangente como
]V4MN. identicamente, a linha tarìgente GFt dá a
inclinaçáo da l¡ntla curva no ponto D.

Outro exemplo da inclinação de uma linha náo
.lineÐr é mostrado na Figura IA-6. Dsta Drostta. ur¡ra
curva microeconómica tiplca, que tem a forma de U
invertido e tem um máxÍmo no ponto C. podemos
utilizar o nosso método de inclinações como tan-
gentes para ver que a inclinaçâo da curva é sempre
positiva rìa zorìa ascenderite da curya e negaütra na
zona descendente. No pico ou máximo da cuwa.
a inclinação é exactamente igual a zero. Um incli-
naçáo nula significa que uûr movimento insigdfi-
cante nâ variável x em torno do máximo náo tem
efeito no valor da vartável 91.

Deslocações das Curvas
e MovimentÕs ao Longo das Curvas

Uma disttnção importante em economia é o mo-
vlmento ao longo das curvas e a deslocação das
curvas, Podemos examlnar a diferença na Figu-
ra 1A-7. A fronteira inlerna de possibilidades de
produçáo reÊroduz a aPP da Figura i,q.-2- No ponto
Ð a sociedade escolhe produzir 3O unidades de aii-
mentos e.9o-r]nidades de m,áquinas. Se a sociedade
decide consumir mais alimentos com uma ¡'ppdada,
entao ela pode mouer-se øo Longo da Fpp para o
ponto E. Ðste movimento ao longo da curva repre,
senta a escolha de rnaÍs alimentos e menos máqÌrinas.

I Para aqueles que gostam de âgebra, a inclinaçào de uma linha
pode ser recordada da s€gu¡nte forma. Uma linha recta (ou
uma rclaçáo ltneâr) escreve se como r, = ø + bj.. Parâ estâ tinha.
â lrÌclinação da curva é b, que mede â va¡iaçào de V por varia
ção unitária de n.

Uma llnhâ curva. ou relâçâo não llnear, é umâ que envolve
outros termos além dâ constante e do termo x. Um exempto
dc uma ¡clação näo lin€ar ó â equâçãr, q L1â¡_l râLtcà A = Íx- 2),.
Pode verificar-se Iacilmente qu€ â Ìnclinaçào destâ equação é
negativa para .{< 2 e positivâ para r> 2. Sual é a incli¡açãô
Pøra -x = 2?

Suponhamos que a FPP interna representa as
possibilidades de produção da sociedade para o ano
de lg9o. Se volt,ássemos ao mesmo pais no ano
2OO0, veriamos que a FPP se deslocou da curva
interna dos anos 90 pa¡a a curva externa do ano
2OOO. (Ðsta deslocação pode ocorrer devido ao pro-
gresso iecrroiéglco ou ao aumenio do trabalho ou
do capital disponíveis). No último ano, a sociedade
pode escolher situar-se no ponto G, com mais ali-
mentos e máquinas do que quer em D ou _Ð.

O essencial deste exempio é que num caso (mo-
vimento de D para E) observamos um movimento
ao longo da curva, enquanto no segundo caso (de D
para G) obseryamos uma deslocaçâo da curva.

Alguns Gráficos Especiais

A F¡gura 1A-2 mostra um dos gráficos mais im-
portarìtes em economia, o que representa a relaçáo
e¡ì'Lie duas var'ráVeis económicas (iâis como alimen-
tos ou máquinas, espingardas ou manteigal. Ðncon-
trará outros tipos de gráfcos nas páginas seg¡-rintes.

Figr
aol
Qua

men

elev

dac
úll¡n

lnc¡¡nação nula

E

x

F¡gura 1A€. lnclinações d¡ferentes de l¡nhas curvas
Em economia muitas curvas pr¡meiro sobem, depo¡s atcan-

çam um máximo, e depois caem. Na região ascendente de
,4 a C a inc¡¡nação é posìt¡va (veja o ponto B). Na regiáo

a rufúavau c egafv¿ (vela u puftro

Ð). No ponto C, o máx¡mo da curva, a ¡nclinação é nula.
(E em relação a uma curya cgm a forma de.U"? eual é a
¡ncl¡nação no ponto
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Figura 1 A-7. Deslocação das curvas vs. movimento
ao longo das curvas

Quando se utilizam gráficos, é essencial distingu¡r o movi-

mento ao longo da curva (por exemplo, do ìnvest¡mento ma¡s

elevado D para um ¡nvest¡menlo menor E) do deslocamento

da curva (por exemplo, de D no ano passado para G no

último ãno).

r ,/ n\¡TRoDUçÃo l9

Sêrif,.s tenporøi.s. Alguns grálìcos mostram como
uma determinada variável \,.aria ao longo do tempo.
Observe, por exemplo, os gráficos no verso da capa
deste livro. O gráfico da esquerda mostra uma sé-
rle cronológica de uma variável macroeconómica
importante desde â Revolução Americana, o quo-
clente entre a dívida públtca federal e o produto
nacional t¡ruto ou PNB - este quociente é o "quo-
ciente dír'lda-PNB". Os gráficos das séries tempo-
rais têm o tempo no eixo horizontal e as variáveis
em análise (neste caso o quociente divida-PNB) no
eixo vertical. Este gráfìco mostra que o quociente
dÍvida-PNB tem aumentado muito durante as prin-
cipais guerras.

Dí(tgrø'møs de Dispersóo. Por vezes sào repre-
sentados no gráfìco pares lndividuais de pontos,
como na Ftgura 1A- 1. Com frequência, a combi-
nação de va-riáveis para anos diferentes são repre-
sentadas por pontos. Um importante exemplo de
um diagrarrìa deste Upo reti¡ado da macroeconomia
é a funçã.o consumo representada na Figura lA-8.
Este diagrama de pontos mostra o rendimento dis-
ponível total do paÍs no eixo horizontal e o consu-
mo total (despesas das familias em bens como a
alimentaçào, vestuárlo e habitaçâo) no eixo ver-

g
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1986 Figura 1A-8. O d¡agrama de d¡spersão
da função consumo mostra uma le¡ mâ-

croeconómica importante

Os pontos observados das despesas de con-

sumo s¡tuam-se perto da linha CC, que mostra

o comportamento médio ao longo do tempo.

Portanto, o ponto azul para 1985 está tão perto

da linha CCque pode ser previsto com bastante

exact¡däo a partir dessa l¡nha, mesmo antes de

o ano acabar. Os diag.amas de dìspersäo per-

m¡tem"nos ver a intensidade da relaçáo entre

duas variáveis.
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tical. Repare que o consumo tem uma ligaçáo es-
treita com o rendimento, ulna ilustração impor-
tånte para compre€nder as alterações no rendimento
e produto nacionais.

Diøgrø''¿(¡s com Iøís gue Af¡¡q. Curua. Multås
vezes é útil colocar duas cun¡as no mesmo gráfìco,
otrtendo assim um'diagrama multicurva". O e(em-
plo rnais import¿nte é o diagrama da oferta e pro-
cura, apresentado no Capítulo 4 fve¡a página 65).
Estes gráficos podem mostrar simultaneamente
diferentes relações, por exemplo, o modo como as

compras dos consumidores reagem ao preço (pro_
cura) e como a produçâo das empresas reage ao
preço (oferta). Reprcsentando num gráfico slnìulta-
neamente ambas as relações, podemos determlnat
o p¡eço e a quantidade que será suportada num
mercado.

a Corich]imos a nossa breve l¡:cursão nos grá.ûcos.
Uma vez que o leitor ter¡ha aprendido estes prin-
cipios bâsicos, os grá.f,icos neste livro, e noutras
áreas, podem se¡ simultaneamente divertidos e
instrutivos. O
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SUMÁRIO DO.APÊNDICE

1. Os grélìcos sao uln ifrstrumento essencial da ecoûolr¡ia moderna- Fornecem
uu5 úu qa ¡ craçau c¡tu rr uuas vanavels.

I a\ê ñ^-¡^- ¡¡rrl,v¡ r4¡Lçù lJ4a uù Br ¿urcos sao; (J que se enconûa
em cada um dos dois eixos (horizontal e verücal)? euais são as unidades em
cada etKo? Que tipo de relação é representada na curva ou curvas traçadas
no grálìco?

3. A lnclinação de uma curva que relação representa entre duas variáveis.
A inclinação é delìnldo como "a subida sobre o avanço',, ou o aumento de g
por um acréscímo Lrdtárto de x. Se é inclinada positivamente, as duas varlå-
veis eståo rel,aciorìadas de forma directa; ambas se movem Þara cima e para
tjäixo. Se o gtáfico tem um inclinação negativa, então as duas vafiáveis rela-
c¡onam-se de forma inversa.

4. Além disso, por vezes vemos exemplos especiais de grâficos: séries tem_
porais, que mostran como uma determinada variável evolui ao longo do
tempo: diagramas de dispercão, que mostram as observaçoes de um par de
variáveis; e diag¡amas multicurvas, que mostram duas ou mais relações
numa única figura.

4.

CONCEITOS PARA REVISÃO

Elementos dos grâficos
eixo horizontal ou dos X
eixo vertical ou dos Y
inclinaçào como "a subidâ sobre

o avanço"

inclinação (negativâ, positiva,
nulaì

tangente como a i¡rcllnação
de umâ linha curva

Daemplos de g¡áflcos
gráflcos de séries temporais
dlagramas de dispersáo
!! áflcos nultlcurvas
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gUESTÕÞS PARA DISCUSSÃO

1. Corisidere o seguinte problema de rrm estudante.
Depois de I horas por dia para dormtr, restam 16 ho-
ras por dla para repartir entre o lazer e o estudo.
Consfdere que o lazer é a va¡lável x e as horas de es-
tudo são a vadável V. Represeûte num gráfico a linha
contíriua entre todas as combl¡rações de ¡ e I riuma
folha de papel quadrlculado. Tenha culdado na desig-
naçáo dos eixos e marque a orlgem.

2. Na questão I, qual é a i¡clinaçåo da llnha que mostra
a relaçâo entre as Ìrorâs de lâzer e as de estrrdo?
É uma linha recta?

3. Supurihamos que o estudante preclsa exâctament€
de 6 horas de lazer por dia, nem mâis nem meûos.
No grálìco asslnale o ponto que coúesponde a 6 horas
de lâzer. Agora considere um mo!'lmento ao longo dâ
curva: considere que o estudante decidiu que precisa
âpenas de 4 horas de descanso por dia. Asslnale o

novo ponto.
4. A seguir mostle um deslocamento da curva: conclui

que o estudante prec{sa de dormir menos, e portanto
tem 18 horas por dia para dedicâr ao estudo e ao lazer.
Trace a nova cr¡rva (deslocada).

5. Façâ um registo do seu tempo de lazer e de estudo
durante umå seúa¡â. Represente num gráfìco de sé-
rles temporais as horas de lazer e de estudo de cada
dia. Em seguida trace num dia€Fama de dispersão as
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horas de lazer e de estudo. Etcontra alguma relaçäo
entre as duas ','â-riáveis?

6. Leia de novo a nota de rodapé 1 dâ página 18. Trâce
num gráfrco a li-nha recta y = lO + O,5¡. Oual é a incli-
nação? Depois represente num grâIìco a equação qua-
drática V = (x- 2) 2. Oual é â incllnaçåo destâ.curvâ
em U = [O, l, 2, 1O)?

7. Considere os seguintes dados. Represente grâfica-
mente a relâç¿io num diâgrama de pontos. Por qr¡e é
que nâo pode ter a certeza de qual é a variável que
"causa" ûovimentos na outra? (Leñbre_se da faláciâ
post fLoc.)

Oferla de moeda

($, mil mllhóes)

PNB

($, m¡l milhões)

1965

1970

1975
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FonIei Econonlc Fleport ol the Prcsidênt 1991 -



CAPITULO 2

PRoBLEIIIAS nÁ,'srcos
DE oRcAN tzlrçÃo scoxóMrcA

Câdâ espirgarda que é produzida, cada bârco de guerra que é lançado âo mar, cada granada que é
disparada significa, em última instância, um ¡oubo a quem tem fome e não tem o que comer.

P¡esidente DEtght D. Eisenhowe¡

Sempre que os individuos se associâÍr e formam
uma comunidade cor¡frontam-se obrigatoriamente
com alguns problemas económtcos uni\¡ersais. Estas
questões, ft¡fidamentais såo tão cruclais achËlrnente
como o foram nos prtmórdios da civilização huma¡a.
Enquanto os bens forem escassos, estâs questões
continua¡áo certåmente a ter de ser enfrentadas
pelo corajoso mundo novo do futuro.
. Neste capítulo exploramos os problemas cen-
trais da organizaçâo económica. Véiemós (uè óááà
economia tem de responder a uma triade de ques-
tões: o guê, cotno e pqra qu.eîL Esta é uma lista sin-
tétlca para nos recordar que qualquer sociedade
tem de estabelecer que mercadorias irã.o ser pro-
duzidas; ðomo tråo ser produzidas e para q\1emtão
ser produzidas.

Tendo descrito os problemas económlcos cen-
trals, descreveremos de seguida vârias escolhâs
importantes que uma socledade tem de fazer. Uma
vez que a produçã.o de uma sociedade é limitadâ
pelo total de factores de produção disponÍveis e pela
sua capacidade tecnológica, a sociedade tem de es-
colhe¡ entre bens de primelra necessidade e bens
supérfluos, entre bens públicos e bens privados,
entre consumo e investlmento. Esta pe¡spectlva
leva ao conceito lmportante de custo de oportu-
nidade - que signiûca que quando escolhemos um
bem, outro bem deixa de ser consumido. Exami-
naremos também como os aspectos de urna econo-
mia moderna - especialização e comércio, moeda
e capltal - contribuem Þara a enorme produtlvi-
dade de um país lndustrial avançado.

Oualquer sociedade humana - seJa um país
indr¡strlal avançado, seja uma economia de pla-
neamento central ou uma sociedade t¡ibal iso-
lada - tem de defrontar e resolver três problemas
econômicos fundamentais e interdependentes.

Que tiêns devem ser produzldos e em que quan-
tldades? Ouânto de cada um dos possivels bens
e aervlços deve a sociedade produzlr? E quando
deveráo ser produzidos? Deveremos produzir
hoje przzas ou carrìtsas? Poucas camlsas de alta

a
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qualidade ou muitas camisas baratas? Devere-
mos produzir muitos bens de consumo {como
pízza^s e c.oficetlos musícais) oLr pollcos llens d€
ccnsumo e muitûs bcns de investimento {como
fâbricas de pízza-s e salas de espectáculo) , pro-
porcionando um maior consumo no tuturo?

a Como devem os bens ser produzidos? Por quem
e com que recursos e de que forma tecnológlca
devem ser eles produzidos? Quem cultiva a terra
e quem ensina? Deverá a electricidade ser obtida
a partir do petróleo ou do carvao? Com muita
poluiçäo atmosférica ou com pouca? Os bens
serào produzidos à mão ou com máquinas? Por
socicdadcs anónimas ou em emp!:esas pútrlicas
do Ðstado?

a Para quem devem s€r produzidos os bens?
Ouem usufruirá os frutos do esforço económico?
Ou, de um modo formal, como irá o produto na-
cional ser repartido entre as diferentes famí-
lias? Iremos ter uma sociedade em que muito
poucos são ricos e muitos são pobres? Deve a
maior parcela do rendimento pertencer aos ac-
cionistas, aos trabalhadores ou aos proprietá-
rios da terra? Deve o egoista herdar a tena?
Deve o preguiçoso comer bem?

Estes três problernas básicos são comuns a todas
as economias. Mas, como veremos mais tarde, para
os resolver. sociedades diferentes abordam-nos de

€ Frodr¡çõ€s iOaþuús-)

Em linguagem económica, as três tarefas econó-
micas básicas de qualquer sociedade são de facto
escolhas entre os factores de produção e as pro-
duçoes de uma economia.

Os factores de produçáo são bens ou serviços
utilizados pelas empresas no seu processo de pro-
dução. IJma economia usa a fecno¿og¿û. existente
para conjugar os factores de produção a fim de
gerar as produçoes. As produções sâo os várÍos
bens ou serviços úteis que tanto são consumidos
como utilizados numa produção posterior. Consi-
dere a "produção" de uma omoleta. Dizemos que

r¡ ¡ts¡ùur¡ 4 c u L¡ duar¡¡u qud
lifìcado do cozinheiro sâo os factores de produçáo.
A omoleta apetitosa é a produção.

modo diferente.
1ær'c/Ìh* i¡ CunrJt.* :ç,t l¡*o.-..-I

, !. 1r i:r/ 6ì.r"-riI;i.r., a
Factores de Prodriçåo (Inpu¿s)

Classilìcamos os factores de produção, também
designados ínputs, em três grandes categorias:
terra, trabalho e capítal.

a A terrø- ou mais genericamente os recursos
natlrraís - representa a dádiva da natureza para
os nossos processos produtivos. Consiste na
terra utilizada na agricultura ou na implanta-
ção de €dificios, fábrlcas e estrarias; nos ¡ecur-
sos energéticos para os nossos automóveis e para
aquecer as nossas habitaçoes: e nos recursos
não energéticos tals como minérios de cobre e
de ferro ou areia. Consideramos também o nosso
meio lìsico - o ar que respiramos e a água que
bebemos - como recursos naturaÍs.

a O ¿ra.bø¿ho consiste no tempo de trabalho hu,
mano despendido na produçao - o trabalho nas
fáh¡¡ec Áe â,,t^ñÁvêic â ÌoiFôr ô

nar nas escolas ou a cozlnhar omolel'as. Milha-
res de ocupações e tarefas, com todos os níveis
de qualificação, sã.o desempenhados pelo tra-
balho. É ao mesrro iempo o factor de produçào
mâic ítñiliqr ê ^ ño¡ê -rr!^ì-l

mia industrial avançada.
a O capí¿ql é formado pelos bens duráveis de uma

economia. produzidos com vista a produzirem
outros bens. Os bens de capital incluem máqui-
nas, estradas, computadores, martelos, camlões,
altos-fornos, automóveis, máquinas de lavar e

edificios. Como veremos mais tarde, a acumu-
laçáo de bens de capital especializados é essen-
cial paÌa c otijecùvo do desenvolvimenLo econó-
mico.

Vb¡iâncio a apresentar os tres prob¡emas econo
micos em termos de factores de produçåo e de pro,
duçöes, uma sociedade tem de decidirr (t) quebens
produzir e em que quantidade; (2) como produzi,
-ios, isto é, com que técnicas devem os factores de
produção ser combinados para criar as desejadas
produçoes; e (3) pøra quemdevem os bens ser pro-
duzldos e distribuídos.

Economias de Mercado,
Dirigidas e Mistas

Nas sociedades primitivas, os hábitos regiam
tûdas as facetas do corrrporiamen Lo . û que, como.
e pLTra que'r.erarn decididos pelas tradições, transmi-
tidas dos mais velhos para os mais novos, No Egipto
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írbém
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antigo, um filho adoptava obrigatorlamente o negócio

do seu pai. Numa economia moderna, contudo,
os costumes não conseguem adaptar-se com sufi-
clente rapldez de forma a estarem de acordo com
os padrões evolutivos de produçáo e de consumo.
As diferentes sociedades encaram as exigências de
mudança através de s¿sternqs económ¿.os aLþñtatíÐos
e â economia estuda os dlferentes mecanismos que
urna sociedade pode usar para alocar os seus recur-
sos escassos.

As sociedades contempórâneas estão em geral
organizadas numa de duas formas: nalguns casos,
o governo toma a maioria das decisões económi-
cas, com os do topo da hierarquia a dirigir os que
lhes seguem na escala; noutros casos, as decisões
são ditadas nos mercados, onde os indivÍduos ou
as empresas acordam voluntarlamente em nego-
ciar factores de produção e produções, usualmente
através de pagâmentos em dinheiro. Examinemos
brevemente cada uma destas duas formas de orga-
nlzação.

Uma eco[omia dirigida é aquela em que o go-
verno toma todas as decisões a,cerca da produçäo
e da repa¡tiçåo. Numa economia dirigida tal como
funcionou na Uniâo Soviética durante a maior parte
deste século, o governo possuia uma parte con-
siderável dos meios de produçao (terra e cãpital):
também possui e dirige a acttvidade das empresas
na maior pa¡te dos ramos de actividade; é o patrão
da maioria dos trabalhadores e indica-lhes como
desempenhar as suas piofièsõè's: o gove¡:no numa
economia diriglda dedde como a produção da socie-
dade deve ser subdividida entre os diversos bens
e serviços. Em resumo, numa economia dirigida o
governo dá resposta à maior parte das questões

económicas através da posse dos recursos e do
seu poder de impo¡ as decisoes.

Nos E. U. A- e na rnaioria dos paises democrátlcos,
pelo contrário, a maioria das questões são resolvidas
pelo mercado. Por isso, o seu sistema económico é
designado economia de mercado. Uma economia
de rrrercado ê aquela em que os indivíduos e as em-
presas privadas tomam as decisöes mais impor-
tantes acerca da produção e consumo. Um sistema
de preços, de mercados, de lucros e prejuízos, de in-
centivos e recompensas determinam o quê, conþ e
pørc quem. As empresas produzem as mercadorias
que geram elevados lucros (o quê1, com técnicas de
produção que são as menos dispendiosas (o corho).
O consumo é determinado pelas declsÕes indivi-
duais sobre como despender os salários e os rendi-
mentos do património gerados pelo trabalho e pela
propriedade desse património (o para queml.

Nenhuma sociedade contemporânea se encaixa
completamente numa destas categorías efremas.
Em vez disso, todas as sociedades são economias
mistas, com elementos de mercado e de dirigismo.
Nunca houve uma economla l0oo/o de mercado
(embora a Inglaterra do século )CX se aproximasse).
Actualmente, nos Estados Unidos, a maiorla das
decisões são tomadas nos mercados. Mas o governo
desempenha um papel importante na alteração do
funcionamento do mercado; o governo dita leis e

regras que regulamentam a actividade económica,
proporciona serviços de educação e de policia e
controla a poluiçao e os negócios, E a União Sovtê-
tica e os paises da Europa do Leste, desencantados
com o desempenho das suas economias planea-
das, estão a procurar a sua própria versão de eco-
nomia mista.
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Por que razão estamos preocupados com as
questões de o què, como e pørø quenû Por que as
pessoas pretendem consumir muito mais do que a
economia pode produzir. Recorde a lei da escassez
indicada no capitulo precedente: os bens sáo escas-
sos porque não há recursos sulìcientes para produ-
zir todos os bens que as pessoas desejam consumir.

Confrontada com a indesmentivel verdade de os
bens serem escassos relativamente ao desejado,

uma economia tem de decidir como gerir recursos
limitados. Tem de escolher entre diferentes con-
juntos possiveis de bens (o quê), seleccionar entre
dif€rentes técnicas de produçào (o como) e decidir
no ffnal quem deve consumir os ben s (o para qtænl .

Nesta secção, utilizaremos vários exemplos para
ilus¡rar algumas das decisoes chave que t.odas as
sociedades têm de tomar.
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A Fronteira das Possibilídades
de Frodução

Consider€ uma eccnornia que tenha apenas
uma certa quantidade de trabalho, de conheci,
mento tecnologico, de fábricas e equipamentos e
de terra, energia hidráulica e recursos naturais.
Ao decidir o qræ deverâ ser produzido e como, a eco-
nomia está a decidir fla realidade unicamente como
afectar os seus recursos entre os milhares de dife-
rentes bens possíveis. Oue quarìtldad€ de terla de-
verá fìcar para cultura de trigo? Ou para a habi-
taçáo dâ populaçáo? Suantâs fábricas produzirao
computadores? E quântas produzirão pízzas?

Se discutir estes problemas já é complicado,
resolvê-los é muito mais. Devemos portanto slmpli-
fìcá{os. Admitamos que só irão ser produzidos dois
bens económicos lou c¡asses de bens econömicosj.
Fara dramatizar a situaçao podemos seieccionar
espingardas e mantelga para ilustrar o problema
da escolha entre despesas militares e despesas civis.
Este exemplo aplica-se tanto à mobilizaçáo massiva
dos Estados Unldos du¡ante a 2.ê Guerra Mundial
como ao probiellla de como pagar a operação ''Iem-
pestade no Deserto", na Arábia Saudita, em I991,
e às escolhas entrç despesas militar-ês e desþesas
civis com que qualquer pais se defronta.

Podemos lniciai o nosso estudo das espingardas
e da manteigâ com um exêmplo rrúmefico. SuporùË
que a nossa economia aplica toda a sua ef¡ergia a
produzir o betn ci!'il, manteiga. Continua a haver
um mo¡ìtânte mãximo de manteiga que pode ser
produzida por ano. O montante máximo de man-
t!¡ódu!P\c(udgqduudu(uu5

!'ecu¡sos da econoEia em questáo e da eficiência
produtiva com que os mesmos são utilizados. Supo-
rùra que a quantidade frláxima de manteiga que pode
ser produzida com a tecrrologia e os recursos exis-
tentes é 5 milhöes de libras.

No outro extremo, imagine que todos os recur-
sos são pelo contrário aplicados na produção de
espingardas. De novo, devido à limitação dos re-
cursos a economia pode produzir somente uma
quantidade limitada de espingardas. Para este
exemplo, admlta que a economia pod€ produzir
15 milha¡es de espingardas de um certo tipo se náo
fosse produzida manteiga.

ãc.lr,ôc ñô--il-¡ì

Entre elas existem muitas outras. Se estivermos
dispostos a prescindir de alguma manteiga, pode-

Mante¡ga

(milhõeé de libras)

Esp¡ngardas

(milhâres)
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Quadro 2-1. Recursos escassos limitados ¡mpli-
cam o ântagon¡smo entre mantêiga-espingardas
À medida que nos deslocamos de A para 8.., para F, esta-
mos a transfer¡r trabalho, máqu¡nas e terra da indústrìa de

remos ter algumas espingardas. Se estivermos dis-
postos a prescindlr ainda de mais manteiga, pode-
remos ter ainda mais espingardas.

O Quadro 2-1 apresenta uma função das pos-
sibilidades. A combinação ¡'indica o extremo em
que é produzida toda a mânteiga e nenhumas es-
pi¡ìgardas, enquanto a A representa o extremo
oposto em que todos os ¡ecursos vão para espin-
ga¡das. No melo - em E, D, C e B - desiste-se de
crescentes quantidades de mantelgâ em troca de
mais espingardas

A manteiga é trarsformada em espinga.rdas, não
fìsicamente, mas peia alquimia do desvio dos recur-
sos económicos de uma para oúLra u¿ilizaçâo.

r cpr rscrtLar as poss¡DI¡roaqes qe pro_
dução da ncssa econom¡a J" urna torma expres-
siva no diagrama representado na Figura 2 l. Este
diagrama representa a manteiga ao longo do eixo
horizontal e as espingardas no eixo vertical.

Recordando as regras da utilização de gráficos
apresentadas no apêndice do Capítulo 1, deve estar
apto a passar directamente dos dados do eua,
dro 2- I pa-ra a figura: para R contando pa.ra a direita
no eixo horizontai até 5 unidades de manteiga e
subindo, no eixo vertical, O unidades de espingar-
das; para E, avânçando 4 unidades parâ a direita
e subindo 5 unidadés de espingardas; e fìnalmente,
para A, para a direita O rmidades de ma¡teiga e para
i r¡riä iiJ u¡rruaücs ue esp¡f¡garqas.

Se preenchessemos todas as posiçóes intermé-
dias com outros pontos azuis representativos de
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Flgura 2-1. Descrição gráfica di's possibilidades
de produção alternativas

Esta fiqura apresenta as combinações altemat¡vas do par

de a do Quadro 2-1. 
j

"l
D

diferentes comblnaçôes de espingardas e manteiga,
teriamos a¿urva continua azul lndicada como a
f¡ontelÎa das possibilidådes de produçåo, ou FPR

na Flgura 2-2.
A frontetra das possibilidades de produçáo

(ou FPÐ representa o total de produção máximo
que pode ser obtido por uma ecor¡omia, dados o
conhecimento tecnológico e a quantidade de fac
tores de produçâo disponiveis. A FPP representa o,

menu de escolhas disponível para a sociedade. \

Efïciência

Até agora, admitlmos implicitamente que a eco-
nomia, em vez de estar dentro, estava sobre a fron-
teira das possibtlidades de produçáo, Funcionar na
fronteira implica que a eçonomia está â produzir
efr!:í.entefttente-

A eflciência é um dos cônceltos fundamentals
da economia. Efi.qlêncía significa ausência de des-
perdícto, os recursos da economia são utilizados
tào bem qúânto possivel para satisfazer as neces-
sidades e desejos dos indivíduos. Mais precisamente,
a economia está a produzir eficlentemente quando
náo pode produzir mais de um bem sem deixar de
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produzir menos de um outro bem -quando está
na fronteira das possibilidades de produçåo.

Como poderemos saber se qualquer ponto na-
quela fronteira é eficiente? Comecemos na situação
lndtcada pelo ponto D na Figura 2-2. Suponha que
preclsamos de mais 1 mtlháo de libras de rnanteiga.
Se ignoráEsemos a restrição representada pela FPP,
poderíamos pensar que era possível produzir mais
manteiga sem reduzir a produção de esplngardas,
movendo-nos, por exemplo, pa.ra o ponto I, em rectâ,
paia leste do ponto D. Mas o ponto I eslá para além
dâ fronteirã, na regiáo "impossivel". A partir de D,
não podemos ter mais manteiga sem prescindir de
algumas espi{rgardas. Dai o ponto D ser efìciente e

o ponto I ser impraticável.
A eficiência prodr.rtiva verifìca-se quando a socie-

dade não pode aumentar a produçáo de um bem

A Fronteira das Possib¡l¡dades da Produção
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Manteiga (m¡lhões de libras)

Figura 2-2. Umã curva contínua une os pontos obti-
dos a partir das possib¡l¡dacles cle produção nu-
méricas

Esta fronte¡ra, ao longo da qual a soc¡edade pode substituir

espingardas por mante¡ga ¡lustra o quadro das escolhas.

Pressupõe um dado estado dê tecnologia e uma dada quan"

t¡dade de faciores de produção. Os pontos exteriores à fron-

te¡ra (ta¡s como o ponto /) são impraticáveis ou inatingíve¡s.

Qualquer ponto do ìnter¡or da curua, tal como o ponto U,

ind¡ca que alguns recursos f¡cam inactivos, ou não são uti-

lizados da melhor forma possível.
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sem reduzir a de outro. uma economia eficiente
encontra-se sobre a sua fronteira das possibilida-
des de producäo.

Um ponto adicional acerca da eficiência produ-
tiva pode ser ilustrado com o uso da FPP; Situar-
-se ûa FPP sigrdtca que prodLrzir rrrals de urn beût
exige inevitavelmente o sacrificlo de outros bens.
guando produzimos mais espingardas, estamos a
substÍtuir manteiga por espingardas. A substitui-
ção é a lei da vlda numa economia de pleno em-
prego e a fronteira das possibilidades de produçáo
representa as escolhas da sociedade.

R.eîiJ'rs.rs [resaapr.,veíto<los e Inefi.cíênca(l, Mesmo
os observadores desatentos da vida moderna cons-
tatam que ã sociedade tem recursos não aprovei-
tados sob a forma de trabalhadores desocupados,
iáLr icas paradas e ierra <iesaproveii a da. O CapÍ-
tulo I revelou que as leis económicas poderiam ser
diferentes quando os recursos náo estão total-
mente utilizados. A situaçáo no interior da FPP é
um desses casos.

Quando há recursos subuiilizados, a economia
náo eslá na sua fronteira das possit ilidades de pro-
dução mas algures no seu ¿nterior. Na Figura 2-2,
o ponto U represe{rta um ponto no intcrior da FPP;
em U, a sociedade produz somente 2 unidades de
manteiga e 6 unidades de espingardas. Alguns
recursos são desaproveitados e se os utilizarmos
poderemos obter mais manteiga e mais espingar-
das. Podemos desloca¡:-nos de Uparp D e com isso . .

produzir mais manteiga e mals espinga¡das, melho-
rando a eficiéncia da ecorìomia.

Â/:lmilir â ññcêihìlìãô.1ê ¡ê 'a^,,--^^ ã^^^--^

veitados elucida a experiência de dois paises na
2.4 Guerra Mundial: os Estados Unidos e a Uniáo
Soviética. Após 194O, como foi possível aos Esta-
dos UnÍdos tornarem-se o "arsenal da democracia"
e beneficiar de níveis de vida melhores do que an-
teriormente? Principalmente por eliminar€m o de-
semprego derivado da Grande Depressão e deslo,
carem-se para a FPP.

O caso da U. R. S. S. foi diferente. Os Soviéticos
tinham pouco desemprego antes da guerra e en-
contravam-se já na sua fronteira das possit ilida-
des de produção, que era bastante limitada. Pa¡a
se deslocarem para noroeste ao longo da FPP os
sov!éticos nâo t!veram ouIra es.olhe que nao fosse
substituir produtos civis por produtos militares
- com as consequenles privaçöes.

As depressões do ciclo económico nào sào as
únicas ¡azões para que uma economia possa estar
no interior da FPP Uma economia pode sofrer de
inefic!ência ou de despe.dício de recursos Celido a
greves, mudanças politicas ou revoluçáo. Essa
situação ocorreu no lnicio dos anos gO na Polónia
após este país te. substituido a sua economia
socialista planeada por uma economia de mercado
ìi!.re. Devido às dramáticas alteraçôes no sistema
económico, a produção caiu e o desemprego cres-
ceu e as pessoas tentaram adaptar se à mudança
dos preços, das lels e dos rendimentos. A reÌolu-
ção politica e econômica forçou temporariamente a
Polónia pâra o interior da FPP,

Os dirigentes polacos esperam que essa inefi-
clência seja de curta duração. Antevêem que um
mercado livre incentivará fortemente a produçao
eficienfe. Se estrverem certos, a polönia em breve
regressará à sua FPP, e de iacto a FPP começará a
deslocar-se para fora logo que a economia comece
a crescer rapidamente.

Utilização da .FFP

Além de orplicar a e{iciêûcia, a cuwa das possl-
bilidades de produção pode ar.rxiliar a apresentação
de muitos dos p.incipais conceitos de ecorìomia.

A Figura 2-2 ilustra a nossa definiçào de eco-
nornia como a ciência da.escolha de quais os
bens a piqdijzir. Deveremos vjvef numa econo
mia militarizada íeluzent€ de armas mas co¡rr

ttu IJoIttn ¡), ¡la f¡
gura 2-2? Ou deveremos reduzir o exército e, âo
invés, beneficiar de Ìrma economia com muito
mais päo e manteiga, como no ponto ,Ð?

Estas questoes são dellatidas tanto em tempo
de paz como em tempo de gLlerra. No Ínicio dos
anos 80, sot¡ a liderança do Presidente Reagan,
os Estados Unidos aumentaram a despesa real
com a defesa em cerca de 5Oolo. Depois, em con-
sequência das revoluçóes na Europa do Leste
em 1989, o Congresso discutiu sobre quem de
veria receber os "dividendos da paz" decorrentes
da redução das despesas com a defesa. Após
as hostilidades se terem reacendido no Médio

quanto deveria ser gasto na defesa dos campos
petrolíferos vitais da ¡egiào.
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2. A fronteira das possibilidades de produçáo pro-
porciona uma deffnição rigorosa de escassez.
A escassez económica descreve o facto econó-
mico básico de que - dado o nosso conheci-
mento tecnológico e a disponibilidade de terra,
trabalho e capital - a nossa economia produz
determinados montantes máximos de cada bem
económico. A FPP mostra o limite máximo dos
bens que é possivel produzir lmposto pela lei da
escassez.

Em lugar algum do globo a oferta de bens é
tão abundante ou os gostos sao tão limitados que
cada famÍlia possa ter de tudo de acordo com os'
seus desejos. A escassez é o reflexo dos limites
impostos pela FPP nos nossos níveis de vÍda.

3. A função das posstbilidades de produção pode
igualmente exemplilìcar os très problemas bási-
cos da vidã económlca: o quê, camo e pqra qtteïL

O ponto que escolhemos na FPP representa
que produtos sào produzidos e consumidos.

Como serão os bens produzidos exige uma
escolha eficiente dâs técnicas de produção e
uma afectaçáo adequada das quantidades dos
diferentes factores de produçào a cada um dos
raaos de activldade.

Nâo podemos determinar pqrq quem serão
os bens produzidos unicamente a partir da FPP,
embora por vezes a partir dela se possa fâzer
uma previsão. Se uma sociedade se encontra na
suq FPP e¡iqtiqdq ¡nuitos iates € pçleÞ calag
mas poucas casas e carros familiares. suspeile
da existência de uma desigualdade acentuada
na repartição do rendimento e da riqueza entre
a população.

4. A fronteira das possibilidades de produçao pode
igualmente ilustrar a ideia genérica de que esta-
mos sempre a escolher entre oportunidades
limitadas. Os indivíduos têm um tempo dispo-
nÍvel limitado para desenvolver diferentes acti-
vidades. Por exemplo, como estudante, pode ter
I0 horas para estudar para os próximos testes
de Economia e Histórla. Se estudar unicamente
História obterá nesta disciplina uma boa clas-
sificação mas obterá uma ruim em econoûiia,
e vice versa. Considerando as classifìcaçóes dos
dois testes como a "produção" do seu estudo,
represente graffcamente a FPP das classifica-
çöes, dados os seus recursos limitados de tempo.
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Em alternativa, se as duas mercadorias do
estudante sáo "classilìcaçöes" e "diverûmento",
como desenharia esta FPP? Onde se colocaria
nesta fronteira? E onde se situariam os seus
amigos mais pregulçosos?
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A análise aplicada nâ escôlha entre dois tJens

- espingardas e mantelga - aplica-se também a
qualquer escolha de bens. Assim, quanto mais re-
cursos o governo usar para produzir bens públicos
(como previsóes meteorológicasi menos restarão
para produzir bens privados (como habitações);
quanto mais consumirmos em alimentação menos
poderemos consumir em vestuário; quanto mais a
sociedade decidir conéumir no presente menor po-
derá ser a sua produção de bens de capital {bens
produtivos duráveis como equipamento e fábricas)
de modo a ter mais bens de consumo no futuro.

O! gráIìcos das Figuras 2-3 a 2-5 ilustram algu-
mas aplicaçöes importantes da FPP. A Figura 2-3
mostra o efeito do crescimento económico nas pos-
sibilidades de produçâo de um paÍs. Em resultado
do aumento dos factores capital e trabalho e do
progresso tecnológico, a FPP desloca-se para fora.
Um pais pode ter mais de todos os bens desde que
a economia cresça. A tgura também ilustra como
qs paises pobres têm de apliCái à maior parte dos
seus recursos.na produçâo de alimentoé enquanto
os paisês ricos podem usufruir de mais bens de
luxo à medida que o potencial produtivo aumenta.

A Figura 2-4 ilustra como o eleitorado tem de
escolher entre bens privados (comprados com um
preçol e bens públicos (pagos através de impostoii. '

Nos países pobres existem poucos bens públtcos,
tais como saúde pública e investigação cientÍfica.
Mas com o crescimento económico, os bens pú-
blicos tais como a qualidade do ambiente passam
a corresponder a uma parcela grande da produção.

A Figura 2-5 mostra como uma economia esco-
lhe entre (a) bens de consumo corrente e (b) bens
de investimento ou de capital (máquinas, fábricas,
etc.). Sacrilìcando o consumo corrente e produzindo
mais bens de capital, a economia de um país pode
crescer mais rapidamente, tornando possível um
maior consumo de ambos os bens lde consumo e
de capital) no futuro.
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Be¡s p!'ivados Bens Privados

Figura 2-¿t. As economlas lêm de escolher enlre bèns públicos e bens pr¡vados

(a) Uma economia de pioneiros, comÕ no tempo de Thomas (b) Uma economia industrial modema é mais próspera e dec¡de

Jefferson, é pobre e d¡spersa, A proporção de recursos apl¡- despender uma ma¡or parte do seu rendimento em bens pú-

cados em bens públ¡cos (defesa, ciênc¡a, sâúde públ¡ca) é blicos ou serv¡ços do Estado (estradas, defesa, programas

peque.a. antipolllição. saúde públ¡câ. educaçåo).
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Estes três diagramas apresentâm temas essen-
ciais de futuros capítulos - como as sociedades
escolhem entre diferentes padròes de producão,
quarito custâ essa escolha, quanto ganham ou per-
dem no futuro. Um est-udo cuidadoso destes dia-
gramas é um bom Ínvesttmento - tal como os pai-
ses beneficiam do investimento em bens de capital
para fruição futura, assim alglrns minutos adicio
nais dispendidos agora proporcionar-lhe-ão bons
resultados nos seus conhecimentos de economia.

Custo de Oportunidade

A vida está repleta de escolhas. Devido a os
recursos serem escassos, temos constantemente
de decidir o que fazer com o tempo e o rendimento
que possuÍmos em quantidade limitada. Devemos
ir ver um cinema ou ler um livro? Devemos ir via-
jar à Eu¡opa ou comprar um automôvel? Devemos
obter uma pós-graduaçao, ou formação prolìssio-
nal, ou começar a trabalhar logo após a universi-
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dade? Em cada um destes casos, tomar uma deci-
são num mundo de escassez obriga-nos â prescindir
de alguIIla çoisa, custa-nos de facto a oportuni
dade de fazer outra coisa. A alternativa de que se
abdicou é designada custo de oÞottunidade.

Para apreciar um exemplo simples, admlta que,
deduzidas as despesas necessárias, o seu rendi-
mento é $ 100. Com esse montante tanto pode fazer
uma viagem a Chicago como adquirir um rádio.
Se decidir ir a Chicago, diríamos que o custo de
oportunidade da sua !.lagem era o pràzer de ouvir
o novo rádio.

O conceito de custo de oportunidade pode i€iual-
mente ser ilustrado utilizando a frontelra das pos-
sibiüdades de produção. Observe novâmente a fron-
teira da Figura 2-2. Suponha que o país tinha de-
cidido aumentar as suas compras de espingardas
de 9OOO, em D, para 12 OOO, em C. Qual é o custo
de oportunidade desta decisâo? Pode calcul.á-la em
termos monetá¡ios. Mas de uma forma geral, o custo
de oportunldade é a manteiga de que se prescinde
devido à produçao adtctonal de espingardas. Neste

as

(a) Antes do lnvest¡mênto (b) Depo¡s do lnvest¡mento

6

-q

E B.

co
Consumo correntê Consumo coffente

F¡gura 2-5. O invest¡mento para consumo no futuro ex¡ge o sacrifício do consumo no presente

Um país pode produzir quer bens de consumo (p¡zzas e coñ- mu¡to o consumo actual e ¡nveste forlemente.
certos) como bens de investimento (camiões e casas). (b) Nos anos segu¡ntes os países que investem mais tomam
(a) Três países partem equiparados. Têm a mesma FPP, indi- a d¡ante¡ra. Ass¡m o País 3 frugalmente deslocou de uma forma
cada no pa¡nel da ssquerda, mas d¡ferentes taxas de ¡nves- acenluada a sua FPPenquanto a FPP do País 1 permanecou

t¡mento. O Pais 1 náo investe para o futuro o permanoce em estática. No futuro, o Pais 3, frugal, contìnua a ¡nvestir forte-
Ár (substitu¡ndo apenas as máqu¡nas). O País 2 reduz mode- mente mas também tem um ma¡or consumo corrente.
radameÃle o consumo e ¡nveste em,42. O País 3 sacr¡f¡ca

4
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Como um exemplo dos rendimentos decrescen-
tes considere a seguinte experiência controlada:
dada uma quantidade lLXa de terra, digamos 40 ha.
admita que não utiiizarnos ne.rhuma quantidade
do factor trabalho. Com o factor trabalho igual a
zero não existe qualquer produçáo de milho. Deste
modo, no guadro 2-2, registamos uma produçâo
nula quando o trabalho é zero.

Fazemos agora uma outra experiência. Adicio-
nâmos I unidade de trabalho ao mesmo montarite
fixo de terra. Otrservamos que são produzidos 70O hl
de milho. Ainda numa outra experiência contro-
lada, mantemos a terra fìxa e adicionamos exacta-
r¡rc¡rte I u¡rida<le adicit¡ltal rle lraballrr¡ corrto ¿r¡rte-

riormente, passando de 1 para 2 unidades de tra-
balho.

Oual é o impacte do trabalho adicional na pro-
duçâo? Teremos rendjmentos proporcionais. com
uma produção adicional de 70O hl somada à pro-
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exemplo vê-se facilmente que o custo de oportuni-
dade de 3OOO espingardas é de I milhão de libras
de manteißa.

Uma escolha pressupõe um custo de oportu-
nidade porque escolher uma coisa num mundo de
escassez signilìca prescindir de outra coisa qual-
quer. O custo de oportunidade é o valo¡ do bem ou
serviço de que se prescinde.

O conceÍto de custo de oportunidade é útil por
recordar que a despesa corrente, em termos mone-
tários, nem sempre é um indicador preciso dos
custos efectivos. Por exemplo, se o gove¡no decide
construir uma auto-estrada através de um parque
natural rtaclonal, c, tefferrù lìecessár i<.r pode par e-
cer barato no que respeita às despesas ou custos

?rçameniais. Mas o custo de oporl unidâde do uso
do parque natural pode ser muito maior. pois a

populåção passará a usufrulr de menos piqueni-
ques, caminhos ou passeios ao ar liwe.

Outro exemplo importante de custo de oportu
nidade é o custo de frequentar a universidade.
Se for para uma universidad€ pública pode calcular
em cerca de $IO 00O, em 1990, o custo total de lec-
cionação. alojamento. sala de estudo, livros e viâ-
gens. Isto signifÍca que o custo de oportunidade da
frequència da univ€rsidade é de $10 OOO? Náo,
de modo algum! Tem de incluir igualmente o custo
de oportunidade do tempo despendÍdo a estudar e

a frequentar as auias. Um emprego a tempo inteiro
para umjovem de 19 anos com o ensino secundá-
rio renderia em média cerca de $t6 0OO em I99O.
Se adicionássemos ta¡to as despesas efectivas como
o rendimento perdido, descobririamos que o custo
de oporiunidacie cia irequência cia universidacie
seria de $26 OOO (igual a $lO OOO i $16 OOO), trem
superior aos $ 10 OOO por ano.

A Lei dos Rendimentos Decreseentes
Podemos utilizar igualmente a fronteira das

possibilidades de produção para ilustrar uma das
mais famosas funções económicas: a lei dos rendi-
mentos decrescentes. Ðsta lei respeita à relaçáo
entre os factores de produção e as produções no
processo produtivo. Mais p¡ecisamenle, a leí d,os
re¡¡.dirnentos decrescentes estabetece que obte-
remos sucess¿¡rqmente un7ø tÍ¡.enor prodtçáo adício-
rraí quando ødícíonoÍþs ¿ioses sucessÍuas úie um

-factor de prodLLçao. mantendo os restantes Jactares
cot'Lstqntes .

Le¡ dos Rendimenlos Decrescentes

Ur¡ldâdes de lrâbãlhô Produção totål
(hectolit.os)

Produção

por unidade

de trabalho

ad¡c¡onâl

(hl por ano-

-iromem¡(años-homem)

0....-_

- ì-ì>
^o':-,-
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700

400

200
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4

5

Quadro 2-2. Rênd¡mêntos decrescenles é uma lei
fundamentâl da economia e da tecnologia

De acordo com a lei dos rendimentos decrescentes, à me-

dida que se ut¡lizam unidades adicionais de kabalho, man-

lendo-se constantes a terra e os outros factores de prodLrçäo,

a produção adicional tende a decresceÍ. Calcüle a orodução

adicional resullante do acréscimo dâ qua(a unidade de lra-
balho.
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duçao inicial de 7OO hl? O Suadro 2-2 demonstra
a presença de rendimentos decrescentes. A se-
gunda unidade de trabalho dá origem somente
4oo hl de produçao adicional, o que é menos do
que a unidade inicial tinha produzido. A tercelra
unidade de trabalho dá origem a uma produção
ainda menor do que a segunda e a quarta ainda
um pouco menos. Portanto a hipotética experiên-
cia reglstada no Ouadro 2-2 exemplifica a lei dos
rendimentos decrescentes.

A lei dos rendimentos decrescentes é uma rela-

ção económica importante e amplamente obser-
vada. Note, contudo, que nào é universalmente
vâlida para todas as tecnologias. Pode também
acontecer que só se verilìque após o acréscimo de
algumas unidades - isto ê, as primeiras unidades
podem ter rendimentos adicionais crescentes, uma
vez que será necessárlo um minimo de trabalho
apenas para se dirigir para o campo e pegar na en-
xada. Mas, conclulndo, os rendimentos decrescen-
tes vigoram para a maioria das tecnologias.

Alguns Exemplos

Uma breve reflexão sugere que a lei dos rendi-
mentos-decrescentes faz sentido. O que acontece
quando sucesslvamente mais e mais tratralhâdores
cultivam os mesmos 50 ha de terreno? Durante
algum tempo. a produçao aumenta acentuadamente
com a acréscimo de t¡abalho - os campos serão de
cada vez melhor semeados e tratarlos, os trabalhos
de irrigação mais cuidados, os espantalhos melhor
oleados. Porém, a partir de certo ponto, o trabalho
adicional torna-se cada vez menos produtivo. A ter-
ceira rega diária ou a quarta oleação dos espanta-
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lhos acrescenta muito pouco à produção. A paftir
de certo momento a produçào aumenta muito pouco
mesmo que a exploraçao agricola se encontre cada
vez mais repleta de trabalhadores: demasiados tra-
balhadores estragam a colheita. Finalmente a pro-
dução pode mesmo reduzir-se.

Os rendimentos decrescentes são um factor
chave na explicação da razão por que muitos pai-
ses na Ásia são täo pobres. Os niveis de vlda, nas
superpovoadas China e Índia, são baixos porque
há muitos trabalhadores por acre de terra nessas
regioes e náo porque a terra seja propriedade do
estado ou de proprietários absentistas.

Podemos também utilÍzar o exemplo do estudo
para ilustrar a lei dos rendimentos decrescentes.
Pode constatar que a primeira hora de estudo de
Economia num dado dia foi produtivo - aprendeu
novas leis e factos, conceitos e história. Na segunda'
hora a sua mente deve ter-se dispersado um pouco,:
tendo aprendido menos. A terceira hora deve ter
demonstrado que os rendimentos decrescentes se
impuseram com tal intensidade que no dia segutnte
nao podia lembrar-se de nada do que tinha lido na.
terceira hora. A lei dos rendimentos decrescentes
sugere por que devem as horas de estudo ser dis-
tribuidas áo longo do tempo em vez de acumuladas
num só dia?

Em resumo:
A lei dos rendimentos decrescentes estabelece

que um aumento de um qualquer factor de pro
dução, mantendo se os restantes faetor,es constan-
tes, aumentará a produção total. Mas, a partir dè
cerlo ponlo. a produçao adicional, resultante de
acréscimos dos factores de produção, tende a ser
cada vez menor.
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Qualquer que seja o sistema segundo o qual a
actividade económica esteja organizada, encontra-
remos sempre três aspectos distintivos numa eco
nomia industrial avançada: comércio, dinheiro e

capital.
a Uma economia avançada é caracterizada por

uma rede bem elaborada de comérc¿o, entre os
individuos e entre os paises, que depende de

uma elevada especializaçáo e uma complexa di-
visao do trabalho.

a A economia actual faz um uso extensivo do di-
rlrleiro. O fluxo de dinheiro é o fluxo sanguineo
do nosso sistema. O dinheiro proporciona a me-
dida do valor económico das coisas. Mas uma
gestão desadequada do dinheiro pelo banco cen-
tral pode causar inflação ou depressâo.
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a As tecnologias industrials modernas baseiam
-se no uso de grandes quantidades de ca.pítd1:

mâquinas de precisão, fábricas em larga escala
e existências de ñatéÍias-primas. Os bens de
capital potenciam o poder do trabalho humano,
tornando-o num factor de produçáo muito mais
eficiente, e permitem que a produtividade seja
muitas vezes maior do que antigamente.

Comércio, Especlalização
e Divisão do Trabalho

Uma das difercnçae måis importantcs cnt¡c umâ
economia moderna e a do tempo dos pioneiros reside
na extensa rede de comércio e na especializaçäo
dos indivÍduos e das empresas. As economias oci-
dentais beneficiâram de um crescimento econó-
mlco rápido ao longo dos dols úitimos sécuios à
medida que a especializaçâo permitiu que cada um
de nós se tornasse mais produtivo numa determl-
nada profissâo e trocasse a sua produção pelos
outros produtos d€ que necessitava.

Verifica-se a especíaLízdçAo qluando um indlví-
duo concentra os seus esforços num determinado
conjunto de tarel¿Ls - tal perrnite a cada pessoa e

país usar com vantagem qualquer qualificação ou
recursos especlais. Um dos factos da vida econó-
mica é o de que é melhor estabelecer uma d¿üisôo
da trabalho, dividf a produção num grzrnde número
de pequenas etapas ou tarefas especializadas, em
vez de ter toda â gente a fazer tudo de íorma rne-
díocre. A divisão do trabalho permite pôr as p€s-
soas r(trl¿ts a Pljs(-¿tl c d5 ldPluas d (-d\¿¡ r ruuuÞ 4
trocar o que fìzerêm pelo que necessitam.
... Para.ilustrar o aumento da produtividade devido
â especialização, Adam Smith apresentou o exem
plo clássico da produção de alfinetes. Um traba-
lhador poderia quanl-o muito fazer umas poucas
dúzias de alfinetes imperfeitos por dia. Mas quando
a produçao de âlfìnetes foi di\¡idida num certo nú
mero de operações simples e repetitivas, poucos
trabalhadores puderam produzir milhares de alfi-
!retes perfeitos por dia.

Talvez o paradigma da especializaçáo seja a mo-
derna montagem de automóveis, em que os auto-
móveis se deslocam ao longo de uma linha de mon-
Ldgcrr¡ (JI¡uc uù

desempenham funções altamente especializadas.
Um trabalhador pode especializar se em montar

pneus do lado esquerdo em llondcs. O resultado
de tal especialização é o enorme aumento na pro-
dr.¡tiwirla<le rlo t¡abalho em mrritâs indúsl¡ias tra¡s-

As economias da especializaçâo permitem a
existència da complexa rede de cômércio entre
individuos e países que observâmos actualmente.
Sao poucos os que prôduzem um único produto
acabado. Não fazemos mais do que uma pequena
parcela do que consumimos. Podemos ensinar uma
p€quëna parte do currículo unlversitário, ou pro-
duzir botöes ou fechos écløir-, ou montar parte de
um automóvel ou de um computador. Em troca
dcstc trabalho cspccializado rcccbcrcmos um ren-
dimento adequado para comprar produtos dë todo
o mundo,

O que deterrnlna âquilo que produzimos? Os eco-

nomistas sa.lier¡tam a leí ùt üantagem compqratíua-
Esta iei estabeiece que os individuos ou os paises
devem especializar-se na produçäo e venda das
mercadorias que conseguem produzir a um custo
retøtiuametto baixo. Igualmente um lndividuo ou
um pais deveria cómprar, em vez de produzir, os
bens que só consegue produzlr com um cus{o rela-
tivamente elevado. O facto surpreendente na lei da
varttagerû cùüìIJarativa é o de que rnesrÌto os indi-
víduos ou paises que são absolutamente mais lne-
Iìcientes do que ouiros iráo descôbri¡: que é benéûca
a especiaiizâção na produção de alguns produtos.
Assim, mesño os países com fraca produtividade
da Ásia.ou.da Áfnca podem encontrar para os seus¡
produtos um nicho ¡'ìo mercado internacional por-
que sáo relativamente eficientes a produzir alguns

A ideia de gqnhos do comérc¿o constltui um dos
principais conceitos de economia. Os dlferentes
indivÍduos ou países tendem a especializar-se em
certas áreas e depois a dedicar-se ao comércio do
que produzem em troca do que precisam. Muitos
paises do Médto Oriente prÒduzem e exportam
petróleo em troca de alimenios e produtos indus-
triais. O Japão cresceu vigorosamente com a espe-
ciâlizâçâo no fabrico de bens tais como automóveis
e elect¡ónicâ de grande consumo; exporta muita da
sua produção para pagar as importaçÕes de maté-
rias-primas. O comércio erìriquece todos os paises
e aumenta os níveis de vida de todos.

Resrmiíìdo:
As economias avançadas seguem a via da espe-

cializaçao e da divisáo do trabalho, a quâl aumenta
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a produtividade dos seus recursos. Os indivíduos e

os paÍses trocam depois voluntariamente os pro
dutos em que se especializaram por outros produtos,
aumentando grandemente â variedade e a quan-
tidade do consumo e aumentando o nivel de vida
de todos.

Dínheiro (ou Moeda):
o Lubr¡ficante da Troca

Se a especializâçáo permlte aos iridlviduos con-
centrarem-se em tarefas específfcas, o dinheiro per-
mite depois aos individuos trocar as suas produ-
ções especializadas pelo vasto conjunto de produtos
produzldos pelos outros. Pâ¡a ter a cetteza, ima-
glne um estado de troca dírecta" onde as pessoas
trocam directamente um produto por outro. Nas
economias primitivas, os produtos alimentares
podiam troca.r -se por vestuáfio, ou a ajuda rìa cons-
truçäo de uma casa podia ser compensada com o
trabalho num campo agricola. Mas actualmente
em todas as economias - tanto âs de mercado
como as dirigidas - a troca tem lugar através do
dlnheiro.

O que é o dinheÍro? O dlnheiro é o melo de
pagamento ou o meio de troca: na nossa eóonomia
o dinheiro consiste nas moedas e notas e nos depó-
sitos à ordem com os quais as familias e as em-
presas pagam âs coisas. guando compra uma pas-
tilha elástica com uma moeda de 5$, um almoço
com uma nota de f0O0$ ou um conjunto de alta
fidelidade com um cheque, em qualquer dos casos
está a usar dinheiro.

O dinheiro é um luÞrffìcante que facillta a troca.
Quando todos conffam no dinheiro e o aceitam
como pagamento de bens e de dívirias o comércio
é facilitado. Imagine òomo seria complicada a vida
económica se tivesse de trocar directamente pro-
duto por produto todas as vezes que quisesse uma
pizza o\t ir a um concerto. gue produtos poderia
oferecer em troca de uma ptzza da IGI-Ó ou de um
concerto dos Rolling Stones? O que teria em atìun-
dância que eles quisessem consumir? Porque todos
aceÍtam o dinhelro como meio de troca, a neces-
sidade de equilibrar as ofertas e as procuras fica
bastânte facilitâdâ-

Mas, como outros lubriflcantés, o dinheiro pode
torr¡a¡-se viscoso. Numa economia de troca directa,
se eu estolr esfomeado e o outro está sem roupa,
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eu posso coser-lhe a roupa enquanto ele cozinha a
minha alimentação. Mas o comércio pode ser difi-
cultado numa economia monetária. Por exemplo,
na Grande Depressáo dos anos 30, os bancos fa-
llram, o dinheiro acumulou-se, muita gente pas-
sou fome e até ficou na miséria no paÍs mals rico
do mundo. Multos podem fïcar na pobreza quando
o dinheiro (ou moeda) nã.o é devidamente gerida
pelo banco central.

Os problemas da gestão da moeda, uma das
mais importantes tarefâs do governo, são tratadas
nos capí{ulos sobre macroeconomia.

Capital

Já aprendemos que a economia depende de três
importå.ntes factores de produção: trabalho, capÈ
tal e terra. A terra e o trabalho são muitas vezes
designadosJacúores de produeaþ prinl@ños. Um fac-
tor de produção primário é aquele cuja quantidade
é determinada externamente à economia (por for-
ças sociais no caso do trabalho ou pela historia geo-
lôgtca no caso da telra).

O capj.tal é um factor de produçáo diferente.
O co,pítø.| (ou bens de copítLal) ê um -fador de pro-
dwøo que Joí prodteido, umir^plut duravel qLæ é ele
próprío um prod.uto dlt economîs. Por exemplo, cons-
truímos uma fábrica de têxteis e usamos a fábrica
para produzir camisas; montamos um computador
e deppis aplicamos o computador na educaçáo de
estudantes e assim sucessivamente.

Capital e Têmpo

O capital tem uma relação especial com o tempo.
Porquè? Veremos que o capital pela sua própria na-
tureza envolve métodos de produção aproximati-
vos, indi¡ectos e consumidores de tempo. De facto,
um dos paradoxos do capital é o de que a econo-
mia se torna cada vez mais produtiva graças ao
uso de métodos indirectos ou aproximativos.

Se os agricultores tivessem de tratlalhar com as
suas mãos, sem qualquer capital na forma de trac-
tores ou.enxadas, a sua produtividade seria de
facto muito baixa. As pessoas aprenderam há muito
tempo que os métodos directos de produçáo são
muitas vezes menos efìcientes do que as técnicas
indirectas. O método directo de pescar consistiria
em atirar-se para a água e apanhar o peixe com as
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mãos, mas esta técnica directa permitiria apanhar
pouco peixe. Ao invés. as pessoas aprenderam que
com a construção de barcos e de redes (tudo isto
são bens de capitâll a pesca io¡na-s€ rrruilo mais
produtiva em termos do peixe apanhado por dia.

Outros exemplos de técnicas indirectas eficien-
tes são as seguintes: o agricultor despende tempo
a lal'rar os terrenos ou a limpar os canais de irri-
gação para que a produçào de cereal aumente.
Uma siderurgia faz folhas de aço que irào ser uti-
lizadas para produzir o tractor que irá lavrar os
campos. O biologista injecta ADN numa célula para
produzir uma nova s€mente mais resistente. Todas
estas são técnicas indirectas para aul11enLár t, tolal
de cereal que a nossa economia pode produzir.

Na labuta diária, raramente paramos para pen-
sar acerca desta situação, mas um momento de
reflexão convencer-nos-ia de que quase ninguém
efectivamente produz bens de consumo finais. Quase
todos estâo a fazer um trabalho preparatório de
carácter lndirecto, apresentando-se o consumo
final como um objectivo futuro e distante.

Crescimento deuído qo Socrtficio do C,onsurll.o
no PÍesente. Se as pessoas estão dtspostas a
poupar- abster:s€ do consumo no presente e

esperar pelo consumo no futuro - entào a socie-
dade pode dedicar recursos a novos bens de capi-
tal. Uma maior existência de capital ajuda a eco-
nomia a crescer mais rapidamente, empurrando a
FPP. Obêëiïe äè novo a Figura 2 5 para apreciar
como o sacri{icio de consumo no presente a favor
do investimento aumentâ as possibilidades de pro
<iução íuiuras.

T'.¡do isto faz levartar a questào: se ûs proces-
sos indirectos são tao produtiv€s.por que não subs-
tituir todos os processos directos por outros indi-
rectos mais produtivos e os processos indirectos
por outros ainda mais produtivos? A vantagem da
utilizaçáo de processos indirectos é prejudicada
pela desvantagem inicial da perda do consl¡mo pre-
sente de bens pela transferência do consumo cor
rente para investimento num processo indirecto.
O problema é que o processo indirecto só dá frutos
ao fim de algum tempo. Poderiamos investir tempo
e recursos a fazer as nossas auto-estradas mais
largas e eliminar os declives das linhas de cami
nhos de ferro e com isso reduzir os custos de com-
bustivel e de reparâção e reduzindo o tempo de via
gem. Ou os estudantes poderiâm ir para a escola

durante mais 5 ou 10 a¡os e com isso adquirir uma
qualificaçáo ainda maior. Não investimos ainda em
mais investimentos indirectos porque isso iria cau
sar uma redução excessiva do consumo actual.

Resumimos do s€guinte modo:
Uma grande parte da actividade económica

pressupoe a renúncia ao consìlrno no presente
para aumentar o nosso capital. De cada vez que
investimos - com a construção de uma fábrica ou
de uma estrada, com o aumerìto dos anos ou da
qualidade da educaÇáo, ou com o aumento do ace¡vo
dos conhecimentos tecnológicos práticos - esta-
mos a aumentar a produtividade futura da nossa
economla.

Capital e Proprledade Privada

Os bens fisicos de capitaì são cruclals para qual-
quer economia, de mercado ou dirigida, porque aju-
dam a aumentar a prodr¡tividãde. Mas existe uma
difereriça significatirra entre um sistema capitalista
e um socialista: grosso modo, sào as empresas pri-
vadas e os individuos que possuem as máquinas.
os edilicios e a lerra na nossa economia db mer-
cado. O que é a excepção no nosso sistema - a pro-
priedade estatal dos melos de produção - é a regra
llum Estado soclalista, onde o capltal, a terra e âs
casas são de propriedade colectiva.

Numa economia de mercado, geralmente o capi-
tal é de propriedade privada e o rendimento do ca-
pital reverte para os individuos,

Oualquer pedaço de terra tem uma caderneta
ou título de propriedade: quase todas as máquinas
e ecirftctos Derlencem ou a um indi\,'¡duo ou a uma
sociedade. Os ú¿¿re¿¿os da propriedøde concedem
aos seus possuidores a capacidade para usar, tro-
car, pintar, escavar, semear ou explorar os seus
bens de capital. Estes bens de capital têm também
vaiores de mercado e as pessoas podem vender ou
comprar os bens de capital pelos preços que forem
estabelecidos. A possibíLídade de os índivîduos pos-
suírem e Lucro¡em com o cøpitalJoi o que deu o noû1e
oo co,pítc!|¿srr.ol .

I T€mos de ter o cuidaclo de distjnguir o câpital.¡sico do capital
jri¡rance¡ro. O capital äsìco é constjtuido por fábrtcas. equipa
mentos- eclificios e existèncias de produtosi ir capitai fisico é um
factor de produção. O capitâl financeiro são os activos de papel'
ou direilos. ccn:o obrigaçOes. acçaes. coniâs de depósilo à ordeÍr
ou de poupânça ou emprést¡mos hipotecários: o capital finan-
cei¡o corresponde muitas vezes ao direilo ao câpi1al fisico mas
n,,n, a e Lrnì t¿clor do pro.er\o de produçäo.

M¡
plopr
lirÌ t¿
propr
e qua
predi¡
poder
as eÛ
poiui(
a sua
de ob
mud¿

o
t¡ tr at
cador
propr
aboli(
cidad,
de ca
tem d

Os
dade
suir, \
móni(



r uma
Ca ern
ì cau-
1al-

Mas enquanto a nossa sociedade é baseada na
propriedade privada, os direitos de propriedade são

limitâdos. A sociedade determina quanto da "sua"
propriedade vai poder benefìciar os seus herdeiros
e quanto val para o Estado através dos impostos
predial e sucessório. A sociedade determina quânto
podem ganhar os donos de serviços públicos - como

as empresas de electricidade e de gás - e qual a
polulçâo que o seu automóvel pode originar. Mesmo

a sua casa náo é como se fosse o seu castelo. Tem
de obedecer às leis locais e, se necessário, terá de
mudar-se devido à construçâo de uma estrada.

o facto de o recurso económico mals valioso,
o trabalho, não poder ser transformado numa mer-
cadoria que pode ser comprada e vendida como
propriedade prtvada é muito interessante. Desde a
abolição da escravatura que é llegal tratar a câpa-
cidade de trabalho das pessoas como um mero bem
de capital. Ninguém se pode vender a si próprio;
tem de alugar-se em troca de um salárlo.

Os direitos de propriedade definem a capaci-
dade dos indivíduos ou das empresas para pos-
suir, vender e usar os bens de capital e outro patri-
mónio numa economia de mercado.
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a Vemos agora como a especiâlização, o comércio,
o dinheiro e o capital constituem a chave da produ-
tividade de uma economia avançada. Mas repare
também como estão fortemente inter-relacionados.
A especializaçâo dá origem a grandes produtivida-
des, enquanto a produção em grarrde escala torna
possivel o comércio. O uso do dinheiro permite que
o comércio se estabeleça rápida e eficientemente.
Sem a facilidade de comércio e de troca que o di-
nheiro proporciona não seria possível a existência
de uma profunda divisão do trabalho. O dinheiro e

o capital estáo relacionados porque os fundos para
a aquisição de bens de capital são canalizados atra
vés dos mercados fìnanceiros, onde as poupanças
dos individuos podem ser transformadas no capi-
tal de outros individuos.

Agora que ventilámos os problemas centrais da
organização económica podemos voltar-nos no
capitulo seguinte para a análÍse da forma como a
nossa economia determina os preços. as quanti-
dades e os rendimentos. a
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SUMARIO

A. Os î¡ês P.oblemas da O¡ganizaçã.o Dconómica

1:' gùálqùea socíedadé teiî de resolvéa três probleinãs fùridariìeótats: o qt1ê;

como e parct querr{¿ O que deverá produzir-se e em que quantidades, de entre
o vasto leque de bens e serviços possiveis? Como deverào os recursos ser
utilizados na produção desses bens? E pørø quem devem os bens ser pro-
duzidos (isto é, qual deverá ser a repartiçáo do rendimento e do consumo
entre os diferentes indivÍduos e classes)?

2. As sociedades resolvem estes problemas de formas diferentes. Actualmente
as formas mais importantes da organização económica são a dirigida e a

de mercado. A economia dirigida funciona sob o controlo centralizado do
governo; uma economia de mercado funciona através de um sistema infor
mal de preços e lucros no qual a maioria das decisões são tomadas pelos
individuos ou por empresas. Todas as sociedades tèm combinaçóes diferen-
tes de dirigismo e de mercadoi todas as sociedades são economias m¿stas.

B. Possibilidades Tecnológicas da Sociedade

3. Com determinados recursos e tecnologia, as escolhas de produçâo entre dois
bens tais como manteiga e espingardas podem ser resumidas najron¿e¿ra
da-s possibilido;des de produçao (FPP). A FPP mostra como a produçao de um
bem (por exemplo espingardas) deve ser balanceada com a produçâo de outro
bem (por exemplo manteiga).
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4. A eficiência da produção ocorre quândo a produçâo de um bem nao pode ser
aumentada sem a reduçao na produção de óutro bem. Isto é ilustrado pela FPP.

Quando urna economia está a funciona.r eficientemente - sobre a FPP - pode
produzi.r rnâis de urn bem aþenas com a redução da produção de outro bem.

As socledades estão por vezes no interlor da fronteira. guarìdo o desemprego
é clevado ou quarìdo a ¡egulalìlentaçáo do governo restringe a acttl'tdade das
empresâs, a economia é inelìciente e funciona no interior da sua ¡'PP.

5. A frontetra das possibilidades de produção ilustra muitos processos econó-
micos básicos: como o crescimento econômico faz deslocar a fronteira para
o seu exterlor, como um pais escolhe relatlvamente meros alimentos e outros
bens de primeira necessidade à medida que se desenvolve, como um país
escolhe entre bens privados e bens públicos e como as socledades escolhem
entre bens de consumo e Llens de capital que elevam o consumo futuro.

6. os úustós ern terllros r úrletárlos não são idêr'rticos aos custos ecorxómlcos
efectivos. Para quantilìcar o custo totâl de uma decisào num mundo de escas-
sez, calculamos o custo de oportunidade, que mede o valor das coisas de que
se prescindiu, ou das oportunidades perdidas.

7. Segundo a lei dos rendimentos decrescentes, a pa-rtir de um ponto, se efec-
tuarmos acréscimos idênticos de um factor de produção varlável (como é o
t¡abalho) a factores de produção fixos fcomo a terra) o montante da pro-
dução adicional diminuirá.

C. Comêrcio, Dinheiro e Capital

8. Com o desenvolvimento, as economias tornam-se mais especiâlizadas. A divi-
sáo do trabalho permite que uma tarefa seja dividida em inúmeras tarefas
pè(uenas que podem ser aprendidas e executadas rnais rapidamente por um
único trabalhador. A especialização deriva da tendência crescente para o
emprego de métodos indirectos de produção que requerem qualiffcações
muito especializadas,

9. Os indivíduos e os paises à medida que se torrìäfn cada vez mais especiâlizados,
te¡:ìdem a concentraÍ-se em mercadorias especilìcas e a +Jocar o seu exceCente
de produção por bcns produzidos por outros. Todos beneficiam com o comér
cio voluntário, baseado na especialização e na vantagem comparatlva.

lO. Actualmente, o lubrifìcante do comércio de ¡rens e serviços especializados é

o dinheiro. O dinheiro (ou moeda), constituído por numerârio e cheques,
é o rneio de troca aceite universaläiëi'rtè. 8 usado para pagar tudo desde
tartes de maçã a peles de zebra. Ao aceitar dinheiro, os individuos e os pai-
ses podem especializar-se na produçâo de poucos ttens e trocá-los por outxos;
sem dinheiro, seria desperdiçado consta¡temente muito tempo a trocar direc-
tamente produto por produto.

I 1. Os bens de capital - os factores de produçáo produzidos como maquinaria,
estruturas e existências de produtos em vias de fabrico - permitem os mé-
todos indi.rectos de produçáo que afnpliafn a produçâo de um pais. Estes méto-
dos indlrectos consomem tempo e recursos para serem postos em funclona-
mento e exigem portanto um sacrifÏcio temporário do consumo no presente.
As regras que deffnem como o capital e outros acuvos podem ser adquiridos,
vendidos e usados constitui o sistema de direitos de propriedade. Em ne-
nhum sistema económico os direitos da propriedade privada são ilimitados,
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CONCEITOS PARA REVISÃO

problea¡s centrais da organiz¡çåo Escolha êntre ¡s Posslbllldades dê
ccorómlca P¡oduçáo
o qttê, como e Imra quem fronteira dâs possibilidades
slstemâs económlcos alte¡natlvos: de p¡oduçåo (FPP)

dtrlgidos us. de mercâdo eficiência
factores de produção (inputs) custo de oportunldade

e produçöes (outpr¿ts) lei dos rerìdimentos decrescentes
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Caracteústicas de uma economia
Eodcrrre
especlalização e divisåo do trabalho
dinheiro (ou moeda)
fâctores de produçáo (terra.

trabalho e capital)
capitat e propriedade p¡lvada

gttEsrÕEs PARA DTSCUSSÃO

1. Defina culdadosamerte cada um dos termos e dê
exemplos: FPP, eflctêncfa, factores de produçào. pro-
duções e custo de oportunidade.

2. Admita que a Econolândia produz cortes de cabelo e

camisas, dispondo do factor trabâlho. A Econolândia
tem disponívets 1OOO horas de trabalho. Um corte de
cabelo exige l/2 hora de trabalho enquanto uma ca-
mtsa extge 5 horas de trabalho. Construâ a froritelra
das posslbfltdades de produçào dâ Econolândla.

3. Trâce â nova fronteira das posstbilldades de produção
da socledade da Flgura 2-2 após invençöes ctentíficas
terem duplicâdo â produtividâde dos.recursos na pro-
duçáo de mantelga nras sem qualquer modificaçâo na
produtividade do fabrico de espingardas.

4. Dê três exemplos que conheça de especializaçáo e dtvi-
såo do trabalho. Em que áreas está a pensar espe-
clallza¡-se? E os seus amlgos? guais são os perigos
de uma u¿tra-espec íalizaçâo2

5. "Ltncoln ltbeÌtou os escravos. Com umâ simples assi-
natura d€struiu mt¡ito do capital que o Sul havia
acumulado ao longo dos anos." Comente.

6. "O serviço militar obrigatorio faz que o goveÍro e o povo
se lludam ace¡ca dos custos efectivos de um grande
exército." Compare o custo orçamental com o custo
de oportunldade de um exército com incorporação vo-

' Iu¡xtária. (em que o pré é elevâdo) e de um exército
com incorporação obrigatória (em que o pré é batxo).
gual a contrlbutçào do custo de oportunidade pâ¡a â
ânálise da citâção?

7, Mr¡itos clentistâs pensâm que estamos a delapidar
rapfdamente os riossos recursos nâturais. Admita que
há só dois factores de produçäo (trabalho e recursos
naturâls) que produzem dols bens {cortes de cabelo e
gasollha) sem qualque. desenvolvimento tecnológlco
dâ sociedade ao longo do tempo. Deñonstre o que
acontecerla à FPP ao longo do tempo com o esgota-
mento dos recursos natu¡ais, Como poderiam a inven-
çáo e o desenvolvlme¡to tecnológico modlflcar a sua
resposta? Na base deste exemplo, explique por que se
diz que "o crescimento económlco é uma coFida entre
a exaustâo e a lnvençåo".

8. Admita que o Estudioso tem lO ho¡as para estudar
para os próxlmos exames de Economia e História.
Faça umâ FPP por classilìcàçöes, dados os recursos
limitados de tempo do Estudioso. Se o Estudioso estu-
dâr ineffcientemente, por ouvir múslca barulhenta e

chalaceâ¡ como os amlgos, onde se situará a sua "pro-
duçáo" relativamente à FPP? O que acontecella à FPP
se o Ðstudloso âumentasse o factor estudo d€ 10 pâra.
l5 horas?

9. De 1982 â 1990, a economia dos E. U. A. cresceu râpi-
damente enquanto o desemprego se reduziu e o capi-
tal-equlpamento foi utilizado com mais intensidade.
Desenhe a FPP paÌa 1982 e para 1990 e fixe os dols
pontos onde â economia se podeda ter situado nesses
dois câsos,



CAPITULO 3

MERCADOS E GOVERNO
NUITIA ÞCONOMIA MODERNA

Cada indívíduo esforça-se por aplicar o seu capital de modo que a sua produção tenha o
má>dmo valor. Geralmente não tem inte¡rção de promover o interesse público nem sabe
sequer em que medida o está a promover. hetende unicamente a sua segurança, o seu
próprio ganho. E asslm prossegue, coúo que levado por uma máo invisível, ûa consecução
de r]ma firialidade que náo fazia paÌte das suas inte¡rções. Na prossecuçâo do seu ptóprio
lnteresse promove frequenteme¡rte o interesse da sociedade de Ì¡ma forma mais efectiva do
que qua-ndo realmente o pretende fâzer.

Adam Smith, A R¿qlEz<L dLLs Nagoes (1776)

Tanto a economla de mercado como a dirigida
têm as suás iãizes em épocas passadas. Há cente-
nas de anos, os conselhos do rei ou as corporaçöes
das cidades dirigiam uma grande parte da activi-
dade económica em regiões da Europa e da Ásia.
Contudo, no tempo da Revoluçäo Americana, os
governos passaram a exerce. !.um,controlo cada vez
menor sobre os preços e as condições económicas.
As relações económicas feudais foram cedendo pro-
gressivamente o lugar aos mercados ou ao que por,
vezes se designa de "liwe empresa" ou "câpitalismo
concorrenclal".

Esta tendência culminou no século XIx, a época
do laissez-faire. Esta doutrina, que se traduz por
"não interfiram", sustentâ que o Estado deve intervir
o menos possível nos assuntos económicos e deixar
as declsões económicas para o mercado. Muitos
governos seguiram €sta via no século XIX. Mas,
antes do completo domÍnio do l¿¿s sez-jaire, ð.eu-se
uma inversão da tendència- A partir do lìm do sé-
culo passado, em quase todos os países daAmérica

do Norte e da Europà, as funções económicas do
governo começaram a ampliar-se constantemènte.
O Estado do bem-estar social foi desalojando pro-
gressivamente o mercado e as famílias nas econo-
mias capitalistas, enqua-nto os governos socialistas
tomaram o lugar do mercado em muitos países da
Europa e da Ásia.

Nos anos 80, deu-se uma nova lnversão de ten-
dência. As politicas económicas conservadoras
reduziram o controlo governamental da economia
nas economias de mercado. Depots, em 199O, mui-
tos governos socialistas prescindiram dos seus sis-
temas hierarquizados de planeamento central e ini-
ciaram a via no sentido "do mercado".

O que é exactamente urna economia de mer-
cado? Como faz o Estado, por vezes, para tomar o
lugar do mercado? Chegou o momento de com-
preender os princÍpios que estão sulìJacent-es à eco
nomia de mercado e de apreciar o papel do Estado
na vida económicâ.
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Num pais como os Estados Unidos, a maloria
das questões econó¡ûlcas são resolvidas através do

mercado, de modo que iniciamos o nosso estudo
sistemático por ai. Suem resolve as très questões

básicas - o q¿¿ê, coïa e paro quem- numa econo-

mta de mercado? Pode fìcar surpreendido ao apren-
der que nenhum ¿rclíDîd1to ouorgønjza4øo ê respon-

sADeL peLa resoluçdo dos probLemøs econômícos
numa ecor¿omía de mercado. Ao invés. mÍlhöe; de

empresas e de consumidores envolvem-se em lfocas
voluntárias, scndo as suas acções e intençÕes coor-
i^---l^ê ¡ ñ!¡iclt,Ãlmani Þ nêìô êlêlâñr .tê nrê^^c e.le

mercados.
Esta ocorrência notável pode ser apreclada iela-

tivamente à ctdade de Nova Iorque. Sem o cons-
tante fluxo de bens, entrados e saídos da cidade,
os Nova IorquinosÍicariam no limiar da fome dentro
de uma semana. Para que Nova lorque funcione
têm de lhe ser fqrnecidos muitos tlpos de bens e

serviços. A partir das regiões circundantes, dos 50
estados e dos conlìns do globo, há bens que \4ajam
duranle d¡âs e meses tendo Nova Iorque como
deslino.

Como podem dormir sossegadamente lO mi-
lhoes ,je pcssoas sem viver com o medc rerrÍvel de

uma paragem do complexo processo económico dó

qual depende a existência da cidade? A resposta
surpreendente consiste em que essas actividades
económlcas são coordenadas através do mercado'
sem quâlquer coerçao ou direcçáo centralizada.

Oualquer pessoa nos Estados Unidos se aper-
cebe do que o governo faz no que respeita âo con-
trolo da actividade económlca: cobra portagens em
pontes, legisla sobre a protecçáo policial, controla
a poiuiçao, coLlra impostos, envia exérciios para o

deserto, proibe as drogas, etc. Mas raramente pen-
samos no quanto da nossavida económlca corrente
acontece sem a interqençáo do Estado. Milhares de

mercadorias sâo produzidas por milhóes de indlví-
duos, voluntariamente, sem direcçáo central ou
um plano orientador.

Ordem Dconômica, Neo o Caos

As pessoas arìtes de estudarem a forma de fun
cionamento dos mercados vêem apenas uma con-
lusão de empresas e de produtos diferentes. Poucos
param a imaginar como se produzem alimentos em
quaritidades adequadas, como se transportam paJa

o local certo e como chegam em condiçÕes comes-
tíveis à mesa dojantar. Mas a obs€rvação atenta de

Nova lorque prova inequivocamente que o sistema
de mercado nao origina o caos e â anarquia. Um
sistema de mercado oossui uma lógicâ interna.
Funciôna.

Uma economia de mercado é um mecanismo
complexo para a coordenaçáo inconsciente das
pessoas, das actir¡idades e das empresas através de

um sistema de preços e de mercados. É um meca-
nismo de comunicaçáo para a coordenação do co-

nhecimento e das acções de milhóes de individuos
diferentes. Sem uma central de informações ou
computorização, resolve um probìema que nem
mesmo o maior supercomputador poderia resolver
áctualmente. envolvendo milhões de variávels e

relações desconhecidas. Ninguêm concebeu o mer-
cado: não obstante, o rnesrno funciona Pt(Lraordi

nariamente bem.
O exemplo histórico mais dramátic!.da funcio

nalidade da economia de mercado veriffcou-se na
Alemanha Ocidental depois da 2.4 Guerra Mundial.
E\a 1947 , a produçáo e o consumo tinham caído
para um nível baixo. Nem os estragos dos bomt¡ar-
deamentos nem o pagamento das reparaçoes de
guerra poderiam justifìcar esta quebra. As limita-
ções ao funcionamento do mecanlsmo de mercado
eram evidentemente reProváveis. O controlo dos
preços e a regulamentaçáo governamentâl toihiam
os mercados. O dinheiro não tinha valor: as fábri-
cas fechavam por fâlta de matérias-primas; os com-
boios nao transitavam por falta de cawão; o carváo
não era extraido porque os mineiros tinham fome:

os mineiros passavam fome porque os agricultores
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nao vendiam alimentos em troca de dinheiro e não
havia bens que lhes pudessem ser dados em troca.
Os mercados não estavam a funcionar adequada-
mente. As pessoas não podiam comprâr o que ne,
cessitavam nem vender o que produziam a preços
livres estabelecidos no mercado.

Ðntão, em 1948, o governo litrertou os preços
dos controlos e lntroduz¡u uma nova moeda, o que
pôs rapidamente o mecanismo de mercado a fun-
cionar de forma efectiva. A produçâo e o consumo
cresceram muito rapidamentei uma vez mals o qué,
cornD e pata quem estavam a ser resolvidos pelos
mercados e pelos preços. As pessoas chamavam-
lhe "um milagre económico" ¡Ttas a recuperaçao
fol, em lârga medtda, o resultado do regular funcio-
namento do mecanismo de mercado,

O ponto a sallentar é o de que os mercados ope-
ram constantemente destes milagres à nossa volta
se nôS dermos ao traba-lho de observar atentamente
â nossa economia. Além disso, a htstória regista
que as crlses económicas e políticås ocorrerarrì mui-
tas Vezes quando o mecanismo do mercado deixou
de funcionar. Na verdade, os paises socialistas,
tendo visto o seu nivel de vida regredir em relaçáo
ao dos seus vizinhos da Europa Ocidental, estão,
nos anûÉ 90, a tentar repetir o milagre alemåo de
1948. voltando-se para o mercado como a fórma de
organizar a \,ida económica nos seus países.

O Mecanismo do Mercãdô

Como funciona um mercado? Com o faz exacta
mente o mecanismo do mercado para determinar
os preços, os salários e as produções? No inicio,
o mercado era um úugar onde os bens eram co.m-..._.
prados e vendidos. As histórias económicas da
Idade Média dizem-nos que as tendas - atulhadas
de blocos de manteiga, de pirâ.mides de queijo e de
pilhas de legumes - constituiam os centros comer-
ciais das aldeias e cidades. Actualmente, na lista dos
mercados mâis importäntes lncluem-se o Chicago
Board ofTrade, onde são negociados petróleo, trigo
e outras mercadorias, e a Bolsa de Nova lorque,
onde são comprados e vendidos títulos de proprie-
dade das maiores empresas americanas,

De uma forma geral, os mercados sào um meca,
nismo através do qual os compradores e os vende-
dores se encontram para trocarem coisas. O mer-
cado pode ser centrallzado {como o das acçoes,
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obrigaçöes e trigo) ou descentralizado (como o das
habitaçöes ou dos automóveis usados), ou pode
ainda ser um mercado electrónico {como oco¡Te para
muitos activos e serviços financeiros). A caracte-
ristica essencial de um mercado é a dejuntar com-
pradores e vendedores para fi.iarem preços e qua¡-
tldades.

Um mercado é o mecanlsmo pelo qual compra-
dores e vendedores de uma mercadoria se confron-
tam para determinar o seu preço e a quantidade-

Num sistema de mercado, tudo tem um preço,
que é o valor desse bem em termos monetár¡os.
Os preços representam as condições em que os in,
divíduos e as empresas trocam as diferentes mer-
cadorias. Quando concordo em comprar um ÉIonda
usado a um comerciante por $3150, isto signlftca
que o Hondø vale mais do que $3150 para mim e
menos do que $3150 para o vendedor. Eu nåo con-
slgo encontrar uma melhor aplicação para o meu
dinheiro do que no Honda e o vendedor nã.o encon-
tra ninguém que lhe pague mais do que eu. O mer-
cado de automóveis usados determinou o preço de
Hondas usados e, através do comércio voluntário,
fez chegar às pessoas os carros de que mais gos-
tavam.

Além disso, os preços servem como sínafs para
os produtores e os consumidores. Se os consumi,
dores querem mais do que um bem - por exemplo,
gasolina para andarem com os seus automóveis -a procura de gasolina irá aumentar. Logo que as
companhias petrolíferas descobrem qûe as suas
existências de petróleo estão reduzidas aumentam
o preço da gasolina para racionar a oferta limitada.
E o preço mais elevado estimulará uma maior pro-
dução.
. E, por outro lado, se houver demasiadas exis-
tências de uma mercadoria, por exemplo, os auto-
móveis, ao preço corrente de mercado? Os vende-
dores baixaråo os preços dos automóveis na ànsia
de se desfazerem de modelos pouco procurados.
Com um preço mais baixo, mais consumldores que-
rerão automóveis e os produtores quereráo pro-
duzir menos automóveis. Em resultado, será resta-
belecido um equilibrio entre os compradores e os
vendedores.

O que é verdade para os mercados de bens de
consumo é também verdâde para os mercados de
factores de produçào, tais como o trabalho. Se sáo
mais necessários programadores de computador do
que dactilógrafos. as oportunidades de emprego
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serão mais favoráveis no sector dos computadores.
O preço dos programadores de computador [o seu
salário,/horal tendcrá a aumcntar c o dos dactlló
grafos tenderá a descer. Uma variaçào dos salários
relativos causará uma deslocação dos trabalha-
dores para a profissáo em crescimento.

Os pre{os coordenam as decisões dos produ-
to¡es e dos consumidores num mercado. Os preços
mais elevados tendem a reduzir as compras dos
consumidores e a estinlula-r a produção. Os preços
mais baixos estimulam o consumo e retraem â pro-
dução. Os preços são o pêndulo do mecanismo de

mercado.

Equílíbrío de mercødo.Em cada momento, inú-
meros factores âfectam a actividade económica.
Algumas pessoas compram enquanto outras ven-
dem: as empresas estão a inventar novos produtos
enquanto os governos legislam sobre a poluição;
os estrangeÍros estão a invadir o mercado dos E. U. A.

e4quanto as empresas norte'americanas estáo a
transferir as suas fábricas para o estrangeiro. Con-
tudo, no meio de toda esta confusão, os mercados
estão constantemente a resolver o quë- como e pa.ra

quenL Ao balanceartodas as forças que operam na
economia, os mercâiCos tentam encontrar um equi-
líb¡io da oferta e da procura.

O que é um equilíbrio do mercado? Representa
sm equiLíbrío entre todos os compra.dores e vende-
dores. Todos, familias e empresas, pretendem com-

- prar ou vender algumas quantidades, dependendo
do preço. O mercado estabelece o preço de equili-
llrio que equipara os deselos dos vendedores e dos
^^-^--á^.aê I Iñ ñrê^^ .iêmâêiâri^ êlÞvâd^ êi.fñiiì -

caria uma abundància de bens com uma produção
excessiva: um preço demasiado baixo signifìcaria
grandes filas de espera nas lojas e a escassez de
bens. Os preços com os quais os compradores de-
sejam adquirir exactamente a quantidade que os
vendedores desejam vender proporcionam um equi
líbrio da oferta e da procura.

Corno um M€rcado Resolve
os Três Prcblemas Dconómicos

Vimos como os preços ajudam a equlparar o

consumo e a produção (ou a oferta e a procura]
num só mercado. O que acontece quandojuntarnos
todos os mercados - o da gasolina, dos automóveis,

da terra, do trabalho, do capital e de tudo o mais?
Estes formam um mecanismo de mercado donde
deriva um cquilÍ¿,rÍo gera¿ dos preços e da produção.

Ao põr em coniacto os vendedores e os iompra-
dores (oferta e procura) em cada mercado, uma eco-
nomia de mercado resolve simultâneamente os três
problemas de o quê, como e pdrd quem. Els o
resultado efectivo do equilibrio de mercado.

l. O que será produzido é determinado pelos votos
monelários dos consumidores - náo de dois em
dois ou de quatro em quatro anos, nas urnas,
mas diariamente, nas suas decisóes de compra.
O dinheiro que deixam nas caixas registadoras.
das empresas vai acabar por proporcionar os sa-
lários, as rendas e os dividendos que os consu-
mldores, como empregados, recebem como re-
muneração. 

-

As emprêsas, por seu lado, são movidas pelo
desejo de maximtzar os lucros - lucros qr¡e são
as receitas liquidas ou a diferença entle as ven-
das e os custos totais. As empresas sào atraidas
pelos lucros elevados da produção de bens com
irma grande procura; pelo mesmo motivo, as em-
presas abandonam as áreas em que estáo a per-
der dinheiro.

Os cu.stos relativos também afectam a produ-
ção e o comércio entre os paises. O Japáo pro-
duz e exporta electrónica de consumo e importa
alimenios, enquanto os Estados UnidoÊ.impgrtam
electrónica de ôonsumo e exportam alimentos,

Guem toma estas decisoes? É o Congresso?
Ou o plarieanento do Governo Japonês? De facto,
nenhum deles- É o sisterna de preÇos quem tornâ
as decisões. Dado que existe em abundância nos
Estados Unidos, a terra é relativamente barata
e os custos dos alimentos sào relativamente
baixos. Porque a terra é escassa e cara no Japao,
enquanto o talento tecnológico é relativamente
abundante. os custos dos alimentos sáo relati-
vamente elevados enquanto os da electrónica de
consumo são baíxos. Analisando os sinais dos
preços da terra e do trabalho, as empresas, os
agricultores e os consumidores podem escolher
os bens que será mais apropriado produzir, nego-
ciar e consumir.

2. A concorrência entre os diferentes produtores é

que determina como as coisas são produzidas.
A melhor forma d€ os produtores alcançarem
um preço de concorrência e maximizarem os lu-
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cros é manterem os custos no minilno, através
da adopçâo dos métodos de produção mais efi-
cientes. Dado que os produtores sao atraídos
pelo lucro, os métodos de produção com meno-
res custos subsütuem os que têm ûraiores custos,

A histórla está cheia de exemplos de tecno-
logias eficientes que tomaram o lugar das mais
dispendiosas. As máquinas a vapor substltui-
ram os cavalos porque o vapor era mals trarato,
por unidade de trabalho útil. As locomotivas a
diesel e eléctricas substituÍram as movldas a
carváo devido à maior eficiència das novas tecno-
logias. Nos ànos gO as fìbras ópticas e as comu-
nicaçoes em ondas curtas substituÍram as tradi-
cionâis linhas telefônlcâ.s de cobre de Alexand€r
craham Bell.

3. Pa.rq qu.emsão as coisas produzidas é determi-
nado pela oferta e pela procura nos mercados de
factores de produçao. Os mercados determinam
os salârios, as rendas da terra, as taxas dejuro e
os lucros - tais preços são designados os preços
dos Jartores de produç¿o. Somando todos os ren-
dimentos dos factores, podemos calcular o rendi-
mento da populaçã,o. A repartiçáo do rendimento
entre a população é portanto determinada pelo
mont@rùte possuído de factores (horas-homem,
hectares de terreno, etc.) e pelos preços dos fac-
tores (niveis sala.riais, rendas da terra, etc.).

Fica avisado, contudo, de que a repartição do
rendimento é também afectada por muitas ¡n-
fìuências exteriores ao mercado, Os rendimriiT{äs
das pessoas dependem de forma sigTrtfìcativa da
riqueza de que são proprietárias (tal como ter-
renos e as acções) resultante das qua.lidades natas
ou adquiridas, da sorte e do grau da discrimi-
nação racial ou sexual.

guem Dirige o Mercado?

guem eslá encarregado de dirigir uma econo-
mia de mercado? O maestro sâo as empresas mono,
polistas? Os consumidores são soberanos? Se exa-
mlnarmos cuidadosamente a estrutura de uma
economia de mercado, observamos uma dupla so-
berania partilhada pelos consumidores e pela ¿ecno-
IogÍ4. Os corìsumidores através dos seus gostos
inatos ou adquiridos - expressos pelos seus votos
monefá-rios - decidem os ffns últimos para onde os
factores de produção são canalizados. Eles marcam
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o ponto na fronteira de possibilidades de produção.
Mas os recursos disponíveis representam uma

restrição básica para os consumidores. A economia
não pode ir além da sua FPP. Pode-se voar para
Londres, mas não há voos para Marte. Os recursos
de uma economla, juntamente com a ciência e a
tecnologia disponiveis, limitam o espaço onde os
consumidores podem depositar os seus votos mone-
tários.

Por ouûas palawas, os consumidores nào po-
dem, por si só, ditar quais os bens que devem ser
produzidos. A procura dos consumidores tem de
se encaixar com a oferta de bens pelas empresas.
De modo que os custos empresarlais e as decisöes
de oferta, juntamente com a procura dos consumi-
dores, âjudam â determinar o que deve ser pro-
duzido . 1øl como um ínterfiædíArio øjuda o põr d.e
acordo os cofilpradgres e os Dendedo¡€s. a5simjun.
cúcnam os mercødos como os rnensage¡Íos que recon-
cil¿am os gostos dqs consumídares comas l¿mit¡øçoes
tecnotögíca-s.

É importante observar o papel dos lucros na
condução do mecanismo do mercado. Os lucros
constltuem o prémio ou o castigo para as empre-
sas. Os lucros induzem as empresas a entrar em
áreas onde os consumidores pretendem mais bens,
a deixar as áreas onde os consumidores pretendem
menos bens e a usar as técnicas de produçáo maÍs
eficientes (ou que tenham menores custos).

Tal como o dono de um burro que usa a cenoura
e o chicote parao eonduziL o sistema de mercado
dá origem a lucros ou prejuizos para induzir as
empresas a produzir eficientemente os t¡ens dese
jados.

Uma Imagem dos Preços e dos Mercados

Podemos observar o fluxo circular da vida econó-
mica na Figura 3- 1. Esta dá-nos uma visão global
de como os consumidores e os produtores actuam
em conjunto para determinar os preços e as quan-
tidades tanto dos factores de produção como das
produçoes. Repa.re nos dois tipos diferentes de mer-
cados no fluxo circular. No cimo estão os mercados
dos produtos, ou fltxo das produçòes como a de chá
ou a de sapatos; em baixo estâo os mercados dos
factores de produção como a terra e o trabalho. Além
disso veja como as decisöes sào tomadas por duas
entidades diferentes. as familias e as empresas.
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As famílias compram bens e vendem factores de

produção; as empresas vendem bens e adquirem
factores de produçáo. As íamilias usam o seu rendl-
mento da venda de trabalho e de outros factores
para adquirtr bens das empresas; as empresas ba-
selaÍr os preços clos seus bens nos cnstos do tla-
balho e do património. Os.preços nos mercados de

bens sáo estabelecldos de modo a equiparar a pro-
cura dos consumidores com a oferta das emp¡esas;

os preços no mercado dos factores sáo estabelecidos
de modo a equilibrar a oferta das famílias com â
procura das ernpresas.

Ttldo lsto pa-recÆ compucado, Mas é apenas â tna-
gem global de como a intricadâ teia de ofertas e pro-
curas lnterdependentes se conjugam através do
mecanismo do mercado pa.ra resolver os problemas
económicos de o gL1ê, q)rnoe þaraque¡rl Estud€ esta
fìgura cuidadosamente. o dispêndlo de alguns mi-
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Figura g-1. O s¡stema de mercado baseia-se na oferta e na Procura para resolver o tr¡o de problemas

económicos

Aqui vemos o fluxo circulaf dê uma economia cle mercado.

Os votos monetários das famíl¡as combinam-se com os das

emprosas fofnecedoras nos mercados de bens no fopo'

ajudando a determinar o que é ptoduzido. Ad¡cìona'mente a

procura de faclores de produção pelas empresãs encontra a

oferta de trabalho e de outros factore€ de produção nos mer-

cacios dos faciores, em ba¡xo, o quê permite detefminar os

salários, as rendas e os pagamentos de iuros. A concorrència

das empresas para compraros factores de produção e vender

produtos aos ma¡s baixos preços determina a lo.rna como os

bens são produz¡dos.
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mas

nutos a estudá-la proporcionar-lhe-á mais tarde
muitos dividendos para a posterior compreensão do
funcionamento de uma economia de mercado,

A Måo Invisível
e a "Concorrêncla Pêrfelta"

Adam Smith, autor de A Ríqueza da.s Nøções
( I 776) , que é o liwo germinal da economia moderra,
ficou impresslonado pelo seu reconhecimento de
ordem no sistema económico. Sniith proclamou o
principio da "mão invisível", Este principlo sustenta
que, na prossecuçáo egoísta do seu bem pessoal,
todos os individuos sâo levados, como que por uma
mão invisivel, a atingir o melhor bem para todos,
Smith descortinou harmonia entre o interesse pri-
vado e o interesse público. Na sua visáo dolmundo
económlco, qualquer interferêncla goverriamental
na liwe concorrência seria prejudicial quase de cer-
teza (releta culdadosamente a citação introdutória
deste capitulo).

A doutrÌno. dsmãa Ínu¿sÍue¿ de Smith explica por
que parece tão ordenado o resultado do mecanismo
do mercado, A sua perspectÍva acerca da funçâo
orlentadora do mecanismo do mercado tem inspl-
rado os economistas modernos - tanto os admirê-
dores como os criticos do capitalismo. Porém, após
mals de dois séculos de experiência.e investlgaçáo,
reconhecemos o alcance e as limitaçõe-s- efectivas
desta doutrina. Sabemos que por vezes os metca-
dos nos deixam em má êituação, que há "falhas do
mercado", e que os mercados nem sempre levam ao
resultado mais eflciente. As falhas importantes do
mercado. nas quais se incluem a concorrência im-
perfeita e as externalidades, como a poluição, serão
extenslvamente analisados neste texto. Façamos
uma pausa para dÍscutir o papel crucial desem-
penhado pela concorrêncla no sistema de mercado.

ConcoÍê'acíø Pe4feit¿ O próprio Smith reconhe-
ceu que as virtudes do mecanismo de mercado são
completamente realizadas âpenas quando se veri-
lìcam os confrontos e os equilÍbrios da concorrên-
cia perfeitå. O que significa concorrência perfelta?
É um termo técnico que se refere a um mercado em
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que nenhuma empresa ou consumidor é suficien-
temente forte para afectar o preço de mercado. Por
exemplo, o mercado do trtgo é perfeítamente cor¡-
correncial po¡que a malor quinta produtora de
trigo, que produz somente uma pequena parcela do
trigo mundial, náo pode ter uma influèncta signi-
ficauva sobre o preço do trigo.

A doutrlna da máo invisivel refere-se a econo-
mlas r¡âs quais os mercados são perfeitamente con-
correnclals. Nestas circunstâncias, os mercados
levarão a uma efìciente afectação de recursos, de
modo que uma economia se encontra sobre a sua
frontelra de possibilidades de produçâo. Ouando
todos os ramos de actft.{dade se encontram sujeÍtos
aos confrontos e balanços da concorrência perfeita,
como veremos mais adiante neste livro, os mer-
cados podem leva¡ à produção do conjunto mais
eficiente de produtos com as técnicas rnais elìcien-
tes e utilizando a mínlma quantidade de factores.

Por outro lado, quando uma compar¡hia de tele-
fones ou um sindicato sáo suficientemente fortes
para inlluenciar o preço do serviço telefónico ou dos
salárlos, verilìca-se umâ "concorrência imperfeita"
em determinado grau. Quando surge a concor-
rência lmperfettâ, a sociedade pode deslocar-se
para o interior da FPP. Isto pode ocorrer se, por
exemplo, um slmples vendedor (uú monopoltsta)
elevar o preço do bem de uma forma astronómica
para ganhar lucros extraordinários. A produção
desse bem serla reduzida abaixo do nivel de malor
efìciência ê a eficiência da economia seria por isso
afectada, guando são poucos os vendedores, pode
verificar-se um confronto desadequado que não
assegure que os preços sejam determinados pelos
custos de produção. E, nessas situações, pode de-
saparecer a propriedade da máo invisivel dos mer-
cados.

Em resumo:
Adam Smith descobriu uma propriedade notá-

vel da economia de mercado concorrencial. Em con-
corrência perfeita e sem falhas do mercado, os mer-
cados corrseguirão extrair tantos bens e serviços
quantos os recursos disponiveis o permitam. Mas,
quando surgem peryersões, como um monopólio,
poluiçao ou falha,s do mercado semelhantes, podem
ser destruídas as noláveis propriedades de elìciência
da mão invisível-
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Uma economia ideal, perfeitamente ioncorren-
cial - onde as decisöes sobre a afectaçáo dos re-
cursos são tomadas atiavés da troce volultária de
bens por dinheiro aos preços de mercado -, extrai
a máxima quantidade de bens e seryiços úteis dos
recursos disponíveis da sociedade. Mas o mercado
nem sempre atlnge este ideal de perfeição. Em vez
disso, as economias de mercado são pre.iudicadas
pelo monopóllo e poluiçråo, juntamente com desem,
prego e inllação, e a repa-rtiçáo do rendimento, numa
sociedade de puro ¿a.¿ssez-Jfa¿re, é poÍ vezes bas-
tante injusta.

Em resposta às falhas do mecanismo do mer-
cado, os paÍses introduziram a mão uisíuel do gover-
no a par da rÌtão írùu¿síue¿ dos mercados. Os go-
vL-i¡¡ijij sl¡risùrtuëiÍ¡ û5 melca(los ao possurfem e
øerirem cerlâs âcfiwidâ.lcq f¡amn ¡c ñr¡i¡.rÞcì.
os governos !'egulam algumas actividade (comc a
das comparùdas de telefones): os governos despen-
dem dinheiro na exploração do espaço e na inves-
tigação cientifica: òígovernos cobram impostos aos
seus cidadãos e redestribuem as receitas pelos
pobres; os governos usam os poderes fiscais e mo,
ne(ários para promov. e!- o crescimentc eccnómicc e
para dominar os ciclos económicos. Nesta-secção
proporcionamos uma resenha breve da jusLitìcação
e das técnicas da intervenção govcrnarnental numa
economia modernâ.

As Três Funções do Gover¡¡o

Ao analisar o papel do governo, geralmente to-
mamos como adquirido que o governo estabelece
as regras do jogo, decretando as leis e garantindo
o cumprimento dos contratos e dos direitos de pro-
priedade. Mas quais sáo as funções eco{rómicas do
governo? São a promoçáo da eficiência, da equi-
dade e o estimulo do crescimento rnacroeconómico
e dâ estabiiidade.

O governo tenta corrigir as fall¡as do mercado,
como o monopólio e a poluição, para estimular a
efcíêncüJ. Os programas de governo para promo
çàc da equidade usam os impostos e a despesa

para redistribuir o rendimento a grupos especifl_
cos. O governo baseia-se em impostos, em despe-
sas e na reguiaçâo monelãria paia êstii-nular- o(res.
címento macroeconômíco e a estabítíd.ade, para
reduzir o desemprego e a inIlação enquanto esti-
mula o crescimento económico. Examinaremos bre-
vemente cada funçâo.

Efïciência

PUr vs¿cs sotrcrrr ot' talnas qo
mercado. Por exemplo, uma empresa pode lucrar
tanto com o aumento do preço como pelo aumento
da produçào. Algumas empresas poluem o ar ou
deposiiam resí<iuos tóxicos no solo. Em cada um

¡¡lr-¡ (,duo tùta a proouçao e a
consumg não eficientes e o governo pode desem-
penhar um papel útil na cura da doença. Mas, en-
quanto avaliamos o Þapel do governo na cura das
doenças económicas, devemos igualmente estar
alerLa relativamente às "falhas de governo" - situa-
çoes em que o governo ao tentar iemediar as falhas
do meicado as pode piorar ou causar ouùos pro
blemas.

Con.carr'ên,ície I¡lfl.pe{¡Eeíta. Um dos graves desvios
dâ concorrènciâ nerfe¡râ .lêrivq á^e êlêñênr^c âa
concorrèn.í a ímperkila ou monopo\í5 t o s.

Relemtlre-se como é restrita a defìnição econo-
mista de "mercado perfeitamente conccrrencial-:
existe concorrênciâ perfeita num mercado quando
há um número suficiente de empresas ou um grau
de rivalidade de t€l forma que nenhuma empresa
pode influenciar o preço desse bem. Um concor-
rente imperfeito é aquele cujas acçöes podem afec,
tar o preço de um bem.

Na realidade, quase todos os donos de empre-
sas, excepto talvez os milhões de agricultores que
produzem individualmente uma parcela insignifi
cante da colheita total, sáo concorrentes imperfei-
tos. No extrerno da concorrência imperfeita está o
monopolístq- um único fornecedor que sozinho
deternìina o preço de um bem especifico.
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I Oual é o efeito do poder do monopólio - a capa
cidade de uma grande €mpresa de influenciar o
preço de uma dada mercadoria? O poder do mono-
pólio leva a preços que crescem acima dos custos
e a compras dos consumidores que estão abaixo
dos níveis de efìciència. A caracteristica de um preço

demasiado elevado e uma produção demasiado pe-
quena é o sinete das ineficiências associadas ao
poder do monopólio.

Ao Iongo dos últtmos IOO anos, os governos de-
ram passos rìo sentido de refrear o poder do mono-
pólio. Os governos por vezes regulam os preços e os

lucros dos monopólios, como é actualmente o caso
dos serviços locais. AIém disso, as leis governamen-
tais @nti-trust proibem acçöes como a fìxaçáo de
preços ou a divisào de mercados.

Externølid.ø.des. Um segundo tipo de inelìciência
aparece quando exlstem externalidades. As tran-
sacçoes de mercado envolvem uma troca volun-
tária, na qual as pessoas trocam bens por dinheiro.
guando uma empresa usa um recurso escasso
como a terra, compra a terra ao seu proprietário no
mercado imobiliário; quando a empresa produz um
bem com valor como o petróleo, recebe o valor total
do cor¡prador no mercado do petróleo.

Mas muitas acções ¡nterdependentes ocorrem
fora do mercado. A empresa A despeja um químico
tóxico'num rio e suja o rio para a população que,
ajusante, pesca ou nada, A empresa A usou a água
limpa e escassa sem a te! pago à pqpulação quq
fìcou com a água suja. A empresa B, pelo contrárÍo.
proporciona aos seus empregados vacinas grátis
contra uma doença contagiosa; uma vez alcançada
a imunidade, a população exterior à empresa tam-
bém beneficia pela reduçåo do perigo de contágio
da doença. Em qualquer dos casos, uma empresa
ajudou ou prejudicou as pessoas externamente às
transacções de mercado; isto é, existe uma tran-
sacção económica sem um pagamento económico.

Externalidades (ou efeitos para o exterior) ocor-
rem quando as empresas or¡ os indivÍduos impõem
custos ou beneficios a outros que se situam fora do
mercado.
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Desde que a nossa sociedade passou a ter uma
grande densidade populacional e cresceu o volume
de produção de energia, de produtos quÍmicos e de
outros rnateriais, os efeitos negativos para o exte-
rior passaram de pequenas sujidades a ameaças
globais. É aqui que entra o governo - As rcglllaûen-
¿oçoes governamentais estão destinadas a contro-
lar as externalidades como a poluição do ar e da
água, minas a céu aberto, resíduos perlgosos, dro-
gas e alimentos náo duvidosos e materiais radioâc-
tivos.

Os criticos da regulamentaçáo queixam-se de
que à activtdade económica do governo é desneces-
sariamente coercilra. Os governos são como os pai.s,

sempre a dizer "nã.o": Não deverás usar trabalho
infanttl. Não deverás emitir fumo da chamlné da
tua fábrica. Nào deverás vender drogas perigosas,
Não deverás conduzlr sem usar o clnto de segu-
rança. E assim sucessivamente.

Ao mesmo tempo, a maioria das pessoas con-
corda que o governo é necessário para refrear al-
gumas dâs externalidades criadas pelo mecãnismo
de mercado. .

Ber¡s Priblícos. É possivel evitar que as empresas
acumulem residuos através da imposição de regu-
lamentaçöes: é muito mais dtfìcll para os governos
estimular a produçào de b€ns públlcos. Ðstas são
as actividades económicas - que proporcionam
grandes ou pequenos beneficios para a comuni-
dade - que não podem ser entregues à empresa
privada de uma. forma eficiente. A existência de
defesa nacional e a lei e a ordem internas, a cons-
trução de uma rede de auto-estradas, o apoio à
ciôncia básica e a saúde pública são exemplos im-
portantes de bens públicos. Nâo haveria uma pro-
duçâo privada adequada desses bens públicos por-
que os benefrclos sã.o tão difundidos pela populaçao
que nenhuma empresa ou consumidor singulares
tem um incentivo económico pa-ra os fornece¡*.

Como o fornecimento privado de bens públicos
é em geral deficiente, o Estado tem de fornecê-los.
Ao comprar bens públicos como a defesa nacional
ou os faróis, o Estado comporta-se exactamente
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'Os faróis são um exemplo tipico de
um bem público fornecido peto governo.
Salvam vidas e cargas. Mas os faroleiros
nào podem dirigir-se âos navlos parâco-
brar unìa comissão: nem. se o pudessem,
isso serviriâ o propósltode umaefìciència

soc¡al que ìhes câbe âplicar uma Þenâli-
dâde económica sobre os navios que usam
os seus serviços. A h¡z pode ser forneclda
mais eficientemente sem comissáo. por
que tântocr¡stâ âvisa¡ dâ proximldâde dâs
rochas IOO navios como um único navio,

Ternos aqui uúâ erternâlidad€ posltivâ.
umâ dtvergènciâ entre o beneffcio privado
e o social. Os filósofos e os dir¡gentes po-
liticos sempre reconheceram a necessi-
dade do papel do governo como fornece-
dor de tals bens públicos.
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como qualquer outro grande comprador. Ao con-
c€r¡trar determinados votos monetários em cerias
direcçôes, faz que os recursos se desloquem para
Iâ. fJmavez cantados os votos monetáríos, o meca-
nismo de mercado toma o lugar e canaliza recursos
das empresas de for-nra quc os faróis e as estradas
sejarn produzidos.

l'.í¿pt¡stos" O Ðstado tem de encontrar as teceiiâs
com que paga os bens públicos e os programas de
redlstributçáo do rendimento. Tais receitas vêm
dos impostos que inclden sobte o rendimenlo dos
indivíduos ou das empresas, sobre os salários, sobre
as vendas de bens de consumo e sobre outras rubri-
cas. Todos os niveis da administração - cidade,
estado ou governo federal - cobram impostos para
pagar as suas despesas.

Os imposios soam como um outro "preço"-, neste
caso o preço que pagamos pelos Lrens públicos. Mas
os impostos diferem dos preços num aspecto essen-
cial. Os impostos não sáo volunlários. lodos estão
sujeitos às leis dos impostos; somos todos obri-
gacios a pa6;-ar uma parceLa cio cusio dos bens púbii,
cos. Claro que através do nosso processo demo-
crátlco, como cidadãos, lmpomos impostos a nós
próprios e todos tqmos o direito à nossa parcela dos
bens públicos fornecidos pelo Estado. Contudo,
a relaçáo Íntima que vemos entre a despesa e o
consumo nos ber¡s privâdos não se l/eiifica para os
imposios e os bens púbiicos. Eu compro um ham.
burgerou uma camisola de lã apenas se eu quiser,
mas, mesmo que não me preocupe com a defesa e
a educaçáo pública, tenho de pagar a minha par-
-êlâ ¡^Ê iñn^ê+^a raao,l^õ ñô-- {t-^-

vidades,
Em resumo, a máo visivel do Ðstado está forte-

mente assente na lógica económica, O Estado esta
belece as regras de trâJ:rsito, cobra impostos e por,
tagens para pagar as actividades públicas e compra
bens públicos como as auto-estradas. Essas activi-
dades facilitam o funcionamento regular da em-
presa privada, evitam abusos quando as empresas
se tornam monopolistas inconv€nientes e refreiam
as activldades das empresas que expelem fumos
que ameaçam as yidas e o património,

Equidade

A nossa discussão das falhas do mercado tais
como o monopólio ou os bens públicos centrou-se

na deficiência do papel de afectação dos merca-
dos - imperfeições que podem ser corrigidas atra-
vés de uma intervençáo adequada. Mas admita pôr
um rnomento que a econcmia funcionava com urn¿
completa eflciência - sempre na fronteira de possi-
biiidades de produção e nunca no seu ínteríor, com
uma escolha sempre correcta dos montantes de
bens públÍcos e privados, etc. Mesmo que o sistema
de mercado funcionasse táo perfeitamente como foi
descrito poderia ainda levar a um resultado defei-
tuoso. Porquê?

Os mercados não proclu:uern necessariamente
uma repartiçãû do rendimento que seja encarada
como socialmentejusta ou equÍtativa. Uma econo-
mia de mercado de puro løíssez-¡fa¿re poderá pro-
duzir elevados niveis de desigualdade do rendimento
e do consumo que sejam inaceitáveis.

Por que poderá o mecanismo do mercado pro-
duzir uma solução inaceitávei para a questão do
pard queÍû ArazÁo é porque o rendimento pode ser
determinado por padroes aleatórios de herança, de
azar, de diligência ou do preço dos factores. A repar-
tição do rendlmento resultante pode não ser um
resultadojusto. Além do mais, recorde que os bens
vão at¡ás dós votos monetárlos e não do grau de
necessidade. O gato de urrr ltolucur i icr.r putle l-rcl-rcr

o leite que um rapaz pobre necessita para se man-
ter saudável. Isto acontece porque o mercado esiá
a falhaÍ? De maneira algL¡ma. porque o mêcanismo
de mercacio está a fazer o seu trabalho - pôr os
bens nas mags dos que têm os votos mor¡etários.
Se um paÍs gasta mals dinheiro em alimentos para
ar¡imajs de estimaçâo do que para ajudar os pobres

..-:..^-^:¡^ r^ i --*aI Paq 4 u¡uvçrs
buiçáo do rendimento, náo do mercaCc. Mesmo o
sistema de mercado mais eficÍente pode gerar gran
des desigualdadesr.

Frequentemente a repartição de ¡endimentos
num sistema de mercado é o resultado de acasos
tecnológicos ou de nascimento. Suponha que a in-
venção dos robots causa¡ia a queda pronunciada do
preço concorrencial do trat¡alho, reduzindo assim o
rendimento dos tratralhadores e deslocando g5clo

do rendimento nacional para os proprietários de
robo¿s. Alguém iria pensar que assim estava forço-

I Um dos casos mais dramáticos de como os mercâdos podem
provocâr a desiguald¿dE ocolrcu c¡ll 1848-1849. quando o go,
verîo de bíssez Jaíre da rainha Vitória permitiu que milhÕes de
crianças, mulheres e homens irìâ¡deses morressem de fome
quãìdo um lungo destru¡u repentinamente acolheitade batatas.
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samente certo ou era o ideal? P¡ovavelmente nào.
Deveria alguém tornar-se um bilionár¡o apenas
porque herdou SOOO milhas quadradas de terreno
ou os titulos de propriedade de poços de petróleo da
família? É a forma como o bolo se vai dividindo soLì

o sistema de mercado. Acha que se devia cobrar
imposto sobre o rendimento dos robots ou fazer
incidir pesados impostos sucessôrios sobre tal acu-
mulação de riqueza? As pessoas estào profunda-
mente dMdidas sobre se devem ser cobrados impos-
tos muito pesados sobre os rendimentos muito
elevados.

As desigualdades de rendimentos podem ser po-
litica ou eticamente inaceitáveis. UIn país não ne-
cessita de aceitar o resultado dos mercados con-
correrrclais como dado e imutável; as pessoas po-
dem examina.r a repartição do rendimento e decidir
que ê i4iusto. Se uma sociedade democrática não
gosta da reparüçâo dos votos monetârios sob um
sisteûIa de mercado de la¡ssez-fq.ire, pode proceder
a uma moditcaçåo da repartição do rendimento.

Admitarnos que os eleitores decidem reduzir a
desigualdade do rendimento. Quais os instrumentos
que o Congresso poderia usa¡? Prlmeiro, poderia
estabelecer ¡mpostos prqgress¿uos, aplicando aos
rendimeritos ma¡ores uma tÐ€ de imposto superlor
à dos rendimentos menores. As receitas federais e
os lmpostos sucessôrlos s4o exemplos de impos-
tos progressivos com funçöes redistributivas.

Segundo, como as taxas de imposto reduzidas
não podem a,iudãr aqueles que nào têm qualquer
rendimento, os governos têm nas últimas décadas
usado um sistema-de trcnsÊrênc.os, que sáo paga-
mentos em dinheiro aos cidadåos. Essas transfe-
rências incluem ajuda aos idosos, aos invisuais e

a outros defìcientes, aos que têm cria[ças a cargo
e ainda subsÍdios de desemprego para os desem-
pregados. Este sistema de transferências propor-
ciona uma "segurança liquida" para proteger de
privaçoes os desafortunados. E, fìnalmente, os go-
vernos por !€zes subsidiam o corlsumo de grupos
de baixos {€ndimentos oferecendo senhas para ali-
mentação, cuidados de saúde sutrsidiados e habi-
tações de renda reduzida-

Através do processo do crescimento econômico
e dos programas de bem-estar social que estabe-
lecem padroes mÍnimos de vida, grande parte da
grande e visiv¡el miséria do capitalismo do século XD(
foi erradicada no sêculo IQC Mas a pobreza relativa
tem-se mostrado dificil de erradica¡ e devido a alte-
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rações da estrutura familiar a pobreza voltou a
c¡escer nos últimos anos.

Como pode a economia contribut para debates
sobre a desigualdade? A economia como c¡ència
nâo pode responder a questões normativas þis
como: que parcela dos rendimentos determinados
pela concorrência - se existir alguma - de.ve ser
transferida para as familias poLrres? Esta é uma
questão politica que tem de ser decidida IIas u¡nas
de voto-

A economia pode analisar os custos ou os bene.
licios dos dlfe¡entes sisterras redistributlvos. Os eco-
nomistas dedicaram muito tempo a analisar se os
diferentes esquemas de redistribuiçãÒ do rendi-
mento (como impostos e senhas de alimentaçãoì
levavam ao desperdício soctat (quando as pessoas
trabaltravam menos ou corrsumiam drogas em vez
de alimentos). Também estudara¡n se a dâdir.a de
dinheiro a pessoas pobres. em vei de alimentos,
será eventualmente uma forma mais eficiente de
reduçao da pobreza. A economia não pode respon-
der a questöes como se a pobreza ê aceit.åvel ou
justa; mas pode auxiliar a concepção de programas
mais efectivos de elevação dos rendimentos dos
pobres.

Cr€scimento Macroeconômico
e Þstãbilidade
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Além de promover a efìciência e a equidade os
governos desenvoh'em as fu nçöes rnacroeconómicas
da promoçào do crescimento econömico e de esta-
bilizaçäo da economia.

Desde as suas origens que o capitalismo tem
sido atormentado por surtos periódicos de inflaçáo
(aumentos de preços) e depressão (desemprego ele-
vado). Por vezes, como durante a Grande Depres-
são dos anos 30, as dificuldades perduraram du-
rante uma década porque os governos ainda nåo
sabiam como reaniflla-r a economia.

Actualrnenl e, graças à contribuição irìtelectual
de John Maynard Keynes e dos seus seguidores,
sabemos c{mo controlar os piores excessos do ciclo
económico. Compreendemos actualmente que o go-
verno pode influerlcia-r os rÌi\,.eis do produlo, do em-
prego e da inflaçã.o com a utilizaçáo cuidada dos
seus poderes fiscal e monetârio" As po¿Í¿¿c@sJFìscqrs

do Estado sào as que acabamos de analisaftr - o po-
der de cobrar impostos e o poder de despesa. A polí-
túcc monetár¿,a envolve a determinação da oferta de

c, .3o'
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fntervenção do governo

Exemplos correntes dê ¡ntêrvenção
governamental

tnef¡ê¡ência
Monopól¡o

Externalidades

Bens públ¡cos

lntofvenção nos mefcados

lntefvenção nos mercados

Leis antt-trus¿

Leis antipoluiçäo, imposições antitabagismo
Defesa nacional, faróisSubsidiar actividadea merecedoras

Des¡gualdade
Desigualdades ina-

ce¡táveis de rend¡-

menlo e fiquêza

Fìed¡stribuição do rendimento lmpostos piogressivos sobre o rendimento

e a f¡queza

Programas de apoio ao rendjmento
(p. e., senhas de alimentação)

Ptoblemas macroeconómicos

C¡clos económ¡cos
(inflação elêvada

e desemprego)

Estabil¡zar através de políticas

macroeconómicas
Polít¡cas monetár¡as {p. e., mudanças na

na ofedâ de moeda e nas taxas de juro)

Políticas f¡sca¡s (p. e., ¡mposios e programas

de desposa)

lnvest¡r em educação

Reduz¡r o défjce orçamental e aumentar

a taxa de poupança nacionâl

Cfescimento económico

lento

Estimular o crescimento

Guadro 3-1. O remediar def¡ciências do mercado
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moeda, ao mesmotempo que influencia as taxas de
juro e as despesas de investimento e orttras sen-
síveis às taxas de Juro. Através destas duas ferra-
mentas macroeconómicas essenciais, os governos
podem influenciar o nível da despesa total, a taxa
de crescimento e o nível do produto, os níveis de
emprego e desemprego e o nível de preços e a taxa
de inflação de uma economia.

Os governos nos paises industrlals avançacios
dp'¡( d¡ drr r LUr¡r suLcssu dÞ ¡1vuc¡ ud I (vuruçdu r(cy-
nesiana ao loqgo do último meio século. Estimula-
das por poiíticas monetárias e fiscais expansio,
nistas, as economias de mercado registaram um
periodo de crescimento económico sem precedentes,
após a 2.4 Õuerra Mundial. Contudo, face às difi-
culdades económicas dos anos 70 - inflação ele-
vada e aumento do desemprego de pa¡ com o abran-
damento da actividade económica - algunìas pessoas
passaram a ficar céptÍcas acerca da capacidade das
políticas monetárias e fiscais para estabilizarem a
economia.

Os dois objectivos centrais das políticas macro-
económicas de longo prazo sào: o rápido crescimento
económico e uma elevada produtívidade. O cresci-
mento económíco reflecte-se no crescimento do pro-

duto nacional de um pais enquanto a produtíDidade
representa a produçào por unidade de factor de
produção ou a eficiêncla corn a qual os factores
de produção säo uttlizados.

Nos anos 80, os govetnos conceberam politicas
macroeconómicas para prornover 06 objectivos de
longo prazo de crescimento económico e produti-
vidade. As políticas fiscais eram concebidas para
meìhorar os incenirvos ä prociuçao. ¡oram reciu
zidas as taxas dûs impostûs em r¡uitos paises in-
dustriais e allrandado o crescimento dos programas
de despesa. Os governos preocuparam-se com o
impacle das politicas fiscais sobre a poupança. o
investimento e a inovação, No fìm dos anos 80 e no
inicio dos anos 90 os Estados Unidos lutaram para
reduzir os défices orçamentais federais de molde a
aumentar mals rapidamente a taxa de investimento
e o crescimento a nível nacional. Ao mesmo tempo,
âs políticas monet¿irias tornaram-se mais activas
na gestão das flutuações de cur to prazo do produto,
do desemprego € da Ínflação. A combinaçáo das
políticas fìscais orientadas para o crescimento e
políticas monetárias aciivas produziram o mais
longo período de expansão em tempo de paz na his-
tória dos Ðstado Unidos, de ì982 a lg9o.
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As politicas macroeconómicas de estabilizaçáo
e de crescimento económico incluem as politicas
lìscais (impostos e despesas) juntamente com as
políticas monetárias (que influenciam as taxas de

Juro e as condições de crédito). De-sde o desenvol
vimento da macroeconomia nos anos 30, os gover-
nos têm obtido êxito no controlo dos excessos de
hflaçáo e de desemprego.

O guadro 3- I resume o papel económico desem-
penhado pelo governo actualmente. Apresenta as
importantes funções governamentais da promoção
da efìclência, na obtenção de umajusta repartição
do rendimento e na consecuçåo dos objectlvos ma-
croeconómicos de crescimento económico e estabi-
lidade. Em todas as economias industriais a\.an-

çadas, encontramos uma economla mista, na qual

3 / MDRCÂDOS E GOVERNO NUMA ECONOMI¡' MODERNÂ ã3

o mercado determina a maioria dos preços e das
quar¡tidades individuais enquanto o governo dirige
a economia no seu conjunto com políticas fìscais.
despesa e regulaçáo monetária. Ambas as partes

- mercado e governo - sã.o essenciais para um
correcto funcionamento da economia. Pôr a fun-
cionar uma economia moderna sem as duas é o
mesmo que bater palmas com uma só mão.

a Completámos a nossa visào genérica do funcio-
namento de uma moderna economia mista. No pró-
ximo capítulo descreveremos em detaìhe como a
oferta e a procura se Ínter-relacionam para deter-
minar os preços e as quantidades dos bens e ver
como essa abordagem pode ser usada pa-ra analisar
uma ampla vadedade de problemas económicos. e

SUMÁRIO

A- como os Mercados R€solvem os Problemas Dconómlcos Básicos

l. Numa economla como a dos Estados Unidos. a maioria das decisões econó-
micas sâo tomadas nos meicâdos, que servem como mecanismos através dos
quais os compradores e os vendedores se encontram e determinam os preços
e as quantidades das mercadorias, Adam Smith afìrmou que a mao ¿nuisiue¿

dos mercados levarla ao resultado económico óptimo desde que os individuos
perseguissem o seu próprþ interesse. E embora os m€rcados estejam longe
de ser perfeitos, provaram de uma forma evidente que podem resolver efecti-
vamente os problemas de o què. como e pora quem.

2. O mecanismo de mercado funclona do seguinte modo para determinar o què
e cono.' os votos monetários das pessoas atribuem preços aos bens; estes
preços servem de guia para a produção dos diferentes montantes de cada
bem. Suando as pessoas procuram mais de um bem, as empresas podem
lucrar com a expansão da produção desse bem. Em concorrência perfeita,
uma empresa tem de encontrar o método mais barato de produção, através
da utilizaçâo eficiente do trabalho, da terra e de outros factores; caso con-
trá¡lo, sofrerá prejuízos e será eliminada do mercado.

3. Ao mesmo tempo que os problemas de o qu¿ e de como são resolvidos pelos
preços, assim também é o protrlema de pqrqqu.enL Arepartição do rendimento
é determinada pela propriedade dos factores d9 produção (terra, trabalho e
capital) e p€los preços dos factores. As pessoas que possuem terrenos férteis
ou a faculdade de acertar na pronssão ganha-rão muitos votos monetários com
que podem comprar bens de consumo. Os que não tèm património ou que têm
quallftcaçoes, cor ou sexo que não são valorizados pelo mercado obterao
rendimentos baixos.
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B. O Papel Económico do coverfio gUE
4. Embora o mecanismo do mercado seJa uma forma admi¡âvel de produzir e

afectår bens, por vezes as falhas do mercado levam a resultados económicos
delìcientes. As medidas do governo tendem a corrigir essas falhas. O papel
do governo numa economia moderna é assegurar å eficiência, corrigit r,rma
injusta repartiçào do rendlmento e promover o crescimento económico e a
estâbilidade.

5. Os mercados falham na af€ciãçáo eficiente de recursos quando existem con-
corrêncla imperfeita ou externalidades. A concorrência imperfeita, como o
monopólio, origina preços elevados e níveis balKos de produção. Pa¡a com-
bater essas situações, o governo regulamenta as actividades ou fìxa restri-
çóes antí-trust em relâçáo ao comportamento das empresas. As externalldades
ocorrem quando as âctividades das empresas impoem custos ou benefïcios,
sem qualquer compensação, a entidades situadas fora do mercado. Os gover-
nos podem decidir avançar rl¿r regulação dessas externalidades (como acon-
tece com a poluiçáo atmosférica) ou fornecer bens públicos (como no caso da
defesa naclonal).

6. Os mercados não proporcionam necessariamente uma reparüçåo justa do
rentlirncrrto; podem dar orlgem a niveis inaceltávels de deslgualdade do rendi-

¡r¡u. f-r1¡ l csPUsrd., ur' tsuvc¡ rlus gçrdrrrl(¡rLc uc(jrucf¡r alLcfa¡
ôe ñâ.lrõêc .lF rên.liñêni^ h nnrn nt øm't rêc,illânlêê rl^ê êâlÁri^ê rÂn.l-c

Juros e dlvldendos originados no mercado. Modernamente os governos usarn
os lmpostos para elevar as receltas destinadas a transferências ou a progra-
mqs de suplelnento de rendimento para apoio financeiro dos pobres.

7. Desde o desenvolvlmento da macroeconomla nos a-rìos 30 que os governos
têm desempenhado um terceÍro papel: usam os poderes fìsca.i (rios impostos
ou da despesaj e da poiltlca moneiária (influenciando as taxas dejuro e as
condições de crédtto) para promover o cresclmento económico de longo prazo
e a produtivldade e para diminuir a inflação e o desemprego excessivos dos
ciclos económicos.

8. O modo predomÍnante de orÊanização económica nas modernas economias
indusiriais avançadas ê a economin mrsis., na quai o mercado deiermlna a
maioria dos preços e das quantÍdades individuais enquanto o governo conduz

. . glô.t¡almente a economia com políticas lìscais, de despesa e regulaçáo mo-
netária.

COAICEITOS PARÁ, RE\IISÃO
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5.

O mecaniE¡lo de m€¡cado
mercado, mecanlsmo

de me¡cado
me.cados de bens e de fâctores

de produçáo
preços como sinais
eqüllibrlo de me¡cado
concorrência perfeita

e tmperfetta

doutrina da mäo invisivel
de Adam Smlth

desigualdade de rendimentos
com o mercado

políticas mâcroeconómicas:
políflcas fìscaís e monetárias

estabilizaçäo e crescimento
Pape! ecoréñíco do covêfto
eficiência, tguâldade,

estâbilidade
ineficiênciâs:

monopólio e externâlidades



g¡,ESTÕES PAR.A' DISCUSSÃO

1. Consldere uma econoû¡iâ cujâ únicâ actlvldade é a
agrtcultura e onde â terrâ e o trabalho produzem uma
só produçåo: ndlho. Descre.(,.â sucir¡tâmente a soluçâo
de o q4ë, cotno e pa.ra¡. qusrn neste pais rr¡ral. Desenhe
urn dlagrama de fluxo clrcular como o da Flgura 3- I
Para estâ economla.

2. Constdere 06 seguintes cagoê de intervençâo gover-
rtamental na economta: regulañentâção para llmltal
â poluição do â¡; lnvestlgaçáo sobre a vacina contra
a SIDA: apoios âo rendimento dos ldosos; tabelamento
de preços de um monopólto local de abastectmento de
água: uma rnedida de políttca monetária parâ con-
trolar a inflação. Oual o papel que o governo está a
de6empenhar eñ câda caso?

3. Em que sentido o mecanisño do mercado procede a
um "râcio¡rañento" dos bens e servlços. escasêos?

4, O fluxo clrcular de bens e de fâctores de produção,
Ilustrado na Flgura 3- 1, tem um correspondente fluxo
Eonetárlo de rendimento e de despesa. Deserihe um
dtagrama de fluxo ctrculâr parâ os fluxos monetárlos
da economiâ e compare-o com o lluxo clrcular de bens
e produtos.

5. Em complemento à citação de âbertura deste capitulo
Adam Smlth escreveu: "Nunca descobri nada de bom
feito por aqueles que lnfluenciârâm o comérclo em
noñe do interess€ público." Expllque a lógica subjâ-
cente e. esta aflrmaçåo e relâcione-a com a doutrlna
da máo in\,'tsível.
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6. Este câpítulo analisa muitas'falhas do mercâdo".
áreas em que a måo invisível dirige a econoñia de
formâ deflciente, e descreve o papel do governo. É pos-
sível que haja, da mesma forma. "falhas do governo",
tentâtft/aÊ do governo pâra remed{ar as falhas do mer-
cado que tenh¿m efettos plo¡es do que estâs? Pense
em alguns exemplos de falhas do govemo. Pode ima-
gfurâr um caso em que as fâlhas do governo sejam tåo
graves que seja pr€ferível viver com as falhâs do mer-
cado do que tentar corrtgt-las?

7. O quâdro seguinte apresenta âs despesas do Estado
mals lmportalìtes. Expltque como cada umâ se rela-
clona com o papel económlco do governo.

As Princ¡pais Despesas do Estado

Rubdcå orçamentãl

Despesa federal, 1992

(mil m¡lhões US dólares)

Delesa nacional
Segurânça soc¡al

Juros da dívida pública

Subsíd¡o de des€mprego
Just¡ça
Controlo da poluição

lnvestigação científ ica

346

289

206
27
14

4

Fonte: Off¡ce ot Management and Budget, Budget of tho
Uníted States Govemmen¿ ano fiscal de 1992.

rias



CAPITULO 4

OS ELEMENÎOS F.UNDAIVIENTAIS
DA OF.ERÎA E DA PROCURA

Até mesmo uln papa€laio pode ser trâ¡sformado num economista saplente:
tudo o que tem a âprender sáo duas palå\,'ras: "oferta" e ,'procura"-

Anónlmo

Oualquer econornia tem de escolher o cabàz de
bens de mercado a ser produzido (o quê), tem de
decidir como esse cabaz d,e mercado deve ser pro-
duzido e tem de decidir quem vai beneñcia¡ dos fi:utos
da actividade econórntca (o parø queml. Na economia
dos Estadps Unidos, tâl como noutros ojLiseqjn-
dustriais avançados, é um sistema de mercados e
d-prriço-s que determira â maior.parte dos reÀrftados
e¿onómicos. Num sistema de mercado, os con---
sumidores säo como eleltores ao uflllzarem os seus
votos monelá.ri¡s para adqutrir o que desejql!. Os
teus votos competem com os meus e os detentores
da maior pafte dos votos monetárlos exercem a
influência principal sobre o que é produzido e pa.ra
quem se destinam os bens.

A nossa târefa neste capitulo ê compreender
exactamente como funciona este sistema de votos
monetárlos numa economia de mercado.. Por que 

-
razão os diaman_t€s-são caroq, e.¡4_bora nao s_eJpun

essenciais, enquanLo a água, sendo vital. é bârata?
Por!ùe razão os terrenos custam, em Manhattan
e Tóquio, preços exorbitantes enquanto o deserto,
no Arizona, náo tem praticamente vâ.lor? Por que
r^zão há alg¡lmas décadas atIás só alguns tinham
televisões a cores enquanto actualmente quase todas
as famÍlias norte-americanas as possuem?

As respostas a estas e a milhares de outras ques-
tóes podem ser encontradas na teorb da oJertø e dø
procurcL Esta teoria demonstra como as preferências
dos consumidores determinam a procura de bens

pelos consumidores, enquanto os custos das empre-
sas são a base da oferta de mexcadorias. Fùì.âlmente,
veremos como a oferta e a procu¡a se equilibralq Þelo
mgy¡Tentg qg.S plesqs,. P€lo m.gqa'g.Ilgdqs-p.lçg:.

O Mecanismo do Mercado

Suponha que acorda uma manhã com vontáde
de ter um novo coqiunto estereofónico. Como obteria
um? Não lhe passaria pela cabeça dize' "V¡u à mesa
de voto e voto a favor do presidente que me dê uma
nova estereoforìia. Claro que estou a pensa¡ numa
com duas colunas de 100 watts e com desbnmo-
derno.-

Ou, pa¡a tornar rÌm exemplo histórico verdadeiro,
suponla que as pessoas decidiam viaja¡ de auto-
móvel em vez de andar â cavalo. Como seria este
desejo tra¡sformado em realidade? Os poüticos di-
riam aos trabalhadores pâ-ra se dirigirem para De-
troit para fazerem automóveis? O Senado diriâ aos
agricultores pala abrandârem a criação de cavalos?
Como conseguiria o govemo que os produtores au,
nentassem a produção de a.lgodão pâ-ra os assentos
dos automóv€is em vez de feno para os cavalos?

I Claro que a transição dos cavalos e das carroças
{ para os automóveis nao ocorreu devido a determina-

| Çoes éovernamentals. Foram os consumidores que

I passaf€¡m a comprar mais aulomóveis e menos ca\?-
I los. Os elevados lucros nâ produção de automóveis
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estiveram na origem dos produtores de automóveis,
fazen<io que novas empresas, como a Cadillac e a
Ford. florescessem em Detroit e os trabalhadores.
desejosos de bons empregos, se deslocassem pa.r:a
lá. Como os cavalos não se vendian, os seus preços

se a outras acdvidad(ìs. Como era necessário menos
pa-ra os cavalos o seu preço caiu e, em substi-

tuiçãc, foram semeadas outas cult'.lras. Simulta
neamente, aumentou a pmcura de componentes dos
automóveis, tais como aço, algodão e bor¡acha, e
aumentâram os p¡eços destes beos, o que atraiu os
fat ricantes parâ a produção destes produtos básicos

produçáo dos automóveis,
Pudemos tesiemu¡har, simplesmente através da

acçao daquelas fbrças, r]ma verdadeira revoluçao nos
transportes dos Estados Unidos no decurso deste
século, tendo a população equinâ decrcscido 9oo/o

enquanto o pârque áutomóvel passou do nada para
150 milhoes de veícrilos. O que provocou esta revolu-
ção? C)corfeu à medida que os gostos e âs tecnologias
se fìzeram sentir através das forças da oferta e da
p¡ocura.

Semelhantes revoluções têm lugar no mercâdo
a todo o momento. Com a mudânça dos gostos das
pessoas e com o desenvolvlnento de novas tecno-
logias, os mercadoq l€glstam essas alterações nos
preços e nas quantidades dos factores produtivos e
das produções.

4OuYç9 ¡,? yari?çác dos preços e.dos.lueros, o
mecanismo dos preços indica âs modificaçôes nos
gfstos-, nâ-tecnologia e na estrutura do comêtcioìe.
dÈisa forma, efectua o ¡acionamento dos recursqs_
dislrorriveis pelas utilizaç[)cs alte[þtivas.

dgqgcqe_9s-peéæ3.s-procuramdeu!r-þl!gdepende
q9-Êer¡-p-!-e,ç9. Quanto maior o preço de umÐrngo,
üiantendo-se o restante constânte. menor a quan-
tidade que as pessoas pretendem cornprar. Quantc
menor é o preço do mercado maior é o número de
utrluducÞ qLlc s¿ru Luútpt.(udù.

qdst" ellqaleþc4-o-dgûrllda -el}-tre.o.preço -dp-mer-
c.aqg !9:AÞt1q_9 -q,s}tsrl-,q+9egleqgege !S.slè
b€.Tr_T3llgìqo,q9,o_!.ç_sÞn!9,ço,+slantÊ,8ÊXa_r9ÞSgô
entre o preço e a quantidade comprada,é-fleslgnaq4
alun_s.åp_.ila-procura,o]1.a-gI¡Ig*,4âDf, oga.

O guadro 4- I apresenta uma hipotéüca funçâo
da procura do rnilho. Para cada preço, pademos de-
terminar a qì..rantidade de milho que os consumidores
Comprafn. Por exemplo, a $5 o hectolitro os consu-
midores comprarão I milhoes de hectolitlos por ano.

A um p¡eço inferior será comprado mais milho.
Assim, com um pr€ço de $4, a quantidade comprada
é de l0 milhões de uriidades. Com um preço (fl ainda
mais bajxo, de $3, a quantidade proGrada (Gù é ainda
maior, l2 milhões. E assim srrcessivamente. Pode-
mos determina-r a quantidade procurada para cada
preço descrito no guadro 4-1.

A Curva da Procura

A representâção gráfica da função da procura é
â curva da procü¡a. Apresentamos a curva dâ pro-
cura rìa Figura 4- 1, cujo eixo horizontâI representâ
a quaútidade procurada de milhó e o eixo verticaì
representa o preço do milho. Note que quantidade
e preço es'ráo reiacionados de folana inversa, ar.¡men
taldo Q quarrdo P dirrliqul. A curva Lern u¡¡la i¡rcli

3

2

I
-qI

E.E

c

Anålåse da Oferta e da Procura

O obiectivo deste capitulo é demonstrar como a
oferta e a procura funcionam em mercados concor-
renciais de bens ¿rvlívidual¡zodos. Definiremos pri-
meiro uma curva da procura e depois uma curi¡a da
oferta. Utiliando estes irìstrumentos básicos, vere-
mos como o preço de mercado é determinado [ou
atinge o seu equilibrio concorrencial) onde essas duas
curvas se interceptam - onde as forças da procura
e da oferta se encontram equilibradas.

A F unção da Procura

Tanto o senso comum como uma cuidadosa
observaçao cientifica demonskaram que a quqrlû
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.. Fr.¡¡ção Progura do M¡lho

Preço
($ por hl)

(2ì
Ouanl¡dade procurada
(m¡lhóes de hl por año)

o

B
c
D

E

4

2
1

'10

12

l5
20

Quadro 4-1. A função procurâ relac¡ona a quanli-
dade procurada com o preço

Pala cada preço do mercado os consumidores pretêîderão
comprar uma certa quantidade de milho. Se o preço do m¡-

lho descer a de milho subirá.



A Curva da Procura do M¡lho

5 10 15 20
Quantidade do milho (milhões de hl por ano)

Figura 4-f. Uma curva decrescente da procura
relaclona a quantidade procurada com o preço

Na curva da procura do m¡lho, os preços são med¡dos no e¡xo

verticåL€nquanto a quantidade procurada é med¡da no eixo

horizontal. Cada parde números (P,O) do Ouadro 4-l é repre-

sentado por um ponto, sendo depois traçada uma qlwa contínua

que passa pelos pontos e nos dá a curva da procura, DD'

A incl¡nação negativa da curva da procura ilustra a lei da procura

_q9

E

Þ

E
fL

4

D

0

decrcscente.

ende
aügd,
llan-
€rìto
ro de

naçáo negativa, de noroeste para sudeste. Esta im-
portante propriedade é designada teí da procurø
decrescenle. Élbaseada tanto no senso comum como

na teoria económica e foi testada e verificada empiri-
camente €m relaçáo a praticamente todas as mer-
cadorías, constituindo alguns exemplos o milho' a
gasolina, os automóveis e as drogas ilegais.

ãíìqtdaprqcuiadëcrèscèìrle:Quandoqp-reço
.le rrñâ mercadoria aumenta {mantendo-se o res-
ì;T¿õilstå¡ìTd,o;ðo-n1.prãég!e9.!ç-r-rd-erp-a-cprLsu-

If ¡tr.glcJaos dessa.mercâdoria-Ðeiorqa s1l149a.qgq4-
doopreçq-þ-3i{È-A11F-tg9--"99-I9-s9.þ:ol-"ElJ"'
àuñe¡t" a.qua¡rtiããtièiñeùâdä.'

Podemos exempliÊcar a 1ei da procura decrescente

para o caso dos computadores pessoais (PCs) No

inÍcio dos arros 80 o preço dos PCs era elevadíssimo

e somente os ricos podíam comprá-los. As pessoas

usavam máquinas de escrever ou canetas para
escrever comunicâçÕes e fazi'am cálculos à máo'
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Ainda hoje, em países pobres como a Índia, somente

as empresas mais poderosas e os barrcos possuem
PCs.

Mas os preços dos PCs baixâram acefituadamente
na última década. À medida que cada vez mals
pessoas os podiâ-Ít adquirtr, os PCs passarâm a ser
la-rgâmente utilizâdos no trâbalho, na escola e parâ
divãrtimento. Esta história esctrarece ufna das tmpor-
tantes mzões da lei da procura decrescerrte: a descida

de preços atrai novos compradores.
Além disso, uma reduçáo do preço induzirá os

consumidores existentes a fazer compras adicionais.
Por er(emplo, quando a água é mutto cara comprâmos
somente a necessária Para beber. Quando o seu
preço desce comprainos alguma para lavagens. Com
preços ainda mais balxos usamos ágþa nâjardin"a -
gem e de uma fornla despreocupada para qualquer
outro uso. Inversamente, um aumento do preço de
um bem levará a que alguris de nós comprem menos.

Por que razáo a {uantidade procurada tende ã
diminuir com o aumento dos preços? Por duas
razões. A primeira é o e&&s!übstitr¡tçåp, Qu'ãndo¡
Drecode ¡]m h*-ut**"nlt.*t =sub6t rrírlq pqf

fifãs pto4lttos similarig (como quando aumenta
o pìãóò ¿a came de vaca compro mais came de

fmngo). o segundo elemento é o gþlae{d!1ryggo.
Este entra em acção, poiq qq"ljlo o preço sobe,
tig4lqros ae ce¡tä fórma maii pobres dq quçgnteiqr-
r¡-e-nte. Se o preçò da gasoli.na duplica, {ìco de facto
com menos rendlmento, de modo que vou abrandar
o consumo de gasolina e de outros bens.

A nossa ân'áIise da procura tem referido "a' cur .

da procura. Mas é a procura de quem? A minha?
A sua? A de todos? O elemento fiÍrdamental da cons-
trução da procura são os gostos e as necessldades
individuais. Contudo, quando anâlisamos o preço e

a quantidade do mercado estamos a referir-nos à
procura do merca.do, que representa a soma da
totalidade das procuras individuals. A curva da
procura do mercado é calculada' para cada preço,
pela soma das quantidades procutadas de todos os

indivíduos. Neste capÍtulo centrå.r-nos-emos sempre
na procura do mercado.
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Subjacente à Curva da Procura

O que determina a procura do mercado de milho'
de automóveis ou de computadores? Até agora tgno-

rámos todas as outras inlluèncías que nào fossem
a do preço da própria mercadoría. Mas existem outras
influèncias signifìcativas: níveis médios de rendi-
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mento, a dimensão da populaçáo, os preços e a
disponibilidade de outros bens que lhe estejam
relâcionãdos, os gôstos individuâis e in{luênciâs
especiais.

O renrlimenl.o médio dos corisLrmidores é um
determinante chave da procura. Çe*.g*ffitg g*
:9q.r9ldiglS-l-4-o-,-,o.-s-jr-ì.Êirâ3]J9-s-jç-i\qClnå,c9.IqPIe{
gglq"dg--tudo.- maçâs, barcos, automóveis, etc.

A dialgesÉrg.gg*{qe",¡p?ç!o, medida, por exemplo,
pela populaçao, afecta evidentemente a curva da
procura do mercado. O-g 3_Q milhöes de habitantes
da c,alifó.mia tendem a-"pái"ü ãõ.i'dä" ;iàË1ïË;
e autoln.qve-is-da que I milhão de habit4¡$rq dC \trSde

- Island--
Os preços e a disponibilidade de bÊ:rls-lelacío"

¡.ade-g hlluencia$ a procura de um b¡Ìn. kiste uma
relação especialmente importante entre bens
sucedâneos-olgg9_tg"r-rj-e]r_Lê.dçSgtgBenhar"
mqsur".A åql$êp-,-.ta1s^cqmo-Ls_ gg¡1elas-J-.os.-lápis, o
algodáo,e alå, .ou-o.petlóleo e o Aás natuEl. A procura
do bem A tende a diminuir, se o preço do bem
substituto B baixar. [Pot ç+emplo, se..ern-BostorÌ'o
preço do gás natural for-,elevado,-.a--procura.de
gasolina tende¡á a,diminllir "où-"a,aumental?)

Além destes elementos objectivos teremos de
juntå-r um coqiuntode elementos subjectivos desig-
nados gos!þ9o'!¡J¿reJÈ4êncig". Os gostos representam
uma vadedade de in{luências socials e históricasi
Podem reflectir necessidades psiquicas e fisloiógicas
genuínas (de bebidas, sal, aquecimento ou amor).
E.podem incluir desejos inculcados artifìcialñente- 
fde.r.tgarros, drogas ou carros desportivos espalhafa-
tosos). Podem incluir uma forte dose de tradição ou
rìe reügião (corrrer tanre de vaca é vrþar nos Esiados

¡^L.. -^ i-r:^ c¡ ¡9u4¡¡Lu ùd ¡r uc dûur -
recas é uma especialidade japonesa).

Por fim, existem geralmer\te ínfl têncías*especicÌis
sobre a procura de bens especifìcos --a*Èuvare]$g:Itçr1åc.q9lggglqjþj;]@@s, a queda
de neve em relação à venda de esquis e a temperatura
da água do mar em relaçâo à procura de pranchas
de sur¡[ Além disso, as expectativas acerca das
condiçoes económicas futuras, em especial dos
preços, podem te¡ um impacte importante na pro-
cura.

A nossa análise incidirá principalmente sobre o
preço como a variável que tendeÉ a equlibrar a oferta
e a procura. Com a alieração dû preço a quanudãde
procurada varia e com isso deslocamo nos ao longo
da curva da procura. Mas, em comp¡emento da

Exemplo parã aulomóveis

1. O preço do próprio
bem

2. O rend¡mênto méd¡o

PÍeços ma¡oíês íeduzêm a
quant¡dade procurada

Com o aumento do rendimenlo
as pessoas aumentam as suas
compras de automóve¡s

Uma população maior compra
mais automóve¡s

Preços inf€riores de gasolina

aumentam a pfocura de auto-
móve¡s

3. População

4. Preços de bens
relacionados

5- Gostos

6. lnfluênc¡asespec¡a¡s

.Os Norte.Amer¡canos c.ompram

ma¡s automóve¡s do que os Eu-
ropeus, mantendo-se o reslante

constanle

Nas influências espec¡a¡s in-
cluem-se a dispon¡b¡lidade de
metropol¡tano, a qual¡dade da
estada e da rede de comboios,

PdursÈù v¿ Í rvqar e^PvçL¿lrd
em relaçáo aos aumentos futu-
ros de preço, etc.

Quadro 4-2. A procura é influenciacla por mu¡tôs
elementos, o preço e outros factores

Ímportãncia do preço, nunca devemos perder de vista
as outras lnJlì,rências que em última instância deter-
minam a intensidade da procura e que podem deslo-
car a cun'a da procurâ. Os diferentes elementos que
estáo por detrás da procura de um bem típico, como
us auiouróvcis. esião indicados no Quadro 4.2.

Uma.varíaçaa &a.Procurq. Com a.erelução da vida
económica a procura altera-se incessantemente. As
cuwas da procura martêm-se somente nos Íìarruais.

Por que se desloca a curv'a da procura? Porque
se alterarn as outras influências que não a do preço.
Como exemplo, quais forarn a-lgumas das possiveis
razões do aumento da procura de automóveis nos
Estados Unidos entre 1g5O e 1990? Verificaram-se
muitâs inlluências para a1ém do preço: o rendimento
rcal médio dos americarros quase duplicou; a popula-
ção adulta cresceu mais de metade; verificou-se um
declínio na disponibilidâde de formas alternâtivas
de trarisporie [autoca¡ro, trólei e comboio). O ¡esul-
tado de todas essas modifiilaçoes foi uma deslocação
para a direlta na curva da procura de automóveis.

1.
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precisamente, relacionamos a qr¡ãntidade oferecida

de um bem com o seu preço de mercado, marìtendo-

-se o restånte constante, tal como os custos de produ-

ção, os preços dos bens relaciorEdos e a org¿mizâçáo

do mercado.

{!tg-çág Ê3 ,of.9rt¿. 
(e a curva da oferta) de um

¡em-mô-Jtra a iètacáo. entre. q.ç,e¡¡. p¡9ç!'- 4-e- I¡q9r-91{o
è ã ,igániì.qäd; qgóqq mèrcadona q,,e ol proqutores

"{g9,.ai9np"to¡ 
â pä_$yZf_1e yg.9e.Ì T+F 99:9e

o reste,rlt9 con-staglg!- o Ouaaüi'i5'apresenta uma funçåo de oferta

hipoteüca para o milho e a Figurå 4-3 representa os

dados daquele quadro. Estes dados mostram que

com o preço do milho a $I o ãlqueire não será Pmdu-
zido nenhum m ho. Com um preço táo balxo os

agricultores deverão afectar a terra a outrâs culturas
que nã.o a de milho. Com o âumerìto do preço do

milho [mantendo sempre o restânte constânte' como

o preço do trigo) uma parcela maior de terra será

semeada de milho. Com preços atnda rrrais ele\'rados

os agricultores considerarão bastante lucrativo
afectar ainda mais terra, trâbalho, tractores e fertili-
zantes. A utillzação de todos estes factores, com
preços de mercado calda vez mals elevados' farâ
aumentar a produçåo de milho.

Repare que a curva da ofertâ na Figura 4-3 se

inclina para cima e para a direita. Por que motivo

as curvas de oferta dos bens tndividuais têm geral-

mente uma inclinação positiva? Uma râzáo impor-

tante encontra-se na lei dos rendimentos decres-

)mpra

ol¡na
aulo-

1prarì
)s Eu-
stanG

s ¡n-

,e de
le da
bo¡os,

ialiva
ì futu-

¡itos

)vista
leterj
leÇlo-
rs que
como

O efeito liqutdo das modlfìcaçoes nas ir¡fìuências

subjacentes é o..que desi€inamos um ¿umento no'

proc¿¿rcl Um aumento na procura de automóveis é

ilustrado na Fi¡¡ura 4-2 como uma deslocação para

a direita da curva da procura. Note que a deslocação

signifìca que, para todos os níveis de preço, serão

comprados mais âutomóveis.
Pode fazex um autoteste respondendt às seguintes

questões: um Invemo ameno deslocará a curva da

procura de gasóleo para aquecimento para a es-

querda ou para a direita? Porquê? O que aconteceria

à procura de tele-esquis se a queda de neve fosse

muito reduzida? gue influência teria uma reduçáo

do preço dos computadores pessoais na procura de

mâquirìas de escrevef

Função da Oferta e Curva da Oferta

Passemos agora da procura para a oferta' Por

"oferta" entende-se de
ve_n!-e.r. Mais

Função da Oferta do Milho

o) (2)

Ouantidade ofelec¡da
(ñllhões de bu

por ãno)
Preço

($ por bu)
o

B

D
E

5
4
3
2
,|

18

12

7
0

Quadro 4-3 A. função da oferta relaciona a quan-

t¡dade oferec¡da com o Preço
O quadro apresenta, para cada preço, a quantidade dê milho

que os agricultores do país pretendem produzir e vender' Repare

na retaçáo d¡recta, ou posit¡va, entre o preço e a quant¡dade

r vida
te. As
tuais,
)rque
rreço.
riveis
s nos
fn-se
:Iento
putra-

eum
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esul-
)açáo
weis.

4 812 16 20 24
Quant¡dade procurada de automóve¡s

(m¡lhões Por ano)

Figura 4-2. Aumento na Procura de automóveis
Com a modificaçáo dos slementos que lhe estão subiacentes'

a procufa de automóveis é afectada. Aqu¡ vemos o efeito do

crescimento do rendimento médio, do aumento da população

e da baìxa dos preços da gasol¡na na procura de automóveis'

da Procura
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A Curva da Oferta do M¡lha

5 10 15 20
uuarxr{¡auc úu Ífh ru \rùrrucù uc ùu PUr d¡ rú,

Figatd 4-3, A curva da oferta re¡ac¡ona a quan-
t¡dade oferec¡dã com o preço

A curva da ofefta representa os par€s de preço e de quant¡-

dade do Ouadro 4-3;Úma curva contínua é traçada entre
es6es pontos de que resulta a curva da oferta sscom ¡ncl¡-

-q

s
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o
0
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centes. considere o.caso do vinho. Se a sociedade
pretende mais vinho. entào uma cada vez malor
parcela de trabalho será afectada aos limitâdos
terrenos adequados para a produção de uvas. Cada

,.l^ ^^^-,r^ ^^- ^ t^: z:l^ô

-rcndimentos decrescen+fs - acrescÊntará uma câda
!-ez menor qualtidade de produto. Assím, a elevaçáo
do preço necessá¡ia para a induçao de uma produção
adicional terá de ser maior. Pela elevaçáo do preço
do vinho, a sociedade pode persuadir os produtores
de vinho a produãr e a vender mais vinho: a curva
da oferta do vinho tem portanto uma inchnação
positlva. Semelhante raciocínio aplica-se a multos
outros bens.

Subjacente å Curva. da Oferta

Ao examinar as forças que influenciam a ofertâ,
o ponto principal a reter sobre o comportamento dâ
oferta das empresas é o de que os produtores ofere-
cem produtos pelo lucro e não por prazer ou carldade.

Por exemplo, com preços mais elevådos, um agficultor
fomecerá mais milho porque é mais lucrativo fazé-
-lo; inversamente, quando o preço do rnilho desce
abalxo do custo de produção, como acoíteceu em
meados da década de 1980, os agrtcultores dedica¡-
-se-áo a outras colheltas, detxaráo os campos de
pouslo ou âté venderão as suas qulrìtas.

Portanto, um elemento chave subjacente às decl-
sões dâ oferta ê o custo de produc4o-€ua.ndqls
ryst-os d.e p¡gduçaoEffi Ë*6-baixo" "ry¡gçaì-ao p¡gçg.{ç.¡nçrqado, é lucrâtlvo para os pro_çlUlg{As-

o-f9lgj."Jç!q"uu!a€.ande qt¡e1g$3jlq. -g.uando--os-
custos de grgdução sào elevados em relaçag æ{!ggq
de rferc-adg. as empresas produziráo .porrcp oq
si$þ!Àmqn¡ç ?þ+qdgnarao a activ¡dade.

Entre as forças que afectam os custos de produçáo
encontram-se âs t€cnologias e os custos dos factores
ñr^.lrrfivôs ô. hrñdrÞcc^c tè?n^l^õìr^< 

^fêr¡^ñ
certamente os cuãÌö3.*tJñfÞrograrna de compuLador
mais âperfeieoado parâ a rotação de colhettas, âs
scmentes resultantes da engenharia genética ou
êieiffiâê .lF lrt'l¡¡^.^^ ñÞlh^râ.|^ê 

- 
frr.lô iqtô ñêr--*______<

mjlita{pgl¡Zir_gql$lqs de prod-uçqg 49 ae$.çutot
e.41u0el1lax'â-q&Itâr

Da meslna fonna, se a tecnologíâ nã.o se modificar,
mas se os cgllgg-gþgl?c¿ores s€ âlterârem, os custos
de produçãô podem variar, r.âriando assim tanbém
a oferta. Por exemplo. quando os prgÇgs de pe- tróleo
subiram em i990. tal fez subi¡ os cugtos de_glggluçâo

" !g5g.19_{94" g" gasolina 9 q_e g¿s.91€o.

Um outro elemento importantè que ínfluencla a
oferta é o dos prjço. € dos .bgns rel4eÌp-Egd;os, em
especial dos benè que podem rapídamente ser substi-
tutos no processo Ce produçáo, Se o preço de um
hañ êrrhêlJfi11^ ê^}tê â ^fêrtâ d^ ^'rfr^ êrrlìêii¡r:1ô

dirnínul. Por exemplo, os agrÍcultores podem produzir
trigo ou milho; as relìnarías de petróleo tanto podem
produzir gasóleo como gasolina. Para cada pai, sä'

I p-r9çQ.dc- um -ggbe (p. e., o gasóleo)' i99o tev.a¡, á.4-q-
aumento da oferta"do outro (p. e., gasolina).

Um determinarìte adictonal da oferta C a ptgÆ!_
zaçao do m4zrc.ø.dp...Uma reduçâo dos díreitos adua-
neiiõs e ãas quotas de tmportaçâo sobre os bens
estrangetros abri¡á o mercado aos produtores estrarÌ-
geiros e tenderá a aumentar a oferta. Se um mercado
se enconlra moriopolízado, o preço para cada nlvel
de produção será maior. Ðm geral, um mercado
perfeitamente concorrencial, pa.ra cada nivel de preço,
produzirá o maÍor nível possível de produçâo.

F f]ailJJleîte, }]â".í4flløJ4g:Sspeciars que afectam
a oferta. O*þfnp_o_exe,_f p-€ uIl- ¡¡lluência,impodarata_
sobre.a.agtlqirltr"r-a_9.Êoþr-e-.a, i44É.çtg,a-d9"geSglg.
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2- Tecnolog¡a A produção computadorizada ba¡xa

os custos de Produçáo e aumsnta

a oferta

3. Pr€ços dos factorês Cortes nos sêlários dos trabalha-

de iroduçâo dores da indtlstria automóvêlbai'
xam os custos de Produção e au'

mentam a oferta'

O aumento do Proprio Preço au-

menta o nív€lda produção lucrativa

e aumentra a quantidad€ oferecida.

Se os pr€ços do autocarro e dos

cam¡õ€s baixarem, d¡minu¡rá a oler-'

ta de automóYe¡s

A anulagão da quota dê importação

de caíos japon€ses aumentará a

oferta

6. lnfluênc¡rs espec¡als Se o govemo diminuk os padrões do

equ¡Pamento de controlo de Polui-

ção, a oferta de automóve¡s au-

, mentará.

Quadro 4-4. A oferta é influenciadâ Pelo preço,

Erêmolo dos aulomóve¡sda oferta

1. O preço do PróPf¡o

outras influências

bem

de e

4. Preços dos bens
relac¡onados

5. Organlzeção do
mercado
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lesce
uem
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os de
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aumenta (ou diminuil para cada preço de mercado'

Quando os preços dos automóveis variâm' os

proãutores alteram â suâ produção e a quantidade

õferecida, mas a oferta e a curya da ofertâ náo se

deslocam. Pelo contrárlo, quando âs outras influên-
cias que âfectam a oferta va-riam, a of€rta modifìca-

-se e a curva da oferta desloca-se.
Podemos ilustrâr uma deslocãção na oférta com

o mercado automóvel, A ofertâ poderla aumentâr se

a introduçáo de d¿sígn e de fabrim computãdorlzdos
com menores custos levasse à diminutção do trabalho

necessário para produzir automóveis, se os trabâlha-

dores sofressem uma reduçáo dos salários' se fosse

permitido aos produtores japoneses exporta-r mals

automôveis para os Estados Unidos ou se o govemo

removesse al€uns dâs regulamentaçÓes na indústria'

alguns desses elemenøs poderiam aumentar a oferta

de-automóvels nos Estados Unidos Para cadâ nível

de preçÐ. A Figura 4-4 llustra um auriento na oferta

de automóveÍs.
Pâra testar o seu conhecirnento da deslocação da

oferta, pense sobre o seguinte: o que acontecefia à
,pc!:_
ultor

if.car,
¡"rstos

rbém
róleo
Luçao

rcia a
iem.
rbstí-
eum
ituto
duzír
rdem
rr, sJ_
ré-ap-"

oani-
Ldua--
bens
tmn-
'cado
níve1
cado
reço,

A indústria de computadores tem sldo marcada por

um intènso espíritò de tnovação, o qg9llevgg a um 
.

' Iluxo contíriuo de novos piodutos' Em alguns ramos

de actividade, colrlo os cãminhos de ferro e as teleco-

municações, as regulamentaçoes govern¿rmenlais

fizeram desviar as decisões de oferta dos trilhos
decoffentes da corlcorrêncla. E as expectatftas sobre

os preços futuros têm muitas vezes um impacte
importante sobre as decisões de oferta'

O Ouadro 4-4 subliûha as determinantes im-
portantes da oferta utilizando como exemplo os

automóveis.

Deslocdções dq Olerúc¿. Um observador âcldental

dos mercados sabe que as empresas estão constan-

temente a modificar os seus produtos e serlJ'iços'

O que está subjacente à's modifìcações do comporta-

mento da oferta?
A oferta altera-se quando se alteram as outras

inlluências que não a do preço do próprio bem' Em

termos de uma curva de oferta dizemos que a oferta

aumenta (ou dininui) quândo a quanudade oferecÍda

ctam
tâ nte
ouis.

p

a

E
-q
E
-9

E

E

-s

Figura 4-4. Oferta acresc¡da de automóvèis

Com a queda dos custos de produção ou o acréscimo da

concorrência iaponesa, a oferta ds automóve¡s aumenta Para

cada nível de preço, os produtores olerecerão mais automóve¡s

e a cuNa da oferta desloca-se portanto pa¡a a direita (O que

acontecer¡a à curva da oferta se os salár¡os dos trabalhadores

da Oferta

s

aumentassem

a
12 16 20 2448
de automóveis (m¡lhóes Por ano)ouantidade oferec¡da

n'0
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I

6

4
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compr
encoII
fomec

curva da oferta do milho na Figura 4-3 se um tempo
favorável permitisse a produção de uma colheita
excepcionai? Como poderá um tempo frio na Florida
afecta¡ a oferta de sumos de la.ranja? O que acon-
teceria à ofeÍå mundial de petróleo se a instabilidade
política na Untão Soviética reduzisse a sua produçao
petrolífera?

Equilíbrio da Qferta e da Procura

Vimos que os consumidores procurâm quanti-
dades dif¿rentes de miihû, de a¡itorróveis ou de
computadores em lunçao cios preços desses berrs.
De forma simila.r.as diferentes quantidades que os
produtores desses ou de outros produtos estáo
dispostos a fornecer dependem dos seus preços.
\r quc dçu¡rrcLc
ñi,i^rôê êÂ an¡ani¡ar12

A resposta é a de que as forças da oferta e da
procura operam através do mercado para produzir
um equilíbrio de preço e de quantidade, ou um
equilibrio de mercado. O equílibrio de me¡cado
verilìca-se com o preço e a quantidade com que as
fo¡ças da oferta e dâ procura se equipamln. Nesse
ponto, o nontante que os consumidores querem
comprar é exactamente igual ao montante que os
vendedores querem vender. No equilíbrio, o preço e
a quantidade tendem a manter-se, desde que o
resla¡te se manrenha conslanie.

Tfabalhemos o exemplo do milho do Quadro 4-5
para ver como ã ofèrta e a procura det€fminam o
equilíbrio do mercado: os valores deste quadro obtêm-
-se a partf dos guadros 4- I e 4-3. Até ao presente

temos vindo a considerar a procura e a oferta
isoladarnente. Sâbemos os montantes que haveria
disponibiiidade para serem comprados e vendidos
para cada nivel de preço. Precisamos agora dejunta¡
a oferta e a procura em conjunto para determinat
o preço e a quantidade efectivos que o mercado irá
estabelecer.

Pa-ra descobnr o preço e a quanüdade de mercado
vamos procur¿ìr o preço com o qual se igualam âs
quanûdades desejadas de compra e de venda. Se
tentamos um preço de S5 por bu, marter-se-á esse
preço por muito tempo? Eddentemente que náo. Pela
linha A do Suad¡o 4-5, a $5 os produtores desejaÌiâm
vendeÍ 18 inilhões de bus por ano enquarito os
compradores quereriam comprar apenas 9 milhões.
O montante oferecido a $5 excede o montante pro-
curado, e as exiJtências de milho anontoa.r-se-âo nos
silos. Porque h'á milho dernasiado parã poucos corìsu-

-¡.1^--- ^ ---^^,¡rrrruu¡ Lèr v PrLw u
indicado na coluna (5) do Ouadro 4-5.

Tentemos por exemplo $2. Com esse preço o
mercado ficaria em equilibrio? Uma observação
rápida da linha D mostra que, a $2, o consumo
excede a produção. Com esse preço os amazéns de
milho começam a ffcar vazios. Desde que as pessoas
ter¡ham dilìculdade pa-ra encontrar a quantidade de
milho desejada, tenderáo a oferecer preços maiores,
como mostra a coluna [5) do Ouadro 4-5.

Poderiamos tentar outros preços. mas podemos
ver facilmente que o preço de equilíbrio ê $3, ou a
linha C no guadro 4 5. Somente ao preço de $3 os
consumidores e os produtores tomarão decisoes
nut';amente compatveis. A $3 a procura desejada
dos consumidores é exactamente igual à produçâo
desejada, cada uma igua-l a 12 unidades.
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Combinação da Procura e dâ Oferta de M¡lho
(r) t2t (3) (4) (s)

Preços possíveis Quantidade procurada Quanlidade oferêcida Situaçào do mercâdo Pressões
($ por bu) (Milhões de lru por ano) (M¡lhóes de bu por anoi sobre o preço

ASglSExcedenteíDesc¡da
B 4 10 16 Excedenle + Descida

C 3 12 12 Equilíbrio ^ Nêutral
D2tsTEscassezlsubida
El20oEscassezlsub¡du

Quadro 4-5. O preço de equ¡líbrio ocorre quando a quant¡dade procurada é igual à quant¡dade oferecida

Somente ao preço de equilíbr¡o de $3 por bu o monlante oferec¡do é igual ao montante procurado. A um preço muito ba¡xo, há uma
escassez de oferta e o tende a subir. Um mu¡to elevado um excedenle, ê o tende a reduz¡r-se.



4 / OS DIæMTNTOS FUND.AMENTA¡S DA OFERTA E Ð'â' PROCIJR'A 65

;ida

uma

Com o preço de equilíbrio de $3 nâo existe ten-

dência para o preço subir ou descer e as existências

à" ¡nitúo ,,o" 
"llo" 

náo vão crescer nem dlminulr'

ot mo" t t rbem q,-." $3 é o preço de "compensaçao"

ão *".".¿o. Isto slgnifica que todas as ordens de

JJ*p.. 
" 

a. t 
".taa 

forarn sausfeitas' a.s carteiras de

encomendas estao "limpas- e os coirsumldores e os

fomecedores estão satlsfeitos'

ftuilíbrío com øs Culruors dq OJerta e døProdta'
-Áiresentámos gra-ffcamente um equilibrio de mer-

äAo tt fU"* ¿-S, a qual combina a curv-å da oferta

áã-rtglto ã-s co* a cuwa da procura da Figura + I '

É poJsivet a combinação dos dois gráficos porque

foiam desenhados exactamente com as mesmâs

unidades nos dois elxos'

Encontraremos o equilíbrio de mercado âo preço

com o qual a quantidade procurada ê iguu¡ à S"-t
fidade;ferecida. O preço de equilíbrlo ocorre no

íntersecçdo dos cilo]l/c.s da oJerto e d'a procura' Ío
porlto C.

Como é que sabemos que a intersecçáo das curvas

da oferta e da procura coresponde ao equ íbrio de

mercado? vamos repetlr a nossa a(periência anterior'

ðo*"".^o" "o- 
ã pt"ço elevado de $5 por bu'

iïaì"uào.to topo ao ãi*o do" pt"ço" nâ Figura 4-5'

¡, r""" p."ço o" p.odutores querem vender inais do

q"" ã" ã."""-tãores pretendem comprar' o resul-

ådo c t * excedente, um excesso da quanudade

J"*"4" sobre a quantldade procirrada' indicada

.r"-i!"* p"f. fit*a apreto designada "Ðxced€nte''

A" 
"Jtas 

ao lottgo das curvas indicam a direcçáo que

o preço tenae ã seguir quando o mercado está em

excedente.--- 
òo* ,l- preço baixo, de $2 por bu' verifìca-se

escassez no mercado, ou seja, um excesso da quarru-

á.ã" f.o",:."d" "m 
relação à quantidade oferecida'

repreåentaaa pefa finfra a preto designada "Escâsse/"

Numa situaçáo de escassez, a concorrêncta entre os

consumidores por bens em qualtidade insulïciente

causarâ â subida do seu preço' como está indicado

na figura pelas setas a aPontar para cima'

Vemos agora que o equilibrio da oferta e da pro-

cura ocorrelo þonto C' onde as curuas de oierta e

dn pro."-rro se iiærsectonL No ponto c' onde o-preço

J ãå $s po. un 
" " 

quanudade é de 12 unidades' as

qrrurrUaaa"" pao."radas e oferecidas sâo iguais: não

Ëã a""4"".r 
-tt"* 

excedente: não existe tendência

f.t" o p."ço subir ou descer' No ponto c' e sô no

oonto C, as forças da oferta e da Procura eståo

L"hn.e.da", tendo o preço sido estabelecido a um

nível sustentável.
O preço e a quantìdade de equilíbrio ocorrem no

nivet ém que o montant€ que se deseja fomecer é igual

u.o *ontittt" qrr" 
"e 

deseja consurnir' Num mercado

concorrencial, este eqlrilíbrio encontra-se na intÊrsec-

ção das cuwas da oierta e da procura' Ao preço de

€quil¡brio rrao existem nem escassez nem excedentes'

Efeito de Uma Desloc¿çåo ûa Oferta
orr üa PÌocüra sobrc o Eqüllíbrlo

A análise do esquema da oferta e dâ procura pode

elucidâr-nos sobre outros aspectos para além da
ierta
uerla
ltdos
rntar
tinar
to irá

:cado
mas
a. Se
. esse
. Pela
triam
Lo oS

hoes.
: pro-
o nos
)nsu-
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lsoas
le de
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:mos
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uçáo

- E-gglíbtio de Mercado

Quantidade (m¡lhões de bu Por ano)

Figura 4-5. O equilíbrio de mercado ocorre na inter-

sècção das curvas da oferta e da Procura

O oreco e a quant¡dade de equilíbrio do mercado verifìcam-se

n^ ¡nterseccão das curvas da ofefla e da procura Com o preço

Jà sg. no obmo c, 
"" "mpresas 

estão d¡spostas a fornecer'o

ii.-ã" láti"u.ioo*" pretendem ouando o preç! é demasìado

iãxàipo, 
"*".pro, " 

$2), a quantidade procurada excede a

ouantiàade oferecida, ocoÛe uma escassez e os preços tendem

llì."nã, 
"t¿ "o "quilíbrio. 

o que acontece com um preç! de

Ponto de equ¡líbrio

5

4

200 104 15
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descrição do preço e da quantidade de equilíbrio. Pode

ser igtr-ralmente utilizada pa.ra prever o impacte das
mudalças nas condições económicas sobre os preços

e as quantidades.
Gregory King, uû escritor inglês do século XVII,

veriflcou que qs preços dos alimentos subiarn quando
a colhettå era má. Suando os alimentos eram abun-
dantes, os agricultores obtinham um preço menor
pela suâ colheitâ. Expliquemos isto åtravés da oferLa

e da procurâ do mllho.
Condições meteorolôgicas desfavoráveis fazem

reduzir o montante de milho que os agricultores
oferecem parâ cada nível de preço de mercadoi isso
faz pôrlarìto deslocar a curva da oferLa para a es-
querda; isto é ilustrado na Figura 4-6(a), onde a curva
da oferta de milho se deslocou de S'S para S S'. Pelo
contrádo, a curva da procura nâo se desiocouì as
pessoå.s têm o mesmo desejo de alimentos, seja a
colhetta boâ ou má.

O que acontece no mercado do milho? Ao preço
ântigo os agricultores venderiam uma quantidade
de milho insuficie[te para satisfazer a procura dos
consumidores e havgria escassez. Portanto o preço
sobe, impulsionando a produção e dessa forma
aumentando a qualtidade oferecida enquanto desin-
centiva o consumo, fazendo por isso baixar a quanti-
dade procurada. O preço continua a subir até que,
num novo preço de equilibrio, os montantes pro-
curados e oferecidos sejam de novo iguais,

Como mostra a FiguE 4-6{a), o novo equilíbrio
é €ncontrado na intersecção, em E', da nova. ttrrva
da oferta S'S'e da curva da procura original, Assim,
uma má colheila (ou uma deslocaçào para a esquerda
da cuwa da oferta) faz subir os preços e, pela lei da
procura decrescente, faz que diminua a quantidade
procurada.

Suponha agora que uma baixa do preço dos
fertilizantes ou uma nova semente milagrosa aumen-
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Figura 4-6. Deslocaçöès na oferta ou na procura altèram o preço e a quaritidade de êquilíbr¡o
(a) Ao preço orìginal, se a oferta se desloca para a esquerda (b) Uma deslocação da curva da procura leva a um excedente
verilicar-se-á esoassez. O preço tendêrá a sub¡r até que as da oferta. û preço tenderá a subir enquanto o preço e a quanii-
quantidades que se desejam comprar e vender sejam igua¡s num dade de equilíbr¡o sê dirjgem para E'.
novo E'
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" Mas.tendo-se o Restântc Constantê"tou a oferLa- Ðesenhe a r¡o\,'a curwa S'S" com o novo

equilítlrio 8". Por que razao o preço de equiliL¡rio é

menor enquanto a quantidade de equilíbrio é maior?

Podemos igualmente utilizâr o nosso esquema da

oferta-procura para examinar como as Variâções na

procura âfectam o equilíbrio de mercado. SuponÌìa

que existe um aumento acentuado do rendimento

das familias, de modo que todos queirarn mais milho'

Isto é representado na Figura 4-6(b) como uma
"deslocação na procura- em resultâdo da qual, pâra

cada nível de preço, os crnsumidores pretendem umâ

maior quantidade de milho. A curvâ dâ. procura

desloca-se portanto para a direilra de DD parâ DD''
A deslocâção da procura orlgina uma escassez

de milho ao prço antigo. Inicia-se umã disputa pelo

milho. os preços sot em até que â oferta e â procura

voltem de nor"o a igualâr-se a um preço mâis elev-ådo'

Graficamente, o aumento dâ procura fez deslocar o

equilibrio de mercado de E parâ -8" no painel (b).

Em âmbos os exemplos de deslocaçóes - uma
deslocação na oferta e uma deslocaçã.o na procura -
veriûcou-se uma vañação de umâ !'ariável subjacente

à curva da ofertâ ou da procurâ. No caso da oferta

pode ter sido uma mudança tecnológica' ou nos

preços--dos factores ou na política de direitos
aduaneiros. Para a deslocaçáo da procura verifÌcou-

-se ? variação .de uma das influêncla's que afectam

a procura dos consumldores - rendimento, popula-

çã.o, os preços dos bens relacionados, gostos -
fazendo portanto desloca¡ a curva da procura'

Suando os elementos subjacentes à piocura ou

à oferta se alteraÍt provocarn deslocaçÓes nâ procura

ou rì.4 oferta e variaçoes no preço e na quarìtidade

de equilibrio do mercado.

Três Difïculdades

Tendo apresentado os fundamentos da oferta e

da procura, fâzemos agora uma pausa para avisar

sobre o aparecimento de três difìculdades que têm

de ser ultapassadas, antes que estes instrumentos

possarn ser utilmente usados. O primeiro aviso é pãa
que o restante se mantenha constante. O segundo

diz respeito à distinção entre deslocaçoes das curvas

e movimentos ao lorrgo das curvas. O terceiro tem

a ver com o significâdo exâcto de um equiübrio da

oferta e da procura.

Ao ânalisar as funções dà oferta e da procura,
temos de ter o cuidado dè analisar Õ que aconteÆeria

quandÕ r¿enhuJ'Ùs otLtÍÒs eternenlos Dorían\ obscl]l.e-

cendo ¿ nossc experìêncío- Rigorosamente, isto
signifìca que, âo considerârmos o lmpâcte de varia-

ções do preço do milho na quantidade procurada,

nenhumas outras influènciâs podem ser alterådas.
'llemÕs de manter constantes os rendimentos dås

familias, a populaçåo e os preços de ôutros bens,

assim comÕ qualquer outrÕ hctor que ûzessè deslocar

a cuna da procura dÕ milho' Como qualquer cienüsta

que quisesse isolar os efeitos de um fâctor, temÒs

de variar unicamente essè fãctor.
A Figura 4-7 llustta como o esquecimento de

manter o restânte constante pode levar a ràclocinlÒs

errados. Admita que o Sr. Contxádo estar rà a a¡ralisar

o mercado das pizzds. Contrário obserr¡â que em anos

de expansã.ô há muitos empiègos e as pessoâs gos-

tâm de gastar os seus rendimentos elevados nas loias

de ptzzds. ContudÕ, quando a actividade econôrlìicà

está em recessão e hâ desempregâdos os rendimentos

sào menores e såÒ compradas menos pízzas.
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Figura 4-7. Na análise da procura o restânte tem

de mantêr-se constante
Ouando a economia estâ em recessão, ocorre uma menor

procura, enquanlo uma expansão faz aumentar a procura.

A curva que passa por Ee por Ë'representa uma curya da

procura? Quâl o papel de "mantendo o restante constante' na
de umâ cúrva da
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Na Figura 4-7, Corìtrário regista o ponto .E nos
anos prósperos e -E', nos anos de depressão. Pega

numa réguà, liga os pontos -E e -E e affrna: "Provei o

contrário da lei da procura decrescente. Suando o

Þreço é meÍor a quartidade é efecti!'amente menor.
A mÍúra recta, que liga E a E , é uma curva da
p¡ocura cxescente, nao decrescente portånto. Reñrtei,
assim, uma lei básica dâ economia."

Mas o pobre Contrá'io ûcou desalentado ao desco-
brir que tinha infringido uma das regras essenciais
da economia: náo tirÌlla mantido o restante constante.
Ao mesmo tempo da balxa do preço, deu-se uma
reduçáo do rendlmento. A tendênciâ para que uma
redução do p¡eço levasse a um incremento das
compras foi contrâ-riada pela contratendência de o
rendlmento inferior le\,.ar a uma diminuiçáo da pro-

Além disso, deve suspettar do argumento porque
leva a conclusões sem sentido. Contrário poderia
concluir que os preços do milho deveriam ser eleva-
dos em anos de grandes colheitas porque a curva
da prccura é c!-escente. Nâc só esse raciocÍnio ler€
â previsões absurdas como levaria à bancarrota os
agricultores ou os especuladores que compraram
câlo e irão vender barato. Portarìto, quando a¡ralisar
o impacte de umå íariaçao na oferta ou na procura,
tenha a certeza de que o restante se mantém cons-

Movimentos ao Iongo das Curvas
',- ¡lâ!l^^ô^ÃaÊ áoa f\"n'--

Deve-se ter um cuidado muito grande em não
confirndf uma uqnqçóo nøprocura (o que representa
uma deslocação da curva da procura) com uma
DoriqçoÐ da qusnt¡da.de procurada (o que stgniûca
um movimento para um ponto diferente na mesma
curva da procura, apôs umâ variação do preço) . Uma
distinção semelhante aplica-se à oferta e a muitas
outras relações económicas.

Uma variação na prccura ocorre quando se des-
loca um dos elementos subjacente à curva da pro-
cura. Considere o caso das przzas. Se o rendimento
aumentar o mesmo acontecerâ também ao número
d,e pízzas que os consumidores querem comprar,
qualquer que seja o preço. Por outras palavras,
maiores rendimentos provocarão o âumento da

procura e a deslocação para o exterior da curva da
procura das púzas.

Pelo contrário, quando diülin1ui o preço das piz-
zqs, Í€ntendo-se o restante consta¡te, os consumi-
dores tenderáo a comprar fi1ais pízza.s. Mas o au-
mento das compras resulta não do aumento da
p¡ocura mas da descida do preço. Esta variação
representâ um fnou¿mento ao Longo da curva da
procura, não uma destocaçãÐ d¡.l'c]')wa da procura.
Uma distinção simllar aplicâ-se às deslocações na
oferta us. variações rìa quaritidade oferecida.

A Figura 4-8 ilustra esta distinçao essencial.
A Figura 4-8{a} aprcsenta o caso de um aumento na
procura ou uma deslocação da curva da procura.
Como resultado da deslocação, a quantidade pro-
curada de equilÍbrio aumenta de lO para 15 uIrÈ
dades.

O câso do movimento ao longo da curva da pro-
cura é apresentado na Figura 4-8(b) . Neste caso uma
deslocaçåo da ofer¿a faz rariar o equilibrio de mercado
do ponto E para o ponto 8". Ðm resultado, a quanti-
daCe procurada varia de I O pa--a I 5 urudaCes. Mas
a procura náo se altera neste caso; é antes a qua¡ìU-
dade procurada que aumenta, com os corisumidores
a moverem-se ao longo da sua curva da procura de
E pax-a E"-

Vamos verifìcar esta distinção analisaodo o se-
guinte argumento Alcorrecto: "Uma má colheita não
uur¡4,4 a suu¡u4 uuÞ }J¡cçrrs. Prcçu PUL¡c
suþir, Mas um preço maior vai diminuir a procura.
E urfia procura reduzida jrá forçar o preço a baixar.
Portanto. uma má colheita poderá efectivamente
ltâiv.r ^ ñrê^^ rl^ ñill¡^ "

O olle está errado nestas afirmações? Estå errado
porque a "procura" é usada incorrectamente na
terceira frase; usa a palalTa "procura" no sentido de
"quantidade procuradâ" confundindo assim um
movimento ao longo da curva com uma deslocação
da cuwa da procura. A aflrmaçáo correcta seria como
se segue:

'Uma má colheita forçarâ a subida do preço dado
que a deslocação para a esquerda da curva da oferta
faz subir o preço de equtlibrto do nilho. O preço de
equilibrio mais elevado reduzirá a quantidade pro-
curada, com os consumidores a deslocarem-se para
cfurìa na curva decrescente da procura- Mas, desde que
nã.o ocorra quâlquer deslocação r¡ã cì.ìIla da pncura" não
há qualquer razão para espear que o preço baixe em
resultado de uma reduçáo da quantidade prccu¡ada."
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Signilïcado do Equilibrio

A últtma diffculdade diz respeito ao significado
do termo "equilibrto". Pode ser entendida no seguinte
desafio de um céptico: 'como se pode dizer que a
oferta e a procura dete[rìinarn urna certa quantidâde
de equilíbrio? A quantidade comprada é semFe i€Ual
à quâhtidade vendida. Isto é verdade qualquer que
seja o preço e esteja ou não o mercado em equlibrio."

Este desaûo sublir¡lra a subtilezâ do termo "equilí-
brio". Podemos responder assim: Está correcto em
relaçáo ao facto de a quantidade comprada ter de
ser idênuca à quantidade vendida. Mas estamos a
procurar o equilíbrio de mercado em que a procura
e a oferta estão igualadas. Com que preço a quantl-
dade que os consumidores estão dispostos a comprar
é precisamente igual à quantidade que os produtores
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estão dispostos a vender? Somente com um tal preço
os compradores e os vendedores estatâo satisfeitos
com as suas decisões; apenas em equilíbrlo o preço
não tenderá a subir ou a desce¡.

Mesmo a preços que não sejam de equilíbrio. as
quantidades compradas e vendidas são obviamente
iguais. Mas, a um preço demasiado eler,.ado, haverá
um excesso de bens, tentando os produtores â.nsiosa-
mente vender mais bens do que os compradores
compraÌão. Ðste excesso de oferta desejada sobre
a procura desejada força.rá a uma baixa de preço até
que finalmente seja atingido o nivel de equ rArio, onde
as duas cun'as se intersectâm.

Na inteßecção de equlibrio ente a ofetta e a procura,
e sô ai, todos estâ.rao satisfeitos: os fornecedores, os
consurnidores e o economista que procura o preço com
o qual nao se verlflca nem excesso nem escassez.

umi-
¡ aU-
Õda
ãção
âda
rura.
sna

cial.
.Cr Ira
ura.
rlro-
..irri-

,rfo-
:ma
edo
:"ìti-
;'Ias

: irti-
Sres
ade

' se-
não
rode

|-lra.

xa¡.
:nte

'ado

:na
lde
1tm

çáo
)tfìo

......._.....1

?do
, i-ta

'de
)ao-
a!a
que
{rão
em

(a) Deslocação nâ Procura (b) Movimento âo Longo da Curua da Procura
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Figura 4-8. Deslocações e movimentos âo longo das curvas
Partimos com o equilíbrio em Ee a quant¡dade de lO unidades. Em (b) uma deslocaÉo na oferta resultâ num rnovimento ao longo
Em (a), um aumento na procura (i.e., uma deslocação da curva da curva da procura de E para 8".
da um novo de 15 unidâdes em Ei
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{å) Carros Usados {b) Cartel do Petróleo (c) Terrênos
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F¡gura 4-9. Aplicação da oferta-procura a automóveis usados, petról€o e terrenos

Os econom¡stas ut¡i¡zam a análise da oleda e ésludár ftìercádos mù¡to difêrêntés- Fôdè três

Ppré-OPEP

Racionamento através dos P¡eços

uma pr
fortemt
de terr

questö
respor

Façamos agora uma resenha do que o mecanismo
de mercado realiza. Ao determinar os preços e as
quantldades de equilibrio de todos os factores produ-
tivos e de todos os,produtos, o mercado afecta ou
raciona os bens escassos da sociedade entre as
possiveis utlllz-açoes. Suem faz o racíonamento? Ufrìa
comissão de planeameni¡ ou um pa-rlamenio? Nâo.
O mercado, âtravés dâ interâcçáo da oferta e da
procura faz o racionamento. É o raclonamefito através
da conta bancá¡ia.

Ouais os bens que vão ser produzidos?. A isto
reüpurrucru u(JÞ P1rçur' uc rcreauu. \Js
--^^^ô ôlô!,ô¿l^c À^ ñê+rÁlô^ Âôriñ,,11ñ 

^ 
ô,tô ñr^Àt!gr(vuov¡çyqvvJqv(rgvvqP¡vqq

ção, enquanto preços reduzidos do milho levam a
uma saida de recursos da agricu.ltura. os que tèm
a maiorla dos votos monetárlos sáo os que têm a
principal lnfluêncla sobre os bens que vão ser pro-
duzidos.

A qu.em são distribuídos os bens? O poder da
conta bancária determina a distÍbuição do ren-
dimenio e do consumo. Os que iêm maiores ¡endi-
mentos ficâm com casas malores. mais vestuário e

férias mais prolongadas. Suando há dintlefo dispo-
nível, as necessidades mals prementes são satisfeitas
através da curva da procura.

Até mesmo a questão do como é decidida pela
oferLa e pela procura. Ouando os preços do milho
são baixos, os agdcultores nao ganham para comprar

tractores e fertilizântes ca.ros e só é fl¡ltivada a melhor
terra. quando os preços do petróleo são elevados,
as companlìias petrolíferas extraem-no em platafor-
mâs maritÍmas de águas profundas e utlllzåfn novas
técnicâs sísmlcas para encontrâr petróleo.

Uma economia de mercâdo resolve os problernas
económicos básicos atravês do funclonamento da
oferta e da procura.

Îrês Mercados

Para conclulr esta lntroduçã.o da oferta e da
Prucura, vcjartr(js LreË casu¡J ug ltlel'tjauos orr{rc 4
^r-,-+ô ô ô ñr^^,,f^ ñ^.1ô- ^,,*¡tr^r ^ ô-ñlr^ô^Â^ áÁ

1/¡ vvu¡q 1/vu!1¡1 rÃPuvqvqv qç

como sã.o determinados os preços e as quantidades.
A Figula 4-9(a) apresenta um mercado concorrencial
de ca¡ros usados. O que aconteceria aos preços dos
cârros usados quândo, com a economia em expansão,
os rendimentos das famíIias sáo elevados? O pai-
nel (b) mostra como os preços forâm superinfla-
cionâdos quando a OPEP (Organtzaçáo dos Paises
Exporuadores de Peróleo) formou uma associação
para a fìxâção de preços (designada um cartel).
O que aconteceria à quantidade procurada de petróleo
se a OPEP fosse desmantelada e os preços do petróleo
se reduzissem acentuadamente? O terceiro caso,
em (c), apresenta a oferta e a procura de teffenos
em Manhâttan. Repare como é fraca a resposta da
oferta à elevação dos preços. Compreende por que
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r.fn¿[ procura acrescida de terreno faz subt os preços
fortemente mas dificÍlmente faz varia-r a quantidade
de terreno oferecida?

Estas são apenas uma pequena amostra das
questões a que â análise da oferta-procura pode
responder, O estudo posterior irá aprofundar a

compreensão das forças que estáo subiacentes à
oferta e à procura e mostraI como esta anáLlise pode
ser aplicada a outras á¡eas imporLantes- Mas mesmo
esta primeira investigaçáo sen/irá como um instru-
mento indispensável da iiterpretação do mundo
ecorrómico onde vivemos.

;?

SUMARIO

l. A análise da oferta e da procura mostra como um mecanismo de mercado
resolve o trio de problemas económicos, o què, conlo e para quefiL l:[l:os|ra
como os votos monefá-rios decidem os preços e as quantidades dos diferen-
tes bens.

2. A função da procura representa a relaçâo entre a quantidade procurada e
o preço de um bem, mantendo-se o restante constarìte. Essa função da
procura, representâda graficamente como uma curva da procura, mantém
o restånte constante, como os rendimentos das famílias, os gostos e os
preços de outros bens. guase todas as mercadorias Õbedecem à leí da, pro-
cuto decrescente, segundo a qual a quantidade procurada diminui quando o
preço aumentâ. Þsta lei é representada por uma curva com uma inclina-
ção negativa.

3. A função da procura para o conjunto do mercado tem subjacentes muitas
lnfluências: os rendimentos médios das famíliâs, populaçáo, os preços dos
bens relacioriados, os gostos e influênclas especiais. guando estas influên-
cias se modlficam a curva daprocura desloca-se.

4. A função da oferta (ou curva da oferta) dá-nos a relação ertre a quanüdade de
um bem que os produtores desejam vender - marrtendo-se o festante cons-
tante - e o preço desse bem. A quantidade oferecida responde ao preço ge-
ralmente de uma forma positiva, de modo que a cuwa da oferta sobe para
a direitâ -

5. Outros elementos, que não o preço do bem, afectam a sua ofertâ. A influên-
cia mals lmportante é o custo de produção, determinado pelo estado da
tecnologia e pelos preços dos factores produtivos. Outros elementos da oferta
incluem os preços dos bens relacionados, a organizaçâo do mercado e in-
fluências especiais.

6. O equilÍbrÍo da oferta e da procura num mercado concorrencial é atingido
com um preço que faz iglualar as forças da oferta e da procura. O preço de
equilibrio é o preço com o qual a quantidade procurada é preclsamente
igual â quantidade oferecida e ocorre graficamente na intersecção das cur-
vas da oferta e da procura. Com um preço acima do equilÍbrio os produtores
pretendem fornecer mais do que os consumidôres querem comprar, don-
de resulta um excesso de bens, que exerce uma pressâo no sentido da des-
cida do preço. De forma simÍlar, um preço demasiado baixo origina uma
escassez e os compradores tenderåo a forçar os preços no sentido ascen-
dente, até ao equilibrio.
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7. Os preços determinados concorrencialmente racionam os bens cuja oferta
é limitada entre os consumidores que possuem os necessários votos mone-
tá-rios.

8. Para evitar as armadilhas do uso da análise da of€rta-procura temos de
observâr algumas restrições: (øi aanter o restante constante, o que exige
distingutr o impacte da variação do preço de uma mercadoria do impacte
de modifìcações de outros elementos; (b,) distinguir uma variaçào rra pro-
cura ou na oferta [o que produz uma deslocaçáo na cuwa) de urna varia-
ção na quantidade procurada ou oferecida (o que representa um mo!'imento
ao longo da curva): {c) saber reconhecer um equilíbrio da oferta-procura,
que se verifica quando os compradores e os vendedores se dispòem a con-
cluir o negóclo.

CONCEITOS PAR.å. REVIS.AO
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8.

Análise ofeÉa-p¡oq¡ra
fiìnçào ou curvâ dâ procurâ, Dl-)

lei dâ procura decrescente
funçào ou curva da oferta, ,AS

influênclas que afectam as curvas da
oferta e dâ procura

excedente, escassez
racionamento através dos preços

Di.6culdades nê ofêrtâ-procu¡a
mantendo o restante constâ¡¡te
deslocaçòes da curva Ds. movimentos

âo longo da curva
preço e qua¡rtidâde de equilibrio

(c) As preocupações sobre os efeitos na sâúde do
consumo de ca¡ne fará baixaÌ os preços das raçöes
e aumentar o preço dos casacos de couro.

{d) A gueûa contra a droga. com a crescente inte¡dl- ,'
ção da importaçáo dâ cocaÍna, fará baixat o p¡e-
ço da marijuana produzldâ inteinamente.

6. As quatro leis da oferta e da procura são ås seguintes:
(a) Um aumento na procura, em gerai, aumenta¡á o

preço e âumentará a qu¿¡tidade procurada.
{b) Uma reduçåo na procura, em ge¡al, _o

Dreco e a oLrantidâde Drocurâda-
{c) Um aumento na ofertâ, em geral, baixârá o preço

e aumentará a quantídade procurada.
(d) Uma redução na oferta em geral _ o

preço e _ a quantidade procurada.
Preencha os espaços em branco. Demonstre cada

lei co¡n um diâ€rama da oferta-procura.
7. Ðm cada uma das seguintes afirmações, explique se a

quantidade procurada va,ria devido a ìrma deslocåçáo
da procura ou a uma variaçáo do preço e desenhe um
grálìco para ilustrâr a sua resposta.
(a) Ðm resultado do aumento da despesa militar o

p¡cço das botas dâ tropa aumenta.
(b) O preço do peixe baixa após o Papa ter permitido

aos católicos comer ca¡ne às sextas-feiras.

guEsTÖEs PARA DTSCUSSÃO

l. Defina cuidadosamente qual o signlfìcado dâ função
ou cLrrva da procr¡ra. Enuncle a lei da procura decfes-
cente. Ðxempiifïque a lei da procu¡a dec¡escente com
dois câsos da sua própria experiência.

2. Defìna o conceito de uma funçáo ou cuúa da oíerta.
Dcmonstrc quc um aumento na oferta signlfìca uma
deslocação para â direita ou pâra baixo da curva da
ofeatâ, Faça o contraste co¡n a deslccaçáo pe-re e di-
r.eita oi¡ pårã baìxo da cixva da procura implÍcitâ ûum

.. incremento da procura. gual a razáo da diferença?
e. O qüè þóderia fazer aumentat a procura de hambur-

ge¡s? O que faria aumental a oferh? qual seria a conse-
quêr¡cia do aparecimento de pizzas congeladas ba¡a
tas no equilib¡io de mercado dos hør¡lburgers? E 

'j^ossâlários dosJovens que trabalham no MacDonald's?
4. Ðxpltque a razão pol que em mercâdos conco¡Tenclals

o preço de equilíbrio se estabelece nâ intersecçáo da
oferta e da procura. Ðrplique o qüe sucede qua¡do o
p¡eço começa por ser muito alto ou muito balxo.

5. Explique por que razåo as seguintes afirmações são
falsas:
(a) Um tempo muito frio ¡ras regiöes produtoras de

café do B¡asil fará bâlxar o preço do café.
(b) O elevado preço do petróleo resultante de pertur-

bações politicas no Médio Oriente fará baixar a
procurâ do pet¡óleo.
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(c) Uñ imposto sobre a gasolinà baixa o respectlvo 9. A paltlr dos seguintes dados desenhe as cur-vas da
consumo. oferta e da procura e determine o preço e a quattida-

(d) Após uúa desastrosa geada sobre âs searas de
trigo, as vendas de pão diminuem.

(e) Após uma desastrosa geada sobre as searas. âs
vendas de soja aumer¡taram.

(Ð Na Europa do século XfV, os salários aumentaraí¡
depols da Peste Negra.

8. "O governo deveria proteger a tndústria do câlçado da
ruûlosa concorrêncla estrangeira. lsto ajuda¡á os
consu¡nidores porque os preços mals elevados dos
sâpatos produzidos lnternamente farão baixar a pro-
cura e acabarâo por fazer baixar os preços aos consu-
midores." Comente ajusteza desta afl¡mação tendo
presente o refe¡ido nas "Três Difìculdades" deste ca-
pítulo. Escreva uma análise correcta do impacte da
restriçåo da ofertâ estrârtgeira de calçado no respec-
tlvo mercado.

de de equilíbrio.

Oterta e Procura de P¡zzas

Preço Quantidadeprocûrada
($pot plzzal (pízzas por semestre)

Ouant¡dade
oferecldâ

(pízzas por señeslre)

10

I
6
4
2
0

0
10
20
30
40

'125

40
30
20
10

0
0

O que aconteceria se a procura de pizzas tdpllcasse
para todos os níveis de preço? O que acontecerra se o
preço fosse inlcialmente estabelecido a $4 por pizz.û
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MICROECONOMIA:
OF.ERTä' PROCURA'

E MERC.ADOS INDTVIDUAIS
O Traiecto a Segu¡r

,*ew)

Com a Segunda Parte iniciamos o estudÕ detalhado da m¡croeconomia dos mercados ind¡viduais.
Após um estudo aprofundado do esquema da oferta e da procura, analisamos como a procura se
baseia nas preferências dos indivíduos. Nos capítulos seguintes analisa-se a produção e o custo das
empresas e a seguir demonstra-se como o custo determ¡naa oferta concoÍrencial. Encaixamos de-
pois os vários componentes da construção na análise das pr¡ncipais estruturas de mercado: concor-
rência perfe¡ta, monopólio e oligopólio. Todos estes instrumentos são necessários para a compreen-
são do modo como uma economia de mercado afecta recursos escassos - e como uma economia
concorrencial ¡deal conduz à efic¡ênc¡a económica.


