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1) Uma empresa paga anualmente a seu contador honorários no valor de 
$10.000.  Este custo é explícito ou implícito? 
 

2) A proprietária de uma pequena loja de varejo cuida pessoalmente do trabalho 
contábil. De que forma você mediria o custo de oportunidade desse trabalho? 

 
3) Suponha que um fabricante de cadeiras descubra que a taxa marginal de 

substituição técnica de capital por trabalho em seu processo produtivo seja 
substancialmente maior do que a razão entre a taxa de locação das máquinas 
e o custo do trabalho na linha de montagem.  De que forma você acha que 
ele deveria alterar sua utilização de capital e trabalho para que possa 
minimizar seu custo de produção? 

 
4) Se uma empresa estiver apresentando rendimentos crescentes de escala até 

um determinado nível de produção, e depois tiver rendimentos constantes de 
escala, o que você poderia dizer a respeito do formato da curva de custo 
médio de longo prazo dessa empresa? 

 
5) De que forma uma variação no preço de um dos insumos pode alterar o 

caminho de expansão da empresa a longo prazo? 
 
6) Faça uma distinção entre economias de escala e economias de escopo.  Por 

que um desses fenômenos pode estar presente sem o outro? 
 
7) Suponha que uma empresa fabricante de computadores tenha os custos 

marginais de produção constantes a $1.000 por computador produzido.  
Entretanto, os custos fixos de produção são iguais a $10.000. 

 

a) Calcule as curvas de custo variável médio e de custo total médio para 
essa empresa. 

b) Caso fosse do interesse da empresa minimizar o custo total médio de 
produção, ela preferiria que tal produção fosse muito grande ou muito 
pequena?  Explique. 

 



8) Se uma empresa contratar um trabalhador atualmente desempregado, o 
custo de oportunidade da utilização do serviço do trabalhador é zero. Isso é 
verdade?  Discuta. 

 
9) Suponha que uma empresa deva pagar uma taxa anual de franquia, que 

corresponda uma quantia fixa, independente da empresa realizar qualquer 
produção. Como esta taxa afetaria os custos fixos, marginais e variáveis da 
empresa. 

 
10) Suponha que seja cobrado um imposto proporcional ao número de unidades 

produzidas. Como tal imposto afetaria os custos fixos, marginais e variáveis 
da empresa? 

 
11) Um artigo recente publicado na Business Week afirmava o seguinte: 

 

“Durante a recente queda nas vendas de automóveis, a GM, a Ford, e a 
Chrysler decidiram que era mais econômico vender automóveis para as 
locadoras com prejuízo do que despedir funcionários. Isto porque é caro 
fechar e abrir fábricas, em parte porque a negociação sindical atual prevê a 
obrigatoriedade das empresas pagarem salários a muitos trabalhadores, 
mesmo que estes não estejam trabalhando”. 

 

Quando o artigo menciona a venda de carros com prejuízos, está se referindo 
ao lucro contábil ou econômico? Explique brevemente como eles se distinguem 
neste caso. 
 
12) Uma refinaria de petróleo é composta de diferentes unidades de equipamento 

de processamento, cada qual com diferentes capacidades de fracionamento 
do petróleo cru, com alto teor de enxofre, em produtos finais. O processo 
produtivo dessa refinaria é tal que o custo marginal do processamento de 
gasolina é constante até um certo ponto, desde que uma unidade de 
destilação básica esteja sendo alimentada por petróleo cru. Entretanto, à 
medida que a capacidade desta unidade se esgota, o volume de petróleo cru 
que pode ser processado no curto prazo se revela limitado. O custo marginal 
de processamento da gasolina é também constante até um determinado 
limite de capacidade, quando o petróleo cru passa por uma unidade mais 
sofisticada de hidrocraqueamento. Elabore o gráfico do custo marginal da 
produção de gasolina, quando são utilizadas uma unidade de destilação 
básica e uma unidade de hidrocraqueamento. 

 
13) Uma empresa de computadores produz hardware e software utilizando a 

mesma fábrica e os mesmos trabalhadores. O custo total da produção de 
unidades de hardware H e de unidades de software S é expresso pela 
equação: CT = aH + bS - cHS, na qual a, b, e c são positivos.  Esta função 
de custo total é consistente com a presença de rendimentos crescentes ou 
decrescentes de escala?  E com economias ou deseconomias de escopo? 

 
14) Qual o significado de “custo de uso” na produção de um recurso natural 

esgotável? Por que o preço menos o custo de extração sobe de acordo com 
a taxa de juro em um mercado competitivo de recursos naturais esgotáveis? 



15) A taxa annual de extração de petróleo bruto dos EUA praticamente não 
mudou no período 2002-2012. Isso não aconteceu com a Arábia Saudita, cuja 
produção aumentou 33%. Explique o motive, com especial atenção ao 
aumento dos preços de 2008. 

 
16) Com taxas de juros historicamente baixas nos EUA, qual o efeito disso na 

taxa de extração otimizada para um proprietário de poços de petróleo do 
Texas? Com o recente aumento da taxa de juros nos EUA (2022), qual deve 
ser o comportamento dos produtores? 

 
17) Explique o conceito de rendimento máximo sustentável para a atividade 

pesqueira. O rendimento máximo sustentável é a taxa de colheita mais 
eficiente para um recurso renovável? Isso exige que se preserve a 
biodiversidade? 


