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Sistema

Um sistema é sempre um conjunto de

elementos articulados entre si de forma a

constituir um todo. Essa articulação ou

coordenação dos elementos obedece a uma lógica,

que é a da sobrevivência, quando se trata de

sistema vivo.
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Sistema

Quando se trata de um sistema social, o

objetivo mínimo é igualmente a sobrevivência, ou

a segurança, mas como é formado de agentes

racionais dotados de vontade, há um objetivo

econômico adicional: o bem-estar.
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Conceitos...

Todo sistema econômico tem como princípio de

coordenação o mercado.

O que é o mercado?

Mercado



“Reunião de negociantes em lugar público.”
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Definições...

Os primeiros mercados que apareceram na

história da humanidade funcionavam através da

troca de mercadorias (escambo).
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Definições...

Com o surgimento da moeda, começaram a

desenvolver-se códigos de comércio. Por sua vez,

o aumento da produção resultou no aparecimento

de intermediários entre os produtores e os

consumidores finais.

Mercado



Necessidades Humanas

Recursos Produtivos

Quais são os principais problemas atualmente?
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Problemas Econômicos

O que produzir?

Quanto produzir?

Quando produzir?

Como produzir?

Para quem produzir?



É a forma como a sociedade está organizada para

desenvolver as atividades econômicas.

Produção, Circulação, Distribuição e 

Consumo de bens e serviços.

Sistema Econômico



Sistema Econômico

Organização...

Economia de Mercado:

descentralizado (capitalista)

Economia Planificada:

centralizada (socialista)

Sistema misto: intervenção do governo



Sistema Econômico

Capitalismo

O Capitalismo é um sistema econômico em que os

meios de produção e distribuição são de propriedade

privada e com fins lucrativos.

Sistema de concorrência pura.



Excesso de oferta (escassez de demanda)

Formam-se estoques

Redução de preços

Existirá concorrência entre empresas para vender os

bens aos escassos consumidores. 

Até o equilíbrio
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Excesso de demanda (escassez de oferta)

Formam-se filas

Tendência ao aumento de preços

Existirá concorrência entre consumidores para compra.

Até o equilíbrio
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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 no mercado de fatores de produção. 

Questão distributiva.
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CADE

Conselho Administrativo de Desefa Econômica

É uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça

que exerce as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011.

Sua missão é zelar pela livre concorrência no mercado,

sendo a entidade responsável, no âmbito do Poder

Executivo, não só por investigar e decidir, em última

instância, sobre a matéria concorrencial, como também

fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência.
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