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CRESCIMENTO ECONÓMICO
Conceito
• O Produto Interno Bruto (PIB) é o indicador base para medir o crescimento
económico, pois mede o nível de atividade económica de um país.
 O PIB corresponde ao valor dos bens e serviços produzidos no país num determinado
período de tempo.

• O crescimento económico é o aumento, de um ano para o outro, do nível de
produção de bens e serviços no país.

• Mas o valor dos bens e serviços produzidos num país depende de dois fatores:
as quantidades produzidas e os respetivos preços.
 Para o apuramento do crescimento económico conta apenas a variação das
quantidades produzidas, ou seja, tem de se eliminar o efeito da variação de preços.
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CRESCIMENTO ECONÓMICO
PIB nominal e PIB real
• O PIB nominal é o valor dos bens e serviços produzidos avaliado com base nos
preços do próprio ano.
 A evolução do PIB nominal reflete a evolução das quantidades produzidas e dos preços.
 Um aumento do PIB nominal entre dois anos pode ser resultado do aumento das
quantidades produzidas, da subida dos preços ou da combinação destes dois fatores.

• O PIB real (ou “PIB a preços constantes”) é o valor dos bens e serviços
produzidos, mas avaliados sempre com os mesmos preços, os preços de um
determinado ano base.
 A evolução do PIB real reflete apenas a evolução das quantidades produzidas.

• O crescimento económico do país é a variação do PIB real, que reflete a
variação das quantidades de bens e serviços produzidas, mas não considera a
evolução dos preços.
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CRESCIMENTO ECONÓMICO
Fatores de crescimento
• As quantidades de bens e serviços produzidas no país dependem:
 dos recursos utilizados na produção, também designados de fatores de produção; e

 da produtividade desses recursos (i.e. do nível de produção obtido com os recursos).

• O crescimento económico pode assim resultar:
 de uma maior utilização de recursos nos processos produtivos das empresas; e
 de um aumento da produtividade dos recursos.

• O crescimento económico por via da maior utilização de mais recursos está
limitado à disponibilidade dos mesmos, que existem em quantidades limitadas.
Por isso se diz que a produtividade é a base do crescimento económico
sustentado.
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CRESCIMENTO ECONÓMICO
Fatores de produção
• Os recursos utilizados na produção de bens e serviços, ou seja, os fatores de
produção, são usualmente agrupados em quatro categorias:
 Recursos naturais: provenientes da natureza, como os rios, a floresta ou o vento;
 Capital físico: infraestruturas e equipamentos de produção;
 Tecnologia: forma como o processo produtivo é otimizado;
 Capital humano: trabalhadores e suas qualificações, conhecimentos e competências.
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CRESCIMENTO ECONÓMICO
Produtividade
• A produtividade é uma medida que traduz a capacidade de produção de bens
ou serviços uma empresa específica face aos recursos de que dispõe.
 É a relação entre os bens produzidos (o output) e as matérias primas, número de
trabalhadores ou equipamentos utilizados para os produzir (o input).

Produtividade =

Output
Input

• A produtividade do país reflete a produtividade de todas as empresas.
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CRESCIMENTO ECONÓMICO
Produtividade
• Para cada fator de produção é possível calcular medidas de produtividade:
 Produtividade do trabalho: é a mais tradicional, corresponde à relação entre o PIB real
(o output) e o número de pessoas empregadas (o input).
 Produtividade do capital físico: por exemplo, quantas unidades de output se
conseguem com um dado número de máquinas.
 Produtividade dos recursos naturais: por exemplo, quanta energia eólica se consegue
produzir com um dado número de torres eólicas.

• A produtividade aumenta quando com a mesma quantidade de recursos (input)
se consegue produzir mais bens e serviços (output).
• Maior produtividade significa maior eficiência na produção e, por essa via,
aumenta a competitividade das empresas e do país, sendo fonte de crescimento
económico sustentado.
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