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                                                        AO ALUNO1  
 
Este material foi elaborado com a finalidade de servir como instrumento, 
para o acompanhamento das aulas e orientação de estudo. O material 
apresentado refere-se às transparências e aos tópicos que serão 
desenvolvidos pelo professor ao longo da exposição desta disciplina. A 
completa compreensão dos tópicos que serão apresentados requer a 
complementação com a utilização da bibliografia básica ou da complementar; 
a execução dos trabalhos de pesquisa e, da resolução dos exercícios 
propostos.  
 
Como os alunos, já se familiarizaram com o estudo da ciência econômica, 
perceberam que o entendimento da disciplina pode ser muito interessante, se 
você continuar interessado e, principalmente aplicado. O entendimento de 
Economia capacita-o a avaliar sistematicamente a atuação de todos os 
agentes econômicos que participam de um sistema econômico, possibilitando a 
absorção de uma bagagem intelectual necessária, tanto para sua vida 
profissional como pessoal. O modo de pensar a partir de uma perspectiva 
econômica pode fornecer a você vantagens que a maioria das pessoas não 
tem, pois o estudo da Economia nada mais é do que o estudo do homem 
dirigindo sua vida cotidiana 2. 
 
COMO ESTUDAR ECONOMIA 
 
Estudos superficiais às vésperas das provas provavelmente não serão bem-
sucedidos em qualquer disciplina. A maioria das pessoas aprende mais 
efetivamente se os conceitos forem expostos de várias maneiras em um 
período de tempo. Desta maneira, este material, possui várias atividades que 
possibilitam ao aluno estar sempre em plena atividade, e em contato com a 
disciplina. Você vai aprender mais sobre Economia e reterá melhor se ler, 
assistir, ouvir, comunicar, e se possível, aplicar os fundamentos econômicos. 
Este material é muito mais do que simplesmente algumas transparências de 
acompanhamentos das aulas, mas sim um ferramental importante de 
orientação, pois o estudo de Economia requer muita reflexão. 
 
 

                                                 
1 As orientações de estudo abaixo, seguiram as abordagens de Byrns e Stone (1995), como também, as 
próprias orientações dadas pelo autor deste material (Prof. Figueiredo). 
 
2 Alfred Marshall  (1842 – 1924) 
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A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA LEITURA 
 
Esta é uma das ferramentas importante para o aprendizado do aluno. Assim, 
o aluno que consegue se concentrar nas aulas e fazer as anotações 
importantes com relação à exposição do professor, estará assimilando um 
percentual importante da matéria para o entendimento da disciplina. Desta 
maneira, para a melhor assimilação dos tópicos que foram apresentados, o 
aluno deve reservar um tempo razoável para ler suas anotações, a bibliografia 
básica e, resolver os exercícios. Evite a preguiça sentando-se em uma cadeira 
confortável em frente a uma escrivaninha ou mesa. Reflita sobre o material 
assim que você o ler. Muitos alunos gastam horas destacando pontos 
importantes para estudar mais tarde, para os quais alguns deles nunca 
encontram tempo. Tente folhear sua anotação, juntamente com o capítulo do 
livro; então volte e realmente concentre-se nos pontos básicos e importantes.  
 
A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA ESCRITA 
 
Depois de uma boa dose de leituras, feche suas anotações e seu livro e, 
destaque os pontos importantes com anotações. Se você não conseguir 
resumidamente indicar o que acabou de ler, ponha a caneta de lado e releia a 
matéria. Se você ainda não tem as idéias centrais assimiladas, não se 
surpreenda, pois alguns conceitos requererem várias leituras.   
 
A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA AUDIÇÃO 
 
A maioria das aulas combina as informações dadas pelo seu próprio professor 
e exemplos com os materiais do texto, mas alguns alunos fazem 
conscientemente todas as anotações durante e após as aulas. A leitura das 
anotações antes da aula ajudará você a fazer anotações mais seletivamente, 
dando-lhe maior vantagem sobre seus colegas de classe. Enfoque os tópicos 
que seu professor deu mais ênfase em sala de aula, pois, todas as questões a 
serem solicitadas nas avaliações, são respondidas em sala de aula. Anotações 
de aulas são muito importantes para o estudo do aluno. 
 
ENSINO 
 
Seus professores sabem que os alunos aprendem suas matérias, com maior 
profundidade, todas as vezes que as ensinam. Ensinando, você se expõe em 
relação a aspectos não familiares dos tópicos porque deve conceituar e 
verbalizar idéias para que outras pessoas possam entendê-las. Faça grupos de 
estudo para a complementação dos tópicos apresentados em sala de aula. 



Microeconomia 

Professor Figueiredo  4

Como também, individualmente ou em grupo, pode-se se deparar com várias 
técnicas de estudo para o melhor aproveitamento da matéria lecionada. 
 
EXERCÍCIOS DE VERIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
 
Os exercícios propostos após a apresentação de cada tópico, servirão de 
apóio para a consolidação dos conceitos básicos, referentes ao estudo da 
teoria microeconômica. Diante às orientações sugeridas anteriormente, do 
acompanhamento das aulas, da pesquisa efetuada pelo grupo, da leitura da 
bibliografia básica, o aluno se depara com exercícios que irão unir o lado 
teórico com a aplicação prática. Se por ventura o aluno não conseguir 
responder os exercícios, volte e releia seus apontamentos, como também a 
bibliografia básica ou as bibliografias complementares. Se a dificuldade 
persistir, escolha alguns colegas e forme grupos de estudo, para resolver os 
exercícios. 
       Seguindo estas orientações, o aluno estará em condições de resolver as 
questões a serem solicitadas nas avaliações, e também, com uma bagagem 
suficiente para avançar no estudo da teoria microeconômica.    
 
IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DE ECONOMIA 
 
Muitos alunos que já se familiarizaram com a disciplina ao longo do curso, 
acharam o estudo da Economia uma agradável surpresa, mas desejam saber 
se este interessante campo é prático. O que você pode fazer com os 
conhecimentos adquiridos em Economia, depende da sua área específica de 
estudo e, de seus interesses. Muitos economistas dão aulas porque a 
eficiência pessoal, nos negócios, e em tomar decisões requer capacidade de 
leitura e escrita em Economia. Não é por acaso que a grande preocupação dos 
executivos, principalmente diante do processo de globalização econômica, 
esta no fato de que a habilidade estratégica nos negócios e na política requer 
um aplicado raciocínio econômico.  
Se o aluno seguir estas sugestões estará preparado para as avaliações a 
serem aplicadas na disciplina, como também, estas sugestões, se aplicam para 
o estudo de qualquer disciplina. O professor sabe que isto é uma tarefa 
difícil, mas se você conscientemente seguir estas orientações de estudo, 
certamente terá uma disciplina interessante e esclarecedora. O objetivo 
primordial é que você encontre neste material utilidade e informações 
importantes, no estudo da Economia. Melhoras e valiosas sugestões serão 
aceitas por alunos que usarão este material. Se você tiver algum comentário 
gostaria de ouvi-lo. 
                                                                                     Professor Figueiredo 
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• DISCIPLINA: Microeconomia. 
 

• PROFESSOR: Figueiredo. 
 

• OBJETIVO: Análise das técnicas que envolvem o comportamento dos 
mercados - suas empresas, produtores e consumidores - diante das principais 
características da produção e dos custos; visualizando a maximização de 
resultados nas estruturas de mercado.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO RESUMIDO 
 

1- Elasticidade: 
     . Elasticidade-preço da demanda no ponto; 
     . Elasticidade-preço da demanda no arco; 
     . Elasticidade da demanda e a receita total;  
     . Elasticidade-renda da demanda; 
     . Elasticidade-preço cruzada da demanda;  
     . Elasticidade-preço da oferta. 
 

 Tópicos que serão solicitados na 1a. Avaliação 
 

2- Teoria da Produção: 
     . Função de produção;  
     . Produção no curto prazo: 
       - Fatores de produção fixos e variáveis; 
       - A lei dos rendimentos decrescentes; 
     . Produção no longo prazo: 
        . Curvas de Isoquantas; 
        . Rendimentos de escala de produção. 
 

3- Teoria dos Custos:  
     . Custos explícitos e implícitos; 
     . Lucro econômico e contábil; 
     . Custos no curto prazo; 
     . Custos médios; 
     . Receita total x Custo total;      
     . Análise do ponto de equilíbrio. 

 
 Tópicos que serão solicitados na 2a. Avaliação 
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4- Estruturas de Mercado: 
     . Concorrência Perfeita, Monopólio, Oligopólio, Concorrência   
       Monopolista. 
 

 
5- Maximização de Resultados 
     . para um mercado em concorrência perfeita;        
     . para um monopólio;  
     . para um oligopólio. 

 

 Tópicos que serão solicitados na 3a. Avaliação 
 

 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

   

• PASSOS, C.R.M., NOGAMI, O. Princípios de Economia. São Paulo: Pioneira   
      Thomson Learning, 2005. 
 

 
 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

 

• MANKIW, N. Gregory. Princípios de Microeconomia. 3a. edição. São Paulo:       
      Thomson Learning, 2004. 
 

• PINDYCK, Robert S.; RUBINFELD, Daniel L. Microeconomia. São Paulo:   
      Makron Books, 2005.  
 

• ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. 19a. edição. São Paulo: Atlas,   
     2003. 
 
 METODOLOGIA: aulas expositivas. 

 
 AVALIAÇÃO:  

     - Trabalhos de pesquisa;  
     - Provas.    
 
 TIPO DE PROVA: questões de múltipla escolha, questões discursivas e   

     exercícios. 
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 OBSERVAÇÕES: 

 
- FALTAS: não há abonos de faltas por parte do professor. Qualquer   
    problema com relação à faltas deve ser resolvido com a secretaria; 
 
- TRABALHOS: deverão ser entregues e apresentados no prazo estipulado   
    pelo professor;  
 
- SIMULADO: Diante da pontuação estipulada, o professor não irá   
    promover arredondamento de nota no final do ano;     
 
- SALA DE AULA: estabelecimento de regras para o bom andamento das   
   aulas;   
       
- QUESTÕES POLÊMICAS: reunião com o representante de classe.  
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PROGRAMAÇÃO DE AULAS - MICROECONOMIA - 4o. ADM.  

PERÍODO NOTURNO  
 
DATA 
 

   
                         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1a. Aula 
31/01/07  

- Apresentação da disciplina: Objetivos, conteúdo programático   
  Critérios de avaliação etc.  

2a. Aula 
07/02/07 

- Elasticidade: Conceitos. 
- Elasticidade-preço da demanda no ponto. 

3a. Aula 
14/02/07 

- Elasticidade-preço da demanda no ponto. 
- Demanda elástica, unitária e inelástica. 
- Visualização gráfica da elasticidade-preço da demanda. 

4a. Aula 
21/02/07 

- Exercícios de verificação da aprendizagem. 
- Correção dos exercícios propostos.  

5a. Aula 
07/03/07 

- Elasticidade-preço no arco: conceitos. 
- Correção dos exercícios propostos. 

6a. Aula 
14/03/07 

- Continuação: correção dos exercícios propostos sobre   
   elasticidade-preço no arco. 

7a. Aula 
21/03/07 
 

- Casos especiais de elasticidade. 
- Elasticidade x Receita total. 
- Exercícios de verificação da aprendizagem. 

8a. Aula 
28/03/07 

- Continuação: correção dos exercícios sobre elasticidade x   
  Receita total. 
- Elasticidade-renda da demanda. 

9a. Aula 
04/04/07 

- Continuação: Elasticidade-renda da demanda. 
- Exercícios de verificação da aprendizagem. 

10a. Aula 
11/04/07 

- Elasticidade-preço cruzada da demanda. 
 

11ª. Aula 
18/04/07 

- Exercícios de verificação da aprendizagem. 
 

25/04/07 - Semana de Avaliações – 1a. Avaliação. 
02/05/07 - Semana de Avaliações – 1a. Avaliação. 
08/05/07 - Semana de Avaliações – 1ª. Avaliação.  
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PROGRAMAÇÃO DE AULAS - MICROECONOMIA - 4o. ADM.  

PERÍODO VESPERTINO 
 
DATA 
 

   
                         CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1a. Aula 
06/02/07 

- Apresentação da disciplina: Objetivos, conteúdo programático,    
  critérios de avaliação etc.  

2a. Aula 
13/02/07 

- Elasticidade: Conceitos. 
- Elasticidade-preço da demanda no ponto. 

3a. Aula 
27/02/07 

- Elasticidade-preço da demanda no ponto. 
- Demanda elástica, unitária e inelástica. 
- Visualização gráfica da elasticidade-preço da demanda. 

4a. Aula 
06/03/07 

- Exercícios de verificação da aprendizagem. 
- Correção dos exercícios propostos.  

5a. Aula 
13/03/07 

- Elasticidade-preço no arco: conceitos. 
- Correção dos exercícios propostos. 

6a. Aula 
20/03/07 

- Continuação: correção dos exercícios propostos sobre   
  elasticidade-preço no arco. 

7a. Aula 
27/03/07 
 

- Casos especiais de elasticidade. 
- Elasticidade x Receita total. 
- Exercícios de verificação da aprendizagem. 

8a. Aula 
03/04/07 

- Continuação: correção dos exercícios sobre elasticidade x   
  Receita total. 
- Elasticidade-renda da demanda. 

9a. Aula 
10/04/07 

- Continuação: Elasticidade-renda da demanda. 
- Exercícios de verificação da aprendizagem. 

10a. Aula 
17/04/07 

- Elasticidade-preço cruzada da demanda. 
- Exercícios de verificação da aprendizagem. 

24/04/07 - Semana de Avaliações – 1a. Avaliação. 
08/05/07 - Semana de Avaliações – 1a. Avaliação. 
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ELASTICIDADE 
 
 

 Se existe algo que possa ser entendido como 
ferramenta em economia, chama-se 

elasticidade. 
 

 A elasticidade é uma teoria comparada a uma 
ferramenta que pode ser utilizada em Economia e que é 
empregada tanto na demanda como na oferta e, também 

na produção. 
 
 
Assim: 
 

A elasticidade mede a proporcionalidade existente 
entre as variações que ocorrem nas quantidades e as 

variações provocadas em um fator qualquer, 
permanecendo todos os demais fatores constantes 

(Coeteris paribus). 
 
 
 
              Variação na quantidade demandada 
∈ =  
         Variação % em qualquer determinante da demanda 
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                                DEMANDA E OFERTA  
 

 Quais são os fatores de interferência da demanda e da oferta? 
 

    FATORES DA DEMANDA              FATORES DA OFERTA 
 
 
 
 
 
 
Assim: 
 
    Qdx =                                                        QSx =                  
 
   “Coeteris Paribus”                       “Coeteris Paribus” 
 
    QDx =                                                       QSx =  
 
          Lei da Demanda                           Lei da Oferta 
 
              
 
 
 
 Desenhe uma curva de demanda e oferta linear, mostrando a 

relação entre preço e quantidade.     
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 Desenhe as curvas de demanda (linear), para os produtos X e Y, diante da 

relação entre preço e quantidade, mostrando a sensibilidade da demanda a 
variações de preço. 
    

                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                           
             

 

              
 

• Uma variação no preço será acompanhada de uma 
variação na quantidade demandada. 

 
• Significa dizer que a demanda é sensível a mudanças 

no preço (Coeteris Paribus). 
        
    Teremos então: 
                         

PRODUTOS 
            
 
                           Mais sensíveis      Menos sensíveis  
 
 
                       
                         ALTERAÇÕES DE PREÇO 
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A ELASTICIDADE-PREÇO DA DEMANDA NO 
PONTO 

   

• É a descrição do grau de sensibilidade da demanda de 
um produto, face às mudanças no seu preço. 

                       
Medição Numérica da elasticidade-Preço da Demanda no 

Ponto 
 
Epd=  Variação % na Quant. Demandada    =   qd         

                             Variação % no Preço             p               
                                                                                                  
      

       Δqd         q1 – qo                                  

Epd = qd    ou      qo       ou   qd . po                  
       Δp          p1 - po         p    qo                    
        p                  po                           
                                

    Onde:  
     
     Epd = Coeficiente de elasticidade  
     Δqd = Variação na Quantidade Demandada 
       qd = Quantidade Demandada de onde se parte 
       Δp = Variação no Preço 
         P = Preço de onde se parte 
 

 O coeficiente de elasticidade no ponto mede a variação 
percentual na quantidade demandada do produto 

resultante de uma variação percentual no preço do 
produto, ou seja, no ponto do qual se partiu. 
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SITUAÇÕES DISTINTAS DE ELASTICIDADE 
   

 

• DEMANDA ELÁSTICA: Uma variação % no preço 
provoca uma variação % maior na quantidade demandada. 

 
                                   Δqd 
               Epd  =   qd    >  1  
                          Δp  
                           p 
 

 

                  10% no Preço            Epd = + 40%      =   - 4 

                     Provoca                           - 10% 

                  40% na Qd.                    Epd = 4 

 

VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 
                                          

  P                                         Demanda Elástica: a expansão 

 po                                        relativa das quantidades procuradas 
 p1                                 D       é mais do que proporcional à       
                                                redução relativa  dos  preços. 
                                                                          
                qo       q1        Qd                        Epd  >  | 1 | 
 

OBS: Os produtos que apresentam este tipo de elasticidade são 

denominados supérfluos. 
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        • DEMANDA COM ELÁSTICIDADE UNITÁRIA: uma 

Variação % no preço resulta em uma variação % igual na 

quantidade demandada. 

                          Δqd 
               Epd  =   qd     =  1  
                          Δp  
                           p  
                                   
         10% no Preço                          Epd = - 10%   =  - 1 

             Provoca                                         + 10% 

         10%  na  Qd.                           Epd =    1    

 

VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 
                     

  P                                          Demanda unitária: a expansão  

                                              relativa das quantidades procuradas    
 po                                        é  rigorosamente  proporcional  à   
 p1                                         redução relativa dos preços. 
                                        D    
                   qo     q1           Qd                    Epd  =  | 1 |  
 
 
 

OBS: Os produtos que apresentam este tipo de elasticidade são 

considerados produtos normais. 
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• DEMANDA INELÁSTICA: Uma variação % no preço 

resulta numa variação % menor na quantidade demandada. 

                        Δqd 
               Epd  =  qd    <  1  
                         ΔP  
                          P  
 

              10% no Preço             Epd =  + 5%       =   - 0,5  

                  Provoca                           - 10% 

              5%  na  Qd.                        Epd =  0,5  

                          

VISUALIZAÇÃO GRÁFICA 
 
 

                                              Demanda Inelástica: a expansão  

 po                                         relativa das quantidades procuradas  
                                              é  menos  do que proporcional à 
                                               redução relativa dos preços.  
  p1                            D                              
           
                    qo     q1              Qd                Epd   <   | 1 | 
 
OBS: Os produtos que apresentam este tipo de elasticidade são 
denominados de produtos de subsistência ou necessários.  
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A ELASTICIDADE-PREÇO NO PONTO3 

• Na análise de Cunha (2000), quando não possuímos informações 

sobre variação do preço e temos o ponto relativo da quantidade 

demandada, para resolvermos o problema usamos a fórmula de 

elasticidade que torna possível a determinação do seu valor de 

posse de um único ponto sobre a função demanda. Esta fórmula é o 

da Elasticidade no ponto. 
 

          Δqd   Substituindo               MT . OP       MT 
 Epd  =    qd         pelos          Epd =                     =     
               ΔP     segmentos                  OP . OM      OM 
                P      do gráfico 

 

• Elasticidade-Preço da Demanda Elástica: quando a curva tem 

um ângulo de inclinação inferior a 45 º, a variação no preço de um 

produto causa uma variação percentual superior na quantidade 

demandada. 
                        
                      MT     
                 Epd  =      
                   OM     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

                                                 
3 Fonte: este enfoque e baseado na análise de Cunha (2000, p. 61-66).   
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• Elasticidade-Preço da Demanda Unitária: quando o ângulo da 

curva é exatamente 45 º, a variação no preço de um produto 

causa exatamente à mesma variação percentual na quantidade 

demandada. 

                        
                      MT     
                 Epd  =      
                   OM     
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        

 

• Elasticidade-Preço da Demanda Inelástica: quando o ângulo da 

inclinação da curva for superior a 45 º, a variação no preço de um 

produto causa uma variação percentual inferior na quantidade 

demandada. 

                        
                      MT     
                 Epd  =      
                   OM     
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EXERCÍCIOS – ELASTICIDADE NO PONTO 
 
1- Uma determinada empresa vendia 3 unidades/mês de seu produto quando 
praticava um preço de R$ 5,00. Num determinado momento, passou a 
praticar o preço de R$ 4,00, vendendo 4 unidades/mês do produto. Construa 
uma tabela e um gráfico demonstrando a situação.  
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 Encontre o coeficiente de elasticidade, para uma variação do ponto A para 

o ponto B, e do ponto B para o ponto A. 
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2- Dada à função Q = 1.600 - 20p, encontre a quantidade demandada 
quando o preço é de  R$ 32,00,  e diante de uma alteração no preço para   
R$ 31,80.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 encontre o coeficiente de elasticidade para esta alteração de preço.   
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ELASTICIDADE-PREÇO NO ARCO 
 

 A fórmula do coeficiente de elasticidade utilizada nos 

mostrou um comportamento de variação de um ponto para 

outro. Significa que ele é válido para pequenos 

movimentos. 
 

 Quando os preços forem aumentados ou diminuídos 

quando às variações nos preços e quantidades forem 

muito grandes, a fórmula fornecerá diferentes 

resultados. 
 

 Para evitar esse tipo de problema, deve-se medir a 

elasticidade no arco da curva de demanda. Isso é feito 

usando-se à média dos dois preços e das duas 

quantidades. 

             Δqd 

            qo + qd1         Δqd          po + p1            Δq           po + p1 

 Ed  =        2         =              x        2         =                x    

               Δp               Δp          qdo + qd1          Δp          qo + q1          

            po + p1                               2 

                2 
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EXERCÍCIOS – ELASTICIDADE-ARCO 

 

1- A empresa Kz vendeu 10 unidades/mês de seu produto quando o preço era 

de R$ 10,00. Passou a vender 30 unidades/mês, quando praticou o preço de 

R$ 8,00. 

a) represente em uma tabela, como também graficamente, esta situação. 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

b) encontre o coeficiente de elasticidade, quando o preço se reduz de        

R$ 10,00 para R$ 8,00. 
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c) encontre o coeficiente de elasticidade, quando o preço aumenta de         

R$ 8,00 para R$ 10,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) encontre o coeficiente de elasticidade-arco preço da demanda. 
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2- Diante da tabela de demanda de mercado, dada a seguir, pode-se 
encontrar o coeficiente da Epd por meio de um deslocamento dos pontos na 
curva de demanda, como seque: 
 
Ponto A B C D E F G H I 

Px 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
Qdx 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 

                                                                           
a) trace à curva de demanda de mercado:  
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
 
b) calcule à Elasticidade-preço do ponto B p/ D e de D p/ B: 
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c) calcule à Elasticidade-preço do ponto F p/ H e de H p/ F: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) calcule o coeficiente de elasticidade-arco preço da demanda: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Em uma determinada economia existem 10.000 indivíduos no mercado do 
produto X, cada um com uma função-demanda dada por QDx = 12 - 2Px, e 
1.000 produtores idênticos do produto X, cada um com uma função-oferta 
dada por QSx = 20Px. Diante desses dados: 
 
a) encontre a função-demanda do mercado e a função-oferta do mercado do 
produto X; 
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b) encontre a tabela de demanda e oferta de mercado do produto X, diante 
dos possíveis preços alternativos: 6,5,4,3,2,1,0; 
 
QDx = QSx = 

Preço QD Preço QS 
    
    
    
    
    
    
  

 

  
 
 
 
 
 
 
c) transporte para um gráfico a curva de demanda e oferta de mercado do 
produto X; 
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d) obtenha o preço e a quantidade de equilíbrio matematicamente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) utilizando a tabela da escala de demanda encontrada, calcule os gastos 
totais (receita total) dos indivíduos:  
 

Pontos Preço (x) QD(x) GT ou 
RT 

Epd1 Epd2 Epd 
Arco 

       
       
       
       
       
       
       

 

f) encontre o coeficiente de elasticidade-preço da demanda e no arco dos 
seguintes pontos:  
 
 Epd B/C: 

 
 
 
 
 
 Epd C/B:  

 
 
 
 
 
 Epd Arco: 
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 Epd E/F: 
 
 
 
 
 Epd F/E: 

 
 
 
 
 Epd Arco: 

 
 
 
 
• Utilize este espaço para calcular os outros coeficientes para preencher a 
tabela. 
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4- A tabela abaixo, apresenta dados de demanda por dois produtos: 
 

Pontos A B C D E F 
Preço (R$) 6 5 4 3 2 1 

Qdx 100 110 120 150 200 300 
Qdz 100 150 225 325 500 1.100 

 
a) encontre os gastos totais promovidos pelos indivíduos e, 
conseqüentemente, a receita total das firmas para cada produto; 
 
Pontos Preço 

X 
Qd 
de 
X 

GT 
(RT) 

com X 

Epd Earco Qd 
de 
Z 

GT 
(RT) 

com Z 

Epd Earco 

          
          
          
          
          
          
 
b) calcule os seguintes coeficientes de elasticidade-preço da demanda: 
 
 Epdx A/B: 

 
 
 
 
 
 
 Epdx B/A: 

 
 
 
 
 
 
 
 Epdx Arco:  
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 Epdx E/F: 

 
 
 
 
 
 
 Epdx F/E: 

 
 
 
 
 
 
 Epdx Arco: 

 
 
 
 
 
 
 Epdz A/B: 

 
 
 
 
 
 
 Epdz B/A: 

 
 
 
 
 
 
 Epdz Arco: 
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 Epdz E/F: 
 
 
 
 
 Epdz F/E: 

 
 
 
 
 Epdz Arco: 

 
 
 
 
 
 CONCLUSÕES: 

 
 
 
 
 
 
 

5- Vamos supor que o governo querendo reduzir o consumo de gasolina no 
curto prazo, resolva promover um aumento de 40% no preço. Percebeu-se 
que este aumento provocou uma redução de 8% no consumo. Calcule o 
coeficiente de elasticidade-preço por gasolina.  
 
 
 
 
 
 
a) diante do coeficiente de elasticidade, supondo que o governo queira atingir 
uma redução de 30% no consumo de gasolina, o aumento de preço requerido 
deveria ser de aproximadamente quanto?                       
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CASOS ESPECIAIS DE ELASTICIDADE 
 

 Curvas de Demanda que apresentam uma só 
elasticidade em toda sua extensão. 

 

CURVA DE DEMANDA INFINITAMENTE ELÁSTICA     
             OU PERFEITAMENTE ELÁSTICA. 
 

 Total sensibilidade em relação à variação do  
preço                   Epd =  ∞ 

 

 Os consumidores estão dispostos a comprar 
qualquer quantidade ao preço de R$ 100,00, 

mas nada ao preço acima desse nível. 
 

 Assim, o vendedor pode vender tudo o que 
desejar sem que isso afete o preço do produto. 

 

Ex. Produtor de cereal (individual). Ele pode 
vender todo o cereal que lhe é possível 

produzir a esse preço. 
 
                                   P        
 
                           150,00 
                                        
                                                      Epd  = ∞ 
                           100,00                                             Demanda 
                                        
 
                             50,00 
                                          
                                          5.000        10.000           Qd 
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CURVA DE DEMANDA PERFEITAMENTE 

INELÁSTICA 
 

 A quantidade procurada não responde de maneira alguma 
às variações de preço. 

 
 Total insensibilidade a variação de preços:          Epd = 0 

 
                                   P        
                                                      Demanda 
                               1,50 
                                        
                                                        Epd = 0 
                               1,00                                              
                                        
 
                               0,50 
                                                

                                                   50        100             Qd 
                                                         
Ex. O sal: a quantidade procurada fica inalterada   
                apesar de uma variação no preço. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Microeconomia 

Professor Figueiredo  34

ELASTICIDADE-PREÇO DA DEMANDA PARA BENS E 
SERVIÇOS SELECIONADOS 

 

BEM OU SERVIÇO                                            Epd 
 

•Automóveis ..........................................................................................1,35 
•Turismo ................................................................................................1,20                        
•Cerveja .................................................................................................1,13 
•Recreação ............................................................................................1,09                   
•Moradia ................................................................................................1,00 
•Serviços hospitalares clínicos ...........................................0,05 a 0,15 
•Leite .....................................................................................................0,54          
•Bife .......................................................................................................0,92 
•Ovos ......................................................................................................0,26    
•Batatas .................................................................................................0,31 
•Cigarros ...............................................................................................0,45               
•Açúcar ..................................................................................................0,31 
•Refeições em restaurante ...............................................................2,27 
•Vestuário .............................................................................................0,89          
•Gasolina (apenas para transporte) 
    no curto prazo .................................................................................0,20 
    no longo prazo ..................................................................................1,50      
•Eletricidade 
    uso residencial e comercial no longo prazo ...............................0,50 
    residencial no curto prazo ............................................................0,13 
•Alimentação .........................................................................................0,67 
•Alface 
    curto prazo .......................................................................................0,03 
    longo prazo ........................................................................................0,16   
•Tomate 
    curto prazo .......................................................................................0,16 
    longo prazo .......................................................................................0,90 
 
Fonte: Salvatore (1996); Byrns (1996); Passos e Nogami (2005). Para maiores 
detalhes, ver o enfoque dados pelos autores.  
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A ELASTICIDADE DA DEMANDA E A 
RECEITA TOTAL 

 
• A Receita Total (RT) com um produto é obtida 
multiplicando o preço unitário pela quantidade 

vendida:             RT = P . Q 
 

• A elasticidade-preço da demanda é um conceito 
importante para as empresas porque lhes 

permite saber se ao reduzir ou aumentar o preço, 
a receita total aumentará, diminuirá ou 

permanecerá inalterada. 
 

• Quando a demanda é Elástica, uma redução do preço 
aumentará a receita total. 

 
 Ao contrário, um aumento do preço reduzirá a receita 

total. 
    
• Quando a demanda é Inelástica, uma redução no preço 

diminuirá a receita total. 
    

  Ao contrário, um aumento de preço elevará a receita 
total. 

 
• Quando a demanda é Unitária, a receita total 

proporcionada pelo bem não é afetada pelo preço, ou 
melhor, não varia com o preço cobrado4. 

 
                                                 
4 Para maiores detalhes, ver Passos e Nogami (2003, p. 185-196) 
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EXERCÍCIOS – Elasticidade x Receita total 

 
1- Calcule a elasticidade-preço da demanda e a RT para os produtos A; B; C. 
 

 
Preço 

Quantidade 
Demandada 

Elasticidade 
Epd? 

Tipo de 
Elasticidade? 

Receita 
Total 

Produto A 
5 
3 

 
100 
180 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Produto B 
3 
2 

 
15 
20 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Produto C 
5 
4 

 
100 
110 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Epd A: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Epd B: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Epd C: 
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a) quando a demanda é INELÁSTICA, dada uma redução no preço, o que 
acontece com a RT? Justifique numericamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) e quando há um aumento no preço? Justifique numericamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) quando a demanda é ELÁSTICA, dada uma redução no preço, o que 
acontece com a receita total? Justifique numericamente.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) e quando há um aumento no preço? Justifique numericamente.        
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3- Os dados hipotéticos a seguir, representam a demanda de mercado por 
um determinado bem:  
 

Preço 50 40 30 20 13 8 
Qd 1 2 3 4 5 6 

        
a) calcule a receita total para a seqüência decrescente de preço; 
 

Pontos Preço QD RT Epd 
     
     
     
     
     
     

 
 Encontre os seguintes coeficientes de elasticidade-preço da demanda: 

 
 Epd A/B: 

 
 
 
 
 
 
 Epd B/C: 

 
 
 
 
 
 
 Epd C/D: 

 
 
 
 
 
 
 Epd D/E: 

 
 
 
 
 
 
 Epd E/F: 
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b) para que nível de produção e preço a receita total é máxima e, qual o 
coeficiente de elasticidade-preço da demanda?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) transporte estas informações para um gráfico, visualizando esta relação. 
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d) utilizando os dados do exercício 3 sobre a elasticidade-preço da demanda 
(p. 25), trace os gráficos mostrando o comportamento da demanda de 
mercado e o dos gastos totais (Receita Total), diante aos preços alternativos 
analisados: 
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4- Dado que a equação da demanda por um item qualquer é                         
Qd = 840 - 0,50p, pede-se: 
 
a) se o preço do item em consideração for reduzido de R$ 40 para R$ 38, os 
gastos totais dos consumidores com a compra desse item devem aumentar, 
diminuir ou permanecer constantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) qual é o coeficiente de elasticidade no ponto e no arco para este 
comportamento de preço? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) se o produtor desse item na economia reduzir seu preço de R$ 40 para   
R$ 38, qual o efeito que a redução de preço terá sobre a receita total da 
firma? 
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ELASTICIDADE E RECEITA TOTAL 
 
       Epd                  PREÇO        RECEITA TOTAL 
 
    Elástica              aumenta              diminui  
        > 1                   diminui               aumenta 
  
    Unitária              aumenta             constante  
        = 1                   diminui               constante   
 
    Inelástica           aumenta              aumenta 
        < 1                   diminui                diminui 
   
    Perfeitamente    aumenta              aumenta  
       Inelástica         diminui                diminui 
            = 0 
 
    Perfeitamente    aumenta         cai para zero 
         Elástica          diminui               diminui 
            = ∞ 
 
   Fonte: Passos e Nogami (2005). 
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 ELASTICIDADE DE UMA CURVA DE DEMANDA LINEAR 
 
 
 
                    P 
                              Epd =  0 
 
                                                                                                 Δqd           P              
                                        Epd > 1                            Epd  =                •  
                                                                                                  Δp           qd 
 
                                                     Epd = 1 
 
 
                                                                  Epd < 1 
 
                                                                           Epd  =  ∞    
                                                                                                                                                         
 
                                                                                      Qd 
 
                                   RECEITA TOTAL 
            RT  
                                                                                                    
                                                                                             
                                                                                           
                                                                                       
                                                                                      
                                                                                               
                                                                                        
                                                                                     
                                                                            
                                                                                
                                                                      
                                                                        
                                                                
                                                      
                                                                          QD  
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ELASTICIDADE-RENDA DA DEMANDA 

 
· Um estudo da influência da elasticidade sobre um produto, 
quando se varia a renda real do consumidor, chama-se 
elasticidade-renda, e a fórmula é definida do seguinte modo: 
       
        Δq                  Er =  elasticidade - renda; 
        qo                  Δr = variação  da  renda  real do consumidor;    
Er =          onde:    ro = montante de renda num instante To, que 
        Δr                            o consumidor está disposto a despender 
        ro                            na aquisição de um produto X qualquer.   
                                              
 
· No gráfico abaixo, podemos observar que as variações possíveis 
na quantidade demandada conduzem a duas alterações na função 
demanda, em relação a um ponto inicial A qualquer, deslocando-se  
para a direita do gráfico em direção ao ponto B, afastando-se da 
origem, ou em direção ao ponto  C, aproximando-se da origem. 
 
  P (R$) 
 
                      F(D2)           F(Do)          F(D1) 
 
 
 
 
 
 
                                             C                 A                B 
 
 
 
 
 
 
 
                                       q2              q0               q1                        Qd 
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         ELASTICIDADE-RENDA DA DEMANDA  
  

• As pessoas ricas não apenas compram mais bens; as 
coisas que elas compram também são diferentes das 
compradas pelas pessoas pobres. 
 

• A Elasticidade-Renda da demanda de um bem, 
mede  a  variação  proporcional  na  quantidade 
demandada que resulta de uma dada variação 

proporcional na renda. 
 

• Mede a sensibilidade da demanda, face a 
mudanças na renda. 

 

        Variação  %  da  quant.  demandada       Δ % q 
Er =                                                                 =  
        Variação % da renda do consumidor       Δ % r     
    

 
 BENS NORMAIS: os aumentos da renda estimulam 

as compras de todos os bens normais. 
 

Er = ∆ % q  • uma  variação % na  renda, provoca          
        ∆ % r       uma variação % na quantidade  
                                     demandada.  
 

  Se a Er é menor que 1 e positiva, o bem é 
inelástico em relação à renda. 

    
   Er <  1  e  +. 
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         +    8%   
Er =                   Er = 0,8                       Er <  1  e  +        
         +  10% 

 

Ex: a maioria dos alimentos, roupas, aparelhos de som, 
aparelhos domésticos etc. 

 
 BENS SUPERIORES, ou bens de luxo são altamente 

elásticos em relação à renda, porque cada 1% de aumento 
na renda, aumenta as quantidades vendidas em mais de 
1%. 

 Er é positiva e maior que 1. 
 

• Er > 1 e +. 
 
         + 20% 
Er =                   Er = 2                           Er > 1 e +                       
         + 10%   
 
Ex: bens supérfluos e de luxo como: jóias, casacos de  
peles, limusines, aulas de mergulho; possuem alta 
elasticidade-renda.  
 
  BENS DE NECESSIDADE: uma variação % na 

renda, provoca uma variação % menor na quantidade 
demandada.  Esse bem é inelástico em relação a renda. 
 

 Er é maior que zero e menor que 1. 
 

•Er = < 1 e > 0 
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• Geralmente os bens considerados como de necessidade 

possuem baixa elasticidade-renda. 
  
         +   5% 
Er =                   Er = 0,5                        Er < 1 e > 0            
         + 10% 
 
  Ex: sabão, sal, fósforos. 
 
 
 

 BENS INFERIORES: uma elevação na renda, traz 
como conseqüência, uma queda na quantidade demandada. 
Assim, a elasticidade-renda é negativa.  
                               

 Er é negativa e menor que 0. 
 

• Er = - ∆ % q < 0 
          + ∆ % r 

 
         -    5% 
Er =                   Er =  - 0,5                     Er < 0 e -  
         + 10% 
 
                           
Ex. Feijão, pneus usados. 
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 BENS DE CONSUMO SACIADO: o consumo não se 
altera quando a renda aumenta.  
 
• A quantidade adquirida do bem se mantém constante, 
independentemente de variações no nível de renda.   
                                

 A Er é iqual a zero 
 

                         • Er =   ∆ % q    =  0 
                            ∆ % r 
 
              0% 
Er =                   Er = 0                            Er = 0 
            10% 
 
       

EXERCÍCIOS: ELASTICIDADE-RENDA 
 

1- Conhecidas às variações de renda do consumidor e das quantidades 
demandadas de dois produtos, determine o valor e o tipo de elasticidade-
renda, bem como o tipo de produto analisado. 
 
                     Produto 1                               Produto 2 
 
       qo = 2.680;      Ro = 165,00                  Aq = + 28%;      Ro = 165,00 
         q1 = 2.850       R1 = 182,00                                            R1 = 182,00 
 
Produto 1: 
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Produto 2: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- A empresa X estima que a relação renda-demanda pelos produtos 
congelados pode ser representada pela equação Qd= 500 + 0,1R, onde Q = 
número de embalagens de comida congelada e, R = renda média da família. 
Pede-se: 
 
a) determine a elasticidade-renda da demanda, para esta seqüência 
crescente de renda: R$ 15.000; R$ 20.000,00 e, R$ 25.000,00. Identifique 
que tipo de produto está sendo analisado. 
 

Pontos Renda QD Er 
    
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er A/B: 
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Er B/C: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Os dados abaixo, fornecem o comportamento da demanda por discos. No 
período I, são comprados 6 discos por mês, quando a renda mensal é de      
R$ 400,00. No período 2 a renda mensal aumenta para R$ 600,00 e a 
quantidade de discos demandados por mês aumenta para 8. Calcule a 
elasticidade-renda da  demanda diante deste aumento de renda.  
  

Períodos Renda QD Er 
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ELASTICIDADE-RENDA DA DEMANDA PARA BENS E 
SERVIÇOS SELECIONADOS 

 
BEM OU SERVIÇO                                              Er 
•Automóveis ...........................................................................................3,00 
•Computadores .......................................................................................1,71 
•Moradia ..................................................................................................1,15 
•Cerveja ..................................................................................................0,93               
•Livros .....................................................................................................1,44 
•Educação ...............................................................................................0,55 
•Cigarro ...................................................................................................0,50 
•Doações de caridade (de indivíduos) ..............................................0,70 
•Contribuições de empresas ..............................................................0,85 
•Serviços hospitalares e clínicos ......................................................0,09 
•Manteiga ...............................................................................................0,42 
•Margarina .......................................................................................(-) 0,20 
•Carne .....................................................................................................0,35 
•Eletricidade .........................................................................................0,20 
•Refeições em restaurante ................................................................1,48 
 
Fonte: Salvatore (1996); Byrns (1996); Passos e Nogami (2005). Para maiores 
detalhes, ver o enfoque dados pelos autores.  
 

ELASTICIDADE-PREÇO CRUZADA DA DEMANDA 
 

 A elasticidade-preço cruzada da demanda mede a 
variação percentual na quantidade demandada de um bem 
X, resultante da variação percentual no preço do bem Y. 

 

                          Δqx 
                              qx          Δqx           py 
             Exy  =                =                                      
                             Δpy         Δpy           qx 
                         py    
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CLASSIFICAÇÃO DOS BENS 
 

 Se Exy > 0 (positiva), a quantidade demandada de X 
se move na mesma direção que uma variação no preço de 

Y. 
  
    X e Y são bens substitutos.  
 

 Se Exy < 0 (negativa), o aumento no preço de um 
produto diminui a demanda pelo outro – X e Y “se movem 

juntos”. 
 
  Os bens são complementares. 
 

 Se Exy = 0 (próximo de zero), os dois produtos são 
não-relacionados. 

 
 Os bens são independentes. 

 
ALGUMAS ELASTICIDADES-PREÇO CRUZADAS 

 
Mudança no Preço do 

bem 
Mudanças na QD do 

bem 
Elasticidade-preço 

cruzada 
Coca-Cola Pepsi-Cola 0,80 
Pepsi-Cola Coca-Cola 0,61 
Manteiga Margarina 0,81 
Margarina Manteiga 0,67 

Gás natural Eletricidade 0,20 
Alimentos Entretenimento                 -0,72 

Fonte: Passos e Nogami, 2003. 
 
 BENS SUBSTITUTOS: Se a Elasticidade cruzada da demanda é positiva 

isto é, a quantidade demandada de X se move na mesma direção que uma 
variação no preço de Y, então X e Y são bens substitutos. 
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 Construa um gráfico mostrando a seguinte relação: o preço do bem Y 
aumentou de R$ 2 para R$ 3, e a quantidade demandada do bem X, aumentou 
de 2 para 4. Dê exemplos de bens.  
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 
 Calcule o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 Calcule o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda, pelo ponto 

médio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pela tabela. 
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 BENS COMPLEMENTARES: quando a elasticidade cruzada é negativa, 
sabemos que X e Y se “movem juntos”, ou seja, um aumento no preço de um 
produto diminui a demanda pelo outro produto. Portanto são bens 
complementares. 
 

 Construa um gráfico mostrando a seguinte relação: o preço do bem Y 
aumentou de R$ 2 para R$ 3, e a quantidade demandada do bem X, diminuiu 
de 4 para 3. Dê exemplos de bens. 
 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 Calcule o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calcule o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda, pelo ponto 

médio. 
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 Pela tabela. 
 
 
 
 
 
 

 BENS INDEPENDENTES: uma elasticidade próxima ou igual a zero sugere 
que os dois produtos são não-relacionados ou são bens independentes. Um 
aumento no preço do bem Y não provoca nenhuma alteração na quantidade 
demandada do bem X. 
 

 Construa um gráfico mostrando a seguinte relação: o preço do bem Y 
aumentou de R$ 10 para R$ 25, e a quantidade demandada do bem X, 
permaneceu a mesma. 
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
 

 Calcule o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Calcule o coeficiente da elasticidade cruzada da demanda, pelo ponto 

médio. 
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	Como os alunos, já se familiarizaram com o estudo da ciência econômica, perceberam que o entendimento da disciplina pode ser muito interessante, se você continuar interessado e, principalmente aplicado. O entendimento de Economia capacita-o a avaliar sistematicamente a atuação de todos os agentes econômicos que participam de um sistema econômico, possibilitando a absorção de uma bagagem intelectual necessária, tanto para sua vida profissional como pessoal. O modo de pensar a partir de uma perspectiva econômica pode fornecer a você vantagens que a maioria das pessoas não tem, pois o estudo da Economia nada mais é do que o estudo do homem dirigindo sua vida cotidiana  .
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