
AULA Nº 2 

1 

Plano de Aula: 
Aula expositiva sobre a Introdução à economia: conceitos básicos. Os conceitos básicos 
De economia tem a finalidade de contextualizar a importância do sistema produtivo  
Dentro da Economia.  

 

Definição de Economia 
Economia é a ciência  social que estuda a produção, a circulação e o consumo dos bens e 
serviços que são utilizados para satisfazer as necessidades humanas. 
A economia não é uma ciência exata cujas leis ou proposições seja passíveis de verificação ou 
de experimentação em laboratórios. 
  
Problema Econômico Fundamental 
A Economia estuda, pois, a relação que os homens têm entre si na produção dos bens e 
serviços necessários à satisfação dos desejos e aspirações da sociedade. Por outro lado, os 
recursos produtivos ou Fatores de Produção que a sociedade conta para efetuar a fabricação 
de Bens e Serviços (a extensão de terra agriculturável e demais recursos naturais, o volume de 
mão de obra disponível para o trabalho e a quantidade de máquinas e equipamentos que a 
sociedade possui) têm caráter finito ou limitado. 
Há portanto, uma contradição. Os desejos e necessidades da sociedade são ilimitados e os 
recursos para efetivar-se a produção dos bens e serviços que devem atendê-los são limitados. 
Esse é o problema fundamental da  economia, que os economistas chamam de lei da escassez 
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Quatro Perguntas Fundamentais 
 
Diante da impossibilidade do atendimento pleno das necessidades humanas em virtude da 
escassez de recursos, quatro questões são levantadas, e suas respostas envolvem o problema 
fundamental da economia, isto é, o problema da escassez 
 

 

O que produzir ? Indica que é necessário identificar a natureza das 
necessidades humanas, para saber quais  bens e 
serviços a produzir 

Quanto produzir? Reconhece a limitação existente na 
disponibilidade dos fatores produtivos. 

Como produzir? É uma questão técnica, a qual indica que há 
várias maneiras de combinar os fatores de 
produção para obtenção de bens e serviços 

Para quem produzir? Envolve a questão da distribuição dos bens e dos 
serviços produzidos entre os elementos da 
sociedade. 
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Definição de Sistema 
Econômico 
 
Sistema Econômico: é reunião 
dos diversos elementos (os 
fatores de produção) que 
participam da produção de 
bens e serviços para atender às 
necessidades da sociedade.
  
Unidade produtora: é a 
instituição que reúne e 
organiza os fatores da 
produção com o objetivo de 
produzir um determinado bem 
ou serviço.  
Bens e serviços de Consumo: 
são os bens e serviços que se 
destinam ao atendimento 
direto das necessidades das 
pessoas.  
Bens e serviços 
intermediários: são bens e 
serviços que entram na 
produção de outros bens e 
serviços. 
Bens de Capital: são bens que 
aumentam a eficiência do 
trabalho humano. 
 
 

Composição do Sistema 
Econômico 

  
Setor primário: constituído 
pelas unidades produtoras que 
utilizam intensamente os 
recursos naturais, voltadas às 
atividades agrícolas, pecuárias 
e extrativas.  
Setor secundário: constituído 
pelas unidades produtoras 
dedicadas às atividades 
industriais, por meio das quais 
os bens são transformados.  
Setor terciário: formado pelas 
unidades produtoras que 
prestam serviços, como 
instituições bancárias, 
empresas de transporte, 
hospitais comércio etc. 

  

 
 

 

Os Fluxos do Sistema Econômico 
 
 
 Durante o processo de produção, em que são obtidos 
bens e serviços, as unidades produtoras renumeram 
os fatores de produção por elas empregados: pagam 
salários aos seus funcionários, aluguel pelas 
instalações que ocupam juros pelos financiamentos 
obtidos e distribuem lucros aos seus proprietários. 
Essa renumeração é recebida pelos proprietários dos 
fatores de produção e permite-lhes adquiri bens e os 
serviços que necessitam. 
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No esquema acima, foram apresentados elementos fundamentais dos sistema econômico: o fluxo de produto, o fluxo de renda e o 
mercado, para onde os fluxos se dirigem. O aparelho produtivo contrata, junto às famílias, os fatores de produção, originando-se aí o 
fluxo de renda. Por outro lado, o aparelho produtivo organiza os fatores de produção de que agora dispõe e estabelece o fluxo de 
produto, que equivale à oferta de bens e de serviços produzidos. Esses dois fluxos se encontram no mercado, onde as famílias trocam 
sua renda (ou fluxo de renda) pelo produto (ou fluxo de produto) para satisfazer às necessidades. Entretanto, o funcionamento do 
sistema econômico não termina aqui. 
 
Observemos que, no mercado, os fluxos trocam de mãos : o fluxo produto passa para mãos das famílias , onde será consumido, pois 
trata de bens e serviços, enquanto o fluxo de renda passa para as mãos do aparelho produtivo, como pagamento pelos bens e serviços 
vendidos. Quando as famílias tiverem consumido os bens e serviços adquiridos no mercado, precisarão oferecer novamente seus 
fatores de produção ao setor produtivo, para receber em troca a renda que lhe s permitirá dirigir novamente ao mercado. Nesse 
ínterim, as empresas podem contratare novamente os fatores de produção com as famílias, pois agora estão com a posse do fluxo de 
renda, que foi obtido no mercado com ma venda de sua produção de bens e serviços. Tivemos, portanto, uma volta completa dos 
fluxos de renda e de produto, que saíram, no primeiro instante, das mãos das famílias e empresas, dirigiram-se ao mercado, trocaram 
de mãos e, novamente pela contratação dos fatores de produção, estão nas mãos das entidades originais, ou seja, o fluxo de renda 
com as famílias e o de produto com o aparelho produtivo. A partir daí eles se dirigem novamente para o mercado, onde o processo é 
reiniciado. Essa movimentação dos fluxos é o processo de circulação do sistema econômico, que é importantíssimo para esse sistema 
cumpra seu papel, produzindo bens e serviços e fazendo-os chegar às pessoas para satisfazer às suas necessidades. O processo de 
circulação no sistema econômico está esquematizado na figura a seguir, na qual os fluxos de produto são representados por linhas 
contínuas e os fluxos de renda, por linhas segmentadas. 
. 
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