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INTRODUÇÃO 



DEZ PRINCÍPIOS DA 

ECONOMIA 



Economia 

   A palavra economia vem do grego “aquele 

que cuida da casa”: oposição à política. 

  

 Chamaremos “aquele que cuida da casa” 

de “indivíduo” ou “família”. 



Dez Princípios da Economia 

• Tanto um indivíduo quanto uma economia 

precisam fazer escolhas:  

• Quem irá trabalhar? 

• Que bens e serviços serão produzidos, e em 

que quantidade? 

• Que recursos deverão ser usados na 

produção? 

• A que preço esses bens e serviços serão 

vendidos? 



Dez Princípios da Economia 

Recursos Escassos:  

• A gestão dos recursos da sociedade é 

importante porque esses recursos são 

escassos. 

• Escassez significa que a sociedade tem 

recursos limitados e não pode produzir todos 

os bens e serviços de que gostaria. 



Dez Princípios da Economia 

A Ciência Econômica estuda a alocação de 

recursos escassos por uma sociedade.  



Dez Princípios da Economia 

• Como as pessoas tomam decisões? 

• As pessoas enfrentam tradeoffs. 

• O custo de uma coisa é aquilo de que você 

abre mão para obtê-la. 

• Pessoas racionais pensam na margem. 

• Pessoas respondem a incentivos. 



Dez Princípios da Economia 

• Como as pessoas interagem umas com as 

outras? 

• Comércio (trocas) pode melhorar a vida de 

todos (mas não sempre). 

• Os mercados (ambiente onde as trocas 

ocorrem) são em geral uma boa forma de 

organizar a atividade econômica (mas não 

sempre). 

• Os governos podem às vezes melhorar o 

resultado econômico da sociedade (mas não 

sempre). 



Dez Princípios da Economia 

• Quais são as forças e tendências que 

afetam a economia como um todo?  

• O padrão de vida depende da produção de um 

país. 

• Os preços aumentam quando o Governo 

imprime muito dinheiro. 

• Existe um tradeoff de curto prazo entre 

inflação e desemprego. 



Princípio #1: Os indivíduos enfrentam 
tradeoffs 

“Não existe almoço grátis!” 



A tomada de decisões exige que se abra 

mão de um objetivo para se obter outro. 

Princípio #1: Os indivíduos enfrentam 
tradeoffs 

Para obter algo, em geral temos de abrir mão 

de outra coisa. 

• Armas v. manteiga 

• Alimentação v. vestimenta 

• Lazer v. trabalho 

• Eficiência v. equidade 



Princípio #1: Os indivíduos enfrentam 
tradeoffs 

• Eficiência v. Equidade 

• Eficiência significa que a sociedade obtém o 

máximo possível dos seus recursos escassos. 

• Equidade significa que os benefícios desses 

recursos são distribuídos de forma justa entre 

os membros da sociedade. 



Princípio #2: o custo de uma coisa é 
aquilo de que você abre mão para obtê-
la 

• A tomada de decisão exige que se 

compare custos e benefícios de diferentes 

alternativas 

• Fazer faculdade ou trabalhar? 

• Estudar ou sair com os amigos? 

• Ir para a aula ou dormir até mais tarde? 

• O custo de oportunidade de uma coisa é 

aquilo de que você abre mão para obtê-la. 



• Mudanças marginais são pequenas: 

ajustes incrementais em um plano de ação. 

A tomada de decisões é feita ao se 

comparar custos e benefícios na 

margem. 

Princípio #3: Pessoas racionais pensam 
na margem 



Princípio #4: As pessoas respondem a 
incentivos 

• Mudanças marginais em custos e 

benefícios geram uma resposta dos 

indivíduos. 

• A escolha de uma alternativa em 

detrimento a outra ocorre quando o 

benefício marginal da alternativa é maior 

do que o seu custo marginal. 



Princípio #5: O Comércio pode melhorar 
a vida de todos 

• As pessoas se beneficiam quando podem 

fazer trocas umas como as outras. 

• A competição resulta em ganhos de troca. 

• O comércio permite que os indivíduos se 

especializem naquilo que fazem de melhor. 



Princípio #6: Os mercados são em geral uma boa 
forma de organizar a atividade econômica 

• Uma economia de mercado aloca recursos 

através das decisões descentralizadas de 

diversas firmas e indivíduos, que interagem 

em mercados de bens e serviços. 

• Indivíduos decidem o que comprar e para 

quem trabalhar. 

• As firmas decidem quem contratar e o que 

produzir.  



Princípio #6: Os mercados são em geral uma 
boa forma de organizar a atividade 
econômica 

• Adam Smith observou que indivíduos e 

firmas interagem no mercado como se 

guiados pela “mão invisível”: 

• Como indivíduos e firmas olham os preços ao 

decidir o que comprar e vender, eles levam em 

consideração os custos das suas escolhas. 

• Como resultado, os preços levam os agentes a 

tomar decisões que maximizam o bem-estar 

social. 



Princípio #7: Os governos podem às 
vezes melhorar o resultado econômico 
da sociedade 
• Ocrre uma falha de mercado quando o 

mercado não consegue alocar os recursos 

de forma eficiente. 

• Quando o mercado falha, o governo pode 

intervir para promover eficiência e 

equidade. 



Princípio #7: Os governos podem às 
vezes melhorar o resultado econômico 
da sociedade 
• Falhas de mercado podem tem duas 

causas. 

• Externalidade: impacto direto das ações de um 

agente econômico (indivíduo ou firma) sobre o 

bem-estar de outro agente. 

• Poder de Mercado: capacidade que um agente 

pode ter de alterar significativamente os 

preços de mercado.  



Princípio #8: O padrão de vida depende 
da produção do país 

• O padrão de vida pode ser medido de 

diferentes formas: 

• Comparação de rendas individuais 

• Comparação do valor de mercado total da 

produção de um país 



Princípio #8: O padrão de vida depende 
da produção do país 

• Quase toda a variação no padrão de vida é 

explicada por diferenças na produtividade 

dos países.. 

• Produtividade é a quantidade de bens e 

serviços produzida em uma hora de 

trabalho. 



Princípio #9: Os preços aumentam 
quando o Governo imprime muito 
dinheiro 
• Inflação é um aumento no nível geral de 

preços na economia. 

• Um dos motivos da inflação é o 

crescimento na quantidade de dinheiro na 

economia. 

• Quando o governo cria uma grande 

quantidade de dinheiro, o valor da moeda 

tende a cair. 



Princípio #10: Existe um tradeoff de 
curto prazo entre inflação e 
desemprego 
• A Curva de Phillips ilustra o tradeoff entre 

inflação e desemprego. 

Inflação  Desemprego 

 É um tradeoff de curto prazo. 



Resumo 

• Quando indivíduos tomam decisões, eles 

enfrentam tradeoffs entre objetivos alternativos. 

• O custo de uma ação é medido em termos das 

oportunidades de que se abre mão. 

• Pessoas racionais tomam decisões comparando 

custos marginais e benefícios marginais.  

• As pessoas mudam seus comportamentos em 

resposta aos incentivos a que estão submetidas. 



Resumo 

• Trocas podem ser benéficas para todas as 

partes. 

• Mercados são em geral uma boa forma de 

coordenar trocas entre as pessoas. 

• O governo pode melhorar resultados de 

mercado se há alguma falha de mercado or 

se o resultado de mercado apresenta 

desigualdade. 



Resumo 

• Produtividade é o determinante principal do 

padrão de vida. 

• O crescimento da moeda em circulalção na 

economia é um determinante fundamental 

da inflação. 

• A sociedade enfrenta um tradeoff de curto 

prazo entre inflação e desemprego.  


