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A Macroeconomia é uma área da Economia que estuda o funcionamento da economia em termos globais, nomeadamente, a
inter-relação, em termos agregados, dos agentes económicos intervenientes na economia. O seu caráter técnico confere-lhe alguma
complexidade que este manual procura simplificar. A matéria compilada em cinco capítulos é exposta de uma forma sintética e pragmática. Os conteúdos de cada capítulo são expostos teoricamente,
recorrendo-se sempre que oportuno a representações gráficas
com o intuito de ajudar a visualização e compreensão das matérias. Os conhecimentos teóricos são também testados num vasto
conjunto de exercícios resolvidos e propostos.
Esta obra destina-se, sobretudo, a estudantes do 1º ciclo dos
cursos de economia e gestão ou de áreas afins que incluam na
sua estrutura curricular, conhecimentos de macroeconomia. No
entanto e, dado o conteúdo das matérias abordadas, servirá certamente àqueles que prosseguem os estudos ao nível do 2º ciclo.
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Prefácio
A redação deste manual surgiu como decorrência da minha experiência de lecionação da unidade curricular de macroeconomia no decurso dos últimos 18 anos aos
cursos de economia e gestão. Um conjunto vasto de material acumulado ao longo
destes anos e a crescente convicção da dificuldade sentida pelos estudantes em
lidar com algumas questões de caráter mais técnico serviram de motivação para
compilar num só livro as matérias teóricas e os seus complementos práticos.
O livro destina-se aos estudantes de economia e gestão ou de áreas afins que
tenham um primeiro contacto com a macroeconomia. No sentido de simplificar a
interpretação dos conteúdos da macroeconomia e, consequentemente, estimular o
interesse dos leitores, as matérias teóricas são expostas de forma clara e sintética,
acompanhadas, sempre que possível, de visualizações gráficas. No seguimento de
cada capítulo teórico, os estudantes podem solidificar os conhecimentos apreendidos resolvendo exercícios. A componente prática das matérias é constituída por um
vasto conjunto de exercícios, nomeadamente, exercícios resolvidos, exercícios propostos e por questões de escolha múltipla.
O manual não apresenta, por razões de limitação de espaço, todas as matérias
que compõem a macroeconomia mas compreende os cinco principais capítulos que
revestem a formação básica de qualquer estudante desta unidade curricular. O primeiro capítulo apresenta uma abordagem genérica aos objetivos da macroeconomia
e aos seus fundamentos. O segundo capítulo aborda a medição da atividade económica através da contabilização dos principais agregados. O terceiro capítulo apresenta os pressupostos do modelo de pensamento defendido pelos clássicos em
contrapartida do pensamento keynesiano. Em profundidade são desenvolvidos os
diferentes modelos Keynesianos. Segue-se o capítulo que, dando continuidade ao
anterior, acrescenta o mercado monetário. Aqui são apresentadas as condições que
garantem o equilíbrio simultâneo entre dois mercados, o de bens e serviços e o
monetário. Por fim é exposto o equilíbrio global da macroeconomia através da relação entre a procura e a oferta totais da economia.
Os meus sinceros e especiais agradecimentos vão para todos os meus antigos
estudantes, para os atuais estudantes e, naturalmente para os vindouros. Sem

vocês este livro não faria sentido. Em segundo lugar, agradeço à editora Sílabo a
oportunidade de publicar este material. Por fim, agradeço aos amigos que, acreditando em mim, me encorajaram nesta redação.

Capítulo 1

Estudo
da Macroeconomia

ESTUDO DAS ESTRUTURAS DE MERCADO
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A macroeconomia estuda, ao contrário da microeconomia, a inter-relação entre
todos os agentes intervenientes numa economia. Ao invés de se focalizar no estudo
de apenas um agente, como por exemplo, os consumidores (estudado pela microeconomia na teoria do consumidor) estuda antes a relação destes com os demais
agentes. São cinco os agentes intervenientes numa economia: (i ) Famílias; (ii )
Empresas; (iii ) Estado; (iv ) Instituições financeiras e (v ) Exterior. As relações
económicas entre estes agentes serão, oportunamente, desenvolvidas

1. Objetivos da macroeconomia
O estudo da macroeconomia centra-se em quatro objetivos principais:

1.1. Crescimento económico – medição do produto
Falar em crescimento económico pressupõe que a riqueza gerada num período é
superior à riqueza gerada no período anterior. Aqui importa distinguir alguns conceitos fundamentais:

1.1.1. Produto interno bruto (PIB)
Corresponde ao conjunto de bens e serviços produzidos dentro das fronteiras de
um país, não importa por quem – critério da territorialidade.

1.1.2. Produto nacional bruto (PNB)
Corresponde ao conjunto de bens e serviços produzidos por nacionais de um
país, não importa onde – critério da nacionalidade.

1.1.3. Produto potencial
Corresponde à capacidade produtiva de um país. Equivale ao conjunto de bens e
serviços que podem ser produzidos quando todos os recursos (naturais, trabalho e
capital) estão a ser eficientemente empregues. O produto potencial equivale ao
pleno emprego dos recursos. O PIB potencial apresenta uma trajetória ascendente
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ao longo do tempo no suposto que os recursos de uma economia aumentam de ano
para ano. O aumento de recursos pode ocorrer, por exemplo, através de avanços
tecnológicos ou crescimento demográfico. O PIB potencial representa a tendência
evolutiva a longo prazo da economia. Este conceito de PIB potencial pode ser, na
microeconomia, traduzido pela fronteira de possibilidades de produção (FPP).

1.1.4. Produto efetivo
Corresponde à riqueza gerada no país, em cada momento.
Graficamente, o crescimento económico pode visualizar-se como:

PIB
real

PIB efetivo

PIB potencial

A

C
B
Tempo

À diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo chama-se Hiato. Os hiatos
podem ser (i ) positivos, se o PIB efetivo está acima do potencial, o que pode
acontecer se houver recurso, por exemplo a horas extras ou ao uso intensivo de
equipamentos (laboração em vários turnos) ou (ii ) negativos, se o PIB efetivo está
abaixo do potencial. Aos pontos assinalados com A e B (ou C), chamam-se de
«pico» e «cava», respetivamente.
A oscilação do PIB efetivo em torno do potencial é conhecida por ciclo económico. Essas flutuações vão desde a «cava» ao «pico». Os ciclos económicos podem
ser de:
• Recessão – período de decréscimo do PIB efetivo pelo menos durante dois ou

três trimestres consecutivos com um hiato negativo pequeno (ponto B);
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• Depressão – período de decréscimo do PIB efetivo com um hiato negativo

grande (ponto C); e
• Expansão – período de crescimento do PIB efetivo com um hiato positivo

(ponto A).
O cálculo do produto, requer a agregação das produções. Esta agregação faz-se
em termos monetários, convertendo as produções físicas de bens e serviços em
unidades monetárias (por exemplo €). Neste processo de medição surgem dois
novos conceitos de produto:

1.1.5. Produto interno bruto nominal
Corresponde ao somatório das produções físicas de um determinado ano avaliadas aos preços correntes desse mesmo ano.

1.1.6. Produto interno bruto real
Corresponde ao somatório das produções físicas de um determinado ano avaliadas aos preços de um ano base, ou seja, mantendo constantes os preços.
Vejamos um exemplo:
O quadro sintetiza a produção dos bens A e B e C de uma economia:

Produto

Ano 2011
Quantidade

Ano 2012

Preço unitário

Valor

Quantidade

Preço unitário

Valor

A

100

15

1500

95

18

1710

B

150

8

1200

140

12

1680

Total

2700

3390

Da análise do quadro é possível concluir que o PIB desta economia foi no ano de
2011 avaliado em 2700 u.m. e em 2012 avaliado em 3390 u.m. Estes resultados
parecem indicar que a economia registou um crescimento económico. Esta conclusão está errada porque só existe crescimento económico quando o que se produz
em termos reais ou físicos aumenta (exemplo, se na economia são produzidas mais
unidades do bem A ou do bem B). Olhando para as colunas das quantidades nos
dois anos percebe-se que a quantidade produzida de ambos os bens diminuiu de
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2011 para 2012. Enquanto em 2011 se produziam 100 unidades do bem A em 2012
só se produziram 95 unidades. Então se em termos físicos a produção diminuiu o
que explica ainda assim o aumento do PIB (de 2700 u.m. para 3390 u.m.)? Este
aumento do produto é explicado pela inflação. Deste modo a redução da produção,
em termos de volume, foi compensada por um aumento mais que proporcional dos
preços.
Apresentamos de seguida alguns cálculos do produto real e nominal:
PIB nominal de 2011 = Q2011 × P2011 = 2700
PIB nominal de 2012 = Q2012 × P2012 = 3390
PIB real de 2011 = Q2011 × P2011(ano

base)

= 2700. No ano base e só neste

ano o PIB real = PIB nominal.
PIB real 2012 = produto das quantidades produzidas em 2012 e dos preços do
ano base (2011): PIB real 2012 = Q2012 × P2011 = 95 × 15 + 140 × 8 = 2545.
Constata-se assim que o PIB calculado em termos nominais incorpora sempre
dois efeitos:
• Efeito crescimento físico, real ou em volume – Quantidades.
• Efeito variação dos Preços.

1.1.7. Taxas crescimento anual/global
Para calcular as variações podemos recorrer a taxas de crescimento anual ou
global1:
• Taxa crescimento nominal da economia (in):

in =

PIB nominal 2012 − PIB nominal 2011
× 100
PIB nominal 2011

• Taxa crescimento real da economia (iR):

iR =

PIB real 2012 − PIB real 2011
× 100
PIB real 2011

• Taxa crescimento preços (iP) ou Deflator:

in =

(1)

PIB nominal 2012 − PIB real 2012
× 100
PIB real 2012

Taxas de crescimento calculam-se sempre pela fórmula:

Valor Final – Valor Inicial
× 100
Valor Inicial
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Estas taxas de crescimento nominal, real e de preços podem ser sintetizadas
pela identidade:

( 1 + i n ) = ( 1 + iR ) × ( 1 + iP )
1.1.8. Taxas crescimento anual/global médias
Para além de taxas de crescimento anual podemos calcular taxas de crescimento anuais ou globais médias. Para tal deveremos recorre à seguinte fórmula:
• Taxa crescimento nominal média:

in =

t − ( t − 1)

PIB nominal t
PIB nominal (t − 1)

−1

ou:
i n = ( t − ( t − 1) (1 + i n ) ) − 1
• Taxa crescimento real média:

ir =

t − ( t − 1)

PIB real t
PIB real (t − 1)

−1

ou:

i r = ( t − ( t − 1) (1 + ir ) ) − 1

• Taxa crescimento preços média entre períodos t e n:

iP =

t −n

PIB nominal t
PIB real t

−1

ou:
i P = ( t − ( t − 1) (1 + i P ) ) − 1

Apresentamos de seguida cálculos destas taxas para os dados iniciais (no quadro):
in =

3390 − 2700
× 100
2700

⇔

i n = 25, 55%
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Em termos nominais a economia registou um crescimento de 25,55%. Este valor
pouco nos diz pelo que temos de calcular o crescimento real ou crescimento económico:
iR =

2545 − 2700
× 100
2700

⇔

i R = − 5, 74%

Em termos reais a economia não registou um crescimento económico. A produção em volume em 2012 reduziu-se em 5,74%. O crescimento económico é medido
pela taxa de crescimento real do produto.
Assim o crescimento nominal foi explicado pela inflação:
iP =

3390 − 2545
× 100
2545

⇔

i P = 33, 2%

Esta economia registou uma inflação de 33,2% entre 2011 e 2012.

1.2. Estabilidade dos preços
Numa economia os preços devem evidenciar um padrão evolutivo estável ao
longo do tempo. A economia não deve registar surtos de subida generalizada do
nível de preços – fenómeno conhecido por inflação, nem episódios de descidas
generalizadas dos preços – processo conhecido por deflação.
A inflação pode ser de diferentes graus: (i ) moderada (preços sobem poucos pontos
percentuais anualmente); (ii ) galopante (elevadas taxas anuais de crescimento dos
preços); (iii ) hiperinflação (preços crescem mensalmente a taxas elevadas).
A existência de inflação acarreta vários problemas:
• Funciona como um imposto que retira poder de compra – penaliza sobre-

tudo as classes com rendimentos fixos (com salários ou pensões não ajustados/as).
• Favorece os devedores em detrimento dos credores – em clima de infla-

ção, é mais arriscado conceder empréstimos (taxa juro nominal = taxa de juro
real + inflação). Num processo de concessão de empréstimo é negociado a
taxa de juro nominal. Mas o valor que, efetivamente, interessa, que é recebido
(ou pago) por quem concedeu o empréstimo (pediu o empréstimo) é a taxa de
juro real.
• Alteração nos preços relativos e eficiência económica – a inflação distorce

a perceção dos agentes económicos quanto aos sinais emitidos pelos preços
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recorrendo-se sempre que oportuno a representações gráficas
com o intuito de ajudar a visualização e compreensão das matérias. Os conhecimentos teóricos são também testados num vasto
conjunto de exercícios resolvidos e propostos.
Esta obra destina-se, sobretudo, a estudantes do 1º ciclo dos
cursos de economia e gestão ou de áreas afins que incluam na
sua estrutura curricular, conhecimentos de macroeconomia. No
entanto e, dado o conteúdo das matérias abordadas, servirá certamente àqueles que prosseguem os estudos ao nível do 2º ciclo.
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