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1. Medição da atividade económica (PIB) 

O PIB sumaria num só número, o valor monetário da atividade económica num 

dado período de tempo. 

O PIB pode ser encarado de duas formas distintas: 

 Despesa realizada na aquisição dos bens e serviços finais produzidos por 

esses agentes 

 Rendimento de todos os agentes económicos 

Em economia, a despesa será igual ao rendimento, pois cada transação tem 

sempre um comprador e um vendedor. Cada dólar gasto por um comprador é um 

dólar ganho para um vendedor. 

Fluxo circular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macroeconomia: Estuda a economia como um todo, isto é, de forma agregada. 
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Os senhorios/famílias (households) compram bens e serviços à empresa e a 

empresa utiliza esse pagamento para pagar salários aos trabalhadores, rendas aos 

proprietários e o lucro para os donos da empresa. 

O PIB é igual ao total gasto pelos senhorios/famílias no mercado de bens e 

serviços mas também é igual ao somatório dos salários, rendas e lucro pago pelas 

empresas no mercado de fatores de produção. 

Este fluxo assume que todos os bens e serviços são comprados pelas famílias e 

estas gastaram tudo o que tinham de rendimento disponível. O dinheiro flutua 

continuamente das famílias para as empresas, regressando depois às famílias; O PIB 

mede este fluxo. 

 

 

 

1Valor de mercado: os preços avaliam o montante que as pessoas estão dispostas a 

pagar por diferentes bens, refletindo assim o valor desses bens. Ex.: Se o preço de uma 

maçã é o dobro de uma laranja, então uma maçã contribui duas vezes mais para o PIB 

do que uma laranja. 

2Todos os bens e serviços: inclui todos os itens produzidos na economia e vendidos nos 

mercados legais. Ficam excluídos as atividades ilegais e todos os bens e serviços 

produzidos e consumidos dentro da família. Ex.: “Quando a governanta casa com o 

patrão, o PIB diminui”. 

3 Finais: o PIB inclui apenas o valor final dos bens, isto porque o valor dos bens 

intermédios já está incluído no preço final dos bens. Caso adicionássemos o valor dos 

bens intermédios ao valor dos bens finais, cairíamos no problema da múltipla 

contagem. 

4produzidos: o PIB inclui bens e serviços produzidos no presente ficando assim 

excluídas as transações que envolvam itens produzidos no passado. 

O PIB corresponde ao valor de mercado1 de todos os bens e serviços2 finais3 

produzidos4 numa região (país)5 num dado período de tempo6. PIB = Y 
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5numa região (país): o PIB mede o valor de produção ocorrido dentro das fronteiras 

geográficas de um determinado país. Ex.: “Quando um canadiano trabalha 

temporariamente nos EUA, a sua produção é parte do PIB dos EUA.” Os itens são 

incluídos no PIB de um país se corresponderem a produção doméstica 

independentemente da nacionalidade do produtor. 

6num dado período de tempo: o PIB mede o valor da produção que acontece num 

intervalo de tempo específico, geralmente, um ano. Mede assim o fluxo económico de 

rendimento e despesa durante esse intervalo de tempo. 

 

 Investimento 
(“uso para ganhos futuros”) 

Consumo 
(“uso no curto prazo”) 

Uso  
Corrente 

• Comprar uma casa 
• Fazer um depósito 
• Tirar um curso 

• Comprar chocolate 
• Ir ao cinema 
• Comprar sapatos 

Uso  
em  

Economia 

• Despesas das empresa com: 
• Novos equipamentos 
• Stocks matérias-primas 
• Novas estruturas 

• Despesa das famílias em novas 
casas 

• Qqq despesa em Bens e 
serviços finais novos, feitas 
pelas famílias (exceto novas 
casas) 

• Despesa em Educação é 
consumo 

 

Os bens e serviços finais disponíveis para consumo e investimento num país 

podem ser produzidos internamente (Y) ou podem ser importados (IMP). 

As despesas nesses bens são realizadas pelos agentes económicos: Empresas, Famílias; 

Governo, F&E não residentes (Exportações = X). 

 

 

 

 

 

2. PIB na ótica da Despesa 

As componentes da DESPESA são:  

  

 

IMP+Y= Desp. Empresas+ Desp. Famílias+ Desp. Governo + X 

Y= Desp. Empresas+ Desp. Famílias+ Desp. Governo + X – IMP 

X-IMP= net exports 

Desp. Empresas= Investimento= FBCF + ∆ stocks 
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Procura Externa (líquida) = Net exports = gastos em produtos produzidos 

domesticamente pelos estrangeiros menos gastos em produtos estrangeiros pelos 

residentes domésticos. 

Identidade das contas nacionais: 

 

 

3. PIB na ótica do Produto 

 

 

 

4. PIB na ótica do Rendimento 

 

 

PIB: o que é pago aos fatores de produção 

Wages: trabalho 

Rents: terra 

Juros: capital 

Lucros: enterpreneurship (capacidade de gerir o trabalho, o capital e a terra) 

 

5. Produto real e nominal 

O PIB pode aumentar de um ano para o outro: 

 Ou porque a economia produziu maiores quantidades de bens e serviços 

 Ou porque esses bens e serviços foram vendidos a preços mais elevados 

 

 

 

 

 

PIB = C + I + G + E – IMP 

Y = C + I + G + NX 

 

 

 Y = ∑ VAB  

 

 

 

PIB = Wages + Rents + Juros + Lucros 

 

 

 

O PIB real reflete as quantidades de bens e serviços finais produzidos a preços 

constantes. 

 

 

 

O PIB nominal reflete as quantidades de bens e serviços finais produzidos a 

preços correntes. 
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Para o cálculo do PIB real temos de considerar um ano-base para que os preços no 

ano-base sirvam de base para a comparação de quantidades em anos diferentes. 

 Q P 

2010 100 10 

2011 90 15 

 

PIB 
2010 

2010 = 100 x 10 = 100 

PIB 2011 
2011 = 90 x 15 = 1350 

PIB 2011 
2010 = Q2011 x P2010 = 90 x 10 = 900 → PIB real 

O PIB real não é afetado pelas mudanças nos preços; mudanças no PIB real 

refletem apenas mudanças nas quantidades produzidas. O PIB real reflete a 

capacidade da economia de satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores. 

6. Deflator do PIB 

O PIB nominal reflete quer as quantidades de bens e serviços que a economia 

produz quer o preço desses bens e serviços. 

Por oposição, através da fixação de preços constantes a um ano base, o PIB real 

reflete apenas as quantidades produzidas. 

O Deflator do PIB tem em conta as variações do PIB tendo em conta todos os bens 

e serviços produzidos internamente. Apenas reflete o preço dos bens e serviços por 

isso pode designar-se como a medida do nível de preços calculado pelo rácio entre o 

PIB nominal e o PIB real vezes (x) 100. 

𝐷𝑒𝑓𝑙𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑜 𝑃𝐼𝐵 =  
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝐼𝐵 𝑟𝑒𝑎𝑙
 × 100 

O Deflator do PIB mede o nível de preços corrente relativamente ao nível de preços 

do ano-base. 

7. Medição do Custo de Vida 

IPC: Índice de Preços no Consumidor mede o custo total dos bens e serviços adquiridos 

por um consumidor típico. 

PIB nominal 
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Quer o Deflator do PIB quer o IPC medem o nível geral de preços numa 

economia e normalmente dão indicações análogas. 

Deflator do PIB: bens e serviços produzidos internamente 

IPC: bens e serviços adquiridos pelos consumidores 

𝜋 = Inflação                                   

𝜋 =
𝐼𝑃𝐶2010 − 𝐼𝑃𝐶2011

𝐼𝑃𝐶2011
 × 100 = 25% 

 

  

𝜋 =
𝐷𝑒𝑓. 𝑃𝐼𝐵2010 − 𝐷𝑒𝑓. 𝑃𝐼𝐵2011

100
 × 100 

= 3% 

 

 

Duas diferenças que causam a divergência entre estes indicadores: 

a) O Deflator do PIB reflete os preços de todos os bens e serviços produzidos 

internamente, enquanto o IPC reflete os preços de todos os bens e serviços 

adquiridos pelo consumidor. 

Caso: O preço de um avião produzido pela Boeing e vendido à Força Aérea aumenta. 

Apesar do avião ser parte do PIB, não faz parte do cabaz de bens e serviços adquiridos 

pelo consumidor típico. 

Assim… um aumento dos preços reflete-se no Deflator do PIB mas não no IPC. Esta 

diferença revela-se particularmente importante aquando de mudanças de preço no 

petróleo visto o seu efeito ser muito maior no IPC do que no Deflator do PIB. 

b) O IPC compara o preço de um cabaz-tipo com o preço do cabaz do ano-base. 

Por contraste, o Deflator do PIB compara o preço de bens e serviços 

correntemente produzidos com o preço dos mesmos bens e serviços no ano-

base o que significa que este indicador irá alterar-se automaticamente ao longo 

do tempo. 

 

 IPC 

  2010 125 

  2011 100 

 Deflator do PIB 

  2010 113 

  2011 110 
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8. Equação de Fisher 

A taxa de crescimento real é igual à diferença entre a taxa de crescimento nominal e a 

taxa de inflação (𝜋). 

 

A taxa de crescimento nominal diz-nos a rapidez com que o número de dólares na 

nossa conta bancária aumenta ao longo do tempo. Já a taxa de crescimento real diz-

nos a rapidez com que o nosso poder de compra aumenta na nossa conta bancária ao 

longo do tempo. 

(1 + 𝑡𝑥. 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙) = (1 + 𝑡𝑥. 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙)(1 + 𝜋)

↔ 𝑡𝑥. 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 ≈ 𝑡𝑥. 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 +  𝜋 

 

9. Identidade Fundamental da Macroeconomia 

 

 

 

O investimento líquido é tanto maior quanto menor for a BCC pois quanto mais o 

estrangeiro me empresta, mais eu posso investir. 

 Se a BCC é positiva, significa que estou a enviar capital para o estrangeiro, tendo 

assim um impacto negativo no meu investimento. 

 Se a BCC for negativa, o estrangeiro está a enviar capital para o meu país, tendo 

um impacto positivo no meu investimento. 

Quanto maior forem as taxas de juro real dos ativos estrangeiros, mais eu invisto. 

10.  Produção e Crescimento 

Existe uma grande variabilidade do rendimento per capita para os diferentes 

países, a que correspondem grandes variações no nível e qualidade de vida. 

As taxas de crescimento do PIB per capita variam substancialmente de país para 

país. 

Tx. Crescimento real = Tx. Crescimento nominal - 𝝅 

 

 

 

IL = Spriv + SO - BCC 

Investimento Liquido = Poupança Privada + Saldo Orçamental – Balança Corrente de 

          Capitais (BCC) 
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a) Magia do crescimento acumulado: 

1000€ Depositados à taxa de juro de 3% por ano transformam-se: 

  - 1º Ano  1000 X (1+ 0,03) = 1030 

  - 2º Ano  1000 X (1+ 0,03)2 = 1060,9 

  - 10º Ano  1000 X (1+ 0,03)10 = 1343,9 

b) “Regra dos 70”: 

Se uma variável cresce à taxa de x% por ano, leva 
70

𝑥
 Anos a duplicar o seu nível 

(crescimento exponencial). 

1000€ → 2000€ Em aproximadamente 
70

3
 = 23 Anos 

 

11.  Produtividade 

 

 

 

 

 

Como, Produto = Rendimento = Despesa, quanto maior a produtividade, maior o 

rendimento médio e maior a despesa per capita. 

Produtividade e Rendimento per capita: 

 

 

 

 

a.  Produtividade: fatores explicativos 

 Capital físico (K): o stock de equipamento e estruturas utilizados para produzir bens 

e serviços. Os trabalhadores são mais produtivos se tiverem ferramentas 

adequadas ao seu trabalho. Quanto mais ferramentas mais depressa e com mais 

precisão produzem. 

 Capital humano (H): conhecimentos e aptidões que os trabalhadores adquirem 

através da educação, formação, treino e experiência. 

Quantidade de bens e serviços que um trabalhador produz por cada hora de 

trabalho. 

𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒕𝒐

𝑬𝒎𝒑𝒓𝒆𝒈𝒐 × 𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒍𝒉𝒂𝒅𝒐𝒓
=

𝒀

𝑳
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 Quantidade Trabalho (L): Homens x Horas 

 

12.  Função de Produção “per capita” 

 

 

 

 

A produtividade depende: 

 Stock de capital por trabalhador (
𝐾

𝐿
) 

 Qualidade do trabalhador (
𝐻

𝐿
) 

13.  Rendimentos marginais decrescentes 

Se o stock de capital aumenta, a unidade extra de produção irá provocar um 

choque na produção (geral). Ou seja, quando os trabalhadores já têm uma grande 

quantidade de capital para produzir bens e serviços, dar-lhes mais uma unidade de 

capital vai fazer a sua produtividade aumentar muito ligeiramente apenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.  O Efeito “catch-up” 

O efeito catch-up revela a propriedade segundo a qual países que são inicialmente 

pobres têm tendência para crescer mais rapidamente que países que inicialmente já 

são ricos. 
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Em países pobres, os trabalhadores não têm acesso a muitas das ferramentas mais 

rudimentares, e por isso têm uma baixa produtividade. Desta forma, pequenas 

injeções de investimento em capital vão fazer aumentar substancialmente a 

produtividade desses trabalhadores. 

15.  Poupança e Investimento 

Investir recursos hoje → produzir capital → aumentar o produto do futuro 

No entanto… 

 Sacrifício do consumo → incentivos (recompensa) adequada 

Afeta o nível do PIB (Y) mas não a sua taxa de crescimento no longo prazo. 

16.  Investimento Estrangeiro 

Investimento em capital que é propriedade e operado por uma entidade 

estrangeira denomina-se foreign direct investment (investimento direto estrangeiro). 

Investimento que é financiado por dinheiro estrangeiro mas operado por 

residentes domésticos denomina-se foreign portfolio investment. 

Caso: Os Americanos estão a dar os recursos necessários para um aumento no stock de 

capital no México. Isto é, a poupança Americana está a ser usada para financiar 

investimento no México. 

Quando investidores estrangeiros investem num país, fazem-no porque 

esperam ter ganhos de retorno do seu investimento.  

Ex.: Quando um investidor Americano compra stock Mexicano o investidor tem direito 

a uma porção do lucro que a empresa Mexicana fez. 

O Investimento Estrangeiro não tem contudo o mesmo efeito em todas as 

medidas de prosperidade económica. É importante recordar : 

 O PIB representa a produção dentro de um país efetuada quer por residentes 

quer por não residentes; 

 O PNB representa a produção efetuada pelos residentes de um país quer nesse 

país quer no estrangeiro. 



Macroeconomia  

Página 14 de 41 

 

Caso: Quando a Ford abre uma fábrica no México, parte dos ganhos de produção vão 

para pessoas que não vivem no México. Assim, o investimento estrangeiro no México 

faz aumentar os ganhos dos Mexicanos (PNB) de forma menor do que faz aumentar o 

produto do México (PIB). 

Apesar de parte dos benefícios do investimento estrangeiro regressarem aos 

seus investidores, este investimento faz aumentar o stock de capital da economia, o 

que provoca aumentos na produtividade e nos salários. É também uma forma de 

países pobres aprenderem novas tecnologias desenvolvidas e utilizadas nos países 

ricos. 

O Governo pode adotar políticas que influenciem a taxa de crescimento de várias 

formas: encorajando a poupança e o investimento, encorajando investimento 

estrangeiro, apoiando a Educação, promovendo a Saúde, mantendo os direitos à 

propriedade e a estabilidade política, permitindo o comércio livre, e promovendo a 

investigação e desenvolvimento de novas tecnologias. 

17.  Identidade fundamental (economia fechada) 

Uma economia fechada não participa no comércio e mercado internacionais. 

Por não participar no comércio internacional, importações e exportações são iguais 

a zero. Desta forma, o NX é igual a zero. 

 

Cada unidade produzida é vendida numa economia, é consumida, investida ou 

comprada pelo governo. 

 

Assim… 

 

 

Se denominarmos por T o total de taxas/impostos… 

 Poupança Privada/ Famílias: S = Y – T – C 

 Poupança Pública/ Estado: S = T – G 

PIB = Y = C + I + G 

 

 

 
I = Y – C – G = Poupança Nacional 

 

 

 
S = I 

                   ↓ 
Poupança 
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18.  Equilíbrio entre poupança e investimento 

O equilíbrio ocorre no mercado financeiro. Para cada nível do PIB a variável 

“equilibradora” é a taxa de juro real (r). 

 

 

19.  Sistema financeiro 

O sistema financeiro é composto pelas instituições que canalizam a poupança dos 

aforradores para os agentes que desejam investir. 

Duas categorias: 

 Mercados financeiros 

 Intermediários financeiros 

Abstraindo-nos de tudo o resto e considerando que existe um único mercado, o 

mercado de fundos onde todos os aforradores aplicam as suas poupanças e onde 

todos os investidores aplicam as suas poupanças e onde todos os investidores obtêm 

os fundos necessários. Assim, mercado de fundos refere-se ao total de poupança que 

as pessoas escolheram emprestar (em vez de utilizarem para o seu próprio consumo) e 

o montante que os investidores escolheram pedir emprestado para financiar novos 

investimentos. 

 

 

A taxa de juro real é o preço do empréstimo, representa o montante que os 

investidores pagam pelos seus créditos e o montante que os aforradores recebem pela 

sua poupança. 

20.  Poupança das famílias (S) 

Modelo: 

 Quando a taxa de juro real aumenta a recompensa por adiar o consumo e poupar 

aumenta r ↑           S↑                    r ↓          S ↓ 

 

 

 

Tx. Juro real = Tx juro nominal – Tx inflação 

 

 

 

A taxa de juro real é quer a poupança (S) quer o pedido de investimento (I). 
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 Quando o rendimento disponível aumenta a poupança aumenta mas o aumento é 

menos proporcional  

 

 

21.  Curva de oferta de fundos 

 

 
As pessoas reagem a incentivos. A imposição de impostos sobre os 

depósitos/diminuição dos juros irá reduzir o retorno futuro esperado pela poupança 

atual, o que por consequência, reduz o incentivo para as pessoas pouparem. 

                    Redução da curva de oferta de fundos 

Uma mudança na política de impostos irá encorajar as pessoas a pouparem 

mais. 

 

 

 

 

 

 

 

Como resultado, a taxa de juro de equilíbrio irá baixar o que irá estimular o 

investimento. Ou seja, como o preço para pedir crédito é mais baixo, as famílias e as 

empresas ficam mais motivadas para pedir crédito para financiar mais investimento. 

(Y – T) ↑           S ↑ 

 

 



Macroeconomia  

Página 17 de 41 

 

Se for feita uma reforma sobre as leis dos impostos, irá assim encorajar-se a um 

maior investimento, e por resultado, isso irá traduzir-se em taxas de juro mais altas e 

maiores poupanças. 

22.  Investimento e taxa de juro real 

Na decisão sobre quais os projetos a levar a cabo é necessário avaliar o retorno 

esperado com a taxa de juro real. Estes só serão promissores se o retorno expectável 

for superior à taxa de juro real. 

23.  Equilíbrio no mercado de fundos 
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24. Ferramentas básicas de Finanças 

 

 

 

 

 

Fórmula geral do valor presente: 

 

 

 

 

Fórmula geral do valor futuro: 

 

 

 

25.  Conceitos básicos de economia aberta 

Uma economia aberta interage com outras economias de duas formas: compra e 

vende bens e serviços nos mercados internacionais, e compra e vende ativos de capital 

nos mercados financeiros. 

 Exportações 

 Importações 

 

 

Se as net exports são positivas, o valor das exportações é maior do que o das 

importações. 

Fatores que influenciam NX: 

          X (1 + r)n    

X → montante    

r → taxa de juro 

n → anos 

 

Net exports (NX) = Valor das exportações – Valor das importações 

 

 

 

Valor presente é o montante que seria necessário hoje para dada a taxa de juro vigente, 

gerar um determinado montante no futuro. 

 

 

 

Valor futuro é o montante no futuro que um depósito hoje valerá dadas as taxas de juro 

vigentes. 

 

 

 
𝑿

(𝟏 + 𝒓)𝒏
 

X → montante    

r → taxa de juro 

n → anos 
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• Os gostos dos consumidores 

• Preços dos bens no país e no estrangeiro 

• Taxa de câmbio  

• Os rendimentos dos consumidores no país e no estrangeiro 

• Custos de transporte 

• Políticas relativas ao comércio internacional 

Caso: Um residente Americano com 20.000$ pode usar esse dinheiro para comprar um 

carro à Toyota ou comprar ativos da Toyota Corporation. 

A primeira transação representa um fluxo de bens, já a segunda representa um 

fluxo de capital. 

O termo net foreign investment refere-se à compra de ativos estrangeiros por 

domésticos menos a compra de ativos domésticos por estrangeiros. 

 

 

Quando o NFI é positivo os residentes estão a comprar mais ativos estrangeiros 

do que os não residentes estão a comprar ativos domésticos. 

Quando o NFI é negativo, os residentes estão a comprar menos ativos 

estrangeiros do que os não residentes estão a comprar ativos domésticos. 

Fatores que influenciam NFI: 

• As taxas de juro real dos ativos estrangeiros 

• As taxas de juro real dos ativos domésticos 

• Risco económico e político de deter ativos estrangeiros 

• Políticas governamentais que afetem a propriedade de ativos por não 

residentes 

Como vimos anteriormente, uma economia aberta interage com o resto do mundo 

de duas formas: no mercado de bens e serviços e no mercado financeiro. Assim:  

 

NFI = Compra de ativos estrangeiros por residentes – compra de 

ativos domésticos por não residentes 

 

 

 

NFI = NX 
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Conclusões:  

 Quando NX> 0, isto significa que está-se a vender mais bens e serviços ao 

estrangeiro do que se está a comprar no estrangeiro. Assim utilizam-se os 

ganhos das NX para comprar ativos estrangeiros. O investimento está a 

deslocar-se para fora do país: NFI> 0 

 Quando NX <0, isto significa que se está a comprar mais bens e serviços ao 

estrangeiro do que se está a vender-lhe. Para conseguir financiamento para 

suportar esta NX têm de se vender ativos no estrangeiro. O investimento está a 

deslocar-se para dentro do país: NFI <0 

 

26.  Poupança e Investimento em economia aberta nas contas 

nacionais 

 

 

 

 

Se NX> 0 então Y = C + I + G + NX tem de ser maior que a despesa doméstica C + I + 

G. Mas se Y é maior que a despesa C + I + G, então S = Y – C – G tem de ser maior que o 

investimento I. Como o país está a poupar mais do que está a investir, estará a enviar 

parte da sua poupança para o estrangeiro. Ou seja, NFI> 0. 

27.  Preços das transações internacionais 

Os dois preços mais importantes nas transações internacionais são: 

 Taxa de câmbio nominal 

 Taxa de câmbio real 

 

 

  

Exemplo:  

 

 

PIB = Y = C + I + G + NX 

Poupança Nacional = S = Y – C – G 

Y – C – G = I + NX 

S = I + NX         como NX = NFI então…    Poupança = S = I + NFI 

 

 

 

 

 

Taxa de câmbio nominal é a taxa a que se pode trocar moeda de um país por moeda de 

outro país. 
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Exemplo:  

 

 

 

Então… é possível trocar 1 carro feito no Japão por 2 carros feitos na EU 

 

 

 

 

 

28.  A taxa de câmbio real e as exportações líquidas 

Tomando em consideração um cabaz-tipo, como o do IPC, que mede o preço de 

um cabaz de bens e serviços, e se definirmos por P o preço para o cabaz do nosso país 

e por P* o preço do cabaz estrangeiro, e a taxa de câmbio nominal entre a nossa 

moeda e a moeda estrangeira por (e) podemos calcular a taxa de câmbio real entre o 

nosso país e outros países: 

 

 

 

 

 

Taxa de câmbio real é a taxa a que é possível trocar bens e serviços de um país por bens 

e serviços de outros. Ou seja, quantas unidades de um bem produzido no estrangeiro 

são necessárias para adquirir uma unidade do mesmo bem produzido internamente. 
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Quando a taxa de câmbio real cai (depreciação real), os bens domésticos tornaram-se 

relativamente mais baratos que os bens estrangeiros. 

→ Mais exportações e consumo interno 

→ Menos importações 

Quando a taxa de câmbio real aumenta (apreciação real), os bens estrangeiros 

tornam-se relativamente mais baratos pois os bens domésticos tornaram-se mais 

caros. 

→ Mais importações   

 

29.  Taxa de câmbio real de equilíbrio 

 A taxa de câmbio real é determinada pela procura e oferta para trocar moeda 

estrangeira. 

 A oferta de dólares para serem trocados por moeda estrangeira vem do NFI. 

Como o NFI não depende da taxa de câmbio real, a curva da oferta é vertical. 

 A procura por dólares vem das NX e porque uma taxa de câmbio real baixa, 

estimula o NX (e por isso aumenta a quantidade procurada de dólares para pagar por 

esse NX), a curva da procura tem uma indicação negativa. 

No equilíbrio da taxa de câmbio real, o número de dólares que as pessoas 

oferecem para comprar ativos estrangeiros está em exato equilíbrio com o número de 

dólares que as pessoas procuram para pagar o NX. 

 

 

 

 

 

 

Aumento das NX do nosso país 

Diminuição das NX do nosso 

país 
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 Há dois mercados centrais na economia aberta: o mercado de fundos e o 

mercado de câmbio. 

 No mercado de fundos, a taxa de juro real ajusta-se de forma a equilibrar a 

oferta de fundos (que vem da poupança nacional) e a procura de fundos (que vem do 

investimento interno e do NFI). 

 No mercado de câmbio, a taxa de câmbio real ajusta-se de forma a equilibrar a 

oferta de dólares (que vem do NFI) e a procura de dólares (que vem do NX). Como o 

NFI é parte da procura de fundos e porque fornece a oferta de dólares para o mercado 

de câmbio, é a variável que conecta estes dois mercados. 

Relembrando… 

 A poupança depende positivamente da taxa de juro real (S= I+NX= I+NFI, 

porque NX=NFI) 

 Investimento depende negativamente da taxa de juro real (pois o 

investimento será maior se o preço para pedir crédito for mais baixo) 

 A determinante chave do NFI é a taxa de juro real pois sendo esta baixa, os 

ativos domésticos são menos rentáveis verificando-se um aumento do investimento 

em ativos estrangeiros. 

 Quando r (taxa de juro real) se reduz, NFI aumenta, o mesmo acontecendo com 

NX, isto é, aumenta o investimento em ativos estrangeiros e os ganhos com as 

exportações serão utilizados para efetuar essas compras. 

 Como o NFI é parte da procura de fundos (para o investimento na compra de 

ativos estrangeiros) e parte da oferta de dólares que irá satisfazer a procura dos 

mesmos (para ser utilizado nas NX), a taxa de câmbio de equilíbrio cai (depreciação 

real). 

 Quando a taxa de câmbio real cai, isso traduz-se em mais exportações e menos 

importações. E como NX=NFI traduz-se num aumento da compra de ativos 

estrangeiros. 
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30.  Medição do desemprego 

Existem 3 possíveis situações no mercado de trabalho: 

 Empregado 

 Desempregado 

 Inativo 

A População Ativa ou força de trabalho é igual à soma do número de Empregados com 

o número de Desempregados. 

 

 

Estar desempregado implica uma disponibilidade para trabalhar e estar a realizar todas 

as diligências para encontrar trabalho há pelo menos 4 semanas. 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑜 =
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑝. 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎
 

 

31.  Desemprego cíclico  

O desemprego pode dividir-se em: 

 Desemprego cíclico (curto prazo) 

 Taxa natural de desemprego (longo prazo) 

O desemprego cíclico está associado às flutuações de ano para ano em torno da taxa 

natural de desemprego e com os altos e baixos da atividade económica. 

 

 

32.  Quatro formas de explicar o desemprego no longo prazo 

O desemprego por vezes pode resultar do tempo que demora a um trabalhador 

encontrar um trabalho que melhor satisfaça os seus gostos e aptidões, denominando-

se assim de desemprego friccional.  

Pop. Ativa = Empregados + Desempregados 

 

 

 

Taxa natural de desemprego corresponde à taxa natural de desemprego à volta da 

qual a taxa de desemprego flutua. 
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Denomina-se desemprego estrutural ao desemprego que resulta do facto de o 

número de cargos disponíveis em alguns mercados de trabalho ser insuficiente face ao 

número de trabalhadores que o procuram.  

O desemprego fricional é muitas vezes o resultado de mudanças na procura por 

trabalho entre empresas diferentes.  

Mudanças na composição da procura entre indústrias ou regiões denominam-se 

mudanças sectoriais. Tal como leva tempo aos trabalhadores procurar trabalho em 

novos sectores, mudanças de ramo/sector causam desemprego temporário. O 

desemprego friccional é inevitável simplesmente porque a economia está em 

constante mudança. 

Uma política governamental que faz aumentar o desemprego friccional, sem 

intenção, é o subsídio de desemprego. Apesar de este subsídio reduzir o impacto do 

desemprego na vida das pessoas, faz também aumentar o número de desempregados. 

A justificação baseia-se num princípio básico: as pessoas reagem a incentivos. Como os 

benefícios do subsídio de desemprego acabam quando um trabalhador encontra um 

novo emprego, os desempregados irão esforçar-se menos na procura de trabalho e 

são mais suscetíveis de recusarem propostas de trabalho pouco atrativas. 

Para compreender o desemprego estrutural é necessário analisar o impacto que a 

imposição de um salário mínimo tem no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

O salário mínimo é mais importante para os menos experientes e com menos 

conhecimento, protegendo sobretudo por isso os jovens. 

Labor Supply = Famílias                     

Labor Demand = Empresas 
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Através da figura vemos também que se o salário mínimo é imposto acima do nível 

de equilíbrio, seja qual for a razão, o resultado será o desemprego. 

33.  Teoria do salário/Eficiência 

 

 

A teoria do salário eficiência assenta na premissa de que pagando salários mais 

altos isso traduzir-se-á em maiores lucros para a empresa pois fará aumentar a 

produtividade dos trabalhadores. 

Existem diversos tipos de salário/eficiência sendo que cada um traduz uma 

explicação diferente sobre o porquê de as empresas quererem pagar salários mais 

altos: 

 Saúde (Worker Health) : Trabalhadores bem remunerados têm uma dieta mais 

nutritiva o que os torna mais saudáveis e mais produtivos. 

 Mudança de Emprego (Worker Turnover): Os trabalhadores demitem-se do seu 

trabalho por variadas razões. A frequência com que se demitem depende do 

conjunto de incentivos que lhes são propostos, incluindo os benefícios de ir e 

de ficar. Quanto mais uma empresa paga aos seus trabalhadores, menor será a 

probabilidade de esses trabalhadores quererem sair. 

Qual o porquê da preocupação com o turnover? 

 Recrutar e treinar trabalhadores tem um custo. 

 Mesmo depois de treinado um recém-contratado nunca é tão produtivo como 

um trabalhador experiente. 

 Empresas com muito turnover irão ter custos de produção elevados. 

 Os trabalhadores que saem levam consigo informações preciosas sobre a 

empresa e poderão ser aproveitados pela concorrência que os contratar. 

  - Qualidade do trabalho 

Salário eficiência corresponde ao salário que garante pelo menos a manutenção da 

nossa produtividade. 
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Uma empresa se oferecer salários altos atrai um conjunto de candidatos com melhores 

características o que se irá traduzir numa melhor qualidade do trabalho. 

  - Esforço dos trabalhadores 

 Salários altos fazem com que os trabalhadores tenham mais vontade em manter os 

postos de trabalho, o que os incentivará a empenharem-se na sua função. 

34.  O que é a Moeda? 

 

 

Como é medido o stock de moeda (quantidade de moeda que circula na economia)? 

 Notas e moedas em circulação 

 Depósitos 

 

 

Ao quociente entre o valor dos bens e serviços transacionados e a quantidade de 

moeda chama-se: velocidade de circulação. 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎çã𝑜 =
𝑃𝐼𝐵 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑜𝑒𝑑𝑎
  

35. Controlo da Oferta de Moeda 

Nas economias modernas é o governo quem controla a oferta de base monetária: 

 Circulação 

 Reservas bancárias 

Tipicamente, os governos delegam esse controlo numa agência mais ou menos 

independente, denominada de banco central. 

Os bancos centrais têm funções essenciais: 

 Controlar a oferta de moeda (política monetária) 

 Regular a atividade bancária 

A moeda é o conjunto de ativos, numa economia, que as pessoas utilizam regularmente 

para comprarem bens e serviços. 

 

 

 

Moeda = Circulação + Depósitos 
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 Prestamista em última instância 

 

36.  Controlo das Reservas 

A primeira forma que os bancos centrais têm de mudar a oferta de moeda é alterando 

a quantidade das reservas. 

Operações de mercado aberto 

 O BC conduz operações de mercado aberto quando compra ou vende títulos no 

mercado monetário (mercado interbancário onde são transacionados títulos com 

maturidade inferior a 1 ano). 

 Quando o BC compra títulos, cede liquidez (aumenta a reserva bancária) 

 Quando o BC vende títulos, absorve liquidez (reduz as reservas bancárias) 

As operações de cedência são as mais predominantes pois os sistemas bancários 

têm um défice de liquidez devido à procura de notas e de reservas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criação monetária pela banca comercial 

A banca comercial também influencia a quantidade de moeda pois os depósitos 

também fazem parte do stock de moeda. 

Quando os bancos detêm uma fração apenas dos seus depósitos como reservas, 

irão utilizar a outra parte para conceder crédito, criando moeda. 
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O montante de moeda que os bancos podem criar depende do rácio de reservas. 

Quanto mais alto for o rácio de reservas, menos de cada depósito irão os bancos 

conceder crédito e mais pequeno será o multiplicador monetário. 

As autoridades monetárias podem contudo afetar a capacidade de criação de 

moeda (multiplicador monetário) através da fixação de reservas obrigatórias. 

37.  Teoria clássica da Inflação 

 

Podemos olhar para o nível geral de preços como uma medida para o valor da moeda. 

Uma subida do nível de preços significa um valor mais baixo da moeda porque cada 

dólar compra menos bens e serviços. 

A procura e oferta de moeda determina o valor que esta terá. 

Oferta: exógena 

Procura: quanto mais alto é o nível de preços (um baixo valor da moeda) maior é a 

quantidade de moeda procurada 

A teoria quantitativa da moeda formaliza esta teoria pois afirma que a 

quantidade de moeda disponível determina o nível de preço, e que a taxa de 

crescimento na quantidade de moeda disponível determina a taxa de inflação. 

 

 

 

 

 

 

Multiplicador monetário é o montante de moeda que o sistema bancário gera com cada 

dólar que reserva. 

 

 

 

A inflação é o aumento contínuo e generalizado do nível de preços. 
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Uma expansão da curva da oferta de moeda faz diminuir o valor desta e 

aumentar o nível de preços. 

A velocidade de circulação corresponde à velocidade a que um típico dólar 

muda de carteira em carteira numa economia. 

𝑉 =
(𝑃 × 𝑌)

𝑀
 

 

Equação quantitativa: 

 

Esta equação relaciona a quantidade de moeda (M) com o Produto nominal. 

Um aumento na quantidade de moeda numa economia refletir-se-á numa destas 3 

variáveis: o nível de preços deve aumentar, a quantidade do Produto deve aumentar 

ou a velocidade de moeda cairá. 

A procura de moeda é proporcional ao Produto Nominal:  

𝑀𝑑 = (
1

𝑣
) × 𝑃 × 𝑌 

A procura de moeda é 

inversamente proporcional 

à velocidade de circulação. 

 

 

 

 

 

 

M x V = P x Y 

 

 

 

P: Deflator do PIB/nível de preços 

Y: PIB real 

M: quantidade de moeda 
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Outros fatores: 

 Taxa de juro: se a taxa de juro aumenta, o custo de ter moeda aumenta, a 

velocidade de circulação aumenta, a procura de moeda reduz-se 

 Facilidades de pagamento 

 

38.  Nível de Preços de Equilíbrio e Teoria quantitativa 

Dado o rendimento e a velocidade, o nível de preços é proporcional ao stock de moeda 

(quantidade de moeda). 

Quando Y aumenta, ou V cai ou P reduz-se 

“A causa primária da inflação é o crescimento da quantidade de moeda.” 

 

 

 

39.  Mecanismos de ajustamento 

A injeção monetária cria excesso de moeda. Contudo, os agentes eliminam esse 

excesso de moeda comprando bens e serviços ou apostando no mercado de fundos. 

Em qualquer dos casos a procura de bens e serviços irá aumentar. 

𝑴 = (
𝟏

𝒗
) × 𝑷 × 𝒀 

𝑷 = 𝑽 ×
𝑴

𝒀
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Visto que a capacidade para produzir não se alterou, P (o nível de preços) irá 

aumentar. 

Efeito Fisher: 

Quando a taxa de inflação 

aumenta, a taxa de juro 

nominal aumenta na mesma 

proporção para que a taxa de 

juro real se mantenha igual. 

40.  Custos da Inflação 

“Shoe leather costs”: 

 A inflação constitui como que um imposto nos detentores de moeda; 

 Uma forma de reduzir esse imposto é deter menos moeda. 

 Mas fazer transações com menos moeda envolve desperdício de 

recursos (tempo e conveniência). 

 Especialmente relevante em períodos de alta inflação 

Custos de ajustamento de preços (“menu costs”): 

 As empresas ajustam preços de forma pouco frequente porque esse processo tem 

custos: 

o Novos catálogos 

o Custos de envio desses catálogos para grossistas e clientes 

o Custos de publicação… 

o (Um survey nos E.U.A. revelou que a empresa típica ajusta os preços 1 vez 

por ano)  

 A inflação aumenta esses custos, pois os preços têm de ser ajustados 

frequentemente. 

A inflação tende a aumentar a carga fiscal sobre a poupança porque os códigos 

tributam os juros nominais: 
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Redistribuição arbitrária da riqueza: 

 A inflação não antecipada tem um outro custo: redistribuição de riqueza entre 

devedores e credores. 

o Pense-se num empréstimo de longo prazo com uma taxa de juro nominal 

especificada: 

 Se a inflação é maior do que antecipado, ganha o devedor. 

 Se a inflação é menor do que antecipado, ganha o credor. 

 Também prejudicial para indivíduos com pensões fixas 

 

41.  Flutuações económicas 

A atividade económica flutua de ano para ano. Na maior parte dos anos a produção de 

bens e serviços aumenta. Aumentos na força de trabalho, no investimento e na 

quantidade do conhecimento tecnológico permitem à economia produzir mais e mais 

ao longo do tempo. 

 

 

  

Contudo há também períodos em que a economia experiencia uma contração em vez 

um crescimento. As empresas não conseguem escoar a sua oferta então cortam na 

produção. Os trabalhadores são dispensados, o desemprego aumenta e as empresas 

abrem falência. 

 

 

 

3 Fatores chave sobre as flutuações económicas: 

1) As flutuações económicas são irregulares e imprevisíveis. 

As flutuações em economia denominam-se de ciclos económicos. 

Crescimento do PIB 

Recessão que pode degenerar 

numa Depressão 
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 - PIB real aumenta 

 - Consumidores satisfeitos 

 - Empresas satisfeitas 

 - Lucros a aumentarem 

OU… 

 - PIB real diminui 

 - Contração da economia 

 - Empresas com saldo negativo e dívidas 

2) A maioria das grandezas macroeconómicas flutuam juntas. 

 - Quando o PIB real diminui… 

 - O rendimento pessoal diminui… 

 - Os lucros das empresas diminuem… 

  - Há uma quebra no consumo… 

 - Quebra no investimento… 

 - Quebra na produção industrial… 

 - Etc. 

3) Quando o Produto diminui, o desemprego aumenta 

 

 

 

 

 

 

O Produto Natural (ou Potencial ou de Pleno Emprego ou de longo prazo) é o nível do 

PIB real que ocorre quando dado o estado da tecnologia e dadas as quantidades 

disponíveis dos fatores, todos os fatores estão a ser utilizados ao seu nível de equilíbrio 

(“pleno emprego”). Em particular não existe desemprego (involuntário). 

42.  Modelo de Procura e Oferta Agregada 

Lei de Okun 



Macroeconomia  

Página 35 de 41 

 

Este modelo de flutuações económicas no curto prazo foca-se no comportamento de 

duas variáveis: o PIB real e o nível de preços (IPC ou Deflator do PIB). 

 A curva da procura agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as 

famílias e empresas, governo e resto do mundo estão dispostas a comprar por 

cada nível de preços. 

 A curva da oferta agregada mostra a quantidade de bens e serviços que as 

empresas produzem e vendem a cada nível de preços. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.  Curva da Procura Agregada 

Uma diminuição do nível de preços faz aumentar a quantidade de bens e serviços 

procurada. 

Porquê? 

- Com a diminuição do nível de preços… 

- Há um aumento na riqueza real… 

- A taxa de câmbio deprecia… 

Estes efeitos estimulam o consumo, investimento e o NX. Um aumento na despesa 

nestes 3 componentes significa uma maior procura de bens e serviços. 
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 Nível de Preços e Consumo: Um aumento no nível de preços reduz o valor real da 

moeda (apreciação da taxa de câmbio real) o que torna os consumidores mais 

pobres e por consequência faz diminuir a despesa em consumo e por isso a 

quantidade de bens e serviços procurada diminui. 

 Nível de Preços e Investimento: Um alto nível de preços irá aumentar as taxas de 

juro (torna-se mais caro pedir um empréstimo), o que irá desencorajar a despesa 

em investimento e diminuir a procura de bens e serviços. 

 Nível de Preços e NX: Um aumento no nível de preços acompanhado, por 

consequência de um aumento das taxas de juro, o valor da moeda aumenta e esta 

apreciação irá fazer reduzir as NX bem como a AD. 

A curva da AD e a sua inclinação negativa demonstram que uma diminuição no nível de 

preços faz aumentar a quantidade geral de bens e serviços procurada. 

Mudanças na curva da AD podem ocorrer devido a: 

 Mudanças no Consumo → uma redução provoca uma contração na AD; um 

aumento uma expansão. Uma redução de impostos ou aumento terá o mesmo 

efeito porque estes afetam diretamente o consumo 

 Mudanças no Investimento → igual ao consumo 

 Mudanças nos Gastos Governamentais 

 Mudanças nas NX 

 

b.  Curva da Oferta Agregada – Longo Prazo 

No longo prazo a curva da AS é vertical ao passo que no curto prazo é positivamente 

inclinada (o prof. considera-a horizontal). 

Como o nível de preços não afeta no longo prazo as determinantes do PIB real 

(trabalho, capital, recursos naturais e tecnologia) a quantidade de bens e serviços é 

igual independentemente do nível de preços. 

O nível de produção no longo prazo por vezes denomina-se por Produto Potencial ou 

Produto do Pleno Emprego. 
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No Produto Potencial o desemprego está no seu nível normal (quem escolhe estar 

desempregado + quem já está à procura de emprego). 

Mudanças na long run AS (LRAS) devem-se a: 

 Mudanças na força de trabalho por um aumento na imigração (expansão) ou 

um aumento no salário mínimo (contração) 

 Mudanças no stock de capital que provocam um aumento/diminuição da 

produtividade  

 Mudanças na disponibilidade de recursos naturais 

 Mudanças no conhecimento tecnológico 

Qualquer mudança que vá alterar o PIB real irá provocar uma mudança na LRAS. 

Como consequência de uma melhoria na capacidade de produzir bens e serviços ao 

longo do tempo, principalmente devido ao progresso tecnológico, a LRAS expande. 

Ao mesmo tempo se o Banco Central decidir aumentar a oferta de moeda, a AD 

também expande. 

Com isto o Produto aumenta mas o nível de preços também aumenta (inflação). 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Curva da Oferta Agregada – Curto Prazo 

No curto prazo (se considerarmos a SRAS segundo Mankiw) uma diminuição no nível 

de preços irá reduzir a quantidade de Produto oferecida. Esta relação poderá dever-se 

à relação entre as expectativas e a realidade e também perceções. Ao longo do tempo, 

salários, preços e perceções ajustam-se para que esta relação seja apenas temporária. 
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As alterações na SRAS decorrem dos mesmos motivos das alterações na LRAS visto 

esta ser o somatório de todas as flutuações no curto prazo. 

43.  O Equilíbrio no Longo Prazo 

O equilíbrio no longo prazo encontra-se quando a curva da LRAS se cruza com a AD e 

com a SRAS. 

 

 

 

 

 

 

 

44.  Mudanças na AD (Aggregate Demand) 

 

 No curto prazo, mudanças na AD provocam flutuações no Produto. 

 No longo prazo, mudanças na AD afetam o nível geral de preços mas não afetam o 

Produto. 

 Políticas governamentais que influenciem a AD podem potencialmente mitigar a 

severidade das flutuações económicas. 
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45.  Mudanças na AS (Aggregate Suply)  

 Mudanças na AS podem causar uma combinação de recessão (diminuição de Y) e 

inflação (subida de P). 

 Políticas monetárias e fiscais que podem influenciar a AD podem potencialmente 

mitigar o efeito negativo da recessão aceitando um nível de preços alto (inflação) 

de forma a manter um nível elevado de Y e emprego. 

46.  Despesa desejada e nível de preços 

 

 

 

  



Macroeconomia  

Página 40 de 41 

 

Repetitório de Perguntas 
 

1. Como se calcula o PIB (identidade de contas nacionais) na ótica da despesa, do 

produto e do rendimento? 

2. Qual a diferença entre PIB real e PIB nominal e quais as relações com indicadores 

de inflação?  

3. De que forma se relacionam a Balança Corrente de Capitais com o investimento?  

4. Define produtividade e os seus fatores explicativos.  

5. O que é o efeito catch-up?  

6. Quais os efeitos da variação da poupança e do investimento no produto e no 

consumo?  

7. Distingue PIB de PNB na ótica do investimento estrangeiro.  

8. Como se caracteriza o NX, o PIB e o T (taxas/impostos) de um país em economia 

fechada?  

9. Como se calcula e como varia a taxa de juro real (r)?  

10. Como se caracterizam e distinguem as fórmulas gerais de valor presente e valor 

futuro?  

11. Quais os fatores que influenciam o NX num país em economia aberta?  

12. Quais as relações entre poupança, investimento e saldo da balança comercial num 

país em economia aberta? 

13. Define e distingue taxa de câmbio nominal e real.  

14. Como se calcula a população ativa?  

15. O que é a taxa natural de desemprego? Como explicar o desemprego no longo 

prazo?  

16. Como relacionar o salário e a eficiência dos trabalhadores?  

17. Define e relaciona moeda, velocidade de circulação e stock de moeda.  

18. Quais as funções dos bancos centrais e de que forma estes podem criar moeda? 

19. O que é a inflação e de que forma a quantidade de moeda, a velocidade de 

circulação, o nível de preços e o PIB real afetam a sua variação? 

20. Quais os mecanismos de ajustamento da procura?  

21. Enumera os diferentes custos da inflação?  

22. Que fatores apresentam as flutuações económicas e como se caracteriza o modelo 

de procura e oferta agregada?  

23. Uma diminuição do nível de preços faz aumentar a procura de bens e serviços. 

Porquê?  

24. A que se devem mudanças na oferta agregada no longo prazo (LRAS)? E no curto 

prazo (SRAS)? 

25. Quais os efeitos de mudanças na oferta agregada no curto e no longo prazo? E na 

oferta agregada?  

26. Relaciona os seguintes conceitos: nível de preços, poupança, taxa de câmbio real, 

juro real, consumo, investimento, oferta nominal de moeda e exportações líquidas.  
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