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“A moral, pode-se dizer, representa o modo como as pessoas gostariam que o mundo 
funcionasse – enquanto a Economia [representa o modo] como ele realmente funciona.” 

LEVITT, Steven D. DUBNER, Stephen J. Freakonomics. New York: HarperTorch, 2006. 

 

  

O que é Economia?    Você está iniciando seus estudos de Economia, e talvez já tenha se 

perguntado: o que é Economia? A Economia é uma ciência que surge a partir de uma questão 

aparentemente muito simples: a alocação de recursos escassos. Por recursos, entende-se não apenas 

dinheiro e recursos financeiros, mas também disponibilidade de matéria-prima, trabalhadores, terrenos 

etc. E, como bem se sabe, os recursos são limitados. Ainda que você seja a pessoa mais rica do mundo, sua 

conta bancária tem um valor que indica a quantidade máxima de recursos que você pode comprar (mesmo 

que ela seja, nesse caso, enorme). Como é possível, portanto, viver em um mundo com recursos escassos? 

Escassez não diz respeito apenas à potencial falta de algo, mas simplesmente à sua limitação, ou seja, ao 

fato de que esse “algo” não pode ser utilizado irrestritamente, é finito. É verdade que existem alguns bens, 

indispensáveis a todos nós, e dos quais se pode dispor à vontade, sem que se chegue a uma situação de 

escassez: os chamados “bens livres”. Exemplos possíveis são o ar que respiramos, a luz do sol, etc. Para os 

povos primitivos, os bens livres eram muito mais numerosos: nossos índios, antes de Cabral, tinham ampla 

provisão natural de água ou de produtos de coleta ou de caça, sem temor de exaustão. Com o crescimento 

da população, os bens livres vão rareando; hoje em dia, mesmo o ar puro vai se tornando cada vez mais 

escasso. Os bens não livres, caracterizados pela escassez, são chamados de “bens econômicos”; em geral 

são objeto de troca, e têm um preço no mercado. Aí se inserem todos os tipos de bens que você puder 

imaginar: laranjas, iPhones, biquínis, DVDs etc. 

A palavra “economia” tem sua origem nas palavras gregas “oikos” (fortuna, riqueza, propriedade) e 

“nomos” (regra, lei, administração), ou seja, envolve a administração, ou forma de exercício, de atividades 

relacionadas à riqueza, ou seja, à produção e distribuição de bens e serviços necessários aos diversos 

aspectos da vida humana em sociedade. Na linguagem moderna, a palavra tem duas acepções distintas, 

que em português representamos por Economia, com “E” maiúsculo, e economia, com “e” minúsculo. (Em 

línguas como o inglês, há uma palavra diferente para cada uma delas: economics, para Economia, e 

economy, para economia). Com letra minúscula, economia (“uso eficiente de recursos materiais”, como no 
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dicionário) é justamente o objeto de estudos da Economia com “E” maiúsculo; está é a ciência, o campo de 

estudos que se preocupa com o funcionamento da “economia”.  

Costuma-se definir a Economia, em princípio, como a ciência que estuda a alocação de recursos 

escassos. Ou seja, que estuda como as sociedades dispõem dos recursos existentes, que são, 

evidentemente, limitados, para tornar disponíveis os bens e serviços necessários à satisfação das 

necessidades e desejos das pessoas. Se há escassez, se os recursos são finitos — enquanto as necessidades 

e desejos são ilimitados —, então é preciso escolher. Isso fica claro no nível individual: se você tem um 

salário e vai ao supermercado para gastá-lo, você tem que decidir o que comprar, pois não pode levar tudo 

o que gostaria; terá que escolher quais as necessidades ou desejos irá satisfazer com suas compras. Da 

mesma forma, se você é um empresário, terá que escolher a melhor maneira de aplicar seus recursos 

escassos: o que produzir, como produzir, etc. Também as coletividades fazem escolhas, a todo momento, 

explícita ou implicitamente. Uma escolha básica é a que se faz entre presente e futuro. Por exemplo: deve-

se investir mais em aumento de capacidade produtiva (o que possibilitará crescimento do consumo mais 

tarde, beneficiando gerações futuras), ou favorecer o consumo atual, da geração presente?  O governo 

deve construir mais estradas, ou conceder aumentos ao funcionalismo?  O objeto da Economia é, em 

grande parte, o estudo de processos de escolha como os referidos acima.  

Economia positiva e economia normativa.  A tomada efetiva de decisões de escolha nem sempre é 

fácil, como sabemos, especialmente quando envolve coletividades.  Diferentes pessoas têm opiniões e 

interesses distintos; a escolha nesse caso envolve uma compatibilização de diferentes objetivos, ou 

distintos juízos de valor (ou juízos morais, como na citação que vai na epígrafe deste texto). Isso pertence 

ao campo da chamada Economia “normativa”.  Por outro lado, enquanto fazem teorias para explicar a 

realidade, analisar e explicar os fenômenos econômicos tais como são, os economistas estão no campo da 

chamada Economia “positiva”.   

 Vamos dar um exemplo. Imagine que você leia uma notícia que diz: “o preço do feijão 

subiu 15% nos últimos três meses, o que pode ser atribuído à redução da produção pela escassez 

de chuvas nas áreas produtoras”. É uma afirmativa sobre uma questão de fato: houve um 

aumento de preços, e se oferece uma explicação para ele. É possível que haja divergência sobre 

essa explicação — outros analistas podem julgar que a causa da alta de preços foi um aumento no 

preço do óleo diesel, por exemplo, onerando o custo de transporte. Essa divergência poderá, em 

princípio, ser dirimida por uma análise cuidadosa dos dados, resolvendo a questão de forma 

objetiva. Ou não: poderão persistir interpretações distintas, se os analistas não chegam a um 

consenso. De qualquer forma, estamos no campo da Economia positiva, da análise das coisas 

como são. Mas, se consta da notícia a opinião do jornalista de que, diante da subida de preços, o 

governo deveria subsidiar o preço do feijão para as famílias mais pobres, isso é uma prescrição de 
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política; uma proposição de Economia normativa, portanto. Trata-se agora das coisas como devem 

ser, e não como são.  

 

 

Em princípio, as análises da Economia positiva devem pautar-se pela objetividade 

científica; elaboram-se teorias e modelos explicativos, a partir de certos pressupostos, e esses 

modelos e teorias são submetidos à validação empírica, pelo confronto de suas conclusões com a 

realidade concreta — por meio da coleta e análise de dados estatísticos, por exemplo. Se 

validados, revelam-se corretos; se não, será necessário buscar novos modelos ou teorias 

explicativas. Tudo sem a intromissão de juízos de valor.  

(É necessário atentar, no entanto, para o fato de que o economista, e de modo geral o 

cientista social, dificilmente pode ser tão objetivo e neutro quanto o físico, por exemplo, quando 

este analisa a estrutura da matéria. O cientista social pertence à realidade que analisa, tem, em 

relação a ela, opiniões, juízos de valor e interesses, como qualquer outro agente econômico. 

Sendo humano, pode, eventualmente, ser influenciado por essas suas posições — ainda que 

inconscientemente — quando faz uma análise que se pretende científica e objetiva.)  

Quando estão envolvidos no desenho e aplicação de políticas econômicas — ou seja, em ações do 

Governo na área econômica — os economistas estarão, tipicamente, praticando Economia normativa, 

buscando agir sobre a realidade, impulsionando-a em determinada direção.  Em que direção? Quais as 

metas e objetivos que se pretende atingir?  No mais das vezes, haverá posições divergentes a esse respeito. 

Por exemplo: vimos que o valor do dólar em reais (a taxa de câmbio) variou significativamente, nos últimos 

anos: a cotação da moeda norte-americana caiu de uma média de R$ 3,40 / US$ 1, no segundo semestre de 

2002, para metade desse valor (R$ 1,70 / US$1), no primeiro semestre de 2008, e voltou a subir 

recentemente para uma patamar próximo de R$ 2,30. A valorização do real (dólar mais barato) trouxe 

perda significativas para alguns (como exportadores, ou produtores nacionais de artigos importados) e 

ganhos para outros (consumidores de produtos importados, turistas no exterior).  E o oposto sucedeu 

quando da recente desvalorização (dólar mais caro): exportadores ganharam, consumidores de importados 

perderam.  Supondo que o governo pudesse adotar medidas para conter as altas e baixas do dólar  (uma 

suposição duvidosa, cabe notar), certamente haveria interesses e posições diametralmente opostos, em 

relação a tal política. É nesse sentido que se costuma dizer que a política econômica é uma arte: a arte de 

conciliar interesses e posições muitas vezes conflitantes, compondo uma resultante que seja aceitável pela 

maioria, e vantajosa para a coletividade.      
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Alguns princípios básicos. O manual introdutório de Gregory Mankiw enuncia, em seu primeiro 

capítulo, o que o autor chama de dez princípios básicos de Economia. Comentaremos aqui os oito primeiros 

desses pontos, particularmente relevantes para o nosso contexto.  

 

 

 1.  Escolhas e trade-offs.   

 Dado que os recursos são escassos, é necessário escolher, como vimos. No processo de escolha, os 

agentes econômicos — indivíduos, empresas, etc. — enfrentam trade-offs (um termo um tanto difícil de 

traduzir por uma só palavra, como já notamos). Ou seja: enfrentam a necessidade de um cotejo entre 

fatores que de alguma forma se opõem (sendo necessário sacrificar um em prol de outro), a fim de atingir a 

melhor combinação.  Um arquiteto, por exemplo, frequentemente enfrenta um trade-off entre a 

funcionalidade e a beleza de uma edificação. E todos nós, em nossas decisões diárias de consumo, nos 

defrontamos com trade-offs de várias naturezas: juntar dinheiro ou gastar já? Gastar mais em pizzas ou em 

idas ao cinema?  

 Empresários, em suas decisões relativas à produção, deparam-se também com inúmeros trade-offs. 

Digamos que um produtor rural contempla fazer um investimento para expandir a produção. Seus 

recursos para esse investimento são limitados, pois ele dispõe de uma dada quantia de dinheiro. 

Contudo, sua fazenda demanda gastos diversos, tais como a compra de novas máquinas 

colheitadeiras, contratação e capacitação de empregados adicionais, mais insumos, como 

fertilizantes e sementes, visando aumentos de produtividade, etc. Isso indica que suas 

necessidades são, se não ilimitadas, muito amplas. Desse modo, ele deve realizar a escolha da 

melhor alternativa possível para aplicar o capital disponível no momento, levando em conta as 

possibilidades existentes, sua informação sobre elas, e a disponibilidade de recursos.1 E é claro 

que a opção por uma alternativa — uma determinada aplicação de recursos — significa a não 

adoção de outras. Há um trade-off envolvido.   

A escolha é uma questão básica em Economia; e trade-offs são uma característica intrínseca do 

processo de escolha.   

 2. Trade-offs e o “custo de oportunidade”.    

 As escolhas dos agentes econômicos envolvem trade-offs; em geral, é necessário sacrificar uma 

alternativa, para se obter o que se escolheu. Nesse sentido, pode-se dizer que, do ponto de vista 

econômico, o custo da alternativa escolhida é dado pelo valor da alternativa que foi preterida. “Custo de 

                                                 
1
 Com respeito a informação, cabe mencionar aqui um aspecto importante, que será ressaltado mais tarde: a 

obtenção de informação envolve custos; e muitas decisões são tomadas com informações incompletas, ou 
assimétricas — alguns agentes detêm mais informações do que outros. Nos últimos anos, muitos economistas 
têm-se dedicado a analisar os efeitos dessas assimetrias de informação sobre o funcionamento dos mercados.  
 



5 

 
oportunidade” é, como vimos em texto anterior, a expressão que se usa para indicar tal forma de definir o 

custo de uma ação. Se você considera a opção de ficar em casa estudando ou sair com os amigos, o custo 

de oportunidade de sua saída serão as horas de estudo que você vai perder (e os benefícios que tiraria 

disso).   É, portanto, o que se “perde” (ou se deixa de ganhar) ao fazer uma escolha qualquer.   

 O custo de oportunidade é um dos conceitos mais fundamentais da teoria econômica (e às vezes 

ignorado na prática, dando origem a decisões incorretas, como vimos antes). “Custo”, em Economia, 

significa, essencialmente, custo de oportunidade. É uma visão distinta da do contador, por exemplo, para 

quem custos são, em princípio, os de natureza monetária. Num investimento, por exemplo, os custos 

apurados na contabilidade sãos os dispêndios incorridos pelo empresário — compra de máquinas e 

equipamentos, juros de financiamentos, etc. Já o economista procurará analisar, por exemplo, os lucros 

que o empresário deixou de ganhar em oportunidades alternativas de investimento. Ou, numa perspectiva 

mais ampla, os custos sociais do investimento, que incluirão, por exemplo, os danos ao meio ambiente 

trazidos pelo estabelecimento e operação de uma nova instalação produtiva.    

 3. Escolha e decisão “na margem”.  

 Esse é outro conceito da maior importância em Economia: muitas escolhas e decisões econômicas 

só têm sentido se feitas na margem, ou seja, considerando não grandezas totais (como custos ou receitas), 

mas os acréscimos a esses valores associados à decisão considerada.  

 Um exemplo, já referido antes, torna a Ideia mais clara. É o caso de viagens aéreas quando a venda 

de passagens, ao preço normal, deixa lugares vagos nos aviões. Nesse caso, o custo de transportar uma 

pessoa adicional — ou seja, o custo marginal — é irrelevante para a companhia aérea. Valerá a pena, 

então, oferecer os assentos que ficariam vagos a preços muito inferiores ao normal, o que traz para a 

companhia ganhos de publicidade e de conquista de novos passageiros. A venda de passagens a preços 

simbólicos é, nesse caso, uma decisão economicamente racional, que não traz prejuízo ao empresário, e 

não deve, assim, ser vista como uma prática de concorrência desleal (como o dumping, que é uma venda a 

preços abaixo do custo).   

Podem-se racionalizar muitas decisões empresariais a partir de uma comparação entre o custo 

marginal e a receita marginal.  Suponhamos, por exemplo, que uma montadora produza, em suas fábricas, 

200.000 carros por ano. Com um aumento de demanda, considera-se a possibilidade de aumentar a 

produção, no curto prazo, para 220.000, sem expandir as instalações produtivas. A decisão racional sobre 

isso levará em conta o custo marginal desse aumento de produção (que poderia envolver, por exemplo, 

turnos extras) e a receita marginal que o produtor poderá ter com o aumento de vendas. Quem estudar 

Microeconomia verá a importância do cálculo marginal em várias questões importantes, como na 

determinação de preços.  

 Voltando ao exemplo anterior de água e diamantes. Quando consideramos o benefício trazido por 

um balde de diamantes e um balde de água, o relevante é considerar o benefício marginal de cada um. 

Qual traz maior benefício marginal? Depende. Se uma pessoa estiver morrendo de sede num deserto, e não 
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for possível trocar imediatamente os diamantes por água, o que ela escolheria? Certamente a água — que, 

portanto, tem para esse indivíduo um benefício marginal superior ao das pedras preciosas. Mas, à medida 

que for saciando sua sede, o benefício trazido pela água irá diminuindo, e o interesse nos diamantes 

passará a ser maior. O benefício marginal da água é, portanto, decrescente. E o processo de escolha é, 

como fica claro nesse exemplo, afetado pelo fato de o benefício marginal ser decrescente. Essa é outra 

ideia importante, em Microeconomia: o ganho marginal derivado do consumo de um dado bem (ou a 

utilidade marginal, como se diz em Microeconomia) decresce, em geral, com a quantidade consumida.  

4.   Decisões e incentivos   

 Este é um princípio importante do raciocínio em Economia: os agentes econômicos respondem a 

incentivos. É uma decorrência do pressuposto da racionalidade dos agentes, como vimos, e também uma 

implicação do ponto 2, acima. Uma vez que as pessoas analisam e comparam custos e benefícios ao tomar 

decisões, seu comportamento e suas escolhas podem mudar quando mudam os custos ou os benefícios 

envolvidos. Ou seja, quando se altera o sistema de incentivos.  

 Se o preço das bananas sobe, há um incentivo maior para que as pessoas comprem outras frutas, já 

que aumentou o custo de comprar bananas. Por outro lado, o preço mais alto das bananas trará estímulo 

aos que cultivam a fruta, os quais tenderão a aumentar sua produção, possivelmente investindo na 

expansão da plantação, contratando mais mão-de-obra, etc., buscando ganhar mais com suas vendas. 

Haverá, assim, tanto incentivos ao consumo quanto à produção.  

 Não existem apenas incentivos financeiros: pode haver incentivos morais, por exemplo. A 

desaprovação social a certas práticas, como a de jogar detritos nas ruas, faz com que pessoas bem-

educadas as evitem. A conscientização quanto a questões ambientais tem induzido mudanças de 

comportamento, no sentido da preservação do meio ambiente.  Quando tomamos decisões, portanto, 

levamos em consideração não apenas o custo de oportunidade de cada escolha ou a análise “marginal” 

dessa escolha, mas também os incentivos, positivos ou negativos, associados a certas opções.  

5.  Especialização na produção e trocas 

  Numa coletividade onde há especialização de funções e trocas entre produtores, todos podem 

viver melhor do que num mundo onde cada um produz tudo o que consome.  Se o padeiro faz só pães, o 

sapateiro sapatos, e o alfaiate roupas, a produção desses itens será em geral   mais eficiente do que se cada 

produtor fabricasse todos eles. Com a especialização de funções, cada um pode se dedicar àquilo que sabe 

fazer melhor, e a produção será, assim, maior do que no caso em que todos produzem tudo. A 

especialização está associada à troca: cada um produz seu artigo e o vende, e com o produto da venda 

compra os demais artigos para seu consumo. Como a produção é maior, com a especialização de funções, 

em princípio todos podem viver melhor. (Todos podem ganhar com especialização na produção e trocas 

entre os produtores, mas não necessariamente todos ganham, como você verá quando estudar o princípio 

das vantagens comparativas).  Essa é uma proposição da maior importância: o comércio entre produtores 

pode melhorar a vida de todos.  
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 6. Trocas e mercados 

 Qual é a melhor forma de se organizar o sistema de especialização de funções e trocas entre 

produtores? Pode-se argumentar que, na maioria dos casos (mas não todos), isso é feito de forma mais 

eficiente pelo funcionamento livre dos mercados, sendo a alocação de recursos determinada, de forma 

descentralizada, pela interação entre os agentes econômicos, cada um tomando decisões guiado pelos seus 

próprios interesses e pela sinalização dada pelos preços.  

Não é necessário, por exemplo, que haja uma autoridade que determine quais e quantos pães as 

padarias de uma cidade vão produzir, e como irão organizar sua atividade produtiva. É fácil imaginar que 

uma centralização de decisões dessa ordem produziria, muito provavelmente, muita burocracia e pouca 

eficiência. Sem dúvida é melhor, nesse caso, que se deixe o mercado funcionar. Se determinado tipo de pão 

tem muita procura, seus preços tenderão a subir, o que indicará aos padeiros que vale a pena produzir mais 

deles; e o contrário, se um artigo não sai das prateleiras. Dessa forma, haverá tendência a um ajuste entre 

o que é produzido e as demandas dos consumidores. Se um novo método de produção reduz os custos de 

fabricação de pães, haverá indução para adotá-lo, e quem não o adotar ficará em situação de inferioridade 

em relação aos demais produtores, lucrando menos ou perdendo dinheiro. E, pela concorrência entre as 

padarias, a adoção generalizada de um método mais eficiente de produção acarretará queda nos preços de 

venda, beneficiando os consumidores. Em suma, as decisões de cada um, orientadas por seu próprio 

interesse individual, têm como resultado uma situação desejável para a coletividade.  

Ficou famosa a expressão usada por Adam Smith, um influente economista do final do século XVIII, 

para descrever isso: ele disse que tudo se passava como se as ações individuais fossem guiadas por uma 

“mão invisível”, de tal forma que a resultante de todas elas favorecesse o bem comum. (A mão invisível era, 

pode-se supor, a mão da Providência Divina; Smith era muito religioso). Mas, mesmo para os não religiosos, 

é evidente que o funcionamento do mercado, com base em ações descentralizadas, no sistema de preços e 

na interação entre oferta e demanda, pode, em inúmeras situações, ser mais eficiente, e levar a resultados 

superiores para a coletividade, do que um complexo sistema de planejamento governamental.  

 7. Falhas de mercado e funções econômicas do Governo.   

 Em situações como a acima, o melhor é deixar o mercado funcionar, sendo desnecessária, ou 

contraproducente, a intervenção governamental no sistema econômico. Em alguns casos, no entanto, essa 

intervenção é necessária, ou desejável. Você vai estudar algumas situações em que o mercado não 

funciona adequadamente: “falhas de mercado” fazem com que seja indicada uma ação corretiva ou de 

coordenação por parte do governo. Isso sucede, por exemplo, quando há um conflito entre o interesse 

individual e o coletivo: em certos casos, se cada um agir em função de seu próprio interesse, o resultado é 

pior para todos, ou para a maioria.  

 São também vistas como desejáveis e necessárias ações do governo no sentido de reduzir 

desigualdades, seja diminuindo o poder de mercado de certos agentes (como um monopolista, que pode 

fixar seus preços sem a restrição dada pela concorrência de outros produtores), seja por ações diretas de 
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distribuição de renda, ou por outros instrumentos. Cabe também ao governo um papel da maior 

importância na efetivação de investimentos de infraestrutura (construção de estradas, portos, etc.), na 

provisão de serviços de educação e saúde e, em geral, em atividades que, por várias razões, não podem ser 

supridas de forma adequada pela iniciativa privada. Também o próprio funcionamento de mercados 

depende de ações do governo, garantindo, por exemplo, o cumprimento de contratos entre agentes 

econômicos (como no caso de empréstimos e financiamentos), os direitos de propriedade, os direitos dos 

consumidores e dos trabalhadores, e assim por diante — sem o que os agentes econômicos não teriam 

confiança de efetuar trocas e negociar entre si. 

 Um tipo de ação governamental cuja importância passou a ser reconhecida na primeira parte do 

século passado visa combater ou evitar reduções significativas na atividade produtiva, causando 

desemprego de mão-de-obra.  Essas situações, como analisou Keynes, um economista inglês, em livro 

publicado em 1936, podem decorrer de uma insuficiência geral de demanda, ou seja, de um desequilíbrio 

entre o que é produzido e a disposição dos agentes econômicos em efetuar gastos de consumo ou de 

investimento. Nesse caso, o governo pode agir no sentido de aumentar diretamente seus gastos (em 

investimentos de infraestrutura, por exemplo) ou estimular a demanda dos agentes privados (reduzindo 

impostos, facilitando o crédito, etc.). Na recente crise econômica mundial, em 2008-2009, vários governos, 

inclusive o brasileiro, adotaram medidas nesse sentido.  

 Cabe também mencionar que, na história econômica de vários países, como o Brasil, há exemplos 

de atuação importante do governo no sentido de promover investimentos em determinados setores, a 

partir do pressuposto de que a iniciativa privada não teria, por si só, recursos ou incentivos suficientes para 

levar adiante empreendimentos julgados necessários ou vantajosos, do ponto de vista da coletividade. Na 

industrialização brasileira em seu período inicial, quando a produção se voltava apenas ao mercado 

interno, o papel de ações governamentais foi primordial, no fornecimento de incentivos de várias ordens 

aos investidores privados, no investimento promovido diretamente pelo Estado ou por suas empresas, em 

setores como o siderúrgico, etc. Embora essas ações tenham tido efeito positivo sobre o desenvolvimento 

da indústria e o crescimento econômico brasileiro no passado, especialmente no período de vigorosa 

expansão econômica entre 1930 e 1980, em geral se reconhece que sua eficácia foi decrescente, à medida 

que a economia se tornava mais complexa e, principalmente, mais integrada na economia internacional. 

Nesse novo contexto, a ineficiência de uma grande centralização de decisões econômicas no âmbito do 

governo foi-se tornando patente. Essa percepção influenciou a redução do papel do Estado na economia e 

o processo de privatização de empresas estatais, levado a efeito nas últimas décadas.  

8. Padrões de vida e produtividade. 

 Considerando o funcionamento da economia como um todo, há uma pergunta fundamental que é 

sempre feita: o que explica a riqueza, ou pobreza, de países ou de regiões? E questões paralelas: por que há 

uma variação tão grande no nível de riqueza? Por que diferenças tão grandes nos padrões de vida, pelo 

mundo?  
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 É claro que, em alguns casos, há uma resposta óbvia: a disponibilidade de certos recursos, em 

países ou regiões específicas, pode trazer-lhes grande vantagem relativa, e explicar a maior prosperidade 

de uns em relação a outros, menos dotados de tais recursos. É como se fosse uma “loteria” premiando, por 

exemplo, países árabes com enormes reservas de petróleo, a Rússia com muito gás em seu subsolo, o Brasil 

com minério de ferro e grande extensão de terras agricultáveis, etc.  

Já vimos, também, que em anos recentes a literatura econômica tem enfatizado a grande 

importância que instituições estatais podem ter sobre o bom funcionamento do sistema econômico e, 

particularmente, sobre as decisões dos investidores. Instituições estáveis e confiáveis facilitam o 

investimento e, por consequência, o crescimento econômico. Para alguns autores, esse seria o principal 

fator da superioridade histórica das economias de países como os da Europa Ocidental e da América do 

Norte, sobre as chamadas economias subdesenvolvidas.  

 Mas há uma explicação mais geral, especialmente relevante do ponto de vista de políticas 

econômicas visando promover o crescimento econômico.  O padrão de vida médio de um país depende de 

sua capacidade de produzir bens; e essa capacidade produtiva tem relação direta com a eficiência, a 

produtividade de sua economia. A produtividade é a relação entre a quantidade produzida e a quantidade 

de fatores de produção utilizados: a produtividade do trabalho é a produção por homem-hora; a 

produtividade da terra é a produção por hectare, e assim por diante.  

De que depende a produtividade? Muito da tecnologia de produção: máquinas mais eficientes 

produzem mais; é claro que um trabalhador com um trator movimenta muitíssimo mais terra do outro que 

tenha apenas uma enxada.  E depende também do nível de preparação, da educação e experiência da força 

de trabalho. Particularmente nas indústrias modernas, onde as funções dos operários em geral não se 

resumem a apertar continuamente o mesmo parafuso numa linha de montagem (como ironizado no 

famoso filme de Charles Chaplin, “Tempos Modernos”), o nível de conhecimento e preparação dos 

trabalhadores pode fazer enorme diferença, no que toca à eficiência produtiva.   

 Não é coincidência, assim, que fases de aumento expressivo na produtividade tenham 

consequências muito favoráveis sobre o crescimento econômico. O extraordinário salto de produtividade 

ocorrido no período da Revolução Industrial, na segunda metade do século XVIII, consequente à introdução 

de inovações tecnológicas na indústria e à difusão de máquinas a vapor, contribuiu para fazer da Inglaterra 

a “oficina do mundo”, e para pôr esse país na liderança da economia mundial, no século XIX. A posição de 

vanguarda da economia dos Estados Unidos, atualmente, tem muito a ver com a enorme capacidade de 

geração de progresso técnico em atividades produtivas, nesse país, assim como sua liderança em pesquisa 

científica básica. Um alto nível médio de educação da força de trabalho, como nos países do Sudeste 

asiático, é outro claro fator de superioridade, na busca de maiores índices de produtividade e crescimento 

econômico mais vigoroso.  

No contexto brasileiro, pode-se mencionar que o rápido crescimento das exportações agrícolas, nos 

últimos quinze anos, tem relação direta com os expressivos aumentos de produtividade obtidos em setores 
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como soja e açúcar     que mostram, em algumas regiões do País, os maiores índices mundiais de 

produtividade por área. (E é importante referir que esses ganhos de produtividade resultaram, de forma 

decisiva, da atividade da EMBRAPA, um órgão governamental de pesquisa agropecuária. O que ilustra outro 

importante papel do Governo nas economias modernas: a condução de pesquisa básica e aplicada).  

 O caminho do crescimento econômico passa, assim, necessariamente, pela busca constante de 

aumentos de produtividade. E aumentos de produtividade, seja pela introdução de novas tecnologias na 

produção, seja pelo aumento do nível educacional da força de trabalho, dependem de investimentos (em 

máquinas e equipamentos, no sistema educacional, etc.). Isso ressalta a importância central do 

investimento no crescimento econômico dos países. A taxa de investimento (a relação entre o investimento 

total e o Produto Interno Bruto) é um indicador relevante, nesse contexto. No caso brasileiro, muitos 

analistas mostram preocupação com o fato de que nossa taxa de investimento é relativamente baixa, 

atualmente (inferior a 20%), em contraste com a de países cuja economia tem crescido de forma acelerada 

nos últimos anos, como a Índia e a China (com taxas de investimento da ordem de 30% e 40%, 

respectivamente).  

 Os conceitos e princípios básicos, reunidos acima, serão a base de muitos conteúdos que virão pela 

frente, servindo de fundamento para análises mais elaboradas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO 
 Oito Princípios de Economia 

 

Princípio 1 – No processo de fazerem escolhas, os agentes econômicos — indivíduos, empresas — enfrentam 

tradeoffs. 

Princípio 2 – O custo econômico de um bem é dado pela alternativa de que se abre mão para obtê-lo — seu 

“custo de oportunidade”.  

Princípio 3 – Escolhas racionais são feitas “na margem”. 

Princípio 4 – Agentes econômicos respondem a incentivos.  

Princípio 5 – O fato de trocas serem possíveis conduz à especialização na produção, e pode deixar todos em 

melhor situação.  

Princípio 6 – O uso de mercados é, em geral, mas nem sempre, uma boa maneira de organizar a atividade 

econômica 

Princípio 7 – Quando o mercado falha, a intervenção do Governo pode ser indicada; e há outros papéis 

relevantes para o Governo, numa economia moderna.  

Princípio 8 – O padrão de vida de um país depende, em princípio, de sua capacidade de produzir bens; e essa 

capacidade aumenta quando aumenta a produtividade.  

 


