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CONCEITO DE CIÊNCIA ECONÔMICA 

 

Ciência social que estuda como os indivíduos e a sociedade 

decidem utilizar os recursos produtivos escassos na produção 

de bens e serviços de modo a distribuí-los entre os grupos da 

sociedade, com a finalidade de satisfazer as necessidades 

humanas. 
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Recursos produtivos ou Fatores de produção 
 

São elementos utilizados no processo de fabricação dos mais 
variados tipos de bens 
 
Também são escassos 
 
• Terra (Recursos naturais) 
• Trabalho 
• Capital 
• Capacidade Empresarial 
• Capacidade Tecnológica 
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Tudo aquilo que permite satisfazer às necessidades humanas. 

Quando é tangível chama-se de bem, e serviço quando é 

intangível 

Bens Livres 

Existem em quantidade ilimitada (pelo menos por enquanto) e 

podem ser obtido com pouco ou nenhum esforço. Exemplo: o 

ar, a luz do sol, o mar, etc... 
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Bens Econômicos 

São bens relativamente escassos e necessita esforço para 

adquirí-los 

Bens de Consumo 

São aqueles utilizados diretamente para a satisfação das 

necessidades humanas. 

Bem Não-Durável 

Desaparece após utilização. Exemplo: alimentos, cigarro,  
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Bem Durável 

Podem ser usados por muito tempo. Exemplo: móveis, 

eletrodomésticos, etc. 

Bens de Capital 

São aqueles bens utilizados na produção de outros bens 

Computadores, máquinas, edifícios, fábricas, etc... 

Tanto os bens de capital como de consumo são chamados de 

Bens Finais (já estão acabados) 
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Existem também bens intermediários, que ainda precisam ser 

transformados para atingir a sua forma definitiva.  

Exemplo: aço, vidro, petróleo, etc... 
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Necessidades Humanas 
 

Não há limites para as necessidades humanas, tanto em 

número quanto em variedade 

Necessidades não-econômicas 

Amor, sabedoria, o ar 

Necessidades econômicas 

Bens e serviços 
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OBJETO DA ECONOMIA 

 

NECESSIDADES HUMANAS ILIMITADAS 

 

 

X 

 

 

RECURSOS PRODUTIVOS LIMITADOS (FATORES 
DE PRODUÇÃO) 
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OBJETO DA ECONOMIA 
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