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PROBLEMAS ECONÔMICOS FUNDAMENTAIS 
 
O QUE E QUANTO PRODUZIR? 
Mais bens de consumo?  
Mais bens de capital? 
 
COMO PRODUZIR? 
 
Capital intensivo?  
Mão de obra intensiva? 
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PARA QUEM PRODUZIR? 
 
Quais os setores beneficiados?  
 
SISTEMA ECONÔMICO/ ORGANIZAÇÃO ECONÔMICA 
 
É a forma como a sociedade está organizada para desenvolver 
suas atividades econômicas. 
 
Atividades de produção, circulação, distribuição e consumo de 
bens e serviços.  
 
 



Demanda e Oferta 

ECONOMIA DE MERCADO 
 

Descentralizado 

Tipo capitalista 

Concorrência pura ou concorrência mista 

Propriedade privada 

Problemas econômicos fundamentais são resolvidos pelo 

mercado 

Maior eficiência alocativa 
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ECONOMIA PLANIFICADA 

 

Centralizada 

Tipo socialista 

Propriedade estatal 

Problemas econômicos fundamentais são resolvidos pelo 

órgão central 

Maior eficiência distributiva 
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CONCORRÊNCIA PURA 
 

Base da filosofia do liberalismo econômico. 

Advoga a soberania do mercado, sem interferência do Estado. 

O Governo deve se preocupar com as questões de justiça, 

paz, segurança, e deixar o mercado resolver os problemas 

fundamentais da economia. 
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CONCORRÊNCIA PURA 
 

O QUE e QUANTO produzir ? (O que) Decidido pelos 

consumidores (soberania do consumidor). (quanto) 

Determinado pelo encontro da oferta e demanda de mercado.  

COMO produzir ? Questão de eficiência produtiva. Resolvido 

no âmbito das empresas.  

PARA QUEM produzir ? Decidido pelo mercado 
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CONCORRÊNCIA PURA - CRÍTICAS 
 
 Grande simplificação da realidade; 
 Os preços podem variar não devido ao mercado, mas em 
função de:  

 Força de sindicatos;  
 Poder de monopólios e oligopólios na formação de 

preços no mercado; 
 Intervenção do governo;  
 O mercado sozinho não promove perfeita alocação de 

recursos. Existem bens públicos, disponibilizados pelo 
Governo; 

 O mercado sozinho não promove perfeita distribuição de 
renda, pois as empresas estão procurando a obtenção 
do máximo lucro, e não com questões distributivas. 
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SISTEMA DE MERCADO MISTO 
 
 Atuação do setor público com o objetivo de evitar distorções 
alocativas e distributivas: 

 Sobre a formação de preços, (via impostos, etc.); 
 Complemento da iniciativa privada (infra-estrutura, 

etc.); 
 Fornecimento de serviços públicos; 
 Fornecimento de bens públicos (não vendidos no 

mercado). Exemplo: educação, segurança, justiça, etc.); 
 Compra de bens e serviços do setor privado. 
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Economia positiva x normativa 
 

• Economia positiva: tenta descrever o processo econômico 

como ele é. 

 Pode ser testada e confirmada ou refutada 

• Economia normativa: tenta prescrever como o processo 

econômico deveria ser. 

Sua avaliação não pode ser julgada apenas pelos fatos pois 

implica também em valores (ética, religião) 
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Variáveis de Fluxo e Estoque 
 

Fluxo 

Dinâmico. São medidas dentro de um intervalo de tempo 

Estoque 

Estático. São medidas em um ponto específico no tempo 
 
 

 
 


