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CONCEITOS DE MACROECONOMIA  

 MACROECONOMIA: é a parte da teoria econômica que estuda os agentes econômicos em seu 

conjunto. Tem como objetivo determinar os fatores que interferem no nível total da renda e 

do produto de uma economia. 

RENDA: é a soma das remunerações feitas aos fatores da produção empregados no processo 

produtivo durante um certo período de tempo, ou seja, é o total dos salários, aluguéis, juros e 

lucros. 

PRODUTO: é a soma dos valores monetários de todos os bens e serviços finais produzidos por 

um país num determinado período de tempo. 

O PRINCIPAL OBJETIVO DA TEORIA MACROECONÔMICA: é obter uma visão simplificada do 

funcionamento da economia que, porém, permita ao mesmo tempo conhecer e atuar sobre o 

nível da atividade econômica de um determinado país ou de um conjunto de países. Ou seja, 

analisar como são determinados os preços e as quantidades dos bens produzidos e dos fatores 

de produção existentes na economia. Resumindo, determinar os fatores que influenciam o 

nível da renda e do produto do sistema econômico. 

•O problema fundamental da economia é a escassez de recursos e as necessidades ilimitadas, 

tendo em vista que os recursos devem ser empregados de maneira racional, adequada, para 

conseguir maior quantidade de produtos ou satisfação 

•Os economistas sentiram a necessidade de criar meios que lhes permitissem medir e avaliar 

as atividades econômicas desenvolvidas pela sociedade. Com isso surgiu a Contabilidade 

Social ou CNA - Contabilidade Nacional, que nos dá em termos quantitativos, o desempenho 

global da economia. 

CONTABILIDADE NACIONAL – é o registro contábil da atividade econômica de um país num 

dado período de tempo (normalmente um ano). È uma técnica que se preocupa com a 

definição e os métodos de quantificação dos principais agregados macroeconômicos, como 

produto nacional, consumo global, investimentos, exportações, entre outros. 

SISTEMA DE CONTAS NACIONAL (Sistema ONU). 

Trata-se de um sistema baseado em quatro contas relativas à produção, apropriação (ou 

utilização da renda) e acumulação (ou formação de capital) dos agentes econômicos (famílias, 

firmas ou empresas, setor público e setor externo) criado pelo inglês Richard Stone: 

 Conta do produto interno bruto (produção); 

 Conta renda nacional disponível líquida (apropriação); 

 Conta transações correntes com o resto do mundo; 

 Conta de capital (acumulação); 

Os lançamentos das transações são efetuados de acordo com o método das partidas dobradas, 

sem a contrapartida caixa. Apresenta-se também a conta corrente das administrações 
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públicas. Esta conta discrimina as contas do governo, incluindo impostos diretos, contribuições 

previdenciárias entre outros. 
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