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1) Com relação a externalidades, assinale V ou F, justificando a sua resposta.

a) A distorção causada pelas externalidades de produção ocorre porque as
empresas determinam seu nível de produção igualando o custo marginal
privado de produção à receita marginal privada de produção,
desconsiderando o custo social de produção.

b) Quando as partes podem negociar sem custo e com possibilidade de obter
benefícios mútuos, o resultado das transações poderá ser eficiente ou
ineficiente, dependendo de como os direitos de propriedade estejam
especificados.

c) O imposto sobre o lucro de uma empresa geradora de poluição ajuda a
corrigir a ineficiência causada por tal externalidade.

d) Uma empresa cuja tecnologia de produção gere externalidade deve ter sua
produção reduzida para aumentar o bem-estar social.



a) A distorção causada pelas externalidades de produção ocorre porque as
empresas determinam seu nível de produção igualando o custo marginal
privado de produção à receita marginal privada de produção,
desconsiderando o custo social de produção.
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b) Quando as partes podem negociar sem custo e com possibilidade de obter
benefícios mútuos, o resultado das transações poderá ser eficiente ou
ineficiente, dependendo de como os direitos de propriedade estejam
especificados.

c) O imposto sobre o lucro de uma empresa geradora de poluição ajuda a
corrigir a ineficiência causada por tal externalidade.

Veremos na segunda parte da matéria...

Falso

 As firmas determinam a quantidade ótima a ser produzida fazendo:
RMg = CMg.

 Logo, para afetar a quantidade produzida pela firma, reduzindo assim a
externalidade negativa, o governo deve colocar um imposto sobre o CMg
da firma.
 Um tributo sobre o lucro não alteraria a quantidade produzida, mas

apenas o lucro líquido da firma.



d) Uma empresa cuja tecnologia de produção gere externalidade deve ter sua
produção reduzida para aumentar o bem-estar social. Falso

 Se a produção de um bem gera externalidades positivas, ocorrerá
insuficiência de oferta desse bem na ausência de intervenção governamental.
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2) Suponha que estudos científicos mostrem, a você, as seguintes informações sobre
os benefícios e custos das emissões de dióxido de enxofre:
 Benefícios de reduzir as emissões: BMg=400-10A
 Custos de reduzir as emissões: CMg=100+20A

 onde A é a quantidade reduzida em milhões de toneladas, e os benefícios e custos
são dados em dólares por tonelada.

a) Qual é o nível de redução de emissões socialmente eficiente?
b) Quais são os benefícios marginais e os custos marginais de redução das emissões

no nível socialmente eficiente?
c) O que aconteceria com os benefícios sociais líquidos (benefícios menos custos) se

você reduzisse 1 milhão de toneladas a mais do que o nível de eficiência?
d) Por que é eficiente em termos sociais igualar os benefícios marginais aos custos

marginais em vez de reduzir as emissões até os benefícios totais se igualarem aos
custos totais?



a) Qual é o nível de redução de emissões socialmente eficiente?
 O nível de redução de emissões socialmente eficiente pode ser encontrado

igualando-se o benefício marginal ao custo marginal e resolvendo para A:
 400-10A=100+20A  A=10.

b) Quais são os benefícios marginais e os custos marginais de redução das
emissões no nível socialmente eficiente?
 Coloque A=10 nas funções de benefício e custo marginal:

 BMg=400-10(10)=300
 CMg=100+20(10)=300.
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 Os benefícios sociais líquidos são dados por:
 A :  ($100 x 10)/2 = $500
 B :  ($200 x 10)/2 = $1000
 BMgS = A + B = $1500



c) O que aconteceria com os benefícios sociais líquidos (benefícios menos
custos) se você reduzisse 1 milhão de toneladas a mais do que o nível de
eficiência?

 Como vimos, em equilíbrio, os benefícios sociais líquidos correspondem
$1500 milhões de dólares.

 Se você reduzisse 1 milhão de toneladas a mais (9 milhões de toneladas),
teríamos um peso morto de $15 milhões de dólares.
 Com A = 9, o BMg > CMg. Portanto, a produção deveria ser aumentada,

até que BMg = CMg.
 Note que agora o BMgLíquido = $1485
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d) Por que é eficiente em termos sociais igualar os benefícios marginais aos
custos marginais em vez de reduzir as emissões até os benefícios totais se
igualarem aos custos totais?

 É socialmente eficiente igualar os benefícios marginais aos custos
marginais, em vez de igualar os benefícios totais aos custos totais, porque
desejamos maximizar o benefício líquido, dado pela diferença entre o
benefício total e o custo total.

 A maximização do benefício líquido implica que, na margem, a última
unidade de emissão reduzida deve apresentar um custo igual ao
benefício.


