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Modelo de Oferta e Demanda Agregada
com Preços Flexíveis

Aula 5: Oferta e Demanda Agregada

Modelo de Demanda Agregada

• O modelo IS-LM considera o nível de preços 
constante. 

• Para deduzirmos a demanda agregada com 
base nesse modelo, devemos permitir que o 
preço altere-se. 

• Precisamos passar de um diagrama taxa de 
juros-renda, para um diagrama preço 
renda.

• Consideramos, por exemplo, o impacto de 
uma elevação no nível de preços. 

Modelo de Demanda Agregada

• Mantido o estoque nominal de moeda, um aumento 
no nível de preços reduz a oferta real de moeda, 
deslocando a LM pra esquerda. 

• Com isso a taxa de juros se eleva, reduz se o 
investimento e contrai-se o nível de renda. 

• Assim tomando como dados os gastos autônomos, 
ou seja, mantendo a IS constante, podemos obter 
a função demanda agregada: elevações no nível de 
preço provocam redução no produto, isto é, quanto 
maior preço menor a demanda agregada. 



2

Demanda Clássica

• Definindo-se a demanda clássica como a relação 
entre a quantidade demandada de bens e serviços e o 
nível geral de preços, podemos derivar a demanda no 
modelo clássico com base na teoria quantitativa da 
moeda.

• MV = PY

• Onde:

• M = quantidade de moeda,

• V = velocidade-renda da moeda,

• P = o nível geral de preços,

• Y = a renda ou produto real (PY e o produto nominal)

Demanda Clássica

Y

P

DAo=(Mo, Vo)

Demanda Clássica

• Ou seja, para determinada oferta de moeda (Mo), 
quanto maior o nível de precos P, menor o estoque 
real de moeda (Mo/P), para satisfazer as transações, 
e , consequentemente, menor a quantidade de bens e 
serviços a ser demandada Y. 

• Ampliação da oferta de moeda desloca a curva para 
direita, ou seja, para qualquer nível de preços, a 
quantidade demandada ampliara, caso a oferta de 
moeda seja maior.

• No caso clássico as variáveis nominais (como a 
moeda) não determinam o nível da renda. Nesse 
modelo apenas a oferta agregada determina o 
produto. A demanda determina apenas o nível de 
preços.

Demanda Clássica
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Oferta Agregada – Introdução

• A oferta agregada no modelo clássico, que reflete o
longo prazo, caracteriza por ter preços e salários
flexíveis implicando em uma curva de oferta
vertical situando no nível de produto de pleno
emprego.

• Nesse caso a demanda não tem nenhum efeito
sobre o produto, apenas sobre preços e juros.

• No caso keynesiano a curva de oferta agregada é
horizontal o que reflete preços e salários rígidos.
Nesse caso a demanda determina o produto.

Oferta Agregada – Introdução

• Na realidade pode-se imaginar uma situação em que
nem a oferta agregada esteja fixa em um nível de
preços, nem seja imóvel no nível de pleno emprego.

• Podemos pensar em uma situação com uma oferta
positivamente inclinada.

• Uma curva de oferta como essa coloca um trade-off
entre crescimento e aumento de preços (inflação).

Oferta Agregada

Ye=Yp
Y

P
OA

Choques de Oferta

• Consideremos, por exemplo, o choque de petróleo
na década de 70.

• Com o aumento do preço da matéria-prima,
elevaram-se os custos das empresas, fazendo com
que, para oferecer a mesma quantidade de produto,
estas passassem a exigir um maior nível de preços,
ou seja, desloca-se para cima e para a esquerda a
curva de oferta agregada.



4

Choques de Oferta

• Se a economia encontrava- se inicialmente em uma
situação de equilíbrio ao nível do produto potencial,
e se não alterarem nem a oferta da moeda e nem a
política fiscal, mantendo inalterada a curva de
demanda agregada, o resultado imediato do choque
de oferta será uma elevação dos preços e uma
redução do produto

Questão 1 - AFC

Considere que em uma economia no curto prazo a 
velocidade de circulação da moeda seja constante e que 
valha a teoria quantitativa da moeda. Se, em um ano, 
houver crescimento da oferta monetária 250% e do 
produto real de 10%, pode-se estimar a taxa de 
inflação:

a) 218

b) 225

c) 240

d) 250

e) 260

Questão 2 - APO

Considerando o modelo de oferta e demanda agregada, 
podemos afirmar que:
a) no longo prazo, a curva de oferta agregada pode ser 
vertical ou horizontal, dependendo do grau de rigidez 
dos preços no curto prazo. Assim, no longo prazo, 
alterações na demanda agregada necessariamente 
afetam os preços, mas nada se pode afirmar no que diz 
respeito aos seus efeitos sobre o produto.

b) no longo prazo, a curva de oferta agregada é 
vertical. Neste caso, descolamentos na curva de 
demanda agregada afetam o nível de preços, mas não o 
produto. No curto prazo, entretanto, a curva de oferta 
não é vertical. Neste caso, alterações na demanda 
agregada provocam alterações no produto agregado

Questão 2 - APO

c) tanto no curto quanto no longo prazo a curva de 
oferta agregada é vertical. Assim, os únicos fatores que 
podem explicar as flutuações econômicas, tanto no 
curto quanto no longo prazo, são as disponibilidades de 
capital e tecnologia

d) no curto prazo, não há qualquer justificativa teórica 
para que a curva de oferta agregada de curto prazo não 
seja horizontal. Nesse sentido, no curto prazo, 
alterações na demanda agregada são irrelevantes para 
explicar tanto a inflação como alterações no nível do 
produto
e) desde que os preços sejam rígidos, as curvas de 
oferta agregadas são verticais, tanto no curto quanto no 
longo prazo.
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Questão 3 - APO Questão 3 - APO

Considere o gráfico anterior:  
Onde P = nível geral de preços; Q = produto agregado; OLP = 
oferta agregada de longo prazo; OCP = oferta agregada de curto 
prazo; Q* = produto agregado de pleno emprego. Supondo que a 
economia encontra- se no equilíbrio de longo prazo e considerando 
os fundamentos utilizados para a construção das curvas de oferta e 
demanda agregada, é correto afirmar que: 

a) um aumento na velocidade de circulação da moeda reduz o nível 
de emprego no curto prazo. 
b) uma política fiscal expansionista reduz o nível de emprego no 
curto prazo. 
c) uma política monetária contracionista reduz o nível de emprego 
no curto prazo. 
d) a partir do gráfico, podemos afirmar que existe total flexibilidade 
nos preços no curto prazo. 
e) uma política monetária contracionista gera inflação no curto 
prazo. 

Questão 4 – ESAF (BACEN)

Considere:

1. curva de oferta agregada de longo prazo vertical ao 
nível do produto de pleno emprego;

2. curva de demanda agregada definida pela teoria 
quantitativa da moeda;

3. curva de oferta agregada de curto prazo dada pela 
equação Y = Yp + α.(P – Pe), onde Y = produto;

Yp = produto de pleno emprego; P = nível geral de 
preços; Pe = nível geral de preços esperados; e α > 0;

4. situação inicial de equilíbrio de longo prazo.

Considerando um aumento nos preços internacionais 
do petróleo, é correto afirmar que:

Questão 4 – ESAF (BACEN)

a) no curto prazo haverá inflação sem alteração no nível do 
emprego. No longo prazo, ocorrerá uma redução no nível do 
emprego: o nível de produto de pleno emprego será menor 
quando comparado com a situação anterior ao aumento nos 
preços internacionais do petróleo.
b) no curto prazo, só ocorrerá inflação. O produto permanecerá no 
pleno emprego uma vez que a produção será estimulada pelo 
aumento do nível de preços esperados decorrente da elevação nos 
custos das empresas.
c) no curto prazo, ocorrerá inflação combinada com desemprego. 
No longo prazo, a economia voltará para o pleno emprego. O 
Banco Central, entretanto, poderá reduzir os efeitos do 
desemprego no curto prazo implementando uma política 
monetária expansionista. O aspecto negativo desta opção será 
mais inflação. 
d) não ocorrerá inflação uma vez que a elevação dos custos será 
compensada pela elevação da inflação esperada.
e) se as expectativas forem racionais, o produto permanecerá no 
pleno emprego e não ocorrerá inflação, no curto prazo, uma vez 
que o aumento no custo de produção será compensado pela queda 
nos salários reais.
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Questão 5 – ESAF (BACEN)

Com relação ao modelo de oferta e demanda agregada, 
é incorreto afirmar que:
a) se os preços e salários são fixos no curto prazo, 
deslocamentos da demanda agregada afetam o 
emprego.
b) uma redução na oferta monetária só afeta o nível de 
produto se houver alguma rigidez de preços e salários.
c) a diferença entre curto e longo prazo no modelo é 
explicada pela rigidez nos preços e salários.
d) se os preços e salários são perfeitamente flexíveis, 
deslocamentos na curva de demanda agregada tendem 
a exercer grande influência sobre o produto.
e) não é necessário rigidez total de preços e salários 
para que deslocamentos na demanda agregada afetem 
o produto.

Microeconomia do Microeconomia do 
Setor PúblicoSetor Público

Gilmar Gonçalves
Dezembro 2009

Demanda

• Lei da Demanda: preços e quantidades
demandadas são inversamente proporcionais,
ceteris paribus (tudo mais constante). Isto é, se o
preço aumenta a quantidade demandada diminui e
vice- versa, se o preço diminuir então a quantidade
demandada aumentará.

A curva de Demanda

• A curva de demanda é decrescente (possui 
inclinação negativa) porque o preço ( P ) e a 
quantidade demandada (Qd ) são inversamente 
proporcionais
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Fatores que influenciam a 
quantidade demandada de um bem

• Preço

• Renda Nominal

• Gostos e preferências

• Propaganda

• Preço dos bens relacionados (preço dos bens
substitutos e complementares)

• Expectativas

• Número de consumidores (compradores)

Todos os fatores enumerados acima, com exceção do
próprio preço do bem, deslocam a curva de demanda
(para a direita ou para esquerda).

Diferença entre demanda e quantidade 
demandada

• A quantidade demandada (Qd) representa uma 
simples variável, pôr exemplo: 1, 2 ou 3 
quantidades de laranjas demandadas (procuradas) 
pelo consumidor. A demanda (D) representa a 
relação, geralmente inversa, que existe entre o 
preço de um bem e a quantidade demandada deste 
bem. A quantidade demandada é colocada no eixo 
horizontal, enquanto que a demanda é a própria 
curva de demanda.

Diferença entre deslocamento “na” curva de 
demanda e deslocamento “da” curva de 

demanda

• Quando as variações de quantidade demandada são 
causadas por variações no preço ocorre um 
deslocamento na (sobre a) curva de demanda. 
Quando as variações de quantidade são causadas 
por fatores extra-preço do bem (variações na 
renda, no gosto, no preço dos bens substitutos e 
complementares, na expectativa ou no número de 
compradores) ocorre um deslocamento da curva de 
demanda (para a direita ou para a esquerda).

Lei da Oferta

• Lei da Oferta: preços e quantidades ofertadas são 
diretamente proporcionais, ceteris paribus. Isto é, 
se o preço aumenta a quantidade ofertada aumenta 
e vice-versa, se o preço diminui então a quantidade 
ofertada diminui.
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A curva de Oferta

• A curva de oferta é crescente (possui inclinação 
positiva) porque o preço (P) e a quantidade ofertada 
(Qs) são diretamente proporcionais

Fatores que influenciam a 
quantidade ofertada de um bem

• Preço

• Preço dos insumos (custo)

• Condições Climáticas

• Tecnologia

• Preço dos bem relacionados (Substitutos e complementares)

• Expectativas

• Impostos

• Número de vendedores (firmas)

Todos os fatores enumerados acima, com exceção do próprio 
preço do bem, deslocam a curva de oferta (para a direita ou 
para esquerda).

Diferença entre oferta e quantidade 

ofertada

• A quantidade ofertada (Qs) representa uma 
simples variável, por exemplo: 1, 2 ou 3 
quantidades de laranjas ofertadas (produzidas) 
pela firma. A Oferta (S de suplay) representa a 
relação , direta, que existe entre o preço de um 
bem e a quantidade ofertada deste bem. A 
quantidade ofertada é colocada no eixo 
horizontal, enquanto que a oferta é a própria 
curva de oferta.

Diferença entre deslocamento “na” curva 
de oferta e deslocamento “da” curva de 

oferta

• Lembre-se que a oferta é própria curva de oferta. 
Portanto um deslocamento na oferta significa um 
deslocamento sobre a curva (ao longo da curva, em 
cima da curva, na curva) de oferta (que permanece 
fixa), enquanto que um deslocamento da oferta 
significa um deslocamento da curva como um todo, 
isto é, quando a própria curva desloca-se para a 
direita ou para a esquerda
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Equilíbrio de Mercado

• Preço de equilíbrio é o preço determinado conjuntamente 
pela oferta e pela demanda, isto é, é o preço determinado pelo 
mercado, pela livre interação entre as forças de demanda e 
oferta. Nem a demanda, nem a oferta isoladamente podem 
determinar o preço, e sim a atuação conjunta de ambas. O 
preço de equilíbrio é aquele que iguala as intenções da oferta e 
da demanda (Qd = Qs). 

• A quantidade de equilíbrio é aquela que corresponde ao preço 
de equilíbrio. A quantidade de equilíbrio é aquela que iguala os 
preços que os consumidores desejam pagar (Pd) com os 
preços que os produtores desejam receber (Ps). A quantidade 
de equilíbrio iguala os preços de demanda e de oferta (Pd = 
Ps).

• Logo, em um mercado em equilíbrio não há excesso de 
demanda e nem de oferta.

Mercado Equilibrado

Mercado Não Equilibrado

• O mercado encontra-se em desequilíbrio quando há:

i) Excesso de oferta (escassez de demanda): ocorre quando a
quantidade ofertada é maior que a quantidade demandada, ou
seja, o preço praticado no mercado é maior que o preço de
equilíbrio desse mercado. A concorrência entre os produtores
diminuirá o preço praticado, até igualar o preço de equilíbrio.

ii)Excesso de demanda (escassez de oferta): ocorre quando a
quantidade demandada é maior que a quantidade ofertada, ou
seja, o preço praticado é menor que o preço de equilíbrio. A
concorrência entre os consumidores aumentará o preço
praticado, até igualar o preço de equilíbrio.

Mercado não equilibrado
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Excedente do Consumidor

• O excedente do consumidor é o montante máximo (ou o preço
máximo) que o consumidor está disposto a pagar para não ser expulso
do mercado caso se encontre em uma situação de pressão (ou paga o
preço estipulado pelo vendedor ou deixa de comprar o bem)

• O excedente do consumidor é uma medida do seu bem estar. Quanto
menor o preço maior o excedente do consumidor. Ceteris Paribus,
quanto mais inelástica a demanda, maior será o excedente do
consumidor.

Excedente do Produtor

• O excedente do produtor é o montante mínimo (ou o preço
mínimo) que o produtor está disposto a receber para não ser expulso
do mercado caso se encontre em uma situação de pressão (ou recebe
o preço estipulado pelo comprador ou deixa de vender o bem).

• O excedente do produtor é uma medida do seu bem estar. Quanto
maior o preço maior o excedente do produtor. Ceteris Paribus, quanto
mais inelástica a oferta, maior será o excedente do produtor.

Elasticidade-Preço da Demanda

• A elasticidade-preço da demanda mede a
sensibilidade na quantidade demandada (Qd)
quando se faz uma variação no preço (P) de um
bem.

• A demanda de um bem pode ser elástica, inelástica
ou de elasticidade unitária.

• O coeficiente de elasticidade - preço da demanda
(ηd) é definido como a razão entre a variação
percentual na quantidade demandada e a variação
percentual no preço, isto é: ηd = (∆Qd%)/(∆P%).

Fatores que influenciam a 
elasticidade-preço da demanda de um bem

• Número de substitutos

• Número de usos

• Essencialidade do bem

• Participação relativa no orçamento do consumidor

• Preço

• O tempo
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Gráficos da elasticidade preço da demanda Elasticidade–Preço da Oferta

• A elasticidade–preço da oferta (ηs) é a sensibilidade
na quantidade ofertada (Qs) devido a uma variação de
preço.

• A oferta pode ser elástica, inelástica ou de elasticidade
unitária

•O coeficiente de elasticidade-preço da oferta é definido
como a razão entre a variação proporcional na
quantidade ofertada e a variação proporcional no preço,
ou seja, ηs = (∆Qs%)/(∆P%).

Concorrência Perfeita

• Um mercado em concorrência perfeita é caracterizado pelas
seguintes hipóteses:

i) Grande número de pequenas firmas: cada firma é um
átomo, uma fatia ínfima do mercado.

ii) Produto homogêneo: nos mercados competitivos, os
produtos produzidos pelas firmas são idênticos, isto é, nos
mercados competitivos não existe diferenciação do produto.

iii) Perfeito conhecimento de preços e salários: o consumidor
sabe a cada instante se uma firma está ou não cobrando o
preço de mercado.

iv) Perfeita Mobilidade de Recursos: não há barreira para
entrar ou sair do mercado.

Uma conseqüência importante dessas hipóteses é que a firma
competitiva é uma simples tomadora de preços (seguidora de
preços), isto é, a firma competitiva simplesmente adota o preço de
mercado.

Incidência de um tributo sobre vendas 
no mercado de concorrência Perfeita

• Os impostos sobre vendas podem ser de dois tipos:

a) com alíquotas ad valorem (sobre o valor): é o
tipo mais comum de imposto sobre vendas onde o
montante a ser pago resulta da multiplicação de
uma alíquota, que é expressa em porcentagem,
sobre o valor da venda

b) com alíquota específica (sobre a quantidade
vendida): são impostos cujo montante a pagar é
apurado multiplicando-se a quantidade vendida do
produto pela alíquota que é expressa por um
determinado valor em moeda a pagar por unidade
vendida.
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Os efeitos de um imposto específico 

D

S

D

S

B

D

A
Os compradores perdem

A + B, os vendedores perdem
D + C e o governo arrecada

A + D .  O peso morto
é B + C.

C

B

D

A
Os compradores perdem

A + B, os vendedores perdem
D + C e o governo arrecada

A + D .  O peso morto
é B + C.

C

Quantidade

Preço

P0

Q0

P0

Q0Q1

PS

Pb

t

Pb é o preço (incluindo
o imposto)  pago pelos

compradores. PS é o preço 
que os vendedores recebem,

com lucro líquido. A carga fiscal
é repartida igualmente.

Os efeitos de um imposto específico 

•Algumas conclusões importantes a ser tirada da figura acima:

1) a quantidade vendida e o preço pago pelo comprador,
Pc, devem estar situados sobre a curva da demanda
(porque os consumidores estão interessados apenas no
preço que terão de pagar);

2) a quantidade vendida e o preço (líquido) recebido pelo
vendedor, Ps, devem estar situados sobre a curva da
oferta (porque os vendedores estão interessados apenas
no valor líquido de imposto que receberão);

3) a quantidade demandada deve ser igual à quantidade
ofertada (Q1 na figura);

4) a diferença entre o preço que o comprador paga e o
preço vendedor recebe deve ser igual ao imposto.

Variações no Excedente

• variação de excedente do consumidor expressa por:

∆EC = -A-B

• variação de excedente do produtor expressa por:

∆EP = -C-D

• A receita fiscal do governo é tQ1, representada pela 
soma retângulos A e D

• A variação total do bem-estar, ∆AC mais ∆EP mais 
a receita do governo, é portanto:

∆ET = -A-B-C-D+A+D = -B-C

• A soma dos triângulos B e C representa o peso 
morto decorrente do imposto

Distribuição da Carga Fiscal
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Preço Preço
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Carga fiscal sobre
o comprador

Carga fiscal sobre
o vendedor

• No gráfico a esquerda temos a demanda muito mais inelástica em 
relação à oferta, logo a carga fiscal recairá em sua maior parte sobre o 
consumidor. 

• No gráfico a direita ocorre o inverso, a oferta é bem mais inelástica que 
a demanda, assim a carga tributária recairá em sua maior parte sobre o 

produtor.
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Distribuição da Carga Fiscal

• Podemos perceber da análise anterior, que o 
ônus tributário não depende de quem irá recolher 
o imposto, se o consumidor ou produtor, mas sim 
da elasticidade de suas curvas de demanda e 
oferta. Percebemos também, que a carga 
tributária será maior para quem apresentar a 
curva mais inelástica.

Efeitos de um Subsídio

 

D

S

Quantidade

Preço

P0

Q0 Q1

PS

Pb

s

Como no caso do imposto,
o benefício de um 
subsídio é dividido
entre compradores

e vendedores, dependendo
das elasticidades de 

oferta e demanda.

Efeitos de um Subsídio

• Um subsídio pode ser analisado da mesma maneira 
que o imposto – de fato, você pode pensar no 
subsídio como um imposto negativo

• Existindo subsídio, o preço líquido recebido pelo 
vendedor excede o preço pago pelo comprador e a 
diferença entre os dois é igual ao valor do subsídio 
pago pelo governo

• Como seria de se esperar, o efeito do subsídio 
sobre a quantidade produzida é exatamente o 
oposto do efeito de um imposto, pois a quantidade 
aumenta

6. APO – ESAF - 99

Suponha um mercado de um bem em que a demanda é 
relativamente mais inelástica que a oferta. Caso o 
governo coloque um imposto sobre o bem em questão,

(A) a incidência econômica do imposto será igual para 
produtores e consumidores.

(B) a incidência econômica do imposto será maior sobre 
os consumidores.

(C) o peso-morto do imposto será máximo.

(D) a incidência econômica do imposto determina que o 
excedente do produtor diminuirá mais do que o 
excedente do consumidor.

(E) o peso-morto do imposto será mínimo.
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7. MPU – ESAF - 2004

Considere o valor absoluto das elasticidades. Quanto 
maior for o número de substitutos de um determinado 
bem,

a) mais próximo de zero estará a elasticidade-preço da 
demanda.

b) menor tenderá ser a elasticidade-preço da demanda.

c) menor tenderá ser a elasticidade-renda da demanda.

d) maior tenderá ser a elasticidade-preço da demanda.

e) mais próximo de um estará a elasticidade-renda da 
demanda.


