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AULA 1 

Tópicos do Edital (2018) 

1.2 Oferta do Produtor. 1.2.1 Fatores de produção. 1.2.2 Função de produção. 1.2.3 

Elasticidade-preço da oferta. 1.2.4 Rendimentos de fator. 1.2.5 Rendimentos de 

escala.

Terminaremos a Teoria do Consumidor e veremos também: 



Caso de exceção ou situação extrema 

Cuidado com os sinônimos 



MUDANÇAS NO EQUILÍBRIO DO 
CONSUMIDOR 

EFEITOS PREÇO, RENDA E SUBSTITUIÇÃO 
 



•

•
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Salário inicial: R$ 1.200,00 
Aumento de 20%  
Novo salário: R$ 1.440,00 

Os bens são 
normais. 
Por quê? 
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Bens normais e inferiores 
Consumidor considera a mortadela um 
bem inferior e o presunto, um bem 
normal. 
 
Com o aumento da renda, o consumidor 
reduz sua quantidade consumida de 
mortadela. 



Mudança no preço de 1 dos bens: 

• Sendo a renda de Carlos 
constante e igual a $ 
1.200,00, agora, se ele optar 
por gastá-la toda com 
vestuário, poderá adquirir 
somente 24 unidades em vez 
das 40 anteriores.  

• Como não houve alteração 
no preço dos alimentos, a 
linha do orçamento ainda 
cruza o eixo x em 120, mas 
sofrerá uma rotação para 
baixo, a partir de seu ponto 
de intersecção com o eixo y. 
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Admita que: 
 
• Vestuário sofra aumento de preço de $ 30,00 

para $ 50,00 a unidade 
• Preço dos alimentos permaneça o mesmo.  



EFEITO-PREÇO 
 
É a variação no equilíbrio do consumidor decorrente de alteração 
nos preços dos bens. Ele se decompõe em efeito-renda e efeito-
substituição. 



EFEITO-RENDA 
 
Ocorre quando, diante de variações no poder aquisitivo do consumidor – seja pela 
mudança nos preços ou pela alteração na renda – o consumo se modifica como fruto 
do deslocamento do consumidor para outra curva de indiferença.  
 
Suponha novamente que o preço do vestuário tenha subido para $ 50,00 e a linha do 
orçamento tenha sofrido uma rotação para baixo, a partir do eixo y (veja próximo slide). 
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EFEITO-RENDA 

Em virtude da queda do poder aquisitivo, o 
equilíbrio do consumidor ocorrerá em uma 

curva de indiferença inferior I2.  



EFEITO SUBSTITUIÇÃO 
 
• Ocorre quando, diante de uma alteração no poder aquisitivo do 

consumidor, este dê preferência a uma combinação diferente entre os 

bens, substituindo, em parte, um pelo outro.  

 
• Diferentemente do que ocorre no efeito-renda, onde o consumidor migra 

para uma nova curva de indiferença, no efeito-substituição, a 
preferência do consumidor se desloca ao longo da mesma curva, para 
um ponto diferente, com outra inclinação e, portanto, outra TMS.  



Considere dois bens substitutos: cachorro-quente e pastéis de carne e que, 
inicialmente, o primeiro custe $ 5,00 e o segundo, $ 3,00. 
 
Considere que Carlos dispõe de R$ 60,00 por mês para consumo destes 
produtos. 
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O ponto A apresenta a combinação ótima de 
Carlos: nove cachorros-quentes e cinco pastéis 

por mês.  



Suponha que o cachorro-quente tenha seu preço reduzido para $ 4,00. A 
linha do orçamento sofrerá uma rotação a partir do eixo das ordenadas para 

uma nova intersecção no ponto 15. 
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Efeito-Substituição 

O efeito-substituição é visto no gráfico através 
da movimentação ao longo da curva de 

indiferença CI1, do ponto A para o ponto C, 
com outra inclinação (paralela à nova linha de 

restrição orçamentária). 



2º movimento: Se dá do ponto B ao ponto C. Veja que não 
faria sentido teórico o consumidor “conformar-se” com a 
combinação representada em B, pois ela está em uma curva 
de indiferença posicionada aquém de sua nova restrição 
orçamentária que, portanto, não é maximizadora de utilidade.  
 
Assim, ele se deslocará para o ponto C, em curva de 
indiferença preferível, já que localizada mais distante da 
origem, no ponto em que ela tangencia a nova linha de 
restrição orçamentária. Observe que a inclinação da CI1 no 
ponto B é idêntica à CI2 no ponto C. 
 
Assim, o deslocamento de A para B explicita o efeito-
substituição, e o de B para C, o efeito-renda. 



Análise do Efeito preço 



• Agora veremos o efeito-preço decomposto em seu efeito-renda e efeito-
substituição em uma única análise gráfica. Mantendo o exemplo anterior, 
onde Carlos escolhe entre cachorros-quentes e pastéis de carne e 
considerando a queda do preço do cachorro-quente para $ 4,00. 
 
 

• O deslocamento do consumidor ocorre do ponto A até o ponto C e pode 
ser compreendido em duas partes: 



1º movimento: ocorre do ponto A até o ponto B e representa a alteração na 

composição da escolha do consumidor, onde ele deixa de 
consumir alguns pastéis de carne para usufruir da 

promoção, adquirindo mais cachorros-quentes. 
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Equilíbrio Final 
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Observe que, em razão de o consumidor 
situar-se na mesma curva de indiferença, não 
houve alteração do bem-estar, mas tão 
somente na TMS, indicando variação dos 
preços relativos. 
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Pode acontecer de o efeito-
renda ser maior que o efeito-
substituição. 
 
Neste caso, a curva de demanda 
também será atípica: terá 
inclinação positiva. 



Teoria da 
Firma I 



Objetivo da firma: maximizar 
os lucros 

 
Otimização da firma: 

maximizar o produto total, 
dado um custo ou minimizar o 
custo total, dado um nível de 

produto. 



A empresa toma suas decisões de produção baseada 
em três passos: 

Tecnologia de 
Produção 

Restrições de 
Custo  

Escolha de 
Insumos 



Tecnologia de Produção 

Uma empresa pode gerar 

diferentes níveis de 

produção fazendo uso de 

combinações diferentes de 

insumos (capital e 

trabalho). 

 

Mão de obra intensiva 

Capital intensiva 



Restrições de Custo 

 

O preço do trabalho, 

do capital e dos 

outros insumos deve 

ser levada em conta. 

 

A empresa tem 

restrições e precisa 

preocupar-se com os 

custos de produção. 



A empresa precisa decidir quanto usará de 

cada insumo, levando em conta o preço do 

trabalho e dos outros insumos.  

Escolha de Insumos 



Durante o processo produtivo, as empresas 
transformam os fatores de produção (insumos) em 
produtos. 
 
Os insumos podem ser divididos em amplas categorias 
de trabalho, matérias-primas e capital. 
 
O capital inclui o terreno, as instalações, a maquinaria 
e outros equipamentos, além dos estoques. 



A relação entre os insumos do processo produtivo e o 
produto resultante é descrita por uma função de 

produção. 
 

Trata-se do produto máximo (volume de produção) q 
que uma empresa produz para cada combinação 

específica de insumos. 









Produção com 
um insumo 
variável 



A empresa deveria 
parar de aumentar 

tanto nosso trabalho... 





A contribuição ao processo 
produtivo é descrita pelo 

produto médio e pelo 

produto marginal do 

trabalho. 

O produto médio mede 
a produtividade do 

trabalho. 







O produto marginal do 

trabalho depende da 

quantidade de capital 

empregado. 

 

Ex: máquinas de 

costura e costureiras. 







Vejamos as informações 

das curvas de produto 

mais detidamente. 















Conforme o uso do insumo 
variável aumenta, mantidos 
os demais constantes, a 
produção adicional diminui. 









Como a firma faz suas escolhas  

entre capital e trabalho para 

atingir determinada quantidade a ser 

produzida? 

 





A isoquanta representa as combinações de trabalho 
e capital que resultam no mesmo produto total. 

















Isoquantas quando os insumos são substitutos perfeitos 



Função de Produção de Proporções Fixas ou de Leontieff 



Rendimentos de Escala 









(Cespe, TC/RO, ACE, Economia, 2013) O efeito substituição para 
bens complementos perfeitos é zero e, portanto, a variação da 
demanda deve-se inteiramente ao efeito renda. 



Este item já foi 
cobrado na prova da 

ANPEC 2012. 
Espertões. 



(Cespe, TC/RO, ACE, Economia, 2013) O efeito substituição faz com 
que a inclinação da reta orçamentária varie enquanto o poder 
aquisitivo permanece constante. 
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(Cespe, TC/RO, ACE, Economia, 2013) Segundo a lei do produto 
marginal decrescente, o produto marginal diminui à medida que se 
utiliza no longo prazo mais e mais fatores de produção envolvidos. 



•

•

•



(Cespe, TC/RO, ACE, Economia, 2013) É possível que haja 
rendimentos constantes de escala e produto marginal decrescente 
para uma data tecnologia. 



Este de vez em sempre 
cai na prova da Anpec 

e um povo erra. 
Espertões. 



(Cespe, SEE/DF, Economista, 2017) Se a produtividade marginal é 
decrescente, a adição de uma unidade de produção reduz o lucro. 



A produtividade marginal é 
decrescente desde aqui e o 

produto total segue crescendo. 



Mas o item não fala de 
produto total, ele fala de 

LUCRO, ele fala de 
LUCROOOOOOOOOOO! 



A otimização da empresa 
pressupõe a maximização 

dos lucros. E a otimização é 
dada pela maximização da 
produção, dado um custo, 

ou minimização dos custos, 
dado um nível de produção. 



(Cespe, SEE/DF, Economista, 2017) Diz-se que uma firma possui produção 
constante quando uma determinada combinação de seus fatores de 
produção proporciona dois níveis distintos de produção. 



Alguém pode me 
explicar por que o 
Cespe adora estes 

termozinhos novos e 
diferentezinhos? 

Conhecemos 
rendimentos 

constantes, custos 
constantes, mas pra 

que produção 
constante? 



Pra começar, o 
que é uma 
constante? 

Constante é 
uma magnitude 
que não varia. 

Produção 
constante 

significa nível 
de produção 
sempre igual. 

A produção 
constante é 

representada 
por uma 

isoquanta. 

E a isoquanta 
só fornece 1 

nível de 
produção. 



(Cespe, 2010 – DPU, adaptada) Com rendimentos crescentes de 
escala em um setor, normalmente uma empresa é menos 
eficiente do que muitas empresas juntas. 



Ao contrário! 
 
Se o setor dispõe de rendimentos crescentes de escala, ela tem rendimentos externos.  
O setor todo é mais eficiente. 



(Cespe, 2010 – DPU, adaptada) Com rendimentos crescentes de 
escala, as isoquantas situam-se cada vez mais distantes umas das 
outras a partir da origem. 



Ao contrário, elas se aproximam 
cada vez mais. Isso significa que 

para dobrar a quantidade 
produzida, é necessário menos 

que dobrar a produção. 



(Cespe, 2010 – DPU, adaptada) Quando a produtividade 
marginal é igual a zero, o produto total passa a ser decrescente. 



O produto total passa 
a ser decrescente 

quanto PMg=0 



(Cespe, 2010 – DPU, adaptada) Quando a produtividade 
marginal é maior que a produtividade média, a produtividade 
marginal é exclusivamente decrescente. 



Neste trecho, a PMg 
é parte crescente, 
parte decrescente. 



Mais uma etapa vencida com 
sucesso! 


