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AULA 4 

Tópicos do Edital (2018) 

1.3 Tipos de Mercados e de bens. Monopólio e Oligopólio. 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 ou, se exercício, texto do item 
confuso. Mais de uma interpretação (na literatura). 
Anotar fontes para recurso. 





1ª Grande Diferença: Formato da Curva de Demanda 

Conc. Perfeita Concorrência Imperfeita 



• A empresa é a única ofertante de seu produto 
• Produto não apresenta substitutos próximos 
• Price makers 
• Poder de mercado/poder de monopólio 





Recurso-chave 

A empresa detém propriedade de 
um recurso-chave. 

 
Ex: fonte de água, terreno com 

minérios. 





Os custos de produção 
tornam um único produtor 
mais eficiente do que um 

elevado número de 
produtores. 







No monopólio, a RECEITA MARGINAL é sempre MENOR QUE O PREÇO. 

Sempre! 



A curva de RMg mostra 
como a receita da firma 

varia quando a quantidade 
aumenta em uma unidade. 



Eu, monopolista, preciso tomar uma 
decisão importante. Quanto devo 

produzir para maximizar meus 
lucros? 



Uma coisa eu sei: preciso determinar 
o nível de produção de tal maneira 
que a receita marginal seja igual ao 

custo marginal. 
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Vamos 
explorar 

este 
gráfico! 



Desenhe os gráficos e anote os 
pontos principais de forma clara! 
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Q* é o nível 
de produção 
para o qual 
RMg = CMg. 
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Se a empresa 
produzir uma 
quantidade 

menor, Q1, ela 
perderá lucros, 
pois deixa de 

vender a 
quantidade 

entre Q1 e Q* e 
areceita que 
obtém pelo 

preço mais alto 
P1 não é 

compensada. 
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Se a empresa 
produzir uma 
quantidade 

maior, Q2 ,ela 
terá que vender 

por um preço 
menor, P2, e o 
custo adicional 
seria maior que 

a receita 
adicional.  
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Ela deve 
produzir aqui, 
onde RMg = 

CMg e 
maximizará 
seus lucros. 



O lucro  é a 
diferença entre 
receita total e 
custo total. A 

receita é o preço 
vezes a quantidade 

e o custo total é 
medido na curva 

de CTMe. 



Monopólio  
NÃO TEM  

curva de oferta! 





No monopólio, a curva de demanda 
com a qual a firma se defronta é 
linear e negativamente inclinada.  







A elasticidade-preço da demanda é dada por  
(P/Q x dQ/dp). No CACD, em vez de estudarmos a 

derivada primeira, simplificamos para (Q2-Q1/ 
P2-P1), que nos dá um resultado parecido. 

 
Assim, 

 
Podemos concluir que a decisão do monopolista 

situa-se na região onde a demanda é elástica. 



Sou um monopolista e preciso 
encontrar o melhor preço a cobrar.  



Enquanto o preço é baixo (e a curva de 
demanda é inelástica) aumentos do 
preço causam pequenas reduções na 
demanda, resultando em uma 

receita total maior.  

Preço 
baixo 



Com preços mais altos (na porção mais 
elástica da curva de demanda) as 

elevações de preços causam grandes 
reduções na demanda, de forma que o 
preço maior das unidades vendidas não 

compensa a perda de receita com as 
unidades que deixaram de ser 

vendidas. 

Preço 
alto 



Este é o 
preço. 





1. Desincentivo ao progresso tecnológico, já que o monopolista 

pode se acomodar à posição dominante. 



2. A acomodação à 

posição dominante 

pode gerar 

ineficiências. 
Eventualmente, o 
monopolista já não terá 
tanta preocupação em 
produzir com o menor 
custo possível. A 
concorrência é que 
estimulas as empresas a 
produzirem ao menor 
custo. 



3. Comportamento 
rent-seeking: a 

procura por adquirir ou 

manter situações 

de monopólio para 

conseguir rendas elevadas 
implica gastos para manter a 
posição dominante, e não 

para produzir bens e 
serviços. 



Vantagens do 
Monopólio 



A possibilidade de 
obter lucros de 

monopólio, pelo 
menos 

temporariamente, 

pode incentivar a 

inovação (patentes, 

direitos autorais, etc.) 



Havendo economias 
de escala até 
volumes altos de 
produção, o monopólio 
pode ser a única solução 
para o fornecimento do 
produto (monopólio 
natural). 



Comparação 

Concorrência Perfeita x Monopólio 



* A presença do 
monopólio transfere a 
área A do consumidor 
para o monopolista. 
Aqui não há alteração 
no bem-estar total. 
 
* As áreas B + C 
representam o ônus 
devido ao monopólio 
ou o peso morto, 
indicando quanto 
piorou a situação dos 
consumidores que 
arcam com preços de 
monopólio em vez dos 
preços competitivos. 
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D(x) 

B 

A 

Q(x) 

P(x) 
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Peso morto gerado 
pelo monopólio 



Fontes  

do poder 

de monopólio 
(Válido para concorrência 

Imperfeita em geral) 



O poder de monopólio está 
baseado na capacidade de 

definir o preço acima do custo 
marginal. 



A quantidade em que o preço 
ultrapassa o custo marginal 

depende do inverso da 
elasticidade da demanda com a 

qual a empresa se defronta. 





Quanto menos elástica for a curva 
de demanda da empresa, maior 

poder de monopólio ela terá! 



Sendo assim, podemos mudar a 
pergunta! 

Por que algumas empresas defrontam-se 
com curvas de demanda mais elásticas, 

enquanto outras, com curvas de 
demanda menos elásticas? 





A demanda da própria empresa será 
pelo menos tão elástica quanto a 
demanda do mercado. Assim, a 
elasticidade da demanda do 
mercado limita o potencial de poder 
de monopólio. 



2. O número de empresas atuando no mercado 

Quanto mais empresas no mercado, menor a 
possibilidade de que individualmente, haja influência 

sobre o preço. 



3. A interação entre as empresas 
Mesmo que haja poucas empresas no mercado, se houver concorrência agressiva 
entre elas, dificilmente uma delas poderá elevar o preço com lucro. Cada empresa 
está procurando capturar a maior fatia possível do mercado. 





Reação ao Monopólio: Políticas Públicas 



A regulamentação de preços pode eliminar o 
peso morto trazido pelo monopólio, ao 

estabelecer um teto que diminui o excedente 
do produtor e diminui as perdas de excedente 

do consumidor. 
 

Não é fácil determinar preços-teto 
para monopólios. 

 
Se o preço for estabelecido ao nível do custo 
marginal em monopólios com custo médio 
declinante (monopólios naturais), os preços 

também estarão abaixo dos custos médios e a 
empresa sofrerá prejuízos. 



O governo pode minimizar 
o prejuízo concedendo um 

subsídio ao 
monopolista ou 
fixando um preço 
acima do custo 
marginal. 

 
Ainda assim, haverá 
geração de peso morto. 
 



Por isso, o que persiste é a permissão de que os monopolistas mantenham seus lucros 
elevados sem a presença da fixação de preços pelo custo marginal. 





É a prática de cobrar preços diferentes 

de clientes diferentes. 

 

É possível para empresas com poder de 

monopólio (ou poder de mercado). 



Estou disposto a 
pagar TANTO. 

Preços diferentes 
são cobrados para 
cada consumidor. 
 
Cobra-se o preço 
marginal de 
reserva de cada 
um. 





Com discriminação perfeita de 

preços, a quantidade 
comercializada aumenta 

para o nível da 
concorrência perfeita, mas 

o excedente do 
consumidor é 

completamente capturado 
pelo monopolista e, 

portanto, passa a ser zero. 

É tudo meu! 



O monopólio com discriminação perfeita de preços 

apresenta uma curva de demanda 
coincidente com a curva de 

receita marginal. 



O monopolista se apropria de todo o excedente 

do consumidor e seu lucro é igual ao 
excedente econômico 

total. 

 
 



Na discriminação perfeita, o 
benefício social total é 

maior, pois o volume de 

produção maximiza o 
excedente econômico total. 

 



A eficiência é máxima, 
mas não a equidade, já que o 

monopolista se apropria dos excedentes do 
produtor e do consumidor. 



É quando preços diferentes são 
cobrados para quantidades 

diferentes ou faixas da mesma 
mercadoria (faixas de 

consumo). 
 

Ex: Energia elétrica. 



A discriminação de 2º grau é também 

chamada de fixação não 
linear de preços. 

 
Por quê? 

 

Porque o preço por unidade 
produzida não é 

constante. Depende da 

quantidade adquirida. 
 

Outro exemplo: quando se compra o 
mesmo produto em quantidades 

diferentes, há descontos. Ex: xampu de 
250 ml e 1 litro. 



Discriminação de 3º Grau 

Prática de dividir os 
consumidores em dois 
ou mais grupos com 
curvas de demanda 
separadas e cobrar 
preços diferentes de 
cada grupo. 



É a prática mais comum. 

 
Esta prática garante que a última unidade vendida do 
bem em cada mercado proporcione a mesma receita 

marginal. 
 

Ex: produtos “normais” ou os da “série ouro” ou os da 
“série especial comemorativa”, tarifas aéreas de 

primeira classe e classe econômica. 



Oligopólio 



Oligopólios 
Mercado com poucos produtores competindo entre si. 

Há barreiras à entrada de novas empresas. 

Os produtos são diferentes ou não. 

Há poder de mercado, ou seja, capacidade de influenciar o 
preço. 

O quanto depende da interação entre as empresas de cada 
setor. 

O comportamento das empresas pode ser cooperativo ou 
competitivo. 







Quando a empresa 
adota ações e 
estratégias de vendas 
sem realizar acordos 
com seus concorrentes. 
Origina briga por uma 
fatia maior do mercado 
e guerra de preços. 



Ocorre quando as empresas desejam reduzir a competição entre si e passam a agir 
de forma colaborativa, estabelecendo seus preços de forma conjunta ou repartindo 

o mercado. 



A partir do 
comportamento 
cooperativo, as 
empresas procurarão 
fazer o melhor possível 
considerando as ações 
de seus concorrentes. 

O equilíbrio de Nash é 
uma situação em que os 
agentes econômicos, 
interagindo entre si, 
definem a melhor 
estratégia baseados nas 
estratégias escolhidas 
pelos concorrentes. 



quantidade produzida, 

os preços praticados e os lucros resultantes são os de monopólio.









Após um tempo agindo cooperativamente, a empresa eventualmente 

pode quebrar o acordo, oferecendo preços melhores a seus 

clientes, em uma ação competitiva. 





Concorrência externa 
(importados) 







o 

mercado é atendido 

da mesma forma 

que um monopólio.









2) Deve haver 
espaço para o 

PODER DE 
MONOPÓLIO 





Exercícios 



(Cespe, MPE/TO, 2006) A monopolização do mercado de distribuição de energia 
elétrica, em determinada região, justifica-se pela existência de economias de 
escala, que geram custos médios decrescentes sobre o intervalo relevante da 
demanda. 





(Cespe, MPE/TO, 2006) Acordos de colusão em mercados oligopolistas são mais 
fáceis de serem implementados quando existem poucas firmas na indústria, 
heterogeneidade de produtos e diferenças substanciais de custos entre as 
firmas. 



Fatores facilitadores da formação de um cartel: 
 
 Mercados com poucas empresas; 
 Condições de demanda e tecnologia relativamente estáveis; 
 Relativa uniformidade dos custos dos participantes; 
 Possibilidade de monitoramento do acordo para evitar. 

(Cespe, MPE/TO, 2006) Acordos de colusão em mercados oligopolistas são mais fáceis 
de serem implementados quando existem poucas firmas na indústria, heterogeneidade 
de produtos e diferenças substanciais de custos entre as firmas. 



(Cespe, MPE/TO, 2006) Dentro da estrutura de mercado oligopolista, tem-se, 
como ponto desfavorável, a formação de carteis, o que contraria o regular 
funcionamento da ordem econômica. 





(Cespe, MS, Economista, 2010) Um monopolista maximizará seu lucro no nível 
de produção onde a sua receita marginal se iguala ao seu custo marginal. Seu 
lucro será mensurado a partir do preço onde esta igualdade se verifica. 
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Ela deve 
produzir aqui, 
onde RMg = 

CMg e 
maximizará 
seus lucros. 

Mas o preço 
é este! 



(Cespe, MS, Economista, 2010) Se um monopolista natural produzir de maneira 
eficiente, ele conseguirá cobrir seus custos e, consequentemente, obter lucros 
bastante elevados. 



Monopolista 



(Cespe, MS, Economista, 2010) A permissão para que o monopolista pratique 
discriminação de preços leva a perdas na economia e, portanto, deve ser 
combatida pelos órgãos do Estado. 



Imagine se o Estado vai se 
preocupar em impedir que as 

empresas tenham estratégias de 
vendas. Mesmo que o 

monopolista obtenha mais 
excedentes em detrimento dos 
consumidores, o que conta é o 

bem-estar geral.  



(Cespe, STM, 2011) Os lucros adicionais dos monopólios discriminadores de preço 
correspondem à perda monetária dos consumidores. 



Monopolista 

Seu dinheiro 

Na discriminação de preços, o monopolista 
pode captar mais do excedente do 

consumidor, pois consegue diferenciar 
preços entre diferentes grupos de 

consumidores. 



 (Cespe, MPU, Analista, Economia, 2013) Quanto maior for a elasticidade 
preço da demanda por determinado bem, maior será a capacidade da 

empresa monopolista para fixar o preço em patamar acima daquele que 
vigoraria sob concorrência perfeita. 



Quanto menos elástica for a curva 
de demanda da empresa, maior 

poder de monopólio ela terá! 



 (SEE/DF, Economista, 2016, aplicação 2017 – Cespe) No monopólio 
perfeitamente discriminador de preços, o ótimo de Pareto não pode ser 

alcançado. 



Estou disposto a 
pagar tanto! 













(TPS 2012) A cartelização de determinado mercado é facilitada quando 
as firmas que o compõem são do mesmo tamanho e se confrontam com 

demandas elásticas. 



Fatores facilitadores da formação de um cartel: 
 
 Mercados com poucas empresas (é um facilitador, não uma condição 

indispensável); 
 Condições de demanda e tecnologia relativamente estáveis; 
 Relativa uniformidade dos custos dos participantes; 
 Possibilidade de monitoramento do acordo para evitar. 




