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 A microeconomia estuda o processo decisório
dos agentes econômicos (consumidores,
empresas e governos) em um ambiente de
escassez de recursos.
 Os desejos são ilimitados, mas os recursos são

limitados.

 O objetivo desta disciplina é prover o aluno de
um instrumental que o torne capaz de
compreender a interação e a tomada de
decisões por parte destes agentes, assim como
os seus resultados.

Análise Microeconômica (Microeconomia)
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 Ementa Oficial: propiciar aos estudantes uma compreensão
sistematizada do funcionamento de uma economia de mercado,
onde o sistema de preços sinaliza as oportunidades de produção
e consumo, considerando diferentes estruturas de mercado.

 Um objetivo importante: apresentar um panorama geral sobre
como a microeconomia pode contribuir para melhores práticas
gerenciais.



 Parte 1
 Introdução
 Fronteira de Possibilidades de Produção
 Vantagens Comparativas e Eficiência Econômica
 Preços Reais x Preços Nominais

 Parte 2
 Oferta e Demanda
 O Mecanismo de Mercado
 Mudanças no Equilíbrio do Mercado
 Elasticidades da Oferta e da Demanda
 Elasticidades de Curto Prazo versus Longo Prazo
 Externalidades de difusão
 Intervenções Governamentais e Eficiência Econômica



 Parte 3
 Tecnologia de Produção e Custos de Produção
 Medidas de Concentração Industrial
 Mercados: Concorrência Perfeita, Monopólio, Concorrência

Monopólica e Oligopólio
 Técnicas de Fixação de Preços: Preço Intertemporal, Tarifa

em Duas Partes e Venda em Pacote ou Venda Casada
(Bundling)

 Teoria dos Jogos e Estratégia Empresarial

 Parte 4 (Se der Tempo)
 Falhas de Mercado e Falhas de Governo
 Falhas de Mercado
 Falta de Concorrência
 Bens Públicos
 Externalidades
 Falhas Informacionais: Informações Assimétricas, Seleção

Adversa, Risco Moral e Relação Agente-Principal
 Mercados Incompletos



Economia

 Segundo Ludwig Von Mises (1948): 

 A economia é “a ciência da ação humana”.

 Tentamos responder as seguintes perguntas:

 Como os agentes econômicos (famílias, firmas,
governo) tomam decisões ?

 Decisões sujeitas a que tipo de restrições ?

 Como tais decisões ou escolhas afetam o sistema
econômico ?

 Pode o governo influenciar em tais decisões ?



 De acordo com Mick Jagger e Os Rolling Stones

 “Não se pode conseguir sempre o que se deseja”

 Por que não?

 Recursos Limitados

 Economia trata da alocação de recursos escassos.

Economia

Observação: Mick Jagger, vocalista da banda Rolling Stones,
estudou na London School of Economics, mas achou
economia 'entediante'. Não chegou a se formar.



Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões

 Princípio 1: As pessoas enfrentam trade-offs
 Uma hora a mais dedicada ao estudo significa uma hora

a menos dedicada ao trabalho (ao lazer,...).

 Pais tem de alocar seus recursos entre finalidades
mutuamente excludentes. Por exemplo, eles podem
investir em sua própria aposentadoria, na educação
de seus filhos e, inclusive, no número de filhos.

 A sociedade enfrenta um trade-off entre equidade e
eficiência. Políticas que aumentam a eficiência da
economia frequentemente agravam a desigualdade
social no curto prazo. Esse conflito pode ser traduzido
pela famosa frase de Delfim Netto: “é preciso fazer o
bolo crescer antes de distribuí-lo”.



 Princípio 2: O custo de alguma coisa é quanto
você tem de sacrificar para obtê-la  (custo de
oportunidade)

 Como as pessoas enfrentam trade-offs, elas devem
calcular os custos e benefícios de suas decisões.

 As pessoas racionais calculam os custos de uma
decisão econômica com base em seu custo de
oportunidade, ou seja, no valor sacrificado para obter
o que desejam. O custo de oportunidade não coincide
necessariamente com o custo contábil de uma decisão.

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



 Princípio 3: Pessoas racionais fazem cálculos
econômicos na margem.
 Definição: mudanças marginais envolvem mudanças

incrementais em um plano existente de ação.

 Muitas decisões econômicas importantes envolvem
mudanças marginais. Em situações como essas,
agentes econômicos racionais comparam benefícios
marginais com custos marginais.

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



 Diferença Entre Decisão na Margem e Decisão
na Média
 Quanto custa produzir uma unidade típica (custo

médio) do sistema operacional da Microsoft, o windows
10 ?

 Quanto custa produzir uma unidade adicional (custo
marginal) do windows 10 ?

 Resposta : O custo marginal do windows 10 é bem
mais baixo que o seu custo médio, já que uma unidade
adicional não incorre em custos fixos, ao contrário de
uma unidade típica do produto. O preço do produto é
determinado pelo custo marginal.



 Os princípios 1 , 2 , e 3 podem ser resumidos na
seguinte proposição:

 Os agentes econômicos racionais maximizam seus
objetivos sujeitos a restrições.

 Indivíduos maximizam seu bem estar (utilidade)
sujeitos a uma restrição orçamentária.

 Firmas maximizam lucro sujeitas a uma restrição
tecnológica.

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



 Princípio 4: Indivíduos respondem a incentivos:
se os termos do trade-off mudam, as escolhas
também mudam.

 Se o preço de um bem se eleva, a quantidade
demandada pelo bem cai (lei da demanda).

 Se o preço de um bem se eleva, a quantidade ofertada
do bem se eleva (lei da oferta).

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



 Princípio 5: Trocas aumentam o bem-estar.

 Ao contrário de competições esportivas, todas as
partes envolvidas em uma troca se beneficiam, já que
elas podem especializar-se no que fazem melhor.

 Teorias de comércio internacional baseiam-se nesse
resultado.

 Princípio 6: Mercados, geralmente, são uma
boa forma de organizar a atividade econômica.

 Uma economia de mercado aloca recursos por meio
das decisões descentralizadas de muitas firmas e
indivíduos que interagem em mercados.

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



 Adam Smith (1776) fez a mais famosa
observação de toda a teoria econômica:

“Embora visem somente seu próprio interesse,
indivíduos e firmas agem como se fossem guiados por
uma mão invisível de modo a maximizar o bem estar
social”

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



 Questão: Como funciona a mão invisível ?
 Os preços são instrumentos através dos quais a

mão invisível dirige a atividade econômica. Os preços
refletem tanto o valor que a sociedade atribui a um
bem quanto os custos em que ela incorre para
produzi-lo.

 Como os indivíduos e empresas tomam suas decisões
com base nos preços que observam no mercado,
eles terminam por levar em conta, involuntariamente, os
benefícios e custos sociais de suas ações.

 Consequentemente, os preços encaminham esses
tomadores de decisões individuais para resultados que,
muitas vezes, maximizam o bem-estar da sociedade
como um todo.

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



 Princípio 7: Políticas governamentais podem
aumentar a eficiência dos mercados.
 Na existência de falhas de mercado a intervenção

governamental pode contribuir para o aumento da
eficiência econômica.

 Algumas Falhas de Mercado:
 Externalidades;

 Poder de mercado;

 Provisão de bens públicos;

 Assimetria informacional;

 Mercados incompletos.

Alguns Princípios em Economia
Como as Pessoas Tomam Decisões



Microeconomia X  Macroeconomia

 Microeconomia é o estudo de como os
consumidores individuais e as firmas tomam
decisões e interagem nos mercados.

 Microeconomia é a base da análise macroeconômica

 Macroeconomia é o estudo dos agregados
econômicos.

 Estudamos o comportamento de variáveis como

inflação, desemprego, consumo, investimento, nível

de produto etc.



Teorias e Modelos

 Análise Microeconômica

 Teorias são usadas para explicar fenômenos
observados em termos de um conjunto de
regras básicas e premissas.

 Por Exemplo

 A Teoria da Firma

 A Teoria do Comportamento do Consumidor



 Análise Microeconômica
 Modelo:

 Representação matemática de uma teoria:
usado para fazer previsões.

 Validando uma Teoria

 A validade de uma teoria é determinada pela
qualidade das suas previsões, dadas as
premissas.

Teorias e Modelos



Análise Positiva X  Análise Normativa

 Análise Positiva

 Análise Positiva é o uso das teorias e modelos
para prever e explicar o impacto de uma
escolha.

 Por Exemplo:

 Qual será o impacto de uma quota de importação de
carros estrangeiros ?

 Qual será o impacto da imposição de um novo
imposto sobre a gasolina ?



 Análise Normativa

 Análise Normativa envolve juízo de valor.
Portanto, trata de responder a seguinte
pergunta: “O que deve ser feito ?”

 Por Exemplo:

 Considerando os possíveis custos e benefícios da
imposição de uma quota de importação para
automóveis estrangeiros, devemos adotar tal medida
ou não ?

Análise Positiva X  Análise Normativa



 Steven David Levitt é um economista americano e
professor de da Universidade de Chicago, laureado em
2003 com a Medalha John Bates Clark.

 Levitt é bastante conhecido fora do mundo acadêmico
por seu livro Freakonomics, de 2005, em parceria
com Stephen J. Dubner, onde usa a teoria econômica
para explicar de forma inusitada fenômenos da vida
cotidiana.

 Freak significa algo como aberração, extravagância, anomalia,...
 O título do livro, Freakonomics, possui o significado de “Economia

Excêntrica”.

Análise Positiva X  Análise Normativa



 Mas por qual razão estamos falando de Levitt e
Freakonomics ? Explicar a diferença entre economia
positiva e normativa.

 Em um dos mais famosos artigos científicos sobre o
tema da violência, Levitt argumenta, com uma refinada
análise estatística, que o principal fator para a redução
da violência nos EUA, na década de 1990, foi a
introdução da lei que permitia o aborto.

 Levitt foi acusado de defensor do aborto, dados os
resultados empíricos de sua pesquisa.

 Levitt é bastante conservador, pai de quatro filhos,
frequenta a igreja regularmente e é contra o aborto.

Análise Positiva X  Análise Normativa

 Levitt, S. J. (2004). Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors
that Explain the Decline and Six that Do Not. Journal of Economics Perspectives.



O que é um Mercado ?
 Mercado

 Um grupo de compradores e vendedores que,
por meio de suas reais ou potenciais interações,
determina o preço de um produto ou de um
conjunto de produtos.

 Arbitragem

 Comprar um produto a um preço mais baixo e
vender a um preço mais alto.

 A arbitragem permite que o mercado convirja
para uma situação de equilíbrio.



Modelos e Análise Econômica
 Como foi dito anteriormente, utilizamos modelos, que

nada mais são do que a representação matemática
de uma teoria.

 Veremos que alguns modelos bastante simples são
fundamentais para a organização das idéias e,
consequentemente, para o aprendizado da teoria
econômica.

 Dois desses modelos, bastante simples e populares:

1) Modelo de Demanda e Oferta
 Representação do Mercado (veremos a seguir)

2) Modelo da Fronteira de Possibilidades de Produção (FPP)



 Modelo da FPP

 Intuitivamente, já falamos sobre ele, quando
dissemos que os agentes econômicos enfrentem
trade-offs. Portanto, precisam fazer escolhas que
envolvem algum custo de oportunidade.

 Uma FPP mostra as combinações de dois bens
que podem ser produzidas com quantidades fixas
de insumos (fatores de produção).

 Suponha que que todos os fatores de produção
possam ser utilizados na produção do bem 1 (TV),
do bem 2 (cadeira), ou na combinação de ambos.

Modelos e Análise Econômica
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Cadeiras
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Modelos e Análise Econômica

DC = 100  DTv = -200

 Qual o custo de oportinudade de produzir uma cadeira ?
 Deixar de produzir duas TVs

Aumento da dotação
de fatores de produção



1) A eficiência econômica (pleno emprego) ocorre
nos pontos sobre a FPP.

2) Nos pontos interiores existe desemprego.

3) A FPP é negativamente inclinada, denotando a
existência de um custo de oportunidade na decisão
de produção.
 Produzir mais cadeiras implica em produzir menos

TVs, dada a mesma quantidade de insumos.

Modelos e Análise Econômica



4) A inclinação da FPP (também chamada de taxa
marginal de transformação) aumenta na medida
em que a produção de cadeiras cresce; a FPP é
côncava.
 Conforme substituimos a produção de TVs por

cadeiras, o aumento da produção de cadeiras é cada
vez menor (custos crescentes).

5) Um aumento na quantidade de um dos fatores de
produção (incluindo a tecnologia), desloca a FPP
para a direita.

Modelos e Análise Econômica



Trocas, FPP e Bem Estar

 Nosso Princípio 5 diz que as trocas aumentam o
bem estar.
 Trocas entre agentes econômicos, que podem ser

indivíduos, firmas ou países.

 Fato  presença de bens e serviços importados no
nosso dia a dia.

 O que as pessoas (os países) ganham quando
comercializam entre si ?

 Responderemos essa e outras perguntas utilizando
o arcabouço teórico conhecido como Modelo
Ricardiano.



 Existem duas maneiras de um país satisfazer
suas necessidades de consumo:

 Ser autossuficiente economicamente;

 Especializar-se na produção de alguns bens e
comercializar com outros países: interdependência
econômica).

Interdependência e Ganhos Comerciais

 Por que prevalece a interdependência (comércio)?

 Os países se beneficiam quando se especializam na
produção de alguns bens e efetuam trocas com os
demais países.



 O que determina a produção e o comércio de bens e
serviços entre os países ?

 Veremos que o tipo de produção e comércio se
relacionam com os custos de oportunidade de cada
país.

 Hipóteses:

 Existência de somente dois bens: carne e batata.

 Há somente dois agentes: um pecuarista e um
agricultor.

 O que cada um deverá produzir ?

 Haverá troca de bens entre eles ?

Interdependência e Ganhos Comerciais



 Possibilidades de Produção:

 Caso da autossuficiência:

 Se um ignorar a existência do outro, e supondo
que cada um produza somente um dos bens,
cada agente consumirá o que produzir.

 Sem o comércio entre os dois agentes, os
ganhos econômicos não serão maximizados.

Interdependência e Ganhos Comerciais



Interdependência e Ganhos Comerciais
 Suponha que cada agente possa produzir os dois bens:

carne batatas carne batatas

Agricultor 60min/Kg 15min/Kg 8 Kg 32 Kg

Pecuarista 20min/Kg 10min/Kg 24 Kg 48 Kg

Min. necessários p/
Produzir 1Kg

Quantidade 
Produzida em 8h

 Note que o pecuarista possui vantagem absoluta na produção
dos dois bens. Mensurar a produtividade → Vantagem Absoluta.
 O produtor que precisar de uma quantidade menor de insumos

para produzir um bem possui uma vantagem absoluta na
produção desse bem.



Fronteira de Possibilidades de Produção

Batatas (Kg)

4

16

8

32

A

0

Carne (Kg)
(a) FPP do agricultor
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Na ausência de comércio, o
agricultor escolhe uma combinação
de produção e de consumo
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Batatas (Kg)

12

24

B

0

Carne (Kg)
(b) FFP do Pecuarista

48

24 Na ausência de comércio, o
pecuarista escolhe uma combinação
de produção e de consumo.

Fronteira de Possibilidades de Produção



Especialização e Comércio

carne batatas carne batatas

Sem comércio
produção e 
consumo 4 Kg 16 Kg 12 Kg 24 Kg

Com comércio
produção 0 Kg 32 Kg 18 Kg 12 Kg

comércio Recebe
5 Kg

Dá
15 Kg

Dá
5 Kg

Recebe
15 Kg

consumo 5 Kg 17 Kg 13 Kg 27 Kg
GANHOS do 
comércio + 1 Kg + 1 Kg + 1 Kg + 3 Kg

Agricultor Pecuarista



Batatas (Kg)

4

16

5

17

8

32

A

A*

0

Carne (Kg)

(a) Produção e consumo do agricultor

Consumo do agricultor 
com comércio

Produção e consumo do 
agricultor sem comércio

Produção do agricultor 
com comércio

Fronteira de Possibilidades de Produção



Batatas (Kg)
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Carne (Kg)

(b) Produção e consumo do pecuarista

48

24

12

18

B*

Produção do pecuarista 
com comércio

Consumo do pecuarista 
com comércio

Produção e consumo 
do pecuarista sem 

comércio

Fronteira de Possibilidades de Produção



 Quem consegue produzir batatas a um custo
menor: o pecuarista ou o agricultor ?

 Duas abordagens para este assunto:

O Princípio da Vantagem Comparativa

a) Mensurar a produtividade (ligado ao conceito de
vantagem ______________)

b) Mensurar o custo de oportunidade (ligado ao
conceito de vantagem _______________)

absoluta

comparativa



 Vantagem Absoluta

 Os economistas usam o conceito de vantagem
absoluta quando comparam a produtividade de
uma pessoa, empresa ou nação com a de outra.

 O produtor que precisar de uma quantidade menor
de insumos para produzir um bem tem uma
vantagem absoluta na produção desse bem.

O Princípio da Vantagem Comparativa

 Quem possui vantagem absoluta na produção de 
carne ? __________

 Quem possui vantagem absoluta na produção de 
batatas ? __________

pecuarista

pecuarista



 Vantagem Comparativa

 Em vez de fixar a comparação nos insumos,
pode-se levar o foco para os custos de
oportunidade.

 O produtor que apresentar o menor custo de
oportunidade na fabricação de um bem terá a
vantagem comparativa na produção deste bem.

O Princípio da Vantagem Comparativa

 Quem possui vantagem comparativa na produção
de carne? __________

 Quem possui vantagem comparativa na produção
de batatas? __________

pecuarista

agricultor



Custo de oportunidade da carne e das batatas

1 Kg de carne 1 Kg de batatas

Agricultor 4 Kg de batatas 1/4 Kg de carne

Pecuarista 2 Kg de batatas 1/2 Kg de carne

Custo de Oportunidade de:

O Princípio da Vantagem Comparativa



 Vantagem Comparativa e Comércio

 Os custos de oportunidade e as vantagens
comparativas criam as bases para os ganhos de
comércio.

 Sempre que pessoas/empresas/países tiverem custos
de oportunidade diferentes, poderão se beneficiar
através do comércio.

 Cada um deverá se especializar na produção do bem
no qual possui vantagem comparativa.

 O princípio da vantagem comparativa mostra que o
comércio pode beneficiar a todos os participantes, pois
permite que as pessoas/países se especializem nas
atividades em que possuem vantagem comparativa.

O Princípio da Vantagem Comparativa



 Quando comparamos um preço (valor monetário)
em dois momentos distintos do tempo,
necessitamos, para que tal comparação seja
coerente, que os valores sejam medidos em
relação ao nível geral de preços.

 Se o salário de um trabalhador aumenta de
R$ 1000 para R$ 1500, mas o nível de preços
também aumenta 50%, o salário real permanece
constante, ou seja, o poder de compra do
trabalhador não é alterado.

Preço Real Versus Nominal



 Temos uma coleção extensa de equívocos
decorrentes do desconhecimento da diferença
entre valores nominais e reais.

 Pessoas comparam...

 o salário mínimo nominal de 1995 com o de 2015;

 preço nominal do arroz em 2000 com preço em
2016;

 ...

Preço Real Versus Nominal



 Preço Nominal é o preço absoluto ou preço
em moeda corrente de um bem ou serviço
quando ele é vendido.

 Preço Real é o preço relativo a uma medida
agregada dos preços ou preço em moeda
constante.

Preço Real Versus Nominal



 Um índice de preços acumula a variação do
nível geral de preços (taxa de inflação).

Ano Inflação Índice de Preços

1994 20% Base do Índice = 100 100.00

1995 10% 100+10% 110.00

1996 10% 110+10% 121.00

1997 15% 121+15% 139.15

1998 20% 139.15+20% 166.98

1999 10% 166.98+10% 183.68

Preço Real Versus Nominal



Preço Real Versus Nominal
 Logo, a variação do índice de inflação nos mostra 

a taxa de inflação em um determinado período.
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IPCIPC

Taxa de Inflação em 1995

Taxa de Inflação no Período 1995-99



 Calculando os Preços Reais

 Utilizando o índice de preços ao consumidor podemos
descontar a taxa de inflação de um preço nominal
(valor monetário em moeda corrente).

 Descontando a inflação de um preço nominal temos o
seu valor real (preço real).

Corrente Ano
Corrente Ano

Base Ano Nominal Preço x 
IPC

IPC
  Real Preço 

(Ano Base = 100)

Preço Real Versus Nominal



Um Exemplo: Calculando o Preço Real do Leite

1970 0,40 38,8 0,40 = 38,8/38,8 x 0,40

1980 0,65            82,4 0,31 = 38,8/82,4 x 0,65

1999 1,05  167,0 0,24 = 38,8/167,0 x 1,05

Preço Nominal Preço Real do Leite

Ano do Leite IPC (em dólares de 1970)



Mais Exemplos: Calculando Preços Reais

1998
1998

1970 Nominal Preço
IPC

IPC
  Ovos(1998) dos Real Preço 

(1970 = 100)

1998
1998

1970 Nominal Preço
IPC

IPC
  8) Univ.(199E. do Real Preço 

(1970 = 100)

Em moeda de 1970 (ano base)

O Preço dos Ovos e o Custo do Ensino Universitário



Calculando Preços Reais:
Um Exemplo – Ovos e Ensino

IPC
(1983 = 100) 38,8 53,8 82,4 107,6 130,7 163,0

Preços Nominais 
Ovos Tipo A $0,61 $0,77 $0,84 $0,80 $0,98 $1,04
Ensino Universitário $2.530 $3.403 $4.912 $8.156 $12.800 $19.213

Preços Reais ($1970)

Ovos Tipo A $0,61 $0,56 $0,40 $0,29 $0,30 $0,25
Ensino Universitário $2.530 $2.454 $2.313 $2.941 $3.800 $4.573

1970 1975 1980 1985 1990 1998


