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Material 2

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



4

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).

Equilíbrio de Mercado

• 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.
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Mercado não equilibrado 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 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.
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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

Gráficos da elasticidade preço da demanda



7

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.

Concorrência Perfeita

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.

Monopólio

• Monopólio é o mercado no qual só existe uma única
firma no mercado. Um monopólio puro é um monopólio

que produz um bem que não possui substituto perfeito.
• As principais causas de formação de monopólios são:

i. Controle da oferta de matéria prima

ii. Franquia governamental

iii. Patentes

iv. Custos médios elevados

• A demanda de um monopolista é a própria demanda
de mercado, pois não existe outra firma no mercado.

• O monopolista sempre opera no ramo elástico da
curva de demanda
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Monopólio Natural

• Um monopólio natural é uma empresa que pode arcar
com toda a produção para o mercado com um custo
inferior ao que existiria caso houvesse outras empresas.
Isso porque, no monopólio natural o custo médio de
longo prazo é decrescente, isto é, há rendimentos
crescentes de escala. Ou em outras palavras, os custos
fixos são elevados e os custos marginais são pequenos.
Logo, se uma empresa possui monopólio natural, é mais
prático deixar que sirva ao mercado sozinha do que
deixar outras entrarem para competir.

Monopólio Natural

• Um monopólio natural normalmente surge onde há
grandes economias de escala (existe economias de
escala quando uma empresa é capaz de duplicar sua
produção com menos do que o dobro de custos).

• Os monopólios naturais ocorrem, geralmente, com os
serviços de utilidade pública. Por exemplo: serviço de
gás encanado, telefonia, rede água, etc.

7. Princípios Teóricos de Tributação

• O conceito da Equidade: Pelo principio da equidade
a preocupação, no caso consiste, em dar um
tratamento, em termos de contribuição, aos indivíduos
considerados iguais – um critério de equidade horizontal
– assegurando, ao mesmo tempo, que os desiguais
serão diferenciados segundo algum critério a ser
estabelecido, uma preocupação com a “equidade
vertical”. Dois critérios têm sido propostos para a
análise da equidade:

a) O principio do beneficio: cada individuo deveria
contribuir com uma quantia proporcional aos benefícios
gerados pelo consumo do bem público

7. Princípios Teóricos de Tributação

b) O Principio da Capacidade de pagamento: os
indivíduos deveriam, na medida de suas capacidades,
colaborar para o financiamento dos gastos
governamentais
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7. Princípios Teóricos de Tributação

• O Princípio da Neutralidade: todo sistema
tributário deve interferir o mínimo possível na alocação
dos recursos disponíveis na economia, por parte do
setor privado. O objetivo deste princípio é garantir que
o sistema tributário não provoque distorções na
alocação de recursos, prejudicando, em conseqüência, a
eficiência da economia.

Classificação dos Tributos

• Do ponto de vista da distribuição da carga tributaria
os tributos podem ser:

a) progressivo: à medida que a renda
aumenta, a relação entre imposto a pagar e a
renda cresce.

b) neutro: à medida que a renda aumenta, a
relação entre imposto a pagar e a renda se
mantém constante.

c) regressivo: à medida que a renda
aumenta, a relação entre imposto a pagar e a
renda descresce.

Classificação dos Tributos

• Do ponto de vista da incidência:

a) direto: o tributo incide sobre o individuo
(imposto de renda e IPTU);

b) indireto: incide sobre as atividades ou
objetos (ICMS e IPI), aqui estão os tributos
específicos e os ad-valorem.

• Do ponto de vista da base de incidência:

a) renda: imposto que incide sobre a renda
gerada na economia;

b) patrimônio: imposto que incide pela simples
posse do imóvel, por exemplo.

c) vendas: imposto que incide sobre vendas de
mercadorias e serviços.

1. Questão – Agente PF – Nacional - 2000

Levada a cabo, recentemente, por alguns governos
estaduais, a redução do ICMS que incide sobre
automóveis pode ser vista como um deslocamento para
cima e para a esquerda da curva de oferta desse
produto.
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2. Questão - Agente PF – Nacional - 2000

A magnitude das elasticidades preço da demanda de
mercado dos diferentes bens depende da
disponibilidade de bens substitutos.

3. Questão - Agente da PF –Nacional - 2002

Do ponto de vista da eficiência, o sistema tributário
ideal é aquele consistente com a alocação paretiana
ótima de recursos. Seria aquele que não alterasse os
preços relativos determinados pelo mercado, não
influindo, assim, nas decisões privadas de produção e
consumo.

4. Questão - Escrivão da PF –Nacional - 2009

A existência de falhas no mercado é apontada como
uma das justificativas para a intervenção do governo na
economia. Desse modo, a competição imperfeita tende
a reduzir a produção e os preços, o que leva o governo
a criar suas próprias empresas ou a adquirir empresas
já existentes.

5. Questão - Escrivão da PF –Nacional - 2009

Um dos principais fatores determinantes da elasticidade
preço da oferta de produtos agrícolas é a disponibilidade
de crédito subsidiado para custeio e investimento.
Restrições ou escassez de crédito ou encargos elevados
tornam menos elástica a capacidade de oferta mesmo
com aumentos nas cotações dos produtos.
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Gabaritos

1 – E; 2 –C ; 3 – C; 4 – E; 5 –C


