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The circular flow of income or circular flow is a model 
of the economy in which the major exchanges are 
represented as flows of money, goods and services, 
etc. between economic agents. The flows of money 
and goods exchanged in a closed circuit correspond 
in value, but run in the opposite direction[2]. The 
circular flow analysis is the basis of national 
accounts and hence of macroeconomics. 
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O FLUXO CIRCULAR DA RENDA ENTRE OS AGENTES ECONÔMICOS FAMÍLIAS E EMPRESAS NOS DIFERENTES TIPOS 

DE ECONOMIA. INTRODUÇÃO À CONTABILIDADE NACIONAL. PELO MODELO DE INSUMO-PRODUTO [ INPU-

OUTPUT]. TERMINOLOGIA MACROECONÔMICA.SETOR FINANCEIRO. MOEDA E BENS ECONÔMICOS.  

TERMINOLOGIA MACROECONÔMICA BÁSICA 
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TERMINOLOGIA MACROECONÔMICA. As famílias possuem e vendem fatores de produção, terra – capital - trabalho  

e tecnologia ou know-how às firmas. As firmas produzem e vendem bens e serviços às famílias. As despesas das 

famílias são as receitas das firmas. As receitas das firmas correspondem ás despesas das famílias. O objetivo das 

famílias é maximizar o consumo. O NÍVEL DO CONSUMO MEDE O NÍVEL DO BEM ESTAR ECONÕMICO. A renda das 

famílias se compõe de salários, juros, alugueis, dividendos, lucros e transferências. As despesas das famílias são os 

seus gastos em consumo. Transferência é um recebimento sem contrapartida. O EQUILIBRIO DA RENDA NACIONAL. 

Há três possibilidades a considerar, conforme o tipo de economia. 1. ECONOMIAS FECHADAS SEM GOVERNO: Nas 

economias fechadas sem governo, a renda nacional, que mede o nível de atividade da economia e do emprego, 

estará em equilíbrio quando. a poupança das famílias for igual ao investimento das empresas [S=I]. 2. ECONOMIAS 

FECHADAS COM GOVERNO: Nas economias fechadas com governo, a renda nacional estará em equilíbrio quando, a 

poupança mais os tributos forem iguais aos investimentos mais as despesas públicas [S+T= I+G}. 3. ECONOMIAS 

ABERTAS COM GOVERNO. Nas economias abertas com governo, a renda nacional estará em equilíbrio quando os 

investimentos das empresas mais as despesas públicas mais as exportações [I+G+X]forem iguais à soma dos tributos 

com a poupança das famílias mais as importações [S+T+X}. POPULAÇÃO ATIVA é o contingente populacional entre 15 

e 65 anos apto para o trabalho. FORÇA DE TRABALHO é a parte da população ativa que está empregada ou procurando 

emprego. NAS ECONOMIAS EM EQUILÍBRIO O NÍVEL DO EMPREGO É CONSTANTE. Isto cria um problema porque os 

níveis possíveis de emprego são três: 1. PLENO EMPREGO quando 95% da FORÇA DE TRABALHO estiver empregada 

e 5% desempregada, mas procurando emprego. Quem para de procurar emprego sai da força de trabalho, não é mais 

desempregado. 2. ABAIXO DO PLENO EMPREGO, quando o desemprego superar os 5% da mão de obra. DESEMPREGO 

DISFARÇADO OU SUBEMPREGO é quando as pessoas estão ocupadas em atividades não compatíveis com seu nível 

de escolaridade ou formação profissional, ou seja, quando estão ocupadas em ocupações de baixa remuneração, 

considerado o seu nível de formação. 3. ACIMA DO PLENO EMPREGO é uma situação inflacionária, gerada por excesso 

de procura de bens e serviços, que leva as firmas a competirem por fatores de produção escassos, elevando seus 

custos de produção e os preços de venda de seus produtos. MEDIDAS CONTRA O DESEMPREGO.  Se a economia 

estiver em equilíbrio, com emprego abaixo do pleno, isto é, ocupando menos do que 95% da força de trabalho, é 

necessário elevar o nível de atividade para recuperar o emprego. Isto pode ser feito reduzindo-se os VAZAMENTOS 

[S, T e M] e/ou aumentando as INJEÇÔES [I, G, X]. Os vazamentos são a poupança, os tributos e as importações. As 

injeções são as exportações, os investimentos privados e as despesas públicas. OS INVESTIMENTOS PODEM SER 

ESTIMULADOS PELA REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS. UMA DESVALORIZAÇÃO CAMBIAL, elevação do preço do dólar, 

por exemplo, desestimula as importações, que matam o emprego nacional, e estimula as exportações, que geram 

emprego interno. Podemos controlar importações por proibições, embargos, tarifas ou cotas ou por política de longo 

prazo de substituição de importações e reindustrialização, no caso de ter havido desindustrialização causada pelo 

setor externo. As exportações podem ser estimuladas pela elevação da qualidade dos produtos ou por subsídios 

governamentais ou desvalorização cambial. Os impostos e as importações comprimem a economia e o emprego. As 

despesas públicas e as exportações e os investimentos privados estimulam a economia e o emprego. INVESTIMENTOS 

DIRETOS ESTRANGEIROS são firmas estrangeiras que se estabelecem no país, por sua conta e risco, atraídas pelo 

mercado interno ou pela disponibilidade de mão de obra mais barata ou mais qualificada que em seus países. Criam 

empregos nos países hospedeiros e desempregam em seus países de origem. Equivalem a importações de bens de 

capital sem despesas cambiais. A GLOBALIZAÇÃO da economia mundial estimula esse tipo de investimento em todo 

o mundo. IMIGRAÇÃO SELETIVA é a contratação de mão de obra qualificada no exterior. BRAIN DRAIN é a exportação 

de cientistas, de profissionais ou mão de obra altamente qualificados para países onde sua remuneração é maior do 

que no país de origem. RESTRIÇÕES ECOLÓGICAS são os obstáculos à utilização econômica dos recursos naturais 

visando sua conservação. Elevam os custos de produção ou impossibilitam certos empreendimentos. No 

desenvolvimento sustentado acatam-se directivas ecológicas. O SETOR FINANCEIRO, coloca-se ao lado dos três 

SETORES REAIS DA ECONOMIA AGRICULTURA, INDUSTRIA E SERVIÇOS. A hipertrofia do setor financeiro, uma das 

características das economias contemporâneas, prejudica a economia real que visa a produção de bens e serviços, 

escassos e essenciais à sobrevivência humana. DUMPING é vender no exterior produtos industriais a preços 

artificiosamente deprimidos para desestabilizar os competidores e desestimular as produções nacionais. A China 

pratica dumping, sistematicamente, por manipulação cambial e robotização de sua produção.  
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