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.AcçõÊs. O instrumento financeiro
representativo da proprÍedade e,

de uma forma geral, dos direil-os
de voto numa sociedade arrór¡ima.
As acções do capltal socla.l de uma
sociedade däo ao seu proprierário
o direito à pa¡cela colrespondette
de votos, lucros líquidos e activos
da empresâ.

Actividadæ. V. ra¡no de ¿ctividade.
Activo. Um bem fistco ot¡ um direito

incorpóreo (inta¡rgivel, Br.) que Le-

nha valor-económico.' Exemplos
lÍU)ortantes sã.o as urúdades pro-
dutivas; o equipam€nto, a ter'ra,
as patentes, os direitos de autor

. e os instrunentos fnjrancei¡os, tais
como dinheiro ou títulos.

Actuâllzaçåo (de ulild rendi!úento
Â¡tu¡o). O processo de conversão
de um rendimento futuro num va
lor equivalefite ûo presente. Com
este processo, um moûtante de
dinheiro disponível no futuro é re-
duzido por um factor de actuali-

I Os termos em negrlto nâs definiçÕes apa-
recem como entradas sepatadas no glos-
sárto. Pâ¡a urna a¡ált6e mais detalhadâ dc
alguns termos o texto proporclona um útil
ponto de parttdâ. AtùÁlises mais completas
encontram-se em Douglas Gre€nüãld, ed.,
Ency cLo p edb oi F,{joru;mi¡,s (Mocrâw'Hill,
Nov;lorque, 1983): Dâvrd W. Pearce, Th€
Díctionc'rll oJ Modefi Econom¿cs, ed. rev.
(MIT Press, Câmbridge, Mass., 1983); Inler-
îolional EncAclopedtr of ¿'r€ ,Socia¿ Sc¿ences

{Co[ier and Mâcmilla¡. Novâ lorque, 1968)i
e Jonh Eatwelì, Murray MilAate e Petèr
Newrnan, the Netrj Polgløue: A DlcLioftdry
ollEconomûcs (Macmlllan, Iþndre6, 19871,
quabo volumes,

zação que reflecte a taxa de juro
apropriada. Por exemplo, se aI-
guém lhe promete pagar $ 121 ao

lÌm de 2 anos e a taxa de iuro
apropriada ou taxa de actualiza-
çäo é l0olo ao ano, entáo podemos
calcular o valo¡ actual de $121,
actualizandq-os com o fâctor de

actualizaçáo (1,1O)". .{ taxa com a
qual os rendimentôs futuros säo

_ actualizados é designada taxa de
actuallzaçeo.

Afeçteçåo é9'recursos. O modo como

wna economia distrÍbui os respec-

tlvos recursos (os factores de pro-
duçâo) entre as várias uulizações
alternativas posslveis, a fìm de
produzir um conjunto determinado
de prødutos lìnais.

,Alargametrto do capital (c¿¿pifo¡
ll'jìd.enütgl. Uma taxa de cresc¡-
merto do capital efectivo total
igual à do crescimento da força de

trabalho (ou da populaçáo) de

modo que o rácio entre o capitâl
total e o trabâlho total se mântém
inalterado (compare com int€nsi-

. ficação capitalística).
Alocação de recr¡rsos, V. Afectaçáo

de fecüfsoa.
Atno¡tizaçáo (de um aotivo). A re-

dução do valor de um activo. Ta.nto

na contabilidade das empresas
como na nacÍonal. a âmorlizaçäo
é a estimativa mor¡etária do grau
de "desgaste" ou depreciação a

que o bem de capital foi sujeito no
periodo em questáo.

Ap¡eciação ds. ûroeda (ou deprecla-

ção). V. depreclaçåo (de uma
moeda).

Aprofr¡¡damento do capital, V. In-
tensiticaçåo capltaltutica.

Arbitragêm. Especulação sem risco.
Comprar moeda ou mercâdoria
n1¡m mercado e simultaneamente
vendê-la com lucro noutro Inerca-
do. A arbitragem é umaforça im-
portânte na eliminação de discre-
pâ¡¡cias de preços, fâzendo que os
mercados fu ncionem maiõ.eûcien-

temente.
Avelsáo ao risco. Um indÍvíduo é

averso ao risco quando, confron-
tado com umâ sltuaçã.o de tnceri
teza, o descoñtentamento associ-
ado à perda de um determinado
fendimento é superior ao prazer
resultante de ganhar esse mesûlo
rendimento.

Balança comercial. ,{ parte da ba-
lança de pagamentos de um pais
que trata as importações e exporta-

çöes de mercadorias. guando se

incluem os "invisíveis", ou serviços,

a contabilizaçáo total de mercado-

rias e serviços. é designada balan-

ça de tra¡sacçóes correûtes.
Balatrça dê pagamentos. Um qua-

dro que mostra todas as transac-

çöes de um país com o resto do
mundo num determinado perio-
do. lnclui as compras e as vendas
de bens e serviços, os donativos,
as transacçöes governamentais e

os movimentos de capilais.
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Balânça de ha¡¡sacçóeÊ coûentes.
V. balança comercial.

Balar¡ço. Ouadro demonstrativo dâ
situâçác financeira de uma em
presa numa deteñninada data no
qual se lndfcam os activos numa
coluna e as dlvidas fou passlvo)
e o capltal ptóprio noutra. Cada
rubrica está ¡egistada peio seu
valor monetàrio, efeclivo ou esti-
mado. O total dâs duas colunas
tem de ser igual porque o capital
próprÍo é defìnido como o activo
me¡¡os o pâssivo.

Banco centlal. Uma instituiçäo do
EsLado (nos Estados Untdos, o Fe
deral Reserve System) responsá-
vel pelo controlo da oferta nacio-
nal de moeda e das condiçöes de
créclito e pela slrpervisåo do sis-
tema financeiro, em especial dos
bancos comerciais.

Barco coñercial. Um intermedÍário
fina.nceiro cuJa caract€rístj ca mais
sâliente até há pouco tempo era a
aceitaçáo de deFósitos à ordem
mobilizáveis por cheque. També¡n
aceita depósitos de poupânça ou
a ptazo e depósitos em flrndos

... ...mútuos; vende cheques de viagen
(lraDeler's) e pÌesLa outros ser"¡.
ços fïnanceiros; co¡cede emprés-
tlmos a particulares e a empresas.
Ðêsdc t96O {nos Ð. U.,q.}. toi per
mltido aos bancos de poupança e

a outras ihstitüições dedepósitos
aceítarem depósitos à ordem mo-
bilizáveÍs por cheque e, deste
modo, têm vindo a assemelhar-se
4uito a bancos comerciais.

Bareira coñerciai. eualquer das
diversas formas de proieccionÍs.
mo através das quais os países
desi¡rcentivam as importações. Os
impostos alfandegá¡íos e as quo-
tas de importaçäo sào as barrei-
ras mais visí\€is, mas nos últirÌ1os
anos, as barrei¡as náo tarifárias
(BNTI, iais como variadissÍmos

procedimentos re€Þlamentares,
tèm subsrituido as medidas mais
tradicionâls.

Base monêtária. Passivo monelário
do banco central. Nos Estados
Unidos, a base monetária é tgual
à moeda em circulaçäo mais âs re-
servas bancárias.

Bêrrt econômico- Um bem que é es,
casso em relação à respectiva pro,
cùia. Deve portanto ser racionado,
habtualmente âtravés da fìxação
de um preço positivo.

Bem-estar ecotrómico liquido
ÍBEDL). Urna medida do produto
nacional que corrige vár¡as Iimi.

. tações da medida do PNB.
Bem ñnsl. Um bem que é produzido

para uso final e náo para revenda
ou t¡ânsformação postcrior. (Com,
nârÞ ñ^tî Ê--- ¡ð+ârñÁ,1:^-ì

Bem inferlor. Um bem cujo consu,
mo diminui quando o rendimento
aumenta.

Bem privâdo. V. bem público.
Bem público. Um bem cujos bene-

ficios sáo usufruidos por toda a
comunidade de modo indivisivel,
irdependente¡¡rente da'/ontâde de
um qualquer indivÍduo desejar ou
nåo consumir o bem público. Por
exemplo, umâ medida de saúde
pública que erradicasse a varíola
protegeria todos, e náo apenas
aqueles que pagassem as vâcinas.
Compare com bens p¡ivados, de
que é exemplo o pão, que, quando
é consumido pôr uma pessoa nåo
pode ser consumido por out¡a.

Bens complemet¡tarès. Ðois bens
que se apresentam indtssociáveis
aos olhos dos consumidoies (p. e.,
sapatos do pé esquerdo e do pé
direitol. Os bens são sucedâneos
{ou substituívei6j qt¡ando sào con-
correntes entre si (tais como os
sêpatos e os téIlis).

Bens duáveis. Equipamento ou má-
quiûas que se espera que durem

mais de tiês anos, p. e., máquÍ-
nas-fe(amentas, camiões e auto_
móveis"

Bens irdepende¡¡tes. Bens cujas
procuras säo relativamcnte sepa_
radas uma da outra. Mais p¡eci_
samente os bens A e B são inde_
pendentes quando uma varlação
no preço do bem A não tem qual-
quer efeito na quanfldade procu-
rada do bem B, mantendo,se o
resto igual.

Bens iutermédios (int€lmediá¡ios,
Br). Bens que já sofreram algha
t¡ansformaçáo ou processalnento,
mas que ainda não atlngiram o
nível de produtos finais. Por exem-
plo, o aço e o fio de algodão sáo
bens intermédios,

Bets livtes. Os ber¡s que não sáo
bens eco¡rómlcos. Como o ar e a
água do fnâÌ, existem em tâo grân-
des quantidades que náo neces-
sitam de ser (acionados entre os
que desejam usufruí-los. portânto
o seu preço de meicado é nu1o.

Bers substltuíveis or¡ süc€dã¡reos.
Bens q{¡e concor:rem ent¡e si (p, e.,
a manteiga e a margârina). Pelo
contrário, bens que se âpresentâm
aos olhos do consumidor como
sendo inseparáveis (tais como os
sapatos do pé esquerdo e do di
reiio) sao bens complemenL3res.

Bilhetee do le6ouro.Obrigaçöes de
curto prazo emitldas pelo governo
federal.

Bolsa de valores. O me¡cado orga-
nizado onde sáo transaccionadas
as acções. Nos Estados Unidos,
o maior mercado de acções é a
Bolsa de Valores de Nova Iorque
(Nelu York Stock Exchdnge), o^de
se encontram cotâdas as maiores
empresas norte,americanas.

C+I,C+f+c,ouC+f+c+X,
ftrnçã.o. A funçao que mostra os
ni'./eis planeâdos ou desejados da
procura agregâdâ para cada ¡ível
de PNB, ou o gráfìco em que esta
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fnnçåo é rep(esentada. A fr¡{rçäo Capitalismo. Um sistema económico
inclui o consumo (C), o investl- no qual a maior pa{te da riqueza
mento (¡), a despesa pública,em (terra e capitâll é propriedade pri-
bens e serviços (G), e o valor 1í- vada. Numa tal economia os mer-
quido das exportações (X). : cados privados säo os principats

Câr¡rbio deslizante {Câmblo com instrumentos usados paraaafec-
llutûação co¡rtrolada, BrJ (crøro- tação de reculsos e criaçào de ren-
tlngpeg|. Unla técnrca de gestão da dimentos.
ta)ø de câmbio de umpais queper- CartêI. Uma organizaçäo de empre-

. mite que a taxa de câmbio (oir as sas independentes entre si que,
bandas em torno dela) tutue para produzindo produtos semelhan .

baixo ou paia cima numa peqirena tes, se âssociam pa.ra elevar os pre-
percettagem em cadadlaou erncada ços e limitar a produção. Os car-
semana (p. e., O,25% por semq¡a). têis sào ilegals segundo a lei ønt¿-

Câmbio flutuante ou flexÍyel. O sis- . , -trus¿ dos E. U. A.
tema de câmbios que predoifna Ceterí.s pøríbuj.V. ma.ntendo-ae o
actualmente. Neste sistema, um resto congtante.
pais intervém por vezes para es- Cl¡oque ¡a oferta. Em macroecono-
tabilizar a sua moeda. mia designa uma mudança repen-

Capital (bens de capital, eqüipa- tina rros custos de produção ou na
me¡to). (I) Na teoria económlca produti!'tdade que tenha um im-
um dos très factores produtivos pacto elevado e imprevisto sobre
(terra, trabalho e capitalì . O capi- a oferta agregada. Em resultado de
tal consiste nos bens manufactu- um choque na ôferta, o PNB real
rados duráveis que säo por sua e o nÍvel de preços alteram se de
vez _utilizados na produçåo; As forma imprévista.
componentes principalq do capital , Ciclos eco¡rômlcos. Flutuações do
säo os equipamentos, as inslala- Produto Naclonal, rendimento e
çöes e as e¡stências. Quando se emprego por um peri,odo de 2 a 10
refere a bens de capital, é tarnbém anos, caracterizadas pela sua di-
chamado de capltal real. (2) Em lusào e simultànea expansäo ou.
contabilidade e fìnanças, "capital" retracçào em muitos sectores da
signiftca o total de dinheiro subs- economia. Na moderna macroeco-
crito pelos accio¡Ìlstas de uma so- nomia, diz-se que ocorrem ciclos
ciedade anónima em troca do qual económicos quando o PNB efectt-
recebem acções do capltal da so- vo cresce (expansáo) ou se reduz
ciedade. (retfacçäo ou recessão) em retraçáo

Capital ht$ano. O acervo de conhe- ao PNB potencial.
ctmer¡to técnico e quâlificaçöes in- Cobe¡tu¡a de risco. Uma técnica
corporados na força de trabalho para evita¡ o ¡isco através de urna
de um país, em resultado de in- transacçäo neutralizadora. Por
vestimentos na educaçã.o formal exemplo, se um agricultor produz
e na formaçáo prolìssiorìal. cereal que irá ser colhido no Ou-

Capital próprio. Em contabilídade, tono, o risco de flutuaçáo do preço
o total do activo menos o total do pode ser eliminado, ou coberto,
passivo. com a venda, na Primavera ou no

Capítal-produto, coeficiente. Na Veräo, da qua.ntidade de cereal que
teoria do crescimento económico, irá ser produzldo.
o rácio entre o súock total de capi- Colusåo. Acordo entre empresas dis-
tal e o PNB aûual. tintas para conjugadamente ele-
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varem os preços, repattirem mer-
cados ou restringirem de alguma
maneira a concorrência.

Combinaçáo d-as politlc¿s liscal e
mlonetá'rla (ñscql-ûron¿torv nixl.
Refere se ä combinaçào de poliri-
cas liscals e mqnetárias usada
para influenciar a actlvidade ma-
croeconómica. Uma politica mo-
netária restritiva lìscal branda
tende a encorâjar o consumo e a
travar o investimento enquaoto
uma politica monetá¡ia expansio-
nista fiscal apertada terá o efeito
oPosto.

Comérclo livre. U¡na politica em que
o Estado nâo intervém no comér-
cio entre os paÍses com tarifas al-
fandegárias; contigentamentos fi si-
cos das importaçöes ou por outros
meios.

Compe¡saçées salariais. Diferenças
nos ríveis salariais em certas pro-
ffssões que servem pâra compen-
sal as diferenças não monetá¡ias
nelas a!.istentes. Por exemplo, pro-
ûssões penosas que e¡dgem o isola-
mento de multos meses noÁlaska,
têm salá¡ios muito maiores do que
as exercidasjunto de zonaö habi-
tadas.

Co¡nunismo. Ao mesmo tempo (I)
uma ideologia, (2) um conjunto de
partidos polÍticos e (3) um siste-
ma económico. Num sistema eco-
nómico comunista é proÍbida a
propriedade privada dos meios de
produção, em especlal do capital
industrial (pois se acredita que
dessa propriedade dos bens de ca-
pttal resulta a exploraçâo dos tra-
balhadores.)AIém disso, o comu-

' nismo sustenta que o rendimento
deve ser dist¡ibuído de fornìa tgua-
litária, ou, mals idealmente, de
acordo com as "necessidades". Nos
países comunistas actuafs a maÌor
parte do capital e da terra estão na
posse do Estado. Esses países
ca¡acteriza¡n -se igualmente pela
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extensáo do plâneaÌnento cent¡âl
com â determlnâção pelo Estado
de muitos preços, njveis de pl-o

duçäo e ou tras va-riá veis económi
cas lmportantes.

co¡¡corrêûcla lmperfelta. Refere-se

a mercados em que nào se verifi
ca a colìcilrrênciâ perfeita porquç,
peto menos. um venoeoo¡ lou
comprador) é sutcientemente forte
pàra afectar o preço de mercado
e, portanto, a curva da procura
lou da ofert-a) apresenlar uma in-
cllûação negatlva. A concorrência
imperfeita refere-se â quâlquer
tipo de imperfeição - mo¡opólio
puÌo, ollgopôlio ou concorrêlrcla
¡¡o¡opol¡6tica.

Corcor¡êncla monopolística. Uma
csLruLura de rrrercado errr que exjs-

u¡r squ( u'crc-
:cem bens que sào srbsljl utos pró-
ximos mas näo sáo substitutos
perfeitos. Nessa eslrutura de mer-
cado. cada empresa pode influir
sobre o preço do'éeu produto.

concoûê¡cia pêrfèita. Refere-se a
mercados nos quals nenhuma eIn

presa ou consurnidor é sufì
cientemente lbrte para afecta¡ o

preço de mercado. Estâ situaçáo
acontece quando {1} o número de
vendeaiorFs e comprâdores é ml'i-
to gra¡de e (21 os produlos ofeÍeci-
dos pelos vendedores sào homogé-

neos (ou näo diierenciáveis). Sob
t¿is condiçöes. cada empresa de

f.onta-se com uma curva da pro-
cura horizontal (ou perfeltamente
elásticâì.

Concorrente imperfeito. gualquer
empresa que compra ou vende uú
bem em tåo gra-ndes quanlidades
que lhe possibilila afeclar o pre-

ço desse bem.
Conglomerado. Uma empresa gigante

que produz e vende umâ vâric
dade de produtos náo relaciona
dos {p. e.. algumas empresas tâ-

baqueiras expandiram-se para
áreas Läo diferenLes como as be-
bldas. o aluguer de ¿utor[óvejs c
a produção de tlmes.)

Consû.f.-ro. Ent macj'oecononúa, a des-
pesa total, por cadâ indivíduo ou
pelo país, em beris de consumo

' du¡ante um certo periodo- E¡n
rigor. o consumo respeita únicâ.
menle âos bens totâlmenle usâ-
dos, usuûnídos ou gastos dulãnte
esse periodo. Na prälica, as des-
pesas de consumo incluem todos

' os bens de consumo adquiridos,
muttos dos quais permaneceû1
para além do periodo em questáo

- p- e-- mobillárto. vestuário e

automóveis.
Conta de ganhos e perdas. V. de-

monetraçâo de resultados.
uoìnEa N(Jw (ûo tngtes, ¡aegattdøle

oîd.t" of uírhdrdúr¿Ð. Uma.on-
tâ de depósitos remunerada. V.

também depósitos à ordem.
contabilidade do crescimento. Uma

' técnica para a estimaçào da con-
tribuiçao dos diferentes factores
produtivos pam o cresc¡menfo eco-

r(ur ra ud trr ù-

duLividade marginal, a conLabil¡'
dade do crescimento decompõe o
crescimenìo do produlo em cres

ciIlle4to do trâ,balho, .la tel'¡a, do
capital, da educaçäo. do conheci
mento tecnológlco e de oulras va
riadas f<iñtèè .

contabilidade Naciora! ou co¡rtas
Nacioriaisdo rendimento e do pro
duto. Um conjunto de coûtas que
quanrificam ânual ou t rimestral-
merrte a despesa, o relrdimento e

â produçào globals de um pais.
Correlação. O grâu em que dua< va-

riáveis estáo sistematicâmenie as-
sociadas entre si.

Ctédito. (1) Na teoria monetária, o

uso de i:undús de ouirem erir LÍoca

.la paomessa de pâgamento dos
mesmos (habitualmente com jurol

numa data futura. Os exemplos
mais importantes säo os emprés-
timos de curto prazo obtidos rruûr
banco. o crédito coûcedido pelos
fornecedo¡es e o _¡omercial paper".
(2) Na contabilidade da balança de
paga¡¡entos, uma rubrica, como
as expo¡lações. que tem como con-
trapartida divisâs esl rangeiras.

Crescimento da produtividadê.
A taxa de crescimento da produ-
tividade de um periodo para ou-
tro. Por exemplo, se um írdice da
produtividade do trabalho é IOO

em I99O e 1O1,7 em 1991, â taxa
de cresclmento da produtividade
é de 1,7 por cento ao ano entre
1990 e 199I.

Crescimênto econóû¡ico. Um au.
mento na produçåo total de um
pais ao longo do tempo. O cresci-
mento económico é usualmente
quantificado pela laxa de cresci-
mento anual do PNB ieal de um
pa¡s {ou do PNB polencial real).

Cu¡tlssimo prazo. Um periodo de
Lempo 1äo curto. que nele a pro
duçåo é conslderada fìxa.

Cr¡rto prazo. [Jm periodo no qual é

impossível aJustar completâmente
todos os factores produtivos. Ðm
microeconomia. o slock de capj-
tal e outros factores "fixos" ro
curfo prazo. não podem ser ajus
tados. ne¡n a eniradâ é lii.re. Ðm
rnacfoeconomia. os preÇos. os acor'
dos salâriais, as taxas de imposto
e as expectativas podem não se

ajusta¡ completâmente no curto
prazo.

Ct¡¡ve da detnanda-V. c!.rrva da pro-
cu¡a.

Curva dâ ofe¡ta (ou frrnçáo då oferta).

Uma funçäo que mostra a quân
Udade de um bem que os produ
lores desejam oferecer num deter-
minado mercado para cada um
dos niveis de preços. mantendo
-se o restante constante.

Curva da oferta agregad¿ (.4S) (do
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iaglæ, aggrcgdte suPPlg). A cur-
va que mostra a relaçáo entre a

p¡oduçäo que as empresas esta-

rlam disPostâs a oferecer e o ni-
vel geral de preços, mantendo-se
o restante coristarite. A curva AS

tende a serverticâl ao nível da pro-

duçáo potencial no muito longo
prazo, rnâs pode ser relathlatnente

achatada no curto Prazo.
Cürv¡ da prccr¡ra (oü fwrçeo da Pro-

cüra). Um gráfico ou curva que

mostra a quantidade de um Pro-
duto que os comPradores adqui-
rem para cada nivel de Preço,
mantetdo-se o restante igual.
Normalmente uma curva da Pro-
cura tem o Preço no elxo das or-
denadas ou elxo dos Ye a quan-

tldade procurada no elxo das ab-

cissas ou eixo dos X. V. tamttém

va¡laçåo na Procura us. varlaçåo
da quantidade Procr¡¡.da.

Curva da Procura ag.eEeda (AD)

(do ingilês, dggt'egate d'efmø¡¿dr.

A curva que mostra a relação entle

a quantidade de bens e serviços

que as Pessoas estáq dispostas a

comprar e o nível geral. de Preços,
mantendo-se o resto igual. Tal
como com qualquer curva de Pro-
cu¡a, a cun'a da Procura agregada

assenta emvâriáveis importantes '
p. e., a desPesaPúblicâ, as expor-

tações e a oferta de moeda.

. ....-Cu!r'a da procü¡a de moeda. A reLa-

çáo entre a quaDtidade de mÔeda

detida e as taxas de juro. À me-

dlda que as taxas dejuro sobem,

as obrigaçôes e outros titulos tor-
naú-se mais atractivos' dimi-
nuindo a qualttdade de moeda Pro-
curada. v. também P¡ocura de

moeda.
Cürva de demaftda ag¡egada. V.

cula de P¡ocura agregôda.

Cr¡rva de itdiferet¡ça. Uma curva
traçâda num grálìco cujos dois

eixos se referem a quaritidâdes
consumidas de bens diferentes

Cada ponlo numa curva (indica-

tivo de diferentes combinaçöes dos

dois bens) representÂ exactåmente

o mesmo nível de satisfaçäo Para
um dado consumidor. Ou seja, o

consumidor fìca indiferente entre
quaisquer dols Pontos nuÍta cur_

va de indlferença.
curva de Lore¡z. Um gráfico utili-

zado para moètrar a dimensão da

desigualdade na repartiçâo do ren-
dimento ou da riqueza.

curva dë Phiulps. Um gráfico con-
cebido originalmente Por A. W.

Ph lips, quê mostra o antagonis-
fio lttrad.e ofn entre o desempre-
go e a lnflaçáo. Na corrente Prín-
cipal da macroeconomla moderr¡a

su;tenta-se geralrnente, que a crlñra

de Phillips com inclinação nega-

tiva é válida aperias no curto prazo;

a longo prazo, a curva de Phillips
é frequente considelar-se como

sendo vertical e com o desemprego

igual à tãø nah¡râI de desernprego.

Curv¿ do custo médío, lro curto
pnio (ClÁCfl. O gráIìco do custo
médlo mínimo de Produçäo de um
trem. pa-ra cada nivel de produçã.o.

com base no nível tecnológco, nos

preços dos factores e ¡las unida-
des produtivas exlstentes.

C¡¡lva do custo mêdlo, ûo longo
ptazo (CWE. O grálìco do custo
médio minimo de Produção de um
bem pâJa cada nivel de Produçào.
admitindo como dados a tecnolo-
gia e os preços dos factores de Pro-
duçáo, mas tendo o Produtor a

liberdade de escolher a dimensào

óptima das unldades Produtivas.
Custo de oportunidade. 0 valor do

r¡so alternativo (ou de oportuni-
dade) para um bem ecotómico, ou

o valor da alternativa que é Pre-
judicada. Então, suponhamos que

o melhor uso alternauvo dos fac-

tores produtivos empregues Para
extrai¡ uma tonelada de calvão era

cultivar IO alqueires de trigo. O
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custo de oportunidade de uma to-
nelada de carvão è enlào de I O al-

queires de trlgo qu e Poderiamter
sido produzidos mas não foram.

O custo de oPorhrnidade é útil,
especialmente na avaliaçáo dos

bens näo comercla-lizáveis ' como

as condlções arrrbieritais ou a segu-

ra-nç4.
custo ñxo médio. O cusro fìxo divi-

dido pelo número de r.midades Pro-
duzidas.

Custo ûio. O cusio que uÍrer empresa

teria de suportar mesmo que fosse

nula a sua produçåo no Periodo
em questão. O custo fìxo total é

comPosto Por tlpos de custos con-

tratuais individuats, tai6 como pa-

gamentos dejuros, Prestações de

empréstimos hipotecádos e remu-

neraçöes das administraçöes.
Custo matgiûal. O custo adicional

(orr o aumento rro custo total) ne-

cessário Para Produztr I unidade

adiciqnal de Produto (ou a redu-

çâo do custo tota.l Pela Produçäo
de nenog I untdade).

Cr¡sto mêdio. O custo total (veja

q¡sto total) dividido pelo número
de unidades Produzldas'

cr¡sto tElniuto. O menor cuisl'o possí-

vel Por unldade (seja médio' va

riável ou marginal). Cada Ponto
nufna curva do custo médio é um
mínimo no sentido de ser o melhor

que a empresâ Pode fazel no que

respeita ao custo Pa¡a a Produçáo
que esse Ponto rePresent¿L O custo

médio minimo é o Poûto, ou Pon-
tos, mals baixo nessa curva.

Custo total. O minimo custo total
atlngível dado um determlnado
nível tecnológico e um conlunto de

Preços dos factores. O custo totâl
de curto Prazo considera como da_

dos a unidade Produtiva e outros
custos ffxos. O custo total de longo

Prazo é o custo que serla supor-
tado se a emPresa tivesse total fle-

xibilidade no que respelta a todos
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os factores de produçäo e decÍ-
sões.

Cu6to vâriável ñédio. Custo varlá
vel ioLal iv. cüsto varlávell divi
dido pelo númerc de !¡riiCadee pro-
duzidas.

Custo va¡'iável. Um custo que varia
com o nivel da produçåo tal como
o das matérias-primas, do traba-
lho ou dos combustiveis. O custo
varlável é igual ao custo total me-
nos o custo flxo.

Cüstos impl¡citos. Custos que nâo
aparecem explicltamente como
custos monetários mas, não oLrs,
tante, devem se( tidos em conta.
Por exemplo, se tem um negócio
próprlo, entã.o no cálcultr do seu
lucro deve lncluir, comó um dos
custos lmplícltos, o order¡âdô ôu
salário que poderia auferir se tra-
balhâsse noutro lado. Por vezes
designado cr¡sto de oporfirnidgder
embora o "custo de oportu¡¡tdade'
tenha um sentido mais amplo.

Débito. {1) Um te¡¡{ìo contabilistico
que signiflca um aumento dos ac-
tivos ou diminuiçã.o das di!'ldas.
(2) Na contabilidade da balânça de
pagamenLos um débifo é uma ru-
brica, do tipo .das importaçöes,
qlle reduz a reserva de di!'isas es
trangeiras do paÍs.

Déíice orçamentai, A despesa do
Estâdo em bens e 6eMços e irans
ferências em dinheÍro que excede
as suas receltas obLidas de lrnpos-
tos e de outras fontes. A diferença
tem de ser finânciada com em-
préstimos obtidos no mercado.

Défice orcârn€ntal. ÞâÞ ',ñ dñ,ffi^
o excesso do total das despesas
em relaçåo ao total das receitas,
não iricluindo nas receitas o valo¡
dos e¡npréstimos obtidos. Aquela
dlferença (o défìce) é usualmente
fìnar¡ctada com a ob¡ençáo de em-
préstimos.

Deflação. Uma queda do nivel geral
de preços.

Deflâciona¡ {dâdos eco!¡ômicos),
O processo de conversâo de variá -
veis quantlficadas em termos mo-
netárlos correntes ou "nominais"
em valoree "teais". Para deflacio-
nar divide-se os valores monetá-
rlos correntes das variáveis por

. um índice de preços,
Deflator do PNB, O'ipreço]do PNB,

isto é, o índice de preços que
quantifìca o preço médlo das com-
ponentes do PNB relatlvamente a
um ano base-

Deq¡a¡rda de lnvestimento- V. Ir¡o-
cu¡s. de fu¡vestlme[to.

I)emardt de moeda como activo.
V. procura de moeda como ac-

ra.ð,os (deñLand depos¿tsl {que po-
dem set mobllizáveis sem aviso
pré!'io e näo rendem juros) e os
depóêitos â. otdem remune¡ados
(negatbble order qf witlúirawdt -
NOW accoun¿s) (que apenas se dis-
tlnguem dos depósitos à ordem
tradiclonais por renderemJ urcsl.
Os depósitos à ordem sâo a maior
componente de M¡.

Depéslto6 a prqzo. Fundos deposi-
tados num bânco, que têm um
prazo de levantamento minimo.
São incluído em M" (quase-moeda)
mas näo e¡n Mr porque não säo
aceites como meio de pagamento.

Depósitos à v¡sta. V. De!¡ósitos t
tlvo. ordem.

Demanda de moeda. V. pf,ocura de Depteciação (de ¡r¡na moeda). ¡i2_
¡noeda. -se que a mocda de um pais se

Demanda derivada. v. procu_¡.a de- deprecia quando c seu valor dimÍ-
rlvada. nui em relaçåo a outias moedas.

Dema$da i¡r€lástica. V. p¡ocu¡q. rl- pol. exemplo, se a taxa de câmbio
gtds.. do dólar cai de 6 para 4 francos

Demand& transåcional de moeda. franceses por dólar dos E. U. A.,
V. Pfoc!¡ra de moeda pafa tlatr- o valor do dólar diminulu, tendo
secções. sofi^ido uma desvalorlzaçäo. O

De¡rlo€irafia' O estudodo comporta- oposto de uma depreciaçáo é a
m€nto de uma população. apreclação, que ocorre quando

Demonstração de reaültados- Um aumenta a taxa de câ¡nblo de uma
mapa ieferindo-se a um determi- moeda.
nado periodo de t€mpo específico Deptessão. Um periodo prolongado
{usualmente um anol emqueuma ca¡acterizado por desemprego ele,
ernpresa Cenonstra as vendas ou vado, baixoo níveis de produçäo
receitas obtldas durante esse pe- e investlmento, reduzida confia¡r-
ríodo, todos os custos adequada.._ ça empresa¡ial, queda de preços
mente imputados aos bens vendi- e numerosas falências de enrpre-
dos e o lucro {resultado liqutdol sas. Uma forma atenuada de re-
resultante após a dedução de tâls duçáo da acüvidade económica é
custos. Também designada conta uma tecessão, a qual tem muitas
de exploração. das caracterísucas de uma depres-

Depósitos à ordem lcheck¿ng q.c- säo mas com um grau menor;
co¡rnts) (ou moeda baneâria). actual¡nente, a definiçäo precisa
Um depósito num banco comer- de recessåo é um periodo enr que
cial ou noutro lnternediárlo fi- ô PNB real se reduz durante p€1o
nanceiro sobre o qual podem ser menos dois trlmestres consecuti-
sacados cheques constituindo por- vos.
tar¡to moeda paJa tra¡sacções (ou Deseconomiâs exterrtas. Situações
Mr). Os tipos pri¡clpais de depó em que a produção olr o collsumo
sitos à ordem säo os não remune- lmpöe custos a outras entidâdes

De!
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quenão-sáo compensados' As slde- res quallficados que desejariam Dlferer'clação do Ptodüto' A elds-

rurgias que emitem fu,t o 
" 
gut"" tt"ttlft"' ao nível corrente de tênciá de características que fazem

sulfurosos prejudicari as proprie- salários' mas que não encontrann com que bens similares não selarn

dadesémredoreasaúdepública,trabalho.(2)Nadeñniçáo.oficialsubstitutosperfettos.Portanto,di-
enboraas partes prejudica¿as rrJ lü"ou of txr¡"' stat¿ot¿cs dos ferettes locaüzaçöes fazem com

, sejam i4demnizadts ptto" ptJ t' u a ¡ '-t'm trabalhador está que tipos de éasolina ldênticos'

luízos sofridos. A por,,tçao e ttr¡it ã""ernp"gtdo se (a) não está a mas vendtdos €m pontos dlstin-

.. deseconomia externa. t¡abalhar e (b) está numa situa- tgs' selaÍi substttutos lmperfei'

Deq¡qrp¡ego cicltco. v. desemprego C* a" 
"ttt"y-à""1 l"-B:Íti" 

d" tos As empresas que possuem di-

. fà¿clo¡¡I. acttvidâde (¡¿Uoi[ à espera de ser ' ferenctação do produtô "tfr."i*Î
o¿äär';|ä ""a"utu¡at. 

o desem_ ".""a-""r. "ir"-"do 
ou efectuou, uma qurva de procura inclinada

:prego!êsultantedaestruturare-dillgêrrciasparaencontrare¡nprego:negatlvamenteemvezdacr¡rvade
glonal ou ocupacional dos posþs nas últlmas 4 semanas' procura hoizontal correspor¡dente

detrabalho.porpreenchernáoDese¡¡tesoufame¡rto.Po].rpançane:âstfuaçaodeconcoEênctapdfelta'
colncld,¡ com a estrut*. ao" tål gattva; t dtspesa em be¡s. de con' Dtlulçeo do riÊco' O procedimento

balhadores que pro",rr.- tr.bl- l"^o dtt"t't" 
"rn 

período que é de a:s-umi: rts:o: elevados e di- '

tho. Podem existir.'"g*, t""'J" supertor ao rendimento dtsfoní- fundi-los- de niqdo a-que eles sq

ä;"nad;;"; ãa*pî"g^4* *o vjnesse período (a dtferença será tornam rlscos pequenos para um

possuírem as quaUfic"ço"" "t<:ä 
n"t"<:*á" pot emf:::tlrnog ou número elevado de indivíduos'

sáilas; ou a6 vagas ocorrerem em porreduçáo dapoupa¡ça antertor)- A fotma prlnclpal de dilutçáo do

reglões diferentes daqu"l"" "- ;;; 
oesequilíbrfo' O estado no qual uma risco são os seguros' que é uma

vivemostrabalhador"sd.semp..-ecorromianåoseencontraemespéciedelogodeazar"aocon-
gados. equllíbrlo' Pode ocon'er nuårtdo ûáÍio'

Deseúprego ÊicclonâL Desemprcgo os choques (no rendi-t"to ot-t tto" Dirl¡eiro Êlrnbóuc o (tttken lr/,'¡eg¡t'

-ä;å;";;-";o;';;;; preços) fazem desloca¡ a cu¡va da Dinhelro com um valor intrinse-

Cöes n-os mercados particuurã 
'ptocrrrt o" d" oferta e alnda não co pequeno ou nulo'

I-eva tempo, por exemplo, a esco- se veificou um a¡ustamento com- Dheitos de propriedade' Os dhel-

lha pelos novos trab"m.¿o'""ã pitto 
"o 

pt"ç" a" *ercado (ou na tos de propriedade cÔnstituem a

uma entre várias prolissões pos- quantidade). Em macroeconomia, capacidade que os tndtvíduos oir

sivels; mesmo os tra¡altra¿ores á frtqutnt" admitÍr-se que o de' empresae têm de possulr' com'

com e*periência de"p",td"fn,-ft"- ""-p'"go 
tt"oit^ de um desequl- prar' vender e usat os bens de ca-

quentemente, um perÍoao minimo librio de mercado' pltal e outros activos nu¡na eco-

do tempo de desempt"go rnl'¿";io Desi¡flaçáo' O processo de reduçäo r¡omia de me¡cado'

de um emprego par" ot't'o o àt- de uma taxa de lnflaçáo elevada' Discrlmln¿çóo' Diferenças nas re"

semprego filcctonal é po4anto d;e- Por exemplo' a profunda recessáo muneraçöes que ocorrem devido

rente do desernprego.-aíçlt9o' o de 198O-1983 levou a-uma forte às caracteieticas pessoals que

qual resulta de um Uaxo niva ¿a desirillaçáo nesse período näo eståo relaclonadâs coñ o de-

procura agregada n.t- to"i* Desvalotizaçáo' Uma reduçäo do sempenho da profìssäo' especlâl-

de salários 
" na"ro" Oorr"o n-""'l preço oficial da moeda de um país mente as relacíonadas com o sexo'

vets. tanto em termos das moedas de a raça e a reugião'

Desemprego irvoluntårio' V de- outros países como em termos de Divida pflållca' o total da6 dividas

semprego. ouro Assim' quando o preço off- do Estado na forma de obrtgaçôes

o""läí;ãEã ""t"!tá¡io. o deeem- cial do dólar foi reduzido em re- e empréstlmos de curto prazo'

.prego que ocorre quan¿o ''tit'¿i- 
laçáo ao ouro em 197 t' o dólar foí A divida pública na posse do mer-

víduo se apercebe que o salário é desvalorizado' O oposto da desva- cado n'áo ln*11: obrigações na

lnferror ao custo de op.rt r;;;;; lorrzaçáo é uma revalorrzaçeo, posse de instituiçóes quase-gover-

' do seu tempo, p' e', tt*po a"ìá' q"" ocotre qua"do um país eleva namerrtals tais' como o banco cer¡-

DeseDp¡ego. (11 Emtermos econó- a sua taxa ofìcial de câmbio rela- t¡al'

micos, o desemprego llrvolut¡tá' tlvamente ão ouro ou a outras Divlsio do trabalho' Um método de

. rlo ocorre se existem trabalhado- moedas organlzaçåo da produçäo em que
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cada trabalhador se especializa
numa parte do processo produtivo.
A especialização do trabalho pro-
porciona uma maior produçào
total porque o trabalhador pode
ganhar mais pericia numa tarefa
específìca e porque pode ser intro-
duzida rr¡aquinaria especializada
pa¡a desempenhar melhor certas
subta¡efas.

Divisas. Moeda est¡argeila ou outtos
instrumen tos finaIÌceiios que per-
mitem a um país liquidar dividas
a outros paises"

Duopôlio. Uma estrutula de mercado
em que existem somente dois ver-
dedores. lcompare com oligopó-
lio.ì

Dco¡rometda. O raIno da economla
que utiliza os métodos estatisticos
pâra calcula¡ e estima¡ as relaçöes
económicas quantitativas.

Dcor¡omia aberta- Uma economia
que participa no comércio inter.
nacional (isl,o é. imponâçöes e ex-
portações) de bens e de capital.
Uma economia fechada nâo im-
porta nem exporta.

Economia clássica. A escola de pen-
samento economico que predomi
nou até ao aparecimenfo do Lrâ-
balho de Keynes, fundada por
Adam Smith em 1776. Outras
personaìidades de reievo que ihe
seguiiam foÍafiì Ðavid Ricardo,
Thomas Malthus e John Stuart
Miii. De uma for¡na genérica, esta
escola entendia que as leis econó-
micas {em especial o interesse
individual e a concorrèocia) deter
milram os preços e a reml-¡neração
dos factores e que o sistema de
preços é o melhormeca¡rismo para
a aJPctaçào de recursoq. A sua lec
rÍa ûacroeconó¡nica permanece
na lei de say.

Ecor¡omia de mercado. Urna econo-
Inia em que as questões o qr¿¿,

coma c paro quem. relativas à afer"-

taçäo de recu¡sos sáo essencial

mente determinadas pela oferta e
pela procura nos mercados. Nesta
formâ de organizaçåo económica,
as empresas, molivadas pelo ob-
jectivo de maximização dos lucros,
compram factores de produçäo,
produzem e vendem bens. As fa-
mílias, de posse dos seus rer¡di-
mentos factoriais, dirigem-se aos
mercados e determirìam a procura
de bens. A interacção da oferta das
empresas e da procura das famí-
lias determina entáo os preços e

as quantldades de bens.
Þconoûúâ di¡igida. Uma forma de

o¡gânização económica na qual as
funções ecorrómicas fundamen
Lais - o qu.è- co¡na e pqra quem-
såo determi¡ìadas principâlmente
por decisões goverrìãmentãis. Tam-
bém desigr¡ada "economia de pla-
neamento central" .

Dcononxia do Be¡n-E,stu', (Wel_faîe
economics). A a;rálise normativa
dos sistemas económieos, isto é o
estudo do que está "certo- ou "er-
rado" no ñ¡nciofiâmento de econo-
mia.

Þconoû¡ia do lado da oferta (sup-
plA síd.e ecoñø¡¡rics). Uma pers-
pectiva que salienta as medidad de
politica económica que afectam a
ofeTta agregada ou o produto po-
tencial. Esta abordâgem sustenta
uma taxa de imposto marginal eie-
vada, incidindo sobre os rendi
mentos do trabalho e do capital,
e reduz a propensão ao trabalho
e a poupânça.

Eco¡omia fechada. V. economia
aberta.

Eco¡¡omia tejrnesiaDa. O corpo de
pensamento desenvolvido por Joh¡ì
May'na¡d Kel,'nes que defende que
o sistema capitalista nâo tende
automaticamente para um equi-
líbrio de pleno emprego. Segundo
Keynes, o equilib.rio de subem-
prego/com desemprego resulta¡te
pode¡ia ser corrlgido por meio de

politicas monetáJias e fiscais que
aumentassem a procu¡a agregada.

Dconomi¡ mlsta. A fôr11la dorrLt¿ùrLe
da organizaçào económica nos
países não comunistas. As econo-
mias ûristas assentam essencial-
mente a sua organizâcáo econó.
mica no sistema de preços, mas
util¿am uma variedade de inter-
vençöes estatais (p. e., os imposì
tos, gastos públicos e a regula-
mentação) para gerlr a instatrtli
dade macroeconómica e as falhas
do me¡cado.

F,co¡romia ¡rorústiva us. ecoûomia
positiva. A economia normativa
considera 'o que deveriâ ser" -juizos de valor ou objectivos da
politica económica. A economi¡
positiva, pelo contrário, é a ani-
lise dos fâctos e dos compoÌta
mentos numa econoftia, ou "o
modo como as coisas sào".

Eeo!¡omla positiva. V. economia
normativa us. economia posi-
tiva.

Econoíria subtetrâ¡ea ou econo-
mia informal. Actividade econó-
mica näo registada. A economiâ
subterrânea inclui diversas acti
vidades legais não declaradas às
autoridades fiscais {tais como as
vendas clandestinas ou serviços
"!rocadcs" entre arnigosJ e acli./Í-
dades ilegais fLais como o comêr-
cio de droga. ojogo ilicito e â pros-
tituição).

Dconomias de escala. Aumentos na
produuvidade, ou decréscimos no
custo médio de produçáo, que re-
sultam do aumento de todos os
custos de produçào na mesma pro-
porcáo.

Eco¡romlâs de escopo. V. eco¡ro-
mias dë gamã or¡ vatiedade,

Economias d€ gama ou vaaiedade
(æoaomíes oJ sco¡te). Economias
derivadas da produçâo de múlti-
plos b-ns ou sen¡iços. Assi¡n. exis
tem economias de gaina se for mais
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ba¡ato produzir os plodutos X e Efrciência alocativa' v' eficiê¡clt tarnente' a elasticidade preço da

Iãìi,lÀ*,*"u"*"-".n 1 
;L*j:fj*;.uûrasitua- iffiåffåH::åîi,:{T:É

rado. '"::i::ï::^:ili,"" ,.o.n".ri^- pela \.ariação percentual no preço'

o"oo-* "r..rr.s. 
sih.rações em ção em que nenhuma reorg:l:ä 

Ï*'.""Toääuilã,t""
que a produção o" o "ot""oä 

äo ot o"t"""*"o p:dîia eìer/al As elasticidades da oferta são Iuars

geiam r€sultados po"iut'o" 
" 

o'.tl i [tot'¿"u" ou satisfaçáo de um úteis em concorrência perfeita' l

tros. sem que estes t"ttrt"* it üititt t"* *Utãr1u't:lidade Elastlcidade-p¡eço da procu¡a' Uma

ä;;;;;;',*'-1""t-'i äiî':åH*::lt"**: ff*iäs*Ëå:ii,:ËË
que c9nlrate um guarda-para 

r à efì- tes de uma modtffcação no preço'

' 
"-ii ".grrr.ot" ^fÃta 

os ladrões concorrência perfelta lev¿

áa viánhança; fotrr"<l""do "tti "t-tti" "t*L*"' 
Também de- o coeffciente de elasticidade felas-

ços de segura¡ça extetnos' ¡un- "igt't¿" "n"¡c""r" 
ae ¡areto' 

ticidade preço da Procura = EJ é

tamente com "" 
.d""".orro-å Oficiê¡ct¿ de fa¡eto (oü ô_ptirrro de obtido pela divisão entre a varia-

. externas são rereridas trequenå: ':ï-ö';'.";;iêù" ¿-' J.'t"- 1tr"ät*i"iîJ#ffT;
,rffi:".îä:;i:ÏSffli1;" *lu"o.r". o.,"u',* de desperdicio' preço' Ào rePresentãr as percenta-

ção em que urla subida u" p"il'" ou a uultzação do" t"<:t""o" "<:o- !ens' deve utilizar as médias das

- 
quando hâ uma or"nt s*t a" 'lo] 

;;;;' que- produz o-nivel má- quanttdades anterior e posterior

' eda nomtnal origina '* 
t"ott'ä ¡dmo de sausfaçao possivel' sendo no 

"'-'m"r*dor " 
o" preços anterl-

monetária e a consequente aiåî i"uo" o" factores de produçáo e or e posterior no denominadorl le¡-

nuiçâo da despesa agr"g"d"'l a tecnologia Uma expressao sln- nore o siûal negativo-' v' também

Ðfeito de deslocamento' v' erèito !iän"ålo"iu'"r¡ 
¿' "t"'t"- i:tï"¡tJJ:;":ff::13'Ëä:

t i;"'::::i:"" @¡ottt¡ri,.ng o't,o' 
"'"tåLu"u" '"'o'Y:.::'o'*"' 

I'¡ocura coß er¡sticidade u¡ttá-

o postulado de qu" t d""p""Jå".t ïma med¡da da influència da va- rla'

'o défice do Estado reauzeül dação do preço de um bem na Elasttcidade' Um termo largamen-

mo:¡tanrc do nvesumento priåJ p-ó"" A" ttrn orrtt". 
:em' 

Mais te utilizado em economia para ex-

Efeltó ¡êrditnento t¿e o-t "t;J- 
ãtã"i""-"tt"' t "l"""it1t* 

r:t" pressar a reacçåo de uma variá-

çeo de preço). variac"o "t 
qtî"i- )ada da procura e iguâl à vâriação vel às variaçöes de uma outra'

tidade procurada d" um k's- por- percentual Da procura do bem A Assim a elasticidade de X relati-

. que uma modiñcação to """ nËfo ;;;;;; " 
p'"* do 

::r^n 
B varia 'amente 

a v signinca a variaçáo

.tem o efeito ae moafnct¡ o tett - íV"'admitindo como constantes percentual de Xpor cadavariaçåo

dimento real de um "ot""¡niJ- 
as or¡tras vâriáveis - 

de l9lo de y' Para exemplos Palti-

complementa"""'*o.i.ìî"er""lJ¿"¿."".o--,t"drprocura.culafmenteimportantes.v.elas-
subsûtuiçåo de uÍra,*"rJ" u-" ì p.o"r-,r. d.ìr- qrrffi u"- e ticidade pfeço da p¡ocr¡f¡ e elts-

. preço. lnftuenciada rrão sô pelo seu preço ticldade preço da oferta'

tfeltosl¡bstltuiçáo(deumavaria-comopelorefidimentoao""oå'Empregad.o.Deacordocomasde-
çaoaepreco).etendenciaaosîoî-;t;;t;t"'Aelasticidaderendi-ffûiçõesoficiaisosE'u'A'umin-
sumidores é consuma"tt";;; 

-mento 
qua¡uflca esta relaçäo divíduo está empregado se desem-

bemquândoosêun'"*.*ii,ioÀsuadefìniçãopr."i".¿'uui'-pefùBalgumtrabalhorernunerâdo,
diminui ("substitulç"t" t-äî"î cào petcent''al nt q"attuatae pro- ou se tem uÍra proffssão mas se

desse bem) e co+sumi' rn"nä ;" åuraaa dividlda pela *t'*çto p* encontla auser¡te devido a doença'

umbemquândoos..,o..noiiåìcentualnorendimento(.Lmpu¡.greveou{èrias.v.tâmbémd€seB-
tivo aumeflta ("subsutu¡caoj¿"s"e com a elastlcidade preço dapro- PrcEo'

bem por outtos)' Este efeito de cu¡¡)' 
' t*p""t t- rrome inìlviduâl' Uma

subsdtuiçáo resultante ut t'*" *- Elasticidade-preço da oferta' Con- emPresa pertencente e gerida por

teraçäo no p'"ço "o"a"' " 
i"tt ceptualmente idèntica à elastici- um indivíduo'

curvadeprocuracomit'crintçaodadepreçodaprocura'"in""*,"EmPfesa'Aunidadebásicaeprivâda
negativa. ta.¡np"rax ".^i'ålil 

;;;;;"""rå. da oferta^a uma de produção fìumâ economia ca-

re¡rdlúento.) va.riação do p."ço. M"i" .orr"."- pitalista ou mistâ- contrata tra-
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balhadores e compra outros fac-
tores de produçáo de modo a pro-
duzlr e vender bens.

Equaçáo q¡¡a¡¡titativa daÊ trocas.
Urna tautologia, MY= æ, onde M
é a ofe¡tâ monetária, yé aveloci-
dade de circulaçào da moeda, e -qO
(preço vezes quantidade) é o valor
monetärio do produto total (pNB
nornifial). A equaçäo deve sempre

, verificar-se porque Y é definido'
como Pq/M.

Eqtidade hodzontal ¿'s. equidade
vertlcal. A equidade hodzontal
refere-se à equidade no tratamerì-
to de indlviduos em situações si-
milares; o principio da equidade
horizontal estabelece que aqueles
que são essenclalmente iguais
devçm receber: iguâl tratâÍtento.
A equldade ve¡tlcal refere-se ao
tratamento equltativo de indivídu-
os que se encontram em diferen-
:tes clfcunstâ-r¡ciaê; näo há aplica-
ções práticas urü!€rsalmente acei-
tes de equldade vertlcaì, .embora
alguns alìrmem que a equldade
vertical exige impostos progres-
sivos. :

Fjqüidade vertical. V. equidade ho-
rizontal ¡rs. equldade vertical.

Eqnilíbrio (pùa o con$tmido¡ indi-
vtdual). A situaçäo em que o con_
sumidor maximizâ a utLidade, i. e.,

escolheu a variedade de bens que,

..._-_._...dados o rendimento e os preços,
melhor satisfaz os seus desejos.

Dqutlíb¡lo (para uma emptesa).
A sltuaçäo ou nivel de produçäo
em que a empresa ma)dmlza o seu
lucro, sujelta a Lodas as restrições
.que,tenha de defrontar, náo tendo
portanto qualquer incenuvo pa¡a
modifìcar a suâ produçåo ou ni
vel de preços. Na habitual teorla

, da empresa isto slgnifica que a
empresá escolheu uma produçào
em que o rendimento marginaì é

exactamente iguâl ao custo mar,
ginal.

Eqúlllbrío coúcor¡e¡¡cial. A equii
valér¡cia entre a oferta e a procura
nuÍÌ mercado ou econorula ca-rac-
terizados pela corcorrênc¡a pe¡:
felta, Dado que os vendedirres e
ógrnpradores perfeitàmente con-
correnclals não têm poder para
infhenciar o mercado, o preçà va-
rlarâ até que seja lgual ao custo
e á uttildade marglnais.

Equiiíbrlo, cooþerativo. Na teotla
dos jogos, uma situaçåo em que
as partes agem em uníssono pãra
encootra¡ estrâægias que optlmi-
zem os resultados do conjunto.

Eqr¡i¡lbrio de Í¡ercado. O meemo
que equitíb¡lo concor¡enclat.

Equilíbdo de Nash. Nâ teoria dos
Jogos; um conjunto de estratégt-
as pa¡e osJogadoree em qne ne-
nhum jogador pode melho¡a!. a

congumo (CJ, as despesas do Ðs-
tado [C), o investtmento (I) e as
exportaçöes liquldas (X, deseja-
dos þualam a quanLidade que as
empresas desejam vender ao ní-
vel corrente de preços.

Eqr¡ilíbrio não coop€¡¿tivo. V. 4riL
llbrlo de Nash.

Equilíbrio pa¡cial, a¡átise do. Anã-
llse centrada no efeito de altera-
çöes num mercado conslderado
indt!'tdual mente, ma{¡tendo o res-
tante consta-nte (p. e., tgnorando
alterações no rendimento).

Equllíbrlo. O estado em que uma
entidade económica perma-nece,
ou em que as forças o^ue se exeÌ--
c€m na entldade se compensam;
de modo que náo eNdste tendêncta

. para a mudança.
Escsssez, lê! da. O ptncipio segi]lìdû

o qual a ûlalorla das colsas que as

economistas (de entre oË quats
Henry Slmons, F..4.. von Hayet e
Mtlton Friedman, foram os mais
destacados) que entende que os
mercados concorrenciais, li_vres da
intervençäo do Estado, levam ao
funcionamento mals efìciente da
economia.
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respectiva remuneraçáo
estratégia do ou¿ro

B rão

. por vezes deslgnado por equllí-
b¡lo nåo cooperatlvo;

Þqr¡ilíbrio dominante. V. eÊtraté-
gia dominarte.

Equilíbrio geral. Um estado de equi-
lillCc Ca econcn¡la no seu conjunto,
no qual os mercâdo€ de todoé qs bens
e serviços esLâo slmultâ¡eamente
em equilíbrio. Dado que com esses
preços os produlores desejâm for-

co a altera¡ o seu comportamento.
Pelo contrário. a atráliÊe do equi-
líbrlo p¡.rclal respeita ao equilíbrio
num úníco mercado.

Dquilíbrio macroecor¡ómico. O ni-
vel do PNB em que â procura a€re-
gada desejada é igual à ofertâ ag¡e-
gada desejada. Em equilÍbrio, o

necer exactamente o montante de EÊcolha pública (t¿mbétn leorla da
bens que os consumidores desejam escolha pútlica) (Pr¡blíc Choíce}
comprar, náo há pressões que in- Ramo da economia e da clência
duzam qualquer agente económl- polittca que aborda a forma como
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os governos efectuam escolhas e
orientaûl a economia. Esta teoria
dlfere da teeria dôs mercados ao
salienta¡ a influêncla que tem pala
os polítlcos a maTimizaçAo do voto
dos eleltores, o que conb:asta com
a importâ]lcla da naldrnlzaçåo do
lucro pata as empresas,
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Þspeculado¡. Alguém envolvido na
especulação, l. e. aquele que com-
pfa (ou vende) um bem ou um ac-

tlvo fìnartcelro com o objectivo de

benellciar no futuro com a PoÊte-
rior venda (ou compra) desse bem,
por um preço superior (ou lnfe-
rior).

Estab¡llzado¡es ar¡tomâticos. A pro-
prtedade do sfs[ena de trit uração

e de despesas do Estado de amor-
tecer as varlações do rerrdÍmento

do sector prlvado. Como exemplos

lndlcam-se o suLrsídlo de desem-
prego e o tmPosto Progressivo so-

bre o rendimento.
tstado Provídê¡cta twel:lqre st4tel. .

Uma prática pela qual o governo'

de uma economia mtsta utiltza as

suas politicae fiscais e de regula-
mentÂçâo para modiflca¡ a repar-
Lição do rendtmento e Para forne-
cer señ'lços à poPulaçâo.

Estagflação. Um termo, crlado no
princíp-io dos ânos 7O, que descreve

uma situação económlca em que

coexlstem um desemprego ele-

vado, ou estagnaçáÒ , er.I'Jr?-lftiø'

çdopersistente. A sua exPlicação
assenta essencialmente no ca¡ác-

ter de inércla do procesdo ir¡flacio-
nário.

Estoque rrs, flu*o. V. flu:(o us. súock,

EÊtratégia dominante. Na teoria dos
jogos, uma situaçã.o em que um
jogador tem a melhor estratégia,
qualquer que seja a estratégia se-

guida pelo outro jogador. guan-
do todos os jogadores têm uma
estratégia do¡nlnante dlzemos que

o resultado é um cqr¡llíbrlo do!d-
DAnte.

Excederte do co¡rsumidor. A dife-
rença entre o montante que um
consumfdor estaria disposto a
pagar por um bem e o montante
que efectN'ariente paga. A diferençâ

ocorre porçLue as utilidades mar-
gfnais (em termos monetârios) de

todas as unldades, excepto da úl-

tlma, sáo maiores do que o Preço.
Deste moâo o equivalente mone-

tárfo da utfltdade totål da merca-

doria consurnida Pode estar multo
act¡na do montante desPendldo.
Na base de'pr'essupostos rigoro-
sos, o váormonetá¡lo do exceden-

te do consumldór pode ser quan-
t ìçádo (utltzando o'diagrama de

rùna curva da procuraì, como a
área abalxo da curva da Procura,
màs actma da llnha:do Preço.

Dxced€tte ecot¡ómico. Um termo
que se refere ao excesso na satl6:
fação ou utilldade total Êobre o

custò de produçåo. É gual à soma

do e-xcedente do consumldor (o ex-

cesso da sattbfação do consumi-
dor sobre o valor total das com-
pras) mal6 o excedente do Prodt -

tor (o eicesso das receltas sobre
os custos do Produtor)

E4rectativas adaptatlves. V. expec-

tatlvas.
Expectativ4s ;aclo¡ais. (l) Para a

deffniçäo em êentido estrlto, v. ex-
pèctatlvas' (2) Em sentido latq,
òoistguem parte de uma aborda-
gem da econonì.ta sustentãda pelos

defengores da macrgGco¡romla
das expectativas racion4ls.

Expectrtivas. Perspectlvas ou con-

vlcçöes sobre variâvels lncertas
(tais como taxas dejuro, Preços ou

taxas de imposto futuros) A€ ex-
pectativas dtzem-se facio¡als se

näo forem slsternaticamente erró-

neas (ou 'ienviesadas") e utilizam
toda a lnformaçáo disponivel. A6

expectatlvas dlzem-se ¡daptatl-
wee se formadas na base do com-
portaaento passado.

Expo.tações (d€ um País). Bens ou
seMços que sã.o Prodr¡zidos nesse

pâis e vendldos a outro patb. In-
cluem o comércio de mercadorlas
(como automóvels) e de serviços
(como transPortes ou Juros de

empréstímos ou de investimen-
tos). Importaçóes são fluxos de
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serìtfdo inversd - vendldos a esse

pais por outro Pais.
Exportações líquid¡s. Nas contas

nactonals, o valor das exportaçöes

de bens e serr,lços menoa o valor
das lmpoltações de bdns e €erf't.

ços.
Externalidadès (spi!úoners). Acti!'l-

dades que afectam tercelros, Po-
slttva ou negadvamente, sem que.

esses tenham de Pagar ou sejam

compensados Por essas actfvi-
dades. Extstem externalidades
quando os custos ou beneficios
prtvados não são fguals aos cus-
tos ou beneflcios soclais. As duas

mals importantes espécies såo as

Gco¡roÍrlaa exte¡nàE e as dêseco-

ûomlas e*ternas.
Factores de produçáo. Elementos

produttvos como o traballro, a terra

e o capital; os recursos necessá-

rios à produçào de bens e 6ervi-

ços, Também destgnados ¿npufs.

Faláèla da composiçio. A falácta do
pressuposto de que o que se ve'
rifica parà os lndtvíduos também

se vedfìca pa¡a o gruPo ou Pala a
totalldade do sistema.

Fatácla post hoc- Do lattm, post hoc'

ergo propter hoc, que se traduz
como "depols disto, entåo' Por
cau6a disto . Este erro de racio'
cínio verilca-se quando se adrnlte
que pelo facto do fenómeno A Pre-
ceder o fenömeno B entào A será

ccusd. de B.

Falha de l¡rercâdo, Uma tmperfetçäo

num sisteÍia de Preços que impede

uma afectação eflciente dos recur-
sos. Exemplos importantes são as

externâtid¡des e a concorrê¡cia
imperfelta.

FedeÌal Regerve systê¡n. O banco
central dos Estados Unldos.

Fluxo ¿rs. s¿ock. Uma varlável de

fluxo tem uma dlmensäo temPo-

ral ou flui ao longo do tempo (como

o caudal de um rlol. Uma variá-
vel de súock representa uma quaq-
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Udade nu¡n ponto do tempo (como

a água de umlago). O rendimento
Tepresenta dólares por ano e é por-
taito um fluxo. O pat¡imórÌlo em
Dezembro de 1992 é um stock.

F:PP. V. fro¡teira d.ss posslbl¡ldades
de produção.

FÍofltelfa das possibilidades de
prodr¡çâo (¡PÐ. Um grâffco que
represenla o coqjunto de bens que
podem ser produzidos por uma
economia. Num caso f,riequente-

' mente citado, a escolha é reduzida
a dois b€ns, espinga¡das e mant€tga-

Os pontos fora da FPP (a nordeste
dela) náo podem ser alcançâdos.
C)s po1ìtos 40 !Írtellof dela são i!le-
.ffcientes. porque. os recursos nâo
estã.o a se¡ plenamente utilizados,
não eståo a ser usados adequ¿r:
úar¡c¡1rL, úu Pú¡
i écrìirÌâs de nro¿hrcãô ñhvilel as.

Fronteira das possibilidades de üti-
lidade. Análogâ à fiontel¡a d¡s
posslbludades de produçã.o; um
grálìco que môét¡a a utilidade òu
satisfaçäo de dois consumidores
(ou grupos), um em cada eixo.
É ih¡ìiñâ.tâ nêdqtir/âñêñiê ñ4r'

ind¡car que com a redistribuiçäo
do rendimento de -A a favor de B,
diminui¡ia a utilidade de A e au-
mentâria a de B. Os pontos eitu-
ados na Í;onteira de possitrilida-
des de utilidade mostram a efi-
ciêncla na afectaçãó (ou de pa¡:€to).

Para a afectaçáo associada a esses
pontos, é impossível encontrar
resultados que beneficiem uma
pârte sem que prejudiquem uma
oûtr2.

F!¡rrçeo congumo. Uma funçäo que
felaclona o consumo totâl com o
rendimento pessoal disponivel (Dl
(do lÍglês, disposdble incomeJ.
É frequente admttir-se que a ri.
queza total e outras vadáveis in-
fluenciam o co¡sumo.

Funçäo de produção. Uma relaçáo

{ou uma ñl¡Içáo matemáttca) que

especifica o prodüto máximo que
pode ser obtido sendo dados os
factores de produção e para um
determinado nível tecnológico.
Aplica-.ce â uma enpresa ou, como
ufna filnção de produção agregâda,

à economia como um todo.
Fi¡Eçäo poupã.rrça. Ail.lrção que mos-

tla o montante de poupaJrça que
as famíllas ou um pais realiza{ão
para cada nível de rendlmento.

Fundos rnorretários. A expressâo
abreviada para instrumentos fi-

. nanceiros de curto prazo de ele-
vada liquldez, cqjas taxas dejuro
náo estâo regulamentadas. Os
ex-e¡lrplôs pdnclpâls säo os fJ¡rdos
de rendimento fixo e fundos de
aplicâção ftnanceira. Nâo confuJr-
dl¡ com fundo de acções,

F¡¡sã.o em conglomerado. V. fi¡såo.
F¡são !torlz4!!ts!- V: f!!Bão.
Fusào veúical. V. fusäo.
Fusão. A aquisiçáo de uma empre-

sa por outra, que ocorfe habitual-
mente quâ¡do uma empresa com-
pra as acções de outra. Ðxemplos
importântes são (l) fitsõeg vertl:
âô¡! ^' '- ^^^Ê-ñ ^"ôñ.1^ôõ á"--

emp¡esas se situam em dif€rer¡tes
etapas do processo produtivo
{p. e., minâ de mlnério de ferro e
siderurgia), (2) fr¡sões horlzon-
t4is, que ocorrem quan<io as <iuas

empresas pertencem ao mesmo
mercado (p. e., dois fabì-icantes de
automóveis) e (3) fusões de co¡-
glomerado, que ocorrem quândo
as duas empresâs operârn em mer -

cados não ¡elacionados (p. e., pro-
duçåo de liwos e relìnaçáo de pe-
t¡óleo).

Gâ.frho de Capltal. V. mals-vcli¡s.
Hiato do PNB (g{¿p). A diferença entre

o PNE potencial e o PNB efectivo.
Hlpe¡inflaçáo. v. lnflaçåo.
Importaçées. V. exportûeóes,
Imposto alfardegâria oú direito

aduâr¡eíro. Urn di¡eito ou imposto
que incide sobre cada unidade de

uma mercado¡ia importada por
um país.

Imposto de Ìe¡da Êobre pessoa
frsica. V. fmposto aobae o r.Glrdl-
mÇdto pesÊoal,

Imposto de rendr sobre uma pea-
soa jurídica (IRPJ). V. IRC.

ftnposio esÞeeífico us, imþosto '

genédco sobre as vêndas. Um
.lmpos¡o especilìco inclde sobre a
compra de um bem ou grupo de
tens específicos (p. e., sobre o
âlcool ou sobre o tabaco). Um
lmposto ge¡édco sobre as ve¡-
da.s lncide sot re todos os bens,
com exclusào de apenas alguns
ln ê ê^hÊ i^.1âê â

cepto alimenl-açào).
Imposto negativo sobre os re¡di-

metltos. Um plano para subsLi-
luir os actÌ¡ais prograrrras de apolo
a^ rêñ.{it1a6+^ lnF trñaê âÃ ô-

ststêncta, subsidios allnentares,
etc.) por um programa únfco. Se-
gundo esse plaro, as famillas
pobres receberlam um rendlmento
suplementar e, à medida qùe os ..

rendjmentos fossem aumentando,
terieln uIla reduçäc nos beneficicg.

Imposto progressivo sobre o re¡¡-
dime¡to. V. l¡nposto sobre o ren-
dlme¡¡to freasoal.

Imposto p¡oporcioDal. V. lmpostos
prog¡essivog, propo¡clonala e
¡egfe8slvos.

Imposto ¡egÌêsÊivo. V. lmpostos
progresslvos, proporclorals e
reEresslvos.

Imposto sobre o ¡e¡rdlmê!¡to pes-
soal. Imposto que incide sobre o

rendime¡rto obtfdo pelos indlvídu-
os, seja na forma de salários e or-
denados, seja de rendimento da
propriedade, tals como rendas,
dividendos oujuro. Nos Estados
Unidos, o lmposto sobre o ren-
dimento pcssoal ó p¡ogresslvo,
o que slgnlflca que os lndlviduos
coÍn maiores rendimentos pagam
inposto com tâxa média maior do

In¡
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lda por quç os indivÍduos com rendimen-
tos inferiores.

If,.posto sobte o valor ac¡escertado
(oü M). Um tmposto que incide
sobre o valor acrescer¡tÂdo por uma
empresa.

Iflpo6tos di¡ectoÊ. Os que incidem
dÍrectamente sobre indivíduos ou
empresas, inclutndo ùnpostos so-
bre o rendimento, os rendlrttentos
do trabalho e os lucros. Os impos-
tos directos distÍnguem-se dos lm-
postos lndhectos, os quais in-
cidern sobre bens e seMços e, deste
modo, só i¡rdirectamente sobre os
individuos, neles se inclulndo os
irnpostos sobre âs vendas e os im-
postos sobre a propriedade, o ál-
cool, as importaçöes e a gasollna.

Impostos l¡rdhectos. V. impostos
dhectos.

Impostos prog¡e8sivos, propo¡cio-
nals e regiressivos. Um imposto
progressivo é mais elevado para os
ricos: com um imposto regresslvo
passa'se o contrá¡io. Mais concre-
tamente, uln imposto é progresslvo
se a taxa média de lmposto (ou
seja, os impostos divididos pelo
rendimento) é superlor para os que
têm rendimentos mais elevados;
é um imposto regresslvo se a taxa
médla de lmposto se reduz paia
rendimer¡tos superior.es; é um im-
posto proporcional se a taxâ mé-
dia de imposto for igual paÌa todos
os ríveis de rendlmento. .

Inâprcprtåbilid¡de. A impossibilidade
. das empresas se apropriarem do

valor monetário total das suas acti-
vidades; especialmente apUcável
nas actividades inventivas.

Incidêûcla (ou ilrcldêncla de lm-
posto). O ó¡rus económico ffnal de
um imposto (em oposição à exi
gência legal de pagamento). As-
sim, um imposto sobre as vendas
pode ser pago por um retâlhista
mas provavelmente vai ser supor-
tado pelo consumldor. Aincidên-

cia exacta de ìrrn tnpostb d€Dende
da elasticldade pleèo da éferta e
daprocura. ' : :- -'l'

Incidênci¡ fiscal. V. hclde¡cla.
Incltnaçao. :Num gráffco, â va.riaçåo

na va-riável representada no elxo
verücal a divldil pela vartação r,¡Ili-

tária da vartável Ìepresentada no
eixo horizontal.

I¡dexÃção. Um miecìall¡{ngÞèIô qu;
salários, preçosè cóntraÌos eâo
pa¡cial ou totâlmente âjustados
para compensar as varlações no
nivel geral de preços.

indice de p-eços no, "ottrúhidgr(PC). Um indic€ de preço6 que
quantlftca o custo.de um ,cabaz
fixo de bens de consurno, no qual
a ponaäraçao atrlbuida a cada bem
é a parcela desse bem na despesa
dos consumidoreô l¡rbanos de

mércio internacional, uma indús-
t¡ia qu€ aindânão tenhâtido tempo
sulìciente para ganhar a expe.
riência ou a capacidade tecnoló-
gica para explo¡:ar as economias
de escâla necessá¡las p¿rr€. com-
petir com êxito com indústrias rrais
desenvolvidas, que produzem os
mesmos bens rìoutros paises. Con-
sidera-se frequerrtemente que as
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indústrlas nascentes, durante o
seu deserrvoh'lmento; 4ecgssttam
para se protègerem de dlreltos
adùa¡eiros ou contingentamento
lisico (quotas) dás tmportaçöes.

I¡tlaçáo (or¡ tarþ dc inflsção).
A tÐ,à de ir¡façáo é a perôentageût
ânúal de aumento nò nivel geral
de preços. Illperlnf,âçå.o é uma
inllaçäo com laias eLirçma r..lt"
elevadas (p. e., IOOO, I Eailhào, ou
até mesmo mil mtlhões.por cento
,ao ano). I!ãação Ealopa¡¡te éulua
taxa a.nual de 50, I OO ou 20O por
eento: Inflàção moderada é umâ
suDroa no ruvel oe preços que ¡ìao
distorce slgniñcativamerit€ os pre-

ços relativos.
Inflaç¡io de iûerclal. Um processo

de inllaçâo sustentada que ocoûe
quando é esperado que â i¡Ilaçã.o

agregadas, a inflação pelos custos
é representada por uma desloca-

ção para cima da curva,4S.
Infraestruturas {socí(¡.l otterhea.d

capítaD. Os investimentos essen-
ciais dos quais depende o desen-
lolvimento económico. particular-
mente os tmnsportes, a energia e
as telecomunicações.

Inovaçåo. Um termo associado es-
pecialmente a Joseph Schumpe-
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1982-1984 (nos E. U. A.). persista e a taxa de lnflaçâo cor-
Índice de preços no p¡oduto-r. O in- rente é integrada nas expectati!'as

dice de.preços dóé,bgns vçndidos dos agentes económlcos e nos cotl-
ao nível do comércio grossista tratos.
(como o aço,:o:tägo ou o petroleo). ltrflaçeo galopantè. V. lnflaç¿o.

Índtòe ða preços pof ata¿ado.V. in,: Iniaçã.o modeiad¿. V. lEflaçáo.
dice de :preços ìnò prôduto¡. Inflaçåo pela procura, Inflaçåo dos

Í¡dice de preços. Um número índlce preços causada por um excesso de
que mostra como o preço médiode. . . 

procura de bens em geral resul-
. um cabaz de bens se altcrou du- tante, por exemplo, de um signi-

ralte um dado peúodode tempo. flcaüvo aumento da procura a€re-
Ao calculiar a média, os preços dos gada. Frequentemente colocada
diferentes bens säo geral¡¡rente em contraste com a lnflaÉo pelos
ponderados pela sua lmportância cuatos.
económlca (p. e., pela percenta- Inflaçáo pelos custos..Inflaçäo orl-
gem de cada bem em relação às ginada no lado da oferta devida a
despesas totais de consruno no ûr- um forte aumento dos custos.
dice de p¡eçoa no coneuml.dor), No gráfico da p¡ocura e oferta

Indústria nasce¡te. Na teorla do co-
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ter, que the atributu os signlficâ
dos segulntesr (i) a *".jinu" ""mercado de um p¡oduto novo e
signlûcativamente dtferènie, (2) a
lntrodução de uma nova:técniia
de produção, otr (3) a aþertura de
um no\,o mercado. (Compârar com
inYençåo.)

¡np¡¿ts. V. fâcÉore! de produçáo,
Intêgração ho{lzontal.V. integra-

ção ve¡tlcÊt rrs, hoúzontel.
IntegÌação yeitical.V. integFação,

vertical us. hor¡zontál.
Iûteglfação, vÞftic6l ú.s. horizot¡tal.

O processo de produçâo é consti-
tuÍdo por etãpas - p. e., o miné-
rlo de ferro t¡ansforma-se em lín-
gotes de aço, os lingotes de aço
trar¡sformam-se em chapa de aço
e a chapa de aço na carrocerla de
um automóvel. A fnteg.açáo ver-
tical é a comblnaçao numa única
empresa de duas ou mais etapas
dfferentes de produçåo (p. e.. a ex-
tracçåo do rnlnério de ferro com a
produçào de lingotes de aço). A in-
tegfsçáo ho¡izontat é a combtr¡a

çã.o numa únlca empresa de dife-
rentes unidades que operam na
mesma etapa ou estágio de pro .

duçäo.
Intensif¡caçáo capitalística (ccpí-

ta.I d.eepe'ríngl.N^ teoria do cres-
clmento económlco, um âumento
do raèio capitat-trabalho lconfrorÌte
com ala¡Eamênto do capltal {ca
pítat uideníng)1.

Interacção estratégice. Uma situa-
çåo nos. mercados oligopolistas
onde a estratégla de negôcios de
cada empresa de¡ende dos planos
das suas rivais. A teorla dos Jo-
gos oferece uma a:rálise formal da
interacçâo estratégica.

Intermediá¡io fi¡¡â¡rceiro. Uma ins-
titulçáo que rec€be ñlfldos de quem
poupa e os empresta a outros que
o pretendem. Ineluem lnsutuições
que recebem depósitos (como os
bancos comelclals e de poupança)

e instituições que näo os recebem
ftais como fi:ndos de tivestlmento,
casâÀ de corretâ€em, compa¡hlas
de seguros ou fundos de pensões).

Ifrieise¡gáo. A ver¡da ou a compra
por um golrrnoda sua moeda, no
mercado de câinbios externo, com
o objectivo de modlflca¡. a taxa de
câmtrÍo da sua moeda.

Inv€rçã!.A crlaçåo de um novo pro-
duto ou a descoberta de uÍra nova
técnica de ploduçào. (Disttnguir
de tnovåçåo.)

In\/êstlme¡to líquldo. Invesumento
trrqto menos a depreciação, ,

Investime¡to. (1) Acttvidade econó-
mlca que sacrlfìca o consumo no
presente com o objectivo de au-
mentar a,produçåo no futuro. In-
ctrll o capital tangivel (i46talações,

equipamentos e ødstê4clasl eos
investimentos tntâtgiveis (educa-

çáo ou "câpltal huma¡ro", investl-
gaçáo e desiiìlvóh'imænto è saúde).
O irìvestimento liqutdo é o vàor do
invesumen to total deduzldo das
amortizacões. O inves mento
bruto corresponde ao lnvestimento
6em deduçöee paia amortizações.
(2) Em termos ftnanceiros, o fn-
vestimento tem um signlficado
dlferente,e de6lgna a compra de
um títula, como uma acção ou
uma obrigaçåo.

lRC, imposto robre o ¡eodlmento
das emp¡esas. Um imposto que
incide sobre o resultado lÍquido
anual de uma empresa.

Jn¡o composto. Ju¡o calculado tan-
to sobre o total do juro anterior-
mente vencido como sobre o ca-
pttâI. Po( exemplo, suponha que
säo depositados $10O (o capital)
numa conta que rende lOYo ao
aÌìo dejr¡¡o composto, No flnal do
ano 1, o juro venctdo, é de $IO.
No final do ano 2, osjuros pa€os
sertarn $11. $ t 0 pelo capital tni-
cial e $ I sobre os juros capitali
zados - e assim sucesslvamente.

Juro. A remuneraçáo que é paga a
quem €mpresta dinhelro.

Lølssez-Íoíre. A opiniáo de que o
Estado de{e lnterferlr o menos
possivel
e dei*a¡

na activldade económlcâ
as declsões para o úter-

9ado. Tal como fol expressa por
economiêtag clásslcos como Adan
sm¡th, esta opio,láo sustenta!¡a que
o papçl do governo deveria ser lt-
mitado à (l) manutençäo dalei e
'da ordem, (2) defesa nacional, e (gì
fornecimento de certos bens pú-
blicoõ que o sector privado náo

' empleenderia [p. e., a saúde pú-
bllca e o saneamento básico).

Legislaçio an¿i-t¡ust. lÆis que proí-
bem a moriopolizaçáo, as restrl-
çõ€s ao comérclo e a colusão entre
empfesas para a elevação de pre-
çoq ou etrpressãc da ccncorência.

L€i de fer¡o dos ãaládos. Nas teo-
rias económlcas de Malthus e

IVIarx, a teorta de que existe uma
tendêncla i¡¡e\,'ltável no capitalis-

. mo,þara que os salá-rios tendam
parA um nível de subslstência.

l,ei de,cresham- Uma lel atribuida
': pelar{rrlmeiia vez a Slr Thomas

Gresham, conselhelro da ralnha
I6abel I de Inzglaterra, que afirmou
em 1558 que "a moeda má ex-
pulsa a moeda boa" - l. e., que se
o público 6uspeita dc um coE-r-
ponente da oferta de moeda, en-
tesourará a "moeda boa e tenta¡á
desfazer-se da "moeda má' t(ans-
mltindo-a â orrtros.

Lei de Okun. A relaçâ.o empírica des-
coberta por Arthur Okun, enke os

'movim€ntos cíclicos do PNB e o
desemprego. Alei estabelece que
quardo o PNB efectivo se reduz 2
por cento em relaçäo ao PNB po-
tencial. a taxa de desemprego âu
menta cerca de I ponto percen-
tual. (Ás esttñaUvas in jcfâls slfua-
vam o quociente em 3 pala 1.)

Lei de Say. A teoria segu4do a qual
"a oferta crlâ a sua própria pro-
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Ia PìÍ
Adam

,aga a

quç o

l nào .

epfr- : '

o).

; teo-'

cura'. J. B. Say defendeu em 1803

. que, como o poder de compra total
era exactamente lgual aos rendi-
mentos e produção totals, era im-
possível existlr excesso de Procu¡a

. ou de oferta. Kejmes atacou a Let

de Say, saltentando que uma uni-
dade monetárla adiclonal de ren-

.. dlmerrto náo é necessarlamente
''.., 

èasta (isø é, a Propensåo ma¡gi-
, n{t a consumlr não é rÌecessarl-

amente l).
Liberalismo. Uma filosofia
. económlca que salienta a impor-

: :tâncta da liberdade tndft'ldual nas
.' actividades económlcas e políti-
casi também Por vezes destgnado
por "libertarismo". Os escrltores
liberais, incluindo Adam Smith
nr.rma fase mals antlga, e M ton

, Fledman e JaÍres Buchana¡r ac-

tualmente, sustentam que deve-

rla ser dada a Possibllidade aoõ

lndivíduos de perseguirem os seus

' : ' próprtos interesses e d€sejos e que
:,., âs aqti!'idades do Estado deverl-

am ser limltadas à galantia dos

contrato.s e a Propgrclonar o Po-
liciamento e a.defesa naclonal,
possibilltando deste rnodo a má-

¡ dma liberdade peçsoal.

Llîha das possibltldades de cottsl¡-
mo. Refere_se a ¡ecta orçamen_
tal.

Lorgo prazo. Um termo usado Para
designal um Periodo dulante o

. qual pode ocorrer um ajustamen-
to total às alterações. Em mlcro-
economia, designa o ternpo duran-
te o qual uma emPresa Pode en-
t¡ar ou abandonar um sector de

.actiy¡dade e em que o sÚock de

capital pode ser substituído. Em
mac.roeconomia, é frequentemente

usado para designar o Periodo
durante o qual todos os Preços'
aJustamentos salariais, tãxas de

impostos, e exPectativas Podem
aJusta-r-se completamente.

Lr¡cto. (l) Em termos contabtlísticos,

as receitas totals das vêtdas me

nos os custos adequadamente im-
pu tados aos bens vendtdos (v. de-

mo¡straçåo de ¡€sultados). (2)

Na teorÍa económlcâ, a dlferença
ent¡e a receita das !€rrdas e o custo

de oportuntdade toial dos recn¡sos

envolvldos na Produçäo doô be¡is.

Mr, M". V. ofe & mo¡Gtórla.
Macroeco¡romia das cxftcct¿tiva€

racionais. Uma escola, llderada
por Robert Lucas e Thomas Sar-
gent. que d€fende que os meica-
dos se equllibram raPidamente e
que as exPePtaüvas são racionals.

Com base nestes e noutros Pres-
supostos pode ser demonstrado
que as politicas macroeconóÍrlcâs

duto real ou no desemprego. Pol

mla dos novoa clásslcog.
Mecroeco¡omia d.os ¡ovos clóssl-

cos. V. ¡¡¡c¡occonomia daa er-
pectatlvas ¡acionak.

M¡croeionoÍila.i Arrárlise que trata
o coirportamento da economia
como um todo no que reepeita ao

produto. ao rendlmento, âo nível
de preços. ao comércio externo, ao

desemprego, e a outras vaflávels
económicas agregada,s. {Compare
com mIc¡occonomia.)

Mals-valias. Aumento do valor de

um actlvo, seja um terreno ou ac'

çöes de uma sociedade, sendo a

mais-i¡alia a diferença entre o
preço de venda e o preço de com-
pra do actlvo.

Mr¡tendc€e o resto cotstaùte (do

idgtês other t'¡¿í¡¿gs equoti ctÛ
latfm, ceteris i¡arib¡¡d. Uma faÈe
que signlfìca que o factor em aná-
Use é alterado enquanto que todos

os outros factores são m¡a¡tidos
lguais ou constantes' Por exeÍ-
plo, uma curva de Procura com in-
cllnação negativa mostfa que a
quantf dade Procurada dtminuirá
com o arrmento do Preço, desde

'descrevèr: as-estratégiaq e og re
sultados de um jogo com dois ou
maisjogadores. Os lucros ou uU.-.

udade; doÊ diferenteg Jogado¡es
säo os reaultados Qtogo,ffsl.

V.ttiz de pago.æ.V' matrþ de Pa-

Eatlentos.
Médir. Em estatístlca, Para os nfi-

meràà l,:s, o, 10,20; amédiaé a.

Media¡iå..Em,estatÍstiia; o valor
situado exactamente no meio das
séries de números ordenados ou

, hlerarqujzadgs do menor Pâr:a o

- malor (p. e., rendimentoé ou qlas- .

siffcações de e¡i4mes). Assi¡¡¡, para.

os núrneros 1; 3;6, lOl 2O;a me-
diara é 6.
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Me¡cado abetto, ope¡ações em. V.
Operações de opef.-''./.û:îket.

Mp¡cado éoncorrènciat. V. co¡cor-
rência perfelta.

Meæado de eqr¡llíb¡i¡" Um ¡¡.--rcadc
..no qual os preços sâo sufìciente-
mente flexiveis para equilibrar a
qferta e a procura muito rapida-
mente. Em mercados de equ[ibrio
não edste racionamento, recursos
lsubaprovçttados ou excessos de
procura ou de oferta. Na prâtica,
foi concebido como dizendo res-

, peito a nuitos mercados de bens
e de capitâI, mas não ao mercado
do,trabalho e de muitos produtos.

Mercado lnonêtárlo. O termo que
designa o conjurúo de instituiçôes
que opefatn na compra ou ver¡da
de lnstrumentos de cr&ito de cur-
to prazo tais como os bilhetes do
Tesouro e o Certifìcado de Depö-
sito Interbancá¡io.

Merbad.o. Um ôister4a aû.avés do qual
compladores e vendedores nego-
celârn pala deterEÌinar os preços
e as quantidades de um bem. Al-
guns mercados fcomo a bolsa de
vaiores ou uma feira) ocorrem em
locais concretos; outros mercados
desenvolvem-se por telefone ou
säo orgâ¡izados por computador.

Metcados de capitais. Mercados e¡rr
que säo neqoclados os recursos
lìnânceiros (dinheÍro, obúgaçöes,
acçöes). Juntamente com os ln-
te¡medlários ñnaacelros, são as
instituições at¡'avés das quais a
poupança na economiâ é l-rânsfe -

¡ida para os lr¡vestidores.
Mercatrt¡lismo. Uma doutrina polí-

tica talvez mais conhecida como
o objecto da critica de 1{dam Smith
na P{ííuezr¡. d,as Nq.ções. Os mFr .

cantilistas saìientavam a impor-
tåncia do saldo positivo da ba-
lança de pagamentos como uma
forma de acumuiar ouro. Nesse
sent ido, preconizavâm um con
trolo estatal apertado em relação

às políticas económicas, conside-
rando que as politicas de ¿¿issez-

Jlidre cconómico poderiam cotìdu-
zlr a uma perdâ do ouro.

Mieroeco¡¡omla. ]\Ìlálise que trata o
comportamento dos elementos iri-
dividuals numa ecoaomia - tais
como a determinaçåo do preço de
um úntco produto ou o compor-
tamento de um único consumldor
ou de uma única empresa. (Cóm-
pare com måcro€co¡omi¡.)

Modêlo de ctesclÍF¡rto ¡eo.lóelco.
Uma teoria ou modelo usado pata
explicar as tendências de longo
prazo do crescimento económlco
das ecor¡omlas industriais. Este
modelo salienta a lrnportância da
intensiffcaçâo capitalisüca (i. e. o
aumento do quociente entre o ca
pltal e o trâbalho) e o p¡og!.esso
tecnológico rrâ explicação do cres.
cimento do PNB reaI potencial.

Modelo do ñ¡¡Itiplicado¡. Em ma
croeconomia, uma tégria desen-
volvida por J. M. Kelmes que êa-
lientâ a importância das variaçöes
nas despesas autónomas (espe-
clalmente o investimento, gastos
do Ðstado e exportaçôes líquidas)
na determinaçäo das variações no
produto e no emprego. V. tãrnbeûr
multlpllcador.

Modeto- Um ù1stlumento for¡nâl pa_ra

representar os a_spectos básicos de
um gistema complexo através de
um núûero reduzido de relações
ftrndâmentais. Os modelos tomaÍr
a forma de gráñcos, equações ma-
temáticas e programas informá,
ticos.

Moeda bâncária. Moeda crlada pe-
lcs birncos, especiûcamente os de-
pósitos à ordem (parte de M¡), quê
säo criados pela eKpansão multi
plicaLiva das reservas ba¡cárias.

Moeda fiduciária (fiot mo'r.egl.
Dinheiro. laì como o actual papel-
moeda, sem valoa intÌittgeco û¡as
com curso legal decretado pelo

Estado. A moeda nduclá¡ia é acei_
te somente se hou!€r connança de. qre seja aceite pelos outros.

Moeda teg¡l, Dinheiro que por let
deve ser acelte como pagamento
'de dÍvidas. Todas as rioedas e no_
tas nos Estados Ur¡ido6 são mo€da
legai. Os cheques nâo se incluem
neste conceito.

Moeda m€rcadoria. Moeda com vq-
lo¡ ltrtrí!Éeco; também o ugo de
uma mercadoria (gado, eereáis,
etc.ì como moedâ.

Mieda. Oê meios de pagamento ou
:meio de troca. Pa¡a os assuntos
relaciotados com moeda- v. ofe¡ta,
de moeda.

Mo¡etadsao. Uma escola de pe¡-
samento que sustenta que as va-
riações na oferta dc rloeda são a
causa principal das Ílutuaç¿es
macroeconómicas, Para o clrri_c
prazo, sustenta que as alterações
na oferta de moeda sâo o determi-
na¡rte essenclal das variações, quer
do produto real, quer do nível de
preços. Pa-ra o longo prazo, sus-
tenta que os preços tendem a vâ-
Ìial proporciona.lmente â of€sta de
moeda. Os mo¡eta¡istes concluem
frequentemente que a melhor poli -

tica macroeconómica é a que tem
um crescimento estâvel da oferta

MonopóIio natural. g¡q¿ smp¡ss¿
ou ramo da acüvidade económi,
ca cujo custo médio por unidade
de produçäo se reduz aeentuadã-
mente em relaçáo à totalidade do
ramo. como p. e.. na distribuição
local de electricidade. Deste modo;
u$Ia únicâ empresa, um monopó-
lio, pode fornecer o produto desse
ramo de actividade de modo mals
lelìciente do que se fossem v¡á¡ias
empresas a fazê-lo.

Mouopôlio. U¡¡¿ sst¡utura de mer,
cado em que um bem é fornecido
por uû1a ú¡ica empresa. V. tam
bém monopólio natu¡al.
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Monopsôrlo. O simétrico de mono-
, pólio:.llm mercado em que existe

um único co'mprador: um 'mono-
pólio do comprador" ou "monoPó-

lio da procura".

MoYlmcirto ¡ favo¡ do hiPosto
ú[ico..Um movimento do século

)(I& crlado Por Henry George' què

defende que a Persistência da Po-
breza numa situação de Progresso

. êconóúicosùstentado' eradevid¿i

à escaSsez de terra e às elevadas

rendas Pagas aos Proprietârios.
' O "iúposto único" deverla incidil
sobré a renda récet¡ida Pelós Pro-
prietártos das terras.

Muda'rça teclolôgics-.O mesmo que

pfog¡ees¡o tecnológico.
Mqltlplicadór da desPesa- v. ûitl-

tlpllcador.
MultiPllc¡dor da oferta de moeda

ou ñultiPllcad.or t¡ro¡ûetárlo.
O quoclente entre o acrêçcimo na

oferta de moeda (ou nos depósi-

tos) e o aumento r¡as reservas
bancárias. De um modo geral,

o multipUcador da oferta de moeda

é igual ao lnverso.do quociente

exlgido das reservas bancárlâs'
Por exemPlo, se o quociente de re-

servas lìxado é de 0.125' enlão o

multiplicador da oferta de moeda

é4.
Mr¡ltiptlcador em eco¡¡omia aberta.

Numa economia aberta, o rendi-
mento apllca-se em iúPortações
assim como em PouPânça Portanto'

o multiplicador do investimento
ou da despesa Pública em econo-

mia aberta ê dado Por: Multipli-
cador em economia aberta =

= | / PMP + PW erî que PIMP= Pro-
pensão marglnal à Poupança e

PMi= propensäo marginal à im-
portaçäo.

Multlplicador. Um termo usado em

macroeconomia que designa a

variaçäo de uma variável endóge-

na (tal como o PNB ou a oferta de

moeda) em consequência davaria-

ção unitâria de uû¡a variável exó-

gena (como a desPesa Pública ou

as reservas bârtcállas). O multl-
pllcador da desPe6a refere-se ao

: acréscimo no PNB que resuttaria
de um acrésclmo uriitárlo na des-

' pesa (p. e.; no investimento).

NggociaçÉo colectlva; O processo de

negociações entre um grupo de

trabalhadores (hàbltual¡nente u-ln

sindicâto) e o seu emPregador.
:Essas negoclaçöes levam a um
acofdo sobre sâlários e or¡tlas
remunelaçõeÊ e condiçöes de tra-
ba1ho.

Numerárlo. Moedas e rctas (Papel-

-moeda),
O quê, como e Pa¡a quem. Os três

' problemas fundamentals da orga-

' nizaçäo económica- O qLtè, ê o Pro-
blema de qual a qua¡tidade a Pro-
duzl¡ de cada l¡m dos bens e ser-
!'iços PossÍveis, com o s¿ocklimi-
tado de que a soctedade dfspõe de

recursos ou factores Produtivos.
Cofilo, é a escolha de uma tecno-
logia parttcula¡ Pela qual cada

beà ou serviço eerá Produzido.
Para qu.em, refere-se à distribui-
çáo dos berrs de consumo errtle os

membros dessa sociedgde.

ob¡U¡çáo. Um título que rende Ju-
ros emitido Pelo Ðstado ou Por
uma empresa com o comProÛÌisso

de reemt olso de uma determinada

soma de dinheiro (o caPital) mais

um Juro em determinadas datas

filturas.
Ofe¡ta ag¡egada de cu¡to Prazo.

A relação entre-a Produçäo e os

' preços no curto Prazo em que as

variações na procura agregaala po-

dem afectar o Produto' Também

representada Por uma crrrya ,{S
(do ingtès, aggregøte suPPLA]' iÛ-

cllnada positlvamente ou horizon-

tal:
Oferta agregada de loaEo Prazo.

A relaçáo entre a ?roduçáo e o

nivel de preços depois de terem

OLOSSÁRIO 8ã9

ocorrido todos os ajustanentos de

preços e salários, sendo Portanto
a curva AS (do inglès. qggregdte

supplgl verticâI.
Oferta ¿gregad& O valor totâl dos

bens e sewiços que as emPresas

esta¡ia[r dispostas a produzir num
dado período de tempo. À oferta

agregada é uma ft¡nção dos facto-

res de produção disponiveis' da

tecnologia e do nível dos Preços.
Oferta de moedð. A oferta de moe-

da em sentido estrito (M,)' é cons-

tltuida pelas moedas. notas' e to-

dos os dePósitos à ordem: esta é

a moeda em se¡ltido estrito ou

moeda para transacçõ€s. Aoferta
de moeda em sentido lato (M,) in-
clui todas as rubricas de M,, maÍs

determinados activos líquidos ou
qr¡ase-moeda - depósltos de Pou-
parrç4. fu¡dos de iuvestiúento no

mercado monetârio e simllares'
ofe¡ta de t¡ab¡lho. O númelo de

babalhadores (ou' mals generi-

carnente, o núméro de horas-ho-
mem) disponíveis nùma econo-

rDla. Os determinâ¡rtes principais
' da oferta de trabalho sâo a PoPu-

laçáo, os salários reais e os ttábl-

tos soclais.
ollgopôlio coluslvo. Urna estrutura

de mercado na qual um Pequeno
número de empresas (t. e.. alguns

oligopolistÂs) se coludeûr e em con-

junto tomam as suas declsòes.

Quanto säo bem sucedidas na
maximizaçáo do conjunto dos seus

lucros, o preço e a quantidade no

mercado aproximam-se muito dos

que se verificam em monopólio.

Oligopólio. Uma situaçào de con-

corrência imPerfeita na qual um
raJno de actividâde económica é

dominado por r¡m reduzido número

de empresas Produtoras.
Operaçõcs de apen-',rq.rket' A ac'

tlvidade de um banco central na

aquisiçáo ou venda de obrigaçöes

do Estado paJa influi¡ sobre as re-
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sewas baqcá¡ias, a ofeda de moe-
da e as taxas dejuro. Se comprar
títrrlos, o dinhelro dtspendido pelo
bâ¡¡co c€ntla.l aumenta as reseiryas
oos D¿tllcog comercrats, e a olerta
de ¡ioeda a¡¡menta. Se vendet titu-

. losi.a oferta de moeda contrai:se-
O¡ça.t¡re¡to clcllóo.V. o¡çamcnto

efectlvot qicllco e eÊtrr¡tursl.
Orçam¿nto do Dstado (ou O¡ça-
, .me¡to do Governo);.Um mapa

indlcatlvo das despesas e receitas
do Estado em questão planeadas
pâ¡a um determtnado periodo
(äoJlnâlmente um ano)

Orçafnento efectivo, cíclico e es-
tfututàI. O déffce ou excedente do
(srqrerøült,,Br.l orçameqto ef€c-

, tlvo é o monta¡¡te reglstado num
dado êno. Eõte é composto pelo
o¡çamento €strutu¡&l, que eeti-
ma o valor das receltas e despe-
sas públlcas e os défìces que oco-
rerlam se a econoûda fr¡rrcionasse
ao nivel da produçåo potenclàI, e
pelo orçame¡to cfctlco, que quâri-

,tiflca o efelto do ciclo económtco
soùre o órçamento.

Orçamento equilibÌado. Um orça.
mento em que o total dâs despe-
sas é lgual ao totäi ääs iéceitas
(com exclusão dâs receiras obti-
das por empréstimos).

Cltçâme!.to estluù¡râi.V. Orçaúetrto
.corEente, cicllco e eat.utura¡.

P&drão-oüro. Um ststema pelo qual
um país fl) declara que a sua unl-
dade monetária é equivalente a
um determlnado peso flxo de ouro,
f2) detém reseryas de ouro e acelta
vender e comprat ourc, a quetn es-
liverintereasado ao preço eatabe-
lecldo e (3) não coloca qualquer
restriçäo ¡à exportacão ou lmpor-
taçáo de ouro.

País Meûos DesenvoMdo. Um pais
com um rendim€nto per c.tpít t
baslanle inferior ao dos paises
"desenvol!'idos" lestes útdmos ln-
cluem normâìmente a maior patte

dos países da Amérlca do Noite e
da Þuropa Ocldentau.

Paradoro do valor. O paradoxo se-
g¡undo o qual muitas necessidades
l'ltais (p. e., a água) têir um valor
de "mercado: balxo, eaquántô que
multos artigos sumptu¡áli€s (p. e.,
os diamarites) com úm péqueno
valar de !uso" têm l¡m preço de
mercadg eleÌado. Explicaise pelo
facto de um preço nåo reflectlr a
utllldade total de um bem mas a
sua utilldade marginal.

Passlvo. Ðm contabllidade, as dívi-
das ou !'eapolrsabilidades flnan-
cefras etdstentes çm relaçâo a ou-
tras empresas ou lndiyiduos.

Pateite. Um. dlf elto de ercluslvidade
assegurado a um lnventor para
controlar a utilizaçào de uma ln-
venção por um periodo, (nos Es-
tados Unidos é de 17 anos). As pa-
tentes crlam monopólios tempo-
rá¡lo9 clmo meio de recompens¿rr
a acüvidade inventlva e são o lns-
trumento prl¡rclpal para estimu-
lar a lnvenção pelós tndlvÍduos ou
por pequenas empreeas.

PatdmóDlo Líqüido. V. d€pósltos
à ordetn,

Pe¡da do excedente. O prejuizo no
rendlmento real ou no excedente
do produtor ou do consumidor que

^^ôrê 
êm rêêr 'llâÁ^ '1. aelêrÂñ^¡â

de monopólio, impostos alfande-
.... gárlos € _quotas de importações,

impostos ou outras distorções. Por
exemplo, quândo um monopoüsta
aumenta o seu preço, o prejuizo
na satlsfação do consumidor é

malor do que o ganho no rendi-
mento do monopolista - a dife-
rença é a perda do excedente da
sociedade devida ao monopólio.

Pleno emprego. Uma expressão que
é u6ada em multos sentidos. Hls-
toricamente fot tida como o nivel
de emprego em que näo existe (ou
é minimoì o des'emprego náo vo-
luntá¡io. Hoje, os economlstas ba-

selam-se no conceito de ta¡& !a-
tutal de dcsemp¡ego pa¡a fndi.
car o nível de empfego mals ele-

: vado sustentável no longo prazo.
,ãA'C.V. pro¡rensåo marglnalao co¡r-

gt¡ltto.

PMP.V. propen8Ão ma¡gt¡¡Êl À pou-
Pa4ça.

Pñ'B noñl¡.i.Ì-. produto naclonal
bruto ¡oml¡al.

PNB potenc¡al. O PNB com um ní-
vel elevado de emprego: mafs pre-
cisamente, o máJdmo nivel de pNB
que pode ser manddo sem actte-

' raçåo da inflaçâo, pâla uma.dada
tecnologia e uma dada população.
Actualmente. é øeralmente Hdo
como equivalente ao nível de pro-
duto correspondentê à taxa nalu-
ral de desemprcgo.

Þñr¡l ra.l ÞñÞ ô^E{dl.l^ 'lõ ¡,ñt^-:^

de preços, O PNB real é igual ao
PNB nominal dividido pelo dena-
tor do PNB. V. produto naclonal
bruto re¡l. r '

PNB. V. p¡oduto ¡raclonal btuto.
PNL. V. p¡oduto naclonal llqr¡ldo.
Pobreza. Actualmente o governo dos

Estados Unldos defme â "lir¡Ì¡a de
pobreza" como se4do o mínlmo
padrào adequado de vida.

Poder de mercado. O grâu de con-
trolo que uma empresa ou um
gr.rpo de empresâs detém sobre o
preço e as declsões de produçâo
num secto! de actlvldade. Nuîr
monopóllo, a empresa tem um ele-
vado grau de poder de mercado;
as empreeâs em concorrência per-
feita nåo têm poder de mercado.
Os ¡áclos de concê¡rt¡ação säd a
medfda de poderde mercado mais
amplamente utilizadas.

Politicd de rendlrnentos. Uma poL
tica governarTìental que tem como
objectivo d,recto restrtngÍr as va-
riações de preços e salários nüm
esforqo para abrandâr â inflaçäo.
Tais politjcas vão desde oriente.
ções genérlcas quanto a preços
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ls pre-
E PNB

.açao.

e saìá¡los, até ao completo controlo
:legal sòbre salários, ordenados e

preços.
Polítlca liscat, Um prq.grama gover-

namental referente a (l) compra

' debens e serf'tços eàdespeèacom

transferèncias e (2) o montante e

o tipo de tmpostos.
. Polltlc¡ monetåria expa¡gionlsta.
. A,potíttça do.banco central de
l aumenta¡ a ofe¡ta de moeda Para

reduzlr as taxas dejuro. O ProPó-
sito desta polittca é lncrementar
:o lnvestimer¡to € asslm aumentar
o PÑB. (ComPare com Polltica
rno¡etá¡la rcstritiva).

fica-se com niveis de rçndimento
superlores.:, ',

ofìctâls dos
pulação

os preJu-

Preços (ou infle-
rívets).

sä.cçöes. .flexlbi-

lldqde:de

cados de matérÍas Primas ou o

mercado de títulos), onde oÊ Pre-
cos reagem imediatamente a alte-
rações na procura ou na oferta.
(Para situaçåo oposta, v. PreçoÊ
admintstratlvos.) ,

Prl¡rclpio dâ capacidade de Paga-
me¡to (d¿ trlbutação). O Princí-
pio de que a ,iarga fiscal dç ôada

um devg dePender da flra caPa-

ctdade de pagamènto, calculada
através do rendimento ou da ri-
queza. Este princípio ¡]ao deter-

mina quan¿o de!€rlarn Pa€al a mais

aqueles que:se enconkam :em m9-

lhor sttuaçáQ.
P¡incípio da exclusáo. Um critérto

pelo qual os bens Púbftcos são dis-
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tjrEuidos dos bens prtvados. Ouan-
do um produtor vende um bem ao

individuo A e pode facilmente ex'
cluir B, C, D, etc., do benefrclo
deôse bem, v€rlûca-õe o Principio
da er(clusåo e o bem dø-se um bem

. prtyado. Se, como na saúde Publlca
ou na def€sa naclonal, os indivi-
duos náo podem ser facllmente

..excluidos:do beneficlo dos bens

: produztdos, €ntáo o bem tem as

caracteristfcas de um bem pút lico.

Princípig do be¡eficlo (efn tribu-
taçåo). A trlbutaçåo dos lndivi-
dúos delne serproporclonal aos be-

rìeficios que recet em das polítlcas

desenvolvldas Pelo Estado.

Ht¡cípio û,arginalista. A noção bá-

stca segundo a qual os tndividu-
os maxlmlzaråo os seus rendi-
mentós ou lucros quando se igua-

lar€m os custos e os rendimentos
marginals das suas actlvidades.

.Pfocúa-agreg¿da. Despesa totâl pla-

neada ou Pretendida na economla

durante um dado Periodo. É de-

t(fiÌ¡tnada pelo nível geral dos pre-

ços e influenclada Pelo tnvestl-
mento lnterno' Pelas èxportações

üqúdas, pela despesa Pllblica, pela

função de,cqnsumo e Pela oferta

de moeda.
Procura com elastícidade u¡ritá¡ta"

A situação tntermédia entre Pro'
gura Dreço-elóÊtlea e Procura
preço-ln€l¡istica, em que a elastici-

dade preço é exactamente igual e I

em valores absolutos V. também

elastlcldade Preço da Procura'
P¡ocu¡a de hvestimelrto (ou gnrva

da ptocura de llrYestimentol'
A relação que mostra a relaçäo

efrtre o nivel de investimento e o

custo do caPlta.l {ou, mals concre-

tamente, a taxa de juro reaÜ ; tam-
bém, o gráfico dessa rÊlaçáo.

Procr¡ra de lEoeda cotEo aetivo'
V. procufa de moeda.

Þrocura de rBoeds Pare tra¡rsac-

çóes. V. procura de moeda.

Política ¡no¡etârla ¡estritiYa. Uma
políttca do banco central que res-

1açáo
lal ao
Cefta-
lonal:

rüto. :

uldo.
ro dos
ha de
nlmo

: trtnge ou rèduza ofertade.moeda
: e aumenta as têxa6 dejuro. E6ta

politica tem como consequêncla
desacelera! o crescimento do PNB

real, fazendo reduzir a taxa de

lnflaçào ou re\,'alorIz ar a taxa de

. câmbio. (Comparar com PolÍtica
motetÁrla cxpanslonlsta.)

Polítlca monêtáda. Os objecüvos do

bar¡co central ao. gxercer o 'sel¡

controlo sobre a moeda, as taxaq

dejuro e as condlções de crédito.
Os instrrmentos da Política mo-
netá[ia såo esse¡clalmente oPe¡a-

çöes de tomada e cedência de lt-
quidez (operações de oØnnarkeð'
a fixaçáo de reservas obrigatórias
e a taxa de desconto.

Ponto crítico (bîe@k eúen Pr¡ce'
leuel oø poínt) (em microecoûo-
qrla). O preço de venda com o qual

uma empresa atlnge o equilibrio'
co¡rindo todos os custqs mas ob-

tendo um lucro nulo.
Ponto liflla¡ ou crítieo {br:eøk eoen

pdínt) (efI macroeconotBia)'
O nivel de rendimento de uû ln-
dlvíduo, família ou comunldade,
qr¡e é totalmente desPendido em

consumo (1. e., o Ponto em que náo

há poupança nem desentesoura-
mento). A PouPança Posi¡tva veri-

: con-
tum
,bre o
lução
Num -.....
n ele-
rado;
r per-
:adg.
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Procu¡a de moed&. Uma expressåo
strtétlca usâda pelos economistas
para explicår a r¿Lzão por que os
particulaies e as empresas pos-
suem dtrheiro eûr caitelra. As pri!:r-
cipais motivações para a posse de
dlnhelro sáo (l) a p¡ocura de
moeda pa¡a t¡åÃsacções, que sig-
nitca que é preciso di¡xhetro psra
comprar bens, e (2) procu¡a como
actlvo (procura especulatlva).
relaclonada com o desejo de pos-
suir um act¡vo com grande liqui-
dez e sem risco.

Procurs decresc€Dte, le¡ dâ. A rega
que estabelece que quarìdo o preço
de algum bem cai, os consumido-
res compra¡áo mais desse bem, se
tudo o resto se mantéin constante.

Procura dedvtda. A procura de um
factor de produçao que resulta
(é "derivada") da procura de um
bem fìnal para o qual aquele con-
trÍt¡ul. Assim, a procrua de pneus
é derivada da procu¡a de trans-.
porte automóvel- -- - '

P¡ocu¡a elástica em relaçâo ao pre-,

ço (or¡ procura elâstica). A situa-
ção na qua¡ a elastlcidade-preço
da procura excede I em valor âb-
soluto. Sig$ifica que, a perceÌtta-
gem de variaçåo na quanttdade
procurada é maior que a percen-
iagem de variação ro preço. Áièm
disso, a procl¡iå elástica tmplica
que a receita total (o preço vezes
a quantidade) aumenta quando o
preço dimlnui porque o aumento
na quantidade procurada é su-
perior. (Comparar com ptocr¡ra
lûelâstlc¡ e¡n relaçåo ao preço.)

P¡ocüra rígldâ. A situaçáo em que
a elasticidade preço da procura é

inferior a I em valor absoluto.
Nesle caso. quando o preço desce.
a receita total diminui, e quando
o preço aumenta, a receita total
sobe. Procura perfeitamente ine-
¡ästica significa que nâo há qual-
queralteraçäo na quantidade pro-

curada quando o preço aumenta
ou diminut. (Comparar com pro-
cu¡a preço-elâstlca e p¡ocr¡¡a
com elastlcldade ur¡itá¡i¡.)

Plo4uçác !äédia. prodl]ção ou o¿rt,
pütto âl divididâ pela quaitidade
de um dos factores de produçäo
(fnput. Assim, aprodução méd1a
do trabalho é definida como a pro-
dução total dtvidida pelo quanti-
dade do factor t¡abalho. e strnlla-r-
mente pá¡a os outros facto¡es.

Produção total (or¡tpûf). O mon-
tante total ptoduzido de uma mer-
cadorla, medldo em qnidades fìsi-
cas, p. e. , alqueires de trigo, tonela-
das de aço; ou núrnero de tesouras.

Produtivjdade do tuabalho. V. pro-
dutlvidade.

Produtlvldade liquida do capital.
V. ta:a de re¡rdlbilldade.

Prodr¡tividade total dos factores.
Um indice de produtÍvidade que
mede a produçäo total por unida-

. de da totalidade dos factores p(o-
dutlvos. O numerador do Índice é

a pioduiâo total (þ. €., o PNB), en-
quanto que o derrotrinador é uma
média ponderada dos factores pro-
dutlvos: capltal, trabalho e ¡ecut-
sos naturals. O cresclmento da
produtividade factorial total é Íie-
quentemente considerada como
um indice da taxa de progresso
tecnológico.

Produtividade. Um.termo que. se .

refere ao quociente entre a produ-
ção e os factores produtivos nela
utilizados {o produto [otal dividido

. pelo factor trat¡alho é a prodütl-
t¡ldade do trabalho). A produti
vidade aumenta se a mesma quan-
tidâde de factores produtivos dá
origem a maior produçåo, A pro-
dutlvidade do trabalho aumenta
em resultado de melhorias tecno-
lógicas, da melhoria dâ qualifìcâ-

çâo do traba-lho ou da intensifìca-
çäo capitâlistica.

Produto intertro bruto (PIB). e p¡6-

duto total gerâdo no interior de
um país durarìte um dado ano.
Contrasta cotn o PNB, que é o pro-
duto obudo com os factores pos-
suidos pelo país.

Produto ma¡glnal (PM)/Produto-
-recelta ma-rgiq¿l. O produto adÍ-
cional resultante da uüllzação adi
cional de uma unldade de um de-
termlnado factor produdvo quando
os outros factores såo mantidos
constartes. Por vezes desigTrado
por produto marginal fïslco.

hoduto médio. V. produçeo média.
Prodüto lraclo¡al bruto qorEinal

{ou PNB nomi¡ral). O valor, a pre-
ços de mercado. de todos os pro-
dutos e serviços ffnais produzidos
num ano por um país.

Produto ¡raciond bñ¡to real (ou mtB
realì- PNR ñ^mlñât ¡^ridi¡^ .tâ

inflaçào, i. e., PNB real = PNB no-
¡nlnal/Defìaror do PNB.

Produto ¡racloral liqr¡ido (pNL).
PNB deduzida a depreciâçåo.

Produto potê¡¡cial. O mesmo que
PNB potencial.

Prodnto. V. prodr¡to total.
Progresso tecnolôgico. Uma vat"ia-

çåo no processo de produçäo ou
a introdução de r¡ovos prodùtos
que ortginam uma produção maior
ou melho¡, com base no mesmo
conjunto de facrores produrivos,
Resultâ num deslocamento pa¡a

. fo¡a na curva de posstbilidades de
produçào.

Proper¡sño margir¡al à importaçáo
(PMí). Em macroeconomla, o au-
mento em termos monetátios no
valor das importações em unidade
monetárias, resultante do acrés,
cimo de uma unidade monetária
no valor do PNB.

Propensão matginal à poupaûça
(PilØ . A fracçáo de uma untdade
monetária adtclonaf da rendimento
disponível que é poupada. Note-
-se que, por definiçao, PMC +
+ PMP = l.
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Propetsåo ma¡Einal ao coasümo
fPtlúO. O consumo adicional re-
sultante do acréscho de urna urri-
dade monetária no rendlmento dis-
ponivel. Deve ser dÍstinguida da

tEol¡eûÊão médl¡ a consuml¡, que

é o ráclo entre o congumo e o ren-
dimento disponível total.

Prope¡sáo médla ao cortsur¡o.
' V. propênseo ma¡gi¡rl ao co!¡-

aü.ùo.
Proteccionismo. Sualquerpolitica

adoptada por um país pa¡a pro-
teger as actividades €conómicas
naclonais da concorrência das tm-
portações (geralmente uma tarifa
aduaneira ou contingeritamento
Iïslco das lmportações, também
chamadas quotas de importação).

gusntidade oferecida. V. v¡rlaçåo
¡re oferta us. varlaçåo da quan-
tldaale oferecld¡.

gr¡antidade procu¡ad¡. V. Yar¡açées
nE ¡rrocn¡a us, va¡lagões d. qua¡-
tldade procurada.

gr¡ase-rûoeda. Activos lìna¡rceiros
sem risco e portanio tão pronta-
mente convertívels €m di[helro
que såo efectlvamenl"e quase di-
nheto. Os fr¡ndos monetá¡los e os
bllhetes do Tesouro são exemplos
destes actlvos fi na¡cei¡os.

guota de mercado. A percentagem
da produçáo de um ramo de ac-
Uvldade económÍcå deüda por urna
empresa ou p9J yL4 grupo de em-
presas.

güot¡s de importação. Uûla forma
de red uzir as importaçöes alravés
da limltaçáo da quantidade total
das imporþçöes de um determi-
nado bem (p. e,, açúcar ou auto-
móveis) durante um certo período.

Råclo de co¡ce¡traçáo das quatro
empresas. V. rá.clo de cotrceltaa-

ção.
Ráclo de concentração. A percen-

tagem da produção total de um
ra.rno de actividade que respejtâ às

malores empresas. Uma medida

usual é o rÁclo de conceût¡¿çeo
das quatro emp¡e3as que é a pa¡
cela da produçåo p€rtencente às
quatro ûraiores empfesas.

R'aclo!¡a!¡reûto de lmpo¡taçõês.
v. quotas dc:tmiortaçåo.

R.mo de actlvldade. Um grupo de
. emprcsas qr-re produzern bens tdêri-
tlcos ou similares.

Ra'ão de co¡c€ntraçio. V. råcto de
concertraçåo.

Rcceita média. A receita total di-
yidtda pelo número total de unl-
dades vendidas - 1. e., receita por
unidade. A recelta média é geral-
mente igual ê9 preço.

Receit¡ tot¿l. O preçìo vezes a quan-
tldade, ou o total das vendas.

Reces€ão. Umà queda r¡o PNB ¡€al du-
rarrte dois ou mais trimestr€s con-
secutivos. V. tarnbém depressáo.

Recta orçame[t¿1. A linha que in-
dica a combtnação de bens que
um consumidorpode compftù com
um determt¡ado iendirnento e pâra
um detçrmir¡ado nível de preços.
Se o grálìco indica a a-limentaçäo
e o vestuá¡lo, então cada ponto de
linha representa a combinaçâ.o de
allúentaçäo e de vestuário que
pode ser comprada com um certo
rendimerrto e com um dado con-

Junto de preços dos dois bens.
Tamt ém por vezes deslgnada res-
tdçeo orçamental.

Reg¡a do custo mÍEitrlo (de produ-
çõo). ,{ regra segundo a qual o

custo de produçáo de um deter-
minado nível de produto é mini-
mlzado qua-ndo o quociente entre
o produto marginal de cada um
dos factores e o preço desse fac-
tor é igual para todos os facto¡es
de produção.

Regr¡lamenttçáo ecotó!rrlcã.\/. re-
gulamentação.

Regulam€ntação soclal, V. legr¡la-
¡¡reltação.

Regulamentaçáo. As leis ou regras
governamentais qr¡e se destlnam

GrossÁRro 863

a conholar o compoita¡nento das
empresas. Os Upos prlncipais de

' ¡eguJamerrtaçao são: a regulametr-
taçåo eco¡ómlca (que afecta os
preços, a entrada nuû¡a actividade
econémlca ou os sewiços qúe lhe
sâo prestâdos. clmo o servtço tele-
fónico) e a rcg¡ularnentaçåo social
(que t€nta corrtgt¡ as externalida-
des, como a poluiçäo aérea ou da
água, que se vertffc¿.m em muiLas
actividades) ,

Relrda dlspotrlYel. V. Re¡dlmetto
dkpo¡tvel.,

Retrda ecot¡óDlc¡ {eco'lomlc Íentl
(ou re¡d¡ eco¡ómièa pqrÂ). Esta
expressáo foi aplicada ¡relos eco-
nomistas britâ¡úcos do século )(IX
pâra destgnar o rendimento pro-
veniente da térra (em lnglès, renô.
A ofertâ total de terra disponível
(com um minimo de apttdões) é
fù(â. e a remunera!ão paga ao pro.
prietário da terra é a renda. Á ex-

. pressáo é com ftequência aÞlicada
tambêm à remuneração paga a
qualquer factor priodutlvo cuja
oferta sqja ffxa .- isto é, a qualquer
factor piodutivo que tenha uma
curva de ofertâ vertlcal ou perfei-
tamente inelástica.

Ret¡da. V. re¡dlúe¡to.
Rendlbtltdade (Re¡tabilidade).

O mesmo que taxa de Juro ou
trra de ¡endib¡lidade de um ac-
tivo.

Re¡rdi¡tterto diaponível. Grosso
rnodo, o rendimento líquido das
famílias ou a pa¡te do reridimento
nacional total que as familias têm
disponivel para consumo ou pou-
par¡ça. Mais precisaÌnente, é iguãl
ao PNB menos o total de impos-
tos, a poupaÌ¡ça das empresas e

as a¡nortizações, e rna¿s as t¡a¡rs-
ferênciâa do Estado e outras e o
pagamento de juros pelo Estado.

Rendllrento marElnal (RMe). O

acréscirno de rendimento que uma
empresa obteria se vendesse uma
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unidade adicional de produto. Em

concorência perfeltâ, o RMe é igual

ao preço. Em concorrèncla lm-
pe¡feita, o RMe é menor do que o

preço porque, a ll¡n de vender a

unidade âdlcionâl, o preço deve

ser reduzido em todas as unlda-

des vendldas anteriormente.

Rendime¡rto mårglnal de p¡oduçáo
(ra¡t4 (de um factor de produçäo).

O rendlmeni o mar$nal multipi¡
cado pelo produto marginal. É o

rendimen{o adicional que poderia

ser gerâdo se uma empfesa com-

Pr 4.ùc uÙra uIru4u

um factor produtivo, a utilizasse,

e vendesse o produto adiclonal
que ela produziu.

B,endiEt-e¡to O fluxo de salários.
pa€amentos dejuros, dividendos e

out¡as ¡eceitas dos kidividuos ou de

um Þais durânte-qm dado peTíodo

de tempo {geralmente um allo).

Rendimentos à esc¡la.A taxa a quô

¡rêa.ê r nrô.i"êãn ñ!'ânri^ l^.1^<

os factores produtivos aumentam

ploporcionalmente. Por exemplo,

se todos ôs factores duplicassem
ê ô ñr^.h,-ã^ f âmhéñ .llrñli^.êêê

dizla-se que esse processo produ-

livo 1¡nha rendimentos conâtaÃ-

tes å qsca!¿. Se. no entanto. a pro

duçáo crescesse menos do que 1OO

por cento quar¡do todos os factores

duplicassem, o processo exlbla

rer¡dlmentos decrescentes À ca-

cala: se o produto aumentasse

mais do dobro, o processo produ-

tivo revelava rendlme¡tos c¡es-

cetrtes å êscala.

Rendimentos conltâ¡rtes à escala.
V. r€ndiñenfûs à escelå.

Rendimeltos crescentes à escala. mentos. Se um pais estlvesse
V. ¡endimentos à egcala, preparado para que a sua taxa de

Retrdimertos decresce¡rtês à escâlÊ- câmt io flutuasse livreme¡ìte, não
V. ¡endimentos À eÊcal¡. necessitaria destas ¡eseryas.

Rêtrdlme¡tos decrescent€s, lei dos. Reservas legais de caixa.V. re6er-
Alei s€gundo a qual o produto adi- vas bancárlas.
ctonal de aumentos Fucesslvos de Respoasabllidade iliraitada. V. res-

um factor de produçào a parti¡ de ponsabtl¡dad€ limiteda.
certo ponto irá diminut quando Responsabilidade ümltada. Lirnita-
os outros factores se mantlverem çáo do prejuízo de um sóclo/ac-
constantes. Tecnlcamente, a lelé clontsta ao montante de capital
equivalente a aftrmar que a par- com queaor¡trlbulu para a socle,
tir de um certo ponto se reduz o dade. Aresponsabilidade llmitada
produto marginal davariação dos foi um factor lmportante no apa-
f¿ciúÍes. r ccimento darj Arandes sociedades

Repartiç¿o; Em economia, a forma anónimas, Em sltuação distinta
como a produçã.o e o rendlmento encontram-se os proprietários dâs

total são repartidos entre os lr¡di- soeiedades eln nome colecflvo e os

viduos ou os factores (p. e., a re- empresáJios em 4or4e lnd!!.idua!
partição áo rendimento entre tra- que têm, geralmente, responsabi-
balho e capital), lldade ilimttada em relaçäo ás

Resereas bancá¡ias. A parcela dos di!'idas das suas empresas.

depósitos que umbanco é obrlgado Restrlção orçame¡¡tátia. V. ¡ecta
por 1el a isolar sob a forma de di- orçame¡¡tal.
nhêìr^ Fñ ôolvo 

^rr 
.1ê.lañÁêl*^ô ñÈu!vs!è é ùor¡ru

que náo rendem juro efectuados . - que reduzem o g¡au de concorrèn-
nos bancos centrals (nos E. U. A. cla ou o número de produtores
ûo Fedetal Reserue Ea.nks). Noe numa lndústria, perrnltii¡do a ocoÌ-

Ðstados Unidos, é erdgiCc aos ba¡. rência de uma maior concentra-
cos que deteriham 12 por cento ção económica. Exemplos impor-
dos depósttos à ordem (ou contas tantes êão äs ¡est¡tções legais,
para transacçöes) sob a fo¡ma de a regulamentaçåo e a dlferencla
reseryas de calxa. çao do produto.

Reserva6 ¡nte¡t¡acionais.Todos os Rêvâ¡o¡izaçáo. Um aumento dâ taxa
paises possuem pelo menos algu- de câmbfo ofictal de uma moeda.

mas reservas sob a forma de ouro, V, também des\lalorfzaçåo.
divlsas de outros paises, e direi- Rlqüeza. O valor liquido dos activos

tos de saque especials. As reser- çgrpóreos e fìnancei¡os deudos por

vas internacionais servem de um pais ou por um indlviduo num
"dlnheiro internacional", que é detcrminado momento é igual a
utilizado quando o pais enfrenta todos os activos menos todos os

problemas na balança de paga- passivos.
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SalÁ¡los rcals. O Pode¡ de comPra
dos sâlárlos dos trabalhadores em

úermos de bens e sen'iços, E me-

did.o pelo quociente entre a taxa

:de qalário monetárlo e o índice de

. ':, prçços no consumidor- : . .

.' Sugr¡rg. Ú- "t"t *" at!ávçq do qual

,. 
, c.4da indMduo pode reduzir a .sua

exposição ao risco de grandes pre-
:: :i'Jù-ízos; dispersando:o porum ele:

vado número de individuos.

Slsteqra de Brcttor WoodÉr. Um sis:'
' ,. tenia de taxas de câmbio no' qual

i os paises manlêm uln taxa de
'cåmbto 6ra rel¡at&rarnente a out¡as
di'isas. Estas tÐras de câmblo são,

contudo, sujeltas a ajustaÍrerúos

,p9r!ódlcos quando €stão muito
. desajustadas da realldade. Este

, siste'ma fol aplicado para €'s mais

t¡os pa¡a além do trabâlJro, devem

ser propriedade,da comunidade.

:Isto pelmittrta que o rendimento
do capital fosse reparddo de modo

l rnais lguálitarto que no capitalismo.

sqctcdqdc a[ó!tm¡. A forn¡a predo-
' -mtna¡t€ de orgânizåçåo de um ne-

, .{óclo nas economias capitallsta€
modernas. Uma sociedade anó-
nima é irma empresa possuidapor

:. particulares ou por outras socle-

dades. Tem os mesmos ill¡eitos de

um indtviduo para compla¡, ven-

der e assl¡rar contratos. Esta legal-

'¡ente separada dos seus p¡op{i-
etâ¡ios, os quals têm "re€ponsa-

biltdade limttada".

socledade e!¡r nome colectivo. Urna

associação de dols ou mals i¡rdlvi-
duos pa.ra di¡'lgtr um negóclo que

näo tolna a forma de uÍra soci€dade

' com responsabilidade limttada.

SpíIúou¿rs. O mesmo que extcr¡a-
lld.d€8.

Stock 1rs. fluro. V. fluxo us' stock.
Subsidlo. Um Pagamento efectuado

pelo Estado a uma empresa ou fâ-

milia que fornece ou coru¡ome um
bem (p. e., o EÞtado substdia fre-
quentemente a alimentação Pa-
gando parte das despesas allmen-

tares das famílias de balxos ren-

..-..dimentos).

Sr¡perauit orçsmerrtal. O excesso

das receitas do Estado em relaçáo

às despesas; o oposto de dêflce
orçr4eûtal.

Ta:a de actual}¿çåo. A taxa usa-

da para calcula¡ o !'alor actual de

um activo, também designada tåxa
de desconto.

Taxa de câfnblo fira.V. iaxa de

câmblo.
. Î.ax¿ de cÊmblo.A tåxa, ou Preço,

pela qual a moeda de um país é

trocada pela moeda de outro pais.
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Por exemplo, se uma libra
llfra custa $I,4O €ntão
câmbio paÌa a libra é
país tem uma tâ¡a
se estabelece para a
uma dada taxa de

disposto a defertder

taxa de câmbio que

dlz-se que tutua.,
¡as de cômblo

Tara de descotrto. A
cobrada pelo Bùrco
deral Reserve Eank nos.E; U.,À)
num empréstlmo que concede, a

um banco comercial.

laxE dê deseEp¡ego. A Percenta-
gem da pop-ulaçáo actf/a.que está

desempregada.

Ta.r¿ de lt¡posto mar¡¡inal Pqra um
lrnposto sobre o rendim€rito, a per-

centagem da última udd3qe II¡9-
netárfa do rendlmento Pago em

impostos. Se o slstema îical é Pro-
gresslvo, a taxa de imposto mar-
gk¡al é maior que a t"xa aé fmpoi-
to média.

Ta.xa de ltrf,ação. V. hfl¡çeo.
Taxa de Ju¡o ¡otnlnd où tnxâ de

Juro motetária. A taxa de juro
paga sobre diferentes activos. Re-

presenta o rendimento monetário
por unldade monetárla in-vestlda'

Compare com a t¡xa de Ju¡.o ¡eal,
que representa o rendirDe¡rto anuâl

em bens por unidade invesuda em

termos reais.

lar¡ de Jüro rcal ou ef€cttva-A taxa

deJuro medida em termos reais e

náo em termos monetários É Pol-
tanto lgual à taxa de julo mone-

tária (ou nominall menos a taxa

de inflaçáo.
Tax¡ de J¡¡¡o. O Preço Pago Pelo em-

préstimo de dtnheiro durante um
dado período de tempo, habitual-
mente indicado como urna Percen-

divisas durante o pe-

preços usado por ml¡ltas
er.r-Þr.e6as em sitüâçáõ de corrcor-

. -rência imperfe¡ta; sègundo este
, mêtodo as empresas estlmam o

, custo médio e adicionam-ltre uma
pe!:centagem fìxa a lìm de deter-

mlna-r o preço de venda.

Sistcrna de taras de cât¡¡bios.
O conjunto de regras, acordos e

: lnstituiçóes sob os quais são efec-

tuados os pagânentos entre Pa-
ises. Historicamente, os sistemas

de taxa de cânbio mais importaÌr-
tes têm stdo o padrão ouro, o sis-

tema de Bretton Woods e o actual

atstema de taxas de câmbio flexí-

.:v:is.
SoclâIismo. Uma teqria politica que

.,quste¡ta que todos (ou quase

todos) os meios de produçäo, ou-
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tagem anual do capital. Assim, se Taras de câmbio flütua¡rtes. V. ta_
â taxa dejuro é de 10 por cento xas de câmbio flexivels.
ao ano, teräo de ser pagos $tOO 'I,eorema de Coase. Uma perspecüva
po¡ um empréstimo durante um (e não exactamente um teorema)
ano de $IOOO. formulada por Ronald Coasc

Tara de pa¡ticlpaçåo ¡ra populaçÃo segundo a qual as externalidades
actlva. O quociente entre a popu- ou as ineficiências eco¡ómicas
laçáo âctivã e o totai da popula- serão, sob detert-rdnadas circuns_
çã.o com 1 6 ou mais anos de idade. tâncias, corrigidas pela negocia_

Taxa de poupanç¿ pessoal. O quo- çáo entre as partes afectadas.
ciente, em percentagem, entre a Teoria da distrlbuiçåo segq¡tdo o
poupança de um iridivíduo e o seu produto maÌEirral. Uma teoiia da
rendimento pessoal disponível. repartiçáo do rendimento propos_

laxa de re!¡dibllid.de (o¡¡ retldibi- ta po¡ John B. Clark, pela qual
lldade do capltal). A remune¡a- cada factor produtivo é remune-
ção de um investlmento ou de um iadc seg,.¡ndo o respecu,".o produto
bem de capital. Ðntäo, um inves, ma¡gi¡al.
timento que custou $ I OO e que Teotia dâs cartel¡as. Uma teorÍa eco-
¡erdeu $12 alÌuâlmente, tem uma nómica que descreve como os ln_
taxa de rendibilidade de 12 por vestidores racionais aplican asuâ
cenio ao ano. riqueza em dlferentes activos

Îâxa n¿tr¡ral de desemp¡ego, A taxa fina¡cel¡os .' ou seja como eles
de desemprego numa situaçáo em colocaûr â sua rlqueza numa..c€rr-
que as pressöes- p¿ùâ a subida e teira., Qnrtþlíe.
descida dos sajários e da inflaçáo Teolia do caminho aleatório (ra.n-
se comperrsarn, de modo que â in- d:om-ut(¡lk theory). Cada vez ¡rìais
flâçäo näo aumenta nem diminui. designada por teolia do m€Ecado
Dito de outra forma, a taxa de eficte¡¡t€. A opinião que sustenta
desemprego à quat a cr¡rva de que a totalidade da informaçao
Philltps de longo prazo é veitical. disponível cor¡enternente, já se

Taxas de câmbio flêúweis. LL4 sis - encontra incoæo¡êdâ ¡o prcço das
teûra de taxas de cãmbio entre paj âcçoes {ou de cut¡os activos}. por-
ses emque as tâx¿rs de câmbio såo ta¡to, o mercado de acções nåo
dete¡minâdasprincipalrnentepeias ofereceoportunidades derealiza¡
forçâs de mercado (i. e., pela ofertâ bons negócios que possam ser er¡,
e pela procura sem a intervençáo contradas através da análise da
do Estado na fìr(ação ou na manu- informação desactualizada ou
tençáo de r¡rna determinada estru- 'gasta" ou inforûaçáo íacilmente
tura das taxas de cãrnbioì. Tam- disponivel (como a recente varia-
bém designadas taxaa dê cÊmblo çao das cotaçòes). O preço das
flutua.rtes. Suando o Estado se acções pode contudo va¡iar com
abstêm de qualquer inte¡vençáo base em nouainforrnação. Se admi_
nos mercados cambiais, o sisteÍÌa ttmos que as hipóteses de boas
é desigiado sistenâ puro de tâxa e Íiás infoiûâções såo d€ 50 para
de câmbio flutuante ou câmbio flu- 50. entâo os preços dâs acções
tua¡rte li\,.re. seguiráo um "caminho aleatório",

isto é; há igual prol'abilídade de
sut irem ou descerem.

leoria do mercado eflclente. V.
teorla do cami¡rh¡ a¡eatótlo (das
cotações rra bolsa).

Teorlâ do valo¡ trabalho. A opt¡iâo,
frequer¡tein€rte associada a Ada¡n
Smith e Kirl Marx, de que qual-
quer bein dev€ria ser avaliado de
acoKio:apenas com a quantidade
de trabaÌho necessárjâ à sua pro-
dução.

T€oria dos jogo5. Uma análise das
situaióes que envolvem dois ou
mais participantes que toma.rn deci-
^:^-..-' que pero menos uma
parte dos interesses säo antagó-
nicos. Pode ser aplicada tânto à
interacção nos mercados oligopo-

. listas, como às situações de nego-
, clação, tais como greves ou conlli

to9 do género deþgos e de guerxa.
Teortâ r¡althnsiana do cresc¡'¡énto

da po!¡dlçeo. A hipótese, tnictal-
mente expressa por Thomas Mal-
thus, de que a tendência "natural"
da populaçãa é de ciescer mais
rapidamente do que a oferta.de
alimentos. Portanto, a oferta de
àllmentos per crp¿¿a, teduzir-se-
.iå au ìurrgo cìo tempo. consu-
tuindo um en'L¡ave ao crescimento
da populaçäo. Em geral, uma
perspectlva de que a populaçåo
tende a crescer mâis rapidamente
do que os rendimentos ou padrões
de vida.

leor¡a qua¡rtitativa. dos preços.
U¡na teoria da determinação do
produto e do nivel geraÌ de preços
que defende que os preços alte-
iarn-se proporcionalmente à oferta
de moeda. Uma abordagem mais
pmdente avançada peios moneta-
ristas sustenta que a ofertâ mone
tárÍa é o determinante principal
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le de das varlaçöes do PNB nominal.
(v. monets¡16¡i¡ol

Teorias clårElcas (em û¡acroeco¡o-
tnia). Teorias que dão relevo às

forças de autocorrecçãó na econo-

mla. Na abordagem clásstca, há
gerâtrr¡ente pler¡o emprego e as poli-

ticâ.s pa¡a esti.rm]la¡ aprocura agre-

' øad¡ näo tiÌn quqlqug! impacte no
' produto.
Îe¡mosde t¡oca (em comé¡cio i¡-

te¡úaclonal). Os termos "reals"
aos quais uma úação ver¡de os pro-

dutos que exporta e compra os

produtos que irnporta. São lguais
ao quoclente entre um indice de

preços de exportação € um indice
de preços de lmpoltaçáo,

lerra. Na econoûda clásslca e nee-

clássica um do.s três factores de

produçäo básicos (conjuntamente

com o tràbalho e o capital). De um
modo mals gera.l, considcra:se que

a-térra inclul os terrenos usados
para tns agricolas ou lndustrlais,
bem como os recursôs naturals
extraidos do solo ou subsolo.

îítülos. Uma expressäo usada para

designa¡ uma ampla variedade de

activos financeifos tais como
acçöes, obrigações, opçöes, e obri:
gaçoes de longo prâzo: mais con-

cretamente, o documento usado
para estabelecer a proprledade des-

ses activos.
îr¿nsferêtrcias do Þstado. Paga-

mentos feitos pelo Estado aos in-
dividuos. pelos quals estes nào

fornecem nenhuni sewiço em con-

traparttda. São exemplos. os pa-
gamentos da segurança social e o

subsidio de desemprego
T¡oca di¡ecta. A tl.oaâ dtecta de u¡¡¡

bem por outro sem utilizar dinhelro

ou qualquer melo de troca.
Usuta. A exlgêncla em relaçáo ao

dinheiro emprestado de uma taxa
de juro êuperior a um máxlmo
legal.

Uttlldade (tarrrbém uttlidade totql).
A satisfação total resultante do

, consurno dèbenÊ ou serviços. corr-

flonta¡ com ut¡lldade nrarglnal,
qr¡e é o acréscimo de utilldade
resultante do acréscimo unitá.rio
do consumo de um bem.

üttlidade ma¡gltral (tt¡4. O acrés-

cimo de satisfação resultante do

consu{ro de r¡ma unidade adicio-
nal de um ben, malltendo-se cons-

tartes a6 quanüdades consumi-
das dos restantes bens.

Ut td¡de ma¡glÍsl de.crescetrte, lel
da. A lei segundo a quâl quanto

malor é o consumo de um qual-
quer bem, menor é a sua utilidade
marginal.

Vclor ac¡eÊce¡¡tado (valor ¡dlclo-
nado, B¡). A diferença entre o va-

lor dos bens produzidos e o cus-
tos das ¡natérias primas e servi-

ços utllizados para os produzir.
Num páo de $l que tr¡clui $0,60
decustos em trigo e outras maté-

rias, o valor acrescentado é $0,40.
O valor acrescentado é constltu-
ído pelos sâ1á¡los, Juros e lucros
acrescentados à produçao pela em-

p¡esa ou ramo de actlyi9î.qg: 
.

Valo¡ actùal (de um actlvo). Valor
presente de um activo que produz

um fh¡xo de rendimentos ao longo

do tempo. A avaliaçåo desse fluxo
temporal de rendimentos exige o

cálculo do valor actual de cadâ uln
dos componentes do rendimento,
através da apllcaçäo de uma taxa
de actualizaçáo (ou taxa de j uro)

aos rendimentos futuros.
v¿lor intrltrseco (do dinheiro).

O valor mercantil de uma moeda
(p. e., o valor de mercado da quan-
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tidade de cobre contida numa
moeda de cobre)-

valorizaçio (de uma moeda). V.
desvalorlzaçeo (de uma moeda) .

Valorizageo. V. Reyalo¡i¿ação.
Va¡tagem absotrta (em còmércio

l¡te¡t¡aclon¡l). A capaòidade do
país A pa¡a produzir um bem mais

eflcientemente (i, e., com maior
produto por unidade de factores
de produção) do que o país B.
Possulr essa Ëntagem absoluta
não signiffca neiessa¡lamente que

A possa exportar com ê)dto esse

bem para B. O pais B pode ainda
ter a va¡tagem comparatfi,.a.

v¡lt¡gem com.paratlva (em cor¡ér-
cio intc¡[acio¡al). A lei da van-
tâgem compa¡ativa indica que um
país deve especializ¿rr-se na pro-

dução e exportação das mercado-

das que pode produzlr com custos

rebatltojnøúe tuAeljores e que deve

lmporta¡ os bens que produz com

custos relot¿¡-r@n¡€nte superiores.

É portalto uma va.rltagem compa-

rativa e não uma va.r¡tågem abso-

luta, que deve ditá a estrutura do

comércio.
variaçÉo ¡¡ ofe¡ta ús. variaçáo da

qua¡tidade oferecld¡. Est"a distin

çao é idêntica à da procura, por-
tanto, v. va¡lação !a procr¡ra us.

variação da quar¡tidade procu-
rad¡.

variaçóo na p¡oct¡¡a us. variaçåo d¿

quaîtídade procr¡¡ada. Uma va-
riaçáo da quantldade que os com-
pradores procura¡n motlvada por
qualquer razäo que náo uma va-

riação dos preços (p. e., aumento
do rendimento, mudarrça de gos-

tos, etc.) é uma "variaçäo na pro-
cura". (Em termos gráficos, é uma
deslocaçäo da curva da procura.)

Se, pelo contrário, a decisáo de
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comprar mals ou menos é motlvâ-
. da por uma varlaçäo dos preços

dos bens, entäo é uma "variaçào

'da quantidade procurada". (Em

termos g'áûr'os, t rma varlâção nâ
: quânudade procu¡âda é uma des-

: locaçã.o ao longo de uma cuwa de'' 
procura que não se âlterou.l

Va¡iÂvela induzidae. V. v¿tlávela
:: çxte¡¡as ¡rs. ya¡lâvel8 ttrdurtdss.

, va¡lâvel exógena us. va¡iável endô'
, ge¡rs. V. v¡rlåv€l exte¡na rrs. rra-

¡lévcl lnduzlda.
V¡riêvel exte-na ús. yadlvel lnat¡-

zlda: Variáveis externas säo deter-

minadas po¡ condições exterlofes
à economia. Estão em contrastc
com as var¡ávels lndüzldrs, as
quåis sâo determir¡adas pelo fun-
cionânerto tnterno do slstema
económlco. Alterações meteoroló-
gicas são externas: va¡iações no
consrÆo sào lrequentemenûe indu-
zidas por !,.a¡iações no rendimento.

Verlåvel. Uma gra¡deza com i¡rteres€e

que pode ser deÍìnida e medlda.
As va-riâveis lmporta¡rtes em eco-

nofr¡la i¡ìcluem os preços, as qu¿m-

ttdades, as +"axas dejuro, taxas de

câmbio, a riqueza, etc.

velocldade da. aoeda. Ao exercer a
funçào de lnstrumento de troca,
o dinhefro circula do òomprador
para o vendedor, para um novo
comprador e assim por dtante.
A sua "veloctdade dectrculaçåo1
dlz respelto à "raptdez" -d€ôte moïl-
menio. A v€¡ocldade tcndimento
do dlnhel¡o, é deftntda como o
PNB dividido pelo total da oferta
de moeda par.a o periodo em qrr€s-

táo,ouY=PxQlM=PNB/M.


