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PROGRAMA DA DISCIPLINA 

 
NOME DA DISCIPLINA 

ECONOMIA 

 
EMENTA  

Conceitos básicos e intermediários de teoria macroeconômica e microeconômica, buscando sempre 

enfatizar aplicações à realidade e a aplicação à análise e formulação de políticas públicas. 
 
OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA 

Possibilitar que o aluno adquira conhecimentos básicos e intermediários de micro e macroeconomia que 

serão utilizados posteriormente em outras disciplinas do curso, em sua produção acadêmica e em sua 

trajetória profissional.  

 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAGEM 
Os alunos assimilarão conhecimentos e desenvolverão capacidade de análise sobre o impacto de políticas 

macroeconômicas e microeconômicas (como as políticas sociais) sobre a estabilidade, o crescimento, a 

equidade, a eficiência e o bem-estar. 
 

METODOLOGIA  
As aulas são expositivas e demandam a participação dos alunos. As listas de exercícios serão utilizadas 

para fixar os conhecimentos e sua aplicação na análise de política econômica e políticas públicas. 

 
 
TÓPICOS PRINCIPAIS 

PRIMEIRA PARTE 

TEORIA MACROECONÔMICA 

Introdução à macroeconomia e às identidades macroeconômicas básicas 

Determinação do nível de renda e do emprego em uma economia fechada 

Consumo, poupança e investimento: demanda agregada 

Determinação do nível de renda e do emprego em uma economia aberta 

Mercado de trabalho, inflação e desemprego em economia fechada 

Mercado de trabalho, inflação e desemprego em economia aberta 

Política monetária em economia fechada e aberta 

Política fiscal em economia fechada e aberta 

 



 

   

 
Av. 9 de Julho, 2029  -  01313-902  -  São Paulo - SP  -  Brasil 
fgv.br/eaesp 

SEGUNDA PARTE 

TEORIA MICROECONÔMICA 

 

Introdução à análise microeconômica 

Oferta e demanda 

Elasticidades 

Maximização da utilidade 

Eficiência e equidade 

Escolhas individuais e programas de bem-estar social 

Equidade e programas de transferências 

Relação custo-benefício e sua aplicação a políticas públicas 

 
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

A avaliação consiste da realização de duas provas, intermediária (conteúdo de macroeconomia) e final 

(conteúdo de microeconomia), e da resposta a listas de exercícios. As listas também auxiliarão na 

orientação ao estudo de vocês. O peso da primeira prova é 40%, idem para a segunda, e das listas de 

exercícios é 20%. 

 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Abel A.B., Bernanke, B.S. e Croushore, D. (2008). Macroeconomia, 6ª edição, Pearson Education do 

Brasil. 

Além, Ana Cláudia (2010). Macroeconomia – Teoria e prática no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Campus 

Elsevier. 

Blanchard, O. (2011). Macroeconomia, 5ª edição. Pearson Education do Brasil.  

Carlin, W.  e Soskice, D. (2015). Macroeconomics: Institutions, Instability and the Financial System. 

Oxford Univ. Press.  

Dillard, Dudley (1972[1948]). A teoria econômica de John Maynard Keynes, 4ª edição. Livraria Pioneira 

Editora.  

Friedman, Lee S. (2002). The Microeconomics of Public Policy Analysis. Princeton University Press. 

Giambiagi, Fabio e Além, Ana Cláudia (2000) Finanças Públicas – Teoria e Prática no Brasil, 2. ed., Ed. 

Campus Elsevier.  

Krugman, P. e Wells, R. (a) (2015). Macroeconomia, 3ª edição.  Ed. Campus Elsevier.  

Krugman, P. e Wells, R. (b) (2015). Introdução à economia, 3ª edição.  Ed. Campus Elsevier.  

Varian, H. (2010). Microeconomia: Principios basicos. 8ª edição, Ed. Campus Elsevier. 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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Para quem não tem familiaridade com a teoria econômica, recomenda-se expressamente a seguinte leitura 

antes do início do curso: 

Krugman e Wells (a) ou (b), apêndice ao cap. 2 e cap.3 

 

Sobre a relação entre mercado de trabalho e inflação, uma abordagem introdutória pode ser encontrada 

em: 

Krugman e Wells (a), caps. 8 e Blanchard. Caps. 6 e 8 

 

Em relação às políticas monetária e fiscal, uma abordagem complementar pode ser encontrada em: 

Blanchard. Caps. 20, 25 e 26 e Krugman e Wells (a), caps. 13, 14 e 15 

 

Aos interessados em estudar macroeconomia do desenvolvimento, 

 

Bresser-Pereira, L. C, Marconi, N. e Oreiro, J.L. (2015) Developmental Macroeconomics. Routledge 

Ed.  

 

Se o tema “políticas macroeconômicas prudenciais” despertar interesse,  

 

Akerlof G., Blanchard, O., Romer, D. e Stiglitz, J. What Have we learned? – Macroeconomic Policy 

after the Crisis, 2014, MIT Press, caps. 5 e 6 

 

Outros bons livros para os iniciantes em microeconomia, além dos já citados de Varian e Krugman e 

Wells (b), são: 

 

Pindyck, R. e Rubinfeld, D. (2013), Microeconomia, 8ª edição, Pearson Education do Brasil 

Mankiw, N;G. (2014), Princípios de microeconomia, 6ª edição, 2014, Ed. Campus Elsevier 


