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1.2.6 Custos de Produção. 1.3. Tipos de Mercados e de bens. Concorrência Perfeita. 

1.3.2 Comportamento das empresas. 1.3.3 Determinação de preços e quantidades 

de equilíbrio.



Caso de exceção ou situação extrema 

Cuidado com os sinônimos 

Perigo. Tema confuso/texto do item confuso. Mais de uma 
interpretação (na literatura). Anotar fontes para recurso. 



Teoria da Firma II 
Custos 





Você está olhando para 

o passado ou para o 

futuro? 



Contadores: olham para o 

passado da empresa, acompanhando o 
movimento de ativos e passivos. 

Economistas: olham para o 

futuro, verificando a melhor forma 
de alocar recursos escassos. 



Custos contábeis: despesas 

correntes e despesas de depreciação do 
capital. 

Custos econômicos: custos 

que a empresa tem para utilizar os 
recursos econômicos, inclusive o custo 
de oportunidade. 



• Trata-se dos gastos feitos que não podem ser 
diretamente recuperados. 
 

• Por não poderem ser recuperados, não deveriam 
ter nenhuma influência sobre as decisões da 
empresa. 
 

• Exemplo: gasto com um equipamento que não 
tem uso alternativo. O custo de oportunidade é 
zero.  
 

• O fato de ter sido comprada no passado não deve 
influenciar as novas decisões. 



Custos de 
Oportunidade: 
estão 
frequentemente 
ocultos, mas devem 
sempre ser levados 
em consideração 
quando se tomam 
decisões 
econômicas. 

Custos  Irreversíveis 
(sunk costs): 
geralmente são 
visíveis, mas 
deveriam ser 
sempre ignorados 
na tomada de 
decisão econômica. 



Não variam com o nível de 
produção. Só podem ser 
eliminados se a empresa 
deixar de operar. 



Variam com o nível de 
produção.  
Ex: gastos com matérias-
primas e salários. 



CUSTO MARGINAL (CMg): 
 
É o aumento no custo derivado do aumento 
em 1 unidade no nível de produção. 
 

 
CMg = CV/q = CT/q 

Pois o custo fixo não varia quando o nível 
de produção se altera. 



CUSTO TOTAL MÉDIO (CTMe) 
 
É o custo total da firma dividido pela produção. 
 

 CTMe = CFMe + CVMe 
 

CTMe = CT/q 





Os custos variáveis e 
totais aumentam com o 

nível de produção. 

 
 

No curto prazo... 

O quanto depende: 
 

• Da natureza do 
processo produtivo 

• Do nível da vigência da 
lei dos rendimentos 
decrescentes para os 
insumos variáveis. 



Quando houver rendimentos marginais 
decrescentes (ou seja, quando o produto marginal 

do trabalho declinar conforme a quantidade de trabalho 
empregada aumenta), os custos marginais também 

aumentarão quando  o produto aumentar. 

Rendimentos marginais decrescentes x 
custo marginal 



Dá pra repetir? 



Rendimentos marginais decrescentes x custo marginal 

Quando houver rendimentos marginais 
decrescentes (ou seja, quando o produto 
marginal do trabalho declinar conforme a 
quantidade de trabalho empregada aumenta), 
os custos marginais também aumentarão 
quando  o produto aumentar. 



Curvas de Custo 
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O formato das curvas de custo de curto prazo 
(custo marginal, custo variável médio, custo total 

médio e custo fixo médio) é determinado pela 
relação entre as curvas de custo marginal e 

médio. 



Curvas de Custo Médio e Marginal
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Curvas de Custo Médio e Marginal
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Quando CMg estiver abaixo 
do custo médio, a curva de 

custo médio  (variável e total) 
estará declinando. 

Ponto mínimo 
do CVMe 

Ponto mínimo 
do CTMe 



O custo é fixo, correto? 
Ex: 500,00 por mês 

Conforme o nível da produção 
aumenta, esse valor é dividido por 

mais unidades. Ex: 500/1 = 500 
500/10 = 50 





Firmas tem mais flexibilidade. Podem 
expandir sua capacidade de várias formas: 

Abertura de 
filiais. 

Alteração nos 
produtos. 



Custo de Uso 
do Capital 



Custo de Uso do Capital = 
depreciação + juros não recebidos (custo 

de oportunidade). 



Como selecionar insumos para 
a obtenção de determinado 

nível de produção minimizando 
os custos?  

Consideraremos L e K. 

Escolha de Insumos e Minimização de Custos 



O preço do trabalho é o salário. 
O preço do capital será, por 

simplificação, considerado como se 
tivesse sido alugado, com uma taxa 
de locação igual ao custo de capital. 



Linha de Isocusto 

Inclui todas as possíveis combinações de 
trabalho e capital que podem ser adquiridas 

por determinado custo total. 



P (x1) P (x2) Q (x1) Q (x2) CT (CT = p1x1 + p2x2

6 4 20 0 120

6 4 18 3 120

6 4 14 9 120

6 4 10 15 120

6 4 3,2 25,2 120

6 4 0 30 120

x1 

x2 

20 

30 

CT = p1x1 + p2x2 = 120 

Ou C = wL + rK (sendo w, 
salário, L, trabalho, r, custo de 
uso do capital, K, capital) 



X1 
ou 
K 

X2 
ou 
L 

x1’ 

x1’’ 

x2’ x2’’ 

A 

B 
-x1 

+x2 

TMST (isocusto)  

TMST = -x1/ x2 

A inclinação da isocusto 
pode também ser 
calculada assim: 
K/ L = -(w/r) 



Nível de produção que minimiza o custo 

K 

L 

Isoquanta  
Nível de produção = q1 

Isocusto 
Custo = C1 

C0 

C1 

C2 

A 

L1 

K1 
B 

Neste ponto, o nível de 
produção é o mesmo, q1, 
mas o custo é maior, C2. 

K2 

L2 

q1 

Nível de produção com custo 
mínimo: ponto de tangência 
entre isocusto e isoquanta. 



• Os pontos A, B e C representam a 
minimização de custos para cada 
nível de produção. 
 

• O caminho de expansão é a reta 
que passa por estes pontos, 
mostrando as combinações de 
trabalho e capital para os quais a 
empresa minimiza seus custos a 
cada nível de produção no longo 
prazo. 



Economias e Deseconomias de Escala  

Conforme o produto cresce, o custo 
médio de produção tende a cair, pelo 

menos até certo ponto. 



Razões para a existência de 
economias de escala 

 



Quando a empresa 
opera em uma escala 

de produção maior, os 
funcionários podem 

especializar-se em 
atividades onde são 

mais produtivos.  





O administrador pode gozar de 
descontos maiores pela compra de 

insumos em grandes quantidades. A 
combinação de insumos pode mudar 

conforme aumenta-se a escala. 



A partir de determinado 
momento, entretanto, 

provavelmente o custo médio de 
produção aumentará junto com a 

produção. 



Conforme o número 
de tarefas aumenta, a 
gestão de uma 
empresa maior pode 
tornar-se mais 
complexa e 
ineficiente. 
 



No curto prazo, os 
trabalhadores terão 

dificuldade em realizar um 
trabalho muito eficaz, dada 

a limitação de espaço ou 
falta de máquinas. 



Quando certo limite é 
atingido, os descontos 

para se comprar em 
grande quantidade 

desaparecem.  



ECONOMIAS DE ESCALA 

É quando a firma consegue dobrar a produção sem ter que 
dobrar os custos. 



DESECONOMIAS 
DE ESCALA 

É quando a firma dobra a 
produção mais que dobrando 

os custos. 



NÃO CONFUNDA 

ECONOMIAS DE 

ESCALA COM 

RENDIMENTOS DE 

ESCALA! 



ECONOMIAS de Escala 

Relacionadas à CUSTOS de produção. 

Ao se dobrar a produção, menos do 
que dobra o custo. 



RENDIMENTOS crescentes de 
Escala 

Relacionadas à quantidade 
produzida. 

Ao se dobrar os insumos de 
produção, a quantidade 

produzida mais do que dobra. 



Estruturas 
de Mercado 

Concorrência Perfeita 



Quanto devemos 

produzir? 

Como determinar o 

nível de produção que 

maximize os lucros? 

 





Me parece razoável e 
racional 







Como maximizar 
lucros? 







Px 

Qx 

Dx 

Empresa 

Preço de 
Mercado 

S S’ 

Q1 Q2 



A curva de demanda da empresa competitiva é horizontal. 
Assim, 

 Rmg = P 
Para maximizar seus lucros, 

a empresa deve escolher o nível de produção que 
 corresponde ao ponto onde: 



Px 

Qx 

Dx 

Em concorrência 
perfeita,  

P = RMg 
Preço de 
Mercado 

10 

=RMg 



Qual o nível de produção que 
maximiza o lucro no CP? 



Se uma empresa está 
produzindo, ela deve 

fazê-lo em um nível em 
que: Rmg = Cmg 



É possível ter lucro positivo e 
prejuízos no curto prazo, na 
estrutura de concorrência 

perfeita. Vejamos. 



Px 

Cmg 

CMe 

Qx 

P = RM = RMg 
             P 

CMg  

CTMe 

Firma com lucro > 0 

LUCRO 



Px 

Cmg 

CMe 

Qx 

P = RM = RMg              P 

CMg  

CMe 

Firma com lucro < 0 

PREJUÍZO 



Não! Eu posso operar 
com prejuízos no curto 
prazo pois espero ter 

lucros no futuro. 
Você está com prejuízos. 

Deveria sair do setor! 





Comparando seus 
custos! E como esta decisão 

é tomada? 





Px 

Cmg 

CMe 

Qx 

Dx PM (40) 

  CMg  

CTMe 

B 

M 

CVMe 

encerra 

Ponto de encerramento 

Curva de Oferta da 
Empresa (Ox) 

CURTO PRAZO 

No CP, a curva de oferta da 
empresa competitiva é a 
parte da curva de CMg 

que está acima da CVMe. 
Se o preço ficar abaixo do 

CVMe, a empresa deve 
paralisar 

temporariamente suas 
atividades. 

No CP, empresa paralisa suas 
atividades. 











Ponto Crítico 
PREÇO = CTMe mínimo 

 
Nível de Paralisação 

PREÇO = CVMe mínimo 

Nível de Fechamento 
PREÇO abaixo do Custo Variável Médio 









E qual é a graça de se 
trabalhar por um lucro 

econômico zero? 













(Cespe, Analista de Correios, Economista, 2011) O preço de equilíbrio de mercado 
representa a interação entre oferta e demanda. A ocorrência do preço de equilíbrio 
pressupõe que os agentes possuam perfeita informação sobre o mercado. 





(Cespe, Analista de Correios, Economista, 2011) Define-se custo marginal 
como o acréscimo no custo variável necessário para produzir uma unidade 
a mais de produto. 

 



CUSTO MARGINAL (CMg): 
 
É o aumento no custo derivado do aumento 
em 1 unidade no nível de produção. 
 

 CMg = CV/q = CT/q 

Pois o custo fixo não varia quando o nível 
de produção se altera. 



(Cespe, TC/RO, ACE, Economia, 2013) Uma empresa competitiva precisa de 
intervenção do Estado caso os preços de mercado em curto prazo sejam 
menores que seus custos totais médios. 



A empresa deve operar 
no prejuízo no curto 
prazo, desde que o 

preço esteja acima do 
custo variável médio. 





(Cespe, TC/RO, ACE, Economia, 2013) Uma empresa em um mercado 
competitivo com lucro econômico zero em longo prazo está obtendo um 
retorno normal sob o investimento feito; ou seja, ela deve permanecer no 
negócio. 

 





(Cespe, Anatel, Especialista em Regulação, Economia, 2009) A estrutura de 
um mercado em concorrência perfeita, no qual inexistiriam desvantagens, 
seria o ideal para o consumidor; contudo, ele é praticamente inexistente no 
contexto da economia mundial. 



 



(Cespe, SEE/DF, Economista, 2017) O custo mínimo de produção é mínimo 
quando o custo marginal se iguala ao custo médio. 



Cespe, você realmente disse “o 
custo mínimo de produção é 

mínimo”...?  



Custo Médio e 
Custo Total Médio 

são sinônimos 

Custo total médio é 
mínimo quando 

cruza com o CMg. 



(ANPEC 2014) Se o bem é sempre normal, a Curva de Engel é positivamente 
inclinada. 
 



Professora, você não 
falou nada dessa 
curva na aula!!! 

Por favor, não esqueça que 
este é um curso de Revisão. 
Não temos a pretensão de 

ensinar tudão. E pelos 
exercícios, vamos também 

fechando lacunas. 



Curva de Engel 

É a projeção dos pontos 
da curva renda-

consumo no espaço 
consumo-renda. 

Curva (pode ser 
uma reta) 

positivamente 
inclinada >> Bens 

NORMAIS 



A apresentação das 
curvas de Engel pode 

ser um pouco diferente 
desta. 







 (BB Certificação – 2013, Cespe) Em um mercado competitivo, há uma 
tendência natural de que o mercado, em situação de excesso de oferta 

ou de demanda, retorne ao seu ponto de equilíbrio. 



Dx 

Sx 

E 

Q* 

P* 

Q(x) 

P(x) 



P > CTMe 
Lucro positivo> 
atrai empresas 
para o setor até 
que CMg = P. 



P < CTMe 
Prejuízo >> repele 
empresas do 
setor até que 
CMg = P. 



 (Assembleia Legislativa/CE, Analista Legislativo, Economia, 2011 – 
Cespe) Caso a receita total de uma empresa seja suficiente para cobrir 
o custo variável, mas não para cobrir o custo fixo da produção, então, 

para evitar prejuízos, a empresa deverá parar de operar. 
 







 (Consultor do Executivo/ES, Ciências Econômicas, 2008 - Cespe) A 
curva de custo marginal intercepta as curvas de custo médio total e 

de custo médio variável no ponto mínimo dessas curvas. 



Isso aí é um ponto 
mínimo da curva de 
CTMe? 
 
Sim>> arrumar o 
desenho da página 
120 de meu livro. 
  




