
ECONOMIA

INTRODUÇÃO

A Economia insere-se na área das ciências sociais e “estuda o modo como a sociedade escolhe, com ou sem 
moeda, a aplicação de recursos produtivos escassos, que podem ter usos alternativos, para produzir variados 

bens e distribuir estes bens, para consumo atual e futuro, ente as pessoas e vários grupos sociais”

Para uma melhor compreensão dos problemas económicos, convém definir alguns conceitos:

Necessidades

• Necessidade é um estado de insatisfação acompanhado da existência de um meio (bem ou serviço) apto a 
fazer cessar ou atenuar aquele estado de insatisfação. 

• As necessidades, em constante mutação, são ilimitadas. O homem tem uma aptidão quase infinita para 
descobrir novas necessidades, sendo estas, muitas vezes, “produzidas” socialmente. Se, neste contexto, o 

marketing e a publicidade assumem um papel importante, a verdade é que o próprio sistema económico 
subjacente à subsistência e expansão das sociedades de consumo actuais assenta num processo de 

produção de necessidades, onde os produtos são concebidos de modo a gerarem-se teias de 
complementaridade que ligam os produtos entre si. 

Bens/Serviços

Os bens e serviços são um meio capaz de satisfazer uma necessidade. A característica comum a todos os bens 
é a utilidade, isto é, a capacidade que o bem tem para satisfazer uma determinada necessidade.
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Macroeconomia

É o ramo da teoria económica que estuda o comportamento da economia como um todo. Interessam-lhe os 
indicadores económicos globais, tais como o produto total, o emprego/desemprego, a taxa de inflação, entre 
outros, bem como compreender e analisar o equilíbrio global da economia

Microeconomia

É o ramo da teoria económica que estuda o comportamento dos agentes económicos individuais e as suas 
decisões relativas à afetação de recursos, à produção, consumo ou distribuição de rendimentos, interessando-
lhe compreender o equilíbrio dos mercados individuais



Classificação de Bens

A atividade económica deverá, assim, assegurar a produção dos bens e serviços necessários para a satisfação 
das necessidades, sendo para tal necessários recursos ou fatores de produção.
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Bens Económicos/Bens Livres

• Um bem económico é um bem escasso em relação às necessidades da coletividade ou desejos individuais e, por 
isso, deve ser economizado. Para obter um bem económico é necessário pagar um preço. Dentro dos bens 
económicos (bens escassos) é possível distinguir entre bens naturais raros (por exemplo: o petróleo) e os bens 
produzidos, isto é, aqueles que resultam da combinação de um conjunto de fatores de produção (recursos que são, 
também eles, escassos).

• Um bem livre, pelo contrário, é um bem que não é necessário racionar, porque a sua abundância supera as 
necessidades, isto é, existe em quantidade superior àquela que seria necessária para a satisfação das 
necessidades: tem um preço nulo, qualquer que seja a sua utilidade. Os bens livres são, portanto, bens que 
podemos utilizar gratuitamente, tal como a Natureza os fornece (água do mar, neve, ar, …).

Bens Materiais/Bens Imateriais

• Os bens materiais são produtos físicos tangíveis como, por exemplo, máquinas ou livros.

• Os bens imateriais são bens que não têm uma existência material, isto é, não possuem um corpo físico. É o caso 

Bens Duradouros/Bens Não Duradouros

• Os bens não duradouros são também designados de bens de consumo imediato. São bens cuja utilidade se 
extingue num curto período de tempo ou num só acto de consumo. Exemplos: comer um gelado ou beber um café. 

• Nos bens duradouros, a sua utilidade prolonga-se através de vários actos de consumo (contínuo ou intermitente). 

Bens de Produção / Bens de Consumo

• Os bens de consumo (também designados bens diretos ou finais) estão prontos a satisfazer imediatamente uma 
necessidade. 

• Os bens de produção (também designados bens indiretos ou intermediários) são bens que se destinam a ser 
utilizados na produção de outros bens.

Bens Sucedâneos / Bens Complementares

• Os bens sucedâneos são bens que podem substituir outros no consumo ou na produção. É o caso, por exemplo, 
da manteiga e margarina e do azeite e o óleo. Os sucedâneos podem ser mais ou menos perfeitos.

• Os bens complementares são aqueles que só são capazes de satisfazer uma necessidade se utilizados 
conjuntamente (exemplos: carro e gasolina, leitor de cd’s e os cd’s) ou satisfazem melhor uma necessidade se 
utilizados em conjunto (exemplos: pão e manteiga, cinema e pipocas).



Recursos e Factores de Produção:

Os fatores de produção são os meios básicos utilizados na produção de bens e serviços e podem ser 
classificados em:

A constatação de que, por um lado, as necessidades se apresentam em número ilimitado e de que, por outro, os 

recursos existentes na economia são limitados, faz surgir um conceito que assume uma importância central em 
economia, que é o conceito de escassez, isto é, a insuficiência de recursos face às necessidades a satisfazer.

Escassez e o Problema Económico

A escassez é um problema central da economia e resulta, como se referiu, da existência de uma quantidade 

limitada de recursos, por contraposição à existência de uma quantidade ilimitada de necessidades. Este contexto 
de escassez obriga a que os indivíduos façam um conjunto de escolhas, com o objetivo de conseguirem 

satisfazer o maior número de necessidades, dados os recursos disponíveis. Contudo, qualquer decisão de 
escolha exige uma renúncia, isto é, implica um custo, que é designado por custo de oportunidade.
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Recursos Naturais / Terra

Inclui as terras, as florestas, os rios, os recursos naturais e minerais, os combustíveis (carvão e petróleo), etc., que 
são utilizados no processo produtivo.

Trabalho

Corresponde ao esforço físico e intelectual despendido por um indivíduo na atividade produtiva. A importância do 
fator trabalho numa economia depende da dimensão da sua população activa, da sua vontade de trabalhar, da sua 
formação profissional e nível de educação, etc.

Capital (Técnico)

Designa o conjunto de bens de capital. Engloba os instrumentos de produção (fábricas, máquinas, ferramentas, vias 
férreas, etc.) que tornam o trabalho mais eficiente e mais produtivo. Estes bens constituem o capital técnico de uma 
economia. Em economia “capital” é diferente de dinheiro depositado em acções, obrigações ou outros títulos de 
investimento (capital financeiro).

Iniciativa Empresarial

As riquezas naturais de uma economia têm de ser exploradas, o trabalho tem de ser utilizado na produção de bens 
conjuntamente com as matérias-primas, ferramentas, máquinas, etc.. Toda a coordenação destes fatores produtivos 
requer iniciativa, decisão e organização a que corresponde a dinâmica empresarial.



Como refere Samuelson (1988) “a economia é a ciência da escolha, estudando as decisões das pessoas sobre a 
utilização de recursos produtivos escassos ou limitados (terra, trabalho, equipamentos, conhecimentos técnicos) 

para produzir bens variados (como trigo, carne de vaca, sobretudos, concertos, estradas, mísseis) e para 
distribuir pelos variados membros da sociedade, para consumo”.

Uma vez que o objetivo da atividade económica é satisfazer necessidades ilimitadas, é necessário utilizar os 
fatores produtivos, que podem ter usos alternativos, da melhor forma possível, o que pressupõe a resolução de 

alguns problemas económicos, tais como:

Que bens produzir e em que quantidades?

Dada a escassez de recursos e a impossibilidade de se produzir tudo o que é desejado, é necessário proceder à 

escolha entre as inúmeras combinações produtivas possíveis, isto é, a sociedade tem de decidir quais os bens e 
serviços a produzir e em que quantidades.

Como devem ser produzidos os bens?

É necessário escolher a técnica de produção mais adequada, isto é, a melhor combinação de fatores, recursos e 

tecnologia a utilizar para a produção de determinado bem ou serviço.

Para quem produzir?

Esta questão prende-se com a necessidade de saber como a produção vai ser distribuída entre os diferentes 
consumidores.

O problema económico é, no fundo, um problema de otimização, que consiste em conseguir satisfazer o 
maior número possível de necessidades, dada a limitação de recursos existentes na economia.

O problema da escassez e da necessidade de fazer escolhas pode ser explicado através da LINHA LIMITE 
DE POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO (pág 10)
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Ex (aula) de como a necessidade afecta o preço

• Um caminhante do deserto depois de 3 dias sem beber encontra uma garrafa de água. A garrafa de água é igual a 

todas as garrafas de água. Quanto é que caminhante paga por ela? - O que o vendedor quiser, pois a ele 
NECESSITA imensamente da água e este se demonstra um recurso escasso.

• O caminhante continua com sede e bebe outra garrafa de água, pela qual paga menos do que pagou pela primeira 
- PORQUE A NECESSIDADE É MENOR (o viajante está disposto a pagar menos pois já não precisa tanto de 

água). (pela 6/7 ele paga o preço de mercado). 
• Pela décima garrafa de água o caminhante não paga nada - porque ja não tem utilidade para ela. Ou seja, 

demonstra-se a relação directa entre valor e escassez (inversa entre valor e necessidade/recurso). 

Perceba-se que a questão fundamental é: as 10 garrafas de água são iguais e custaram exactamente o mesmo 
a produzir, e depois de se ter decidido engarrafar as águas (fábricas, transportes, etc.) a água engarrafada 

perde utilidade se por acaso for a 10ª garrafa.



ANÁLISE ECONÓMICA NÃO EVIDENTE



A análise económica diz-nos que o ponto óptimo ou ponto de 

equilíbrio é a situação ideal, o que nem sempre é verdade sendo 
esta a base de partida do Second Best.


 
Teoricamente quando olhamos para um mercado vamos pensar 
ou querer o óptimo. O problema é que ao querer o óptimo 

podemos forçar o desequilíbrio do mercado, isto é, originar 
desperdícios que garantiam o sucesso mas que deixam de ser 
possíveis porque foram “desprezados” à partida.


Concluindo…

	 O problema da decisão económica estar assente no Second Best 

(Segunda Melhor Escolha) está no processo dinâmico.

	 O Second Best de hoje, amanhã é a primeira escolha e se continuarmos com este pensamento percebemos 
que estamos a “caminho da mediocridade”.


Não existe incentivo económico para fazer o melhor. 
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Second Best

Óptimo Individual / Social

Criação de Valor

Utilizador Pagador

Rendimento Marginal

Second Best



Uma forma de explicar este conceito tem origem na teoria do caos:

1ª Conclusão: 
A maximização do valor criado ocorre quando todos põe tudo: 8000€ / 6000€, ou seja 2000€ de riqueza potencial 

perderam-se para sempre.

2ª Conclusão:
Para fazer um rico é preciso 3 pobres.

3ª Conclusão:

Os 3 pobres pensam que estão mais ricos (têm mais 500€), mas a verdade é que relativamente ao mais rico a 
diferença vai ser cada vez maior. 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Optimo Individual/Social

Máximo Social Máximo Individual 

Todos põe tudo

4 x 1000 = 4000

4000 x 2 = 8000

8000 / 2 = 2000

3 põe tudo

1 não põe nada

3 x 1000 = 3000

3000 x 2 = 6000

• A 4 jogadores são dados 1000€. 
• Cada jogador decide por si só (não de combina nada) um valor com que vai a jogo - este valor está definido 

entre 0 - 1000€.
• O valor recebido (com que se vai a jogo) é todo somado e multiplicado por dois e dividido por 4, 

independentemente do dinheiro que cada jogador entregar.
• Ganha o jogo quem ficar com mais dinheiro.

Individual 2000 3 com 1500
1 com 2500



O utilizador pagador é um dos conceitos fundamentais em economia, talvez equiparado aos conceitos do 

custo/benefício que vamos trabalhar mais à frente. De acordo com os princípios teóricos: “Quem usa tem que suportar 
os custos desse uso.”

O problema fundamental é a aplicação indiscriminada deste princípio. Temos exemplos actuais nos serviços de 
saúde; nos transportes públicos; no financiamento ao ensino, etc.. 

Todavia, esta princípio tem uma limitação importante que nunca pode ser descartada: quem beneficia da 
utilização, isto é, não podem ser os utilizadores dos transportes públicos a pagar a sua utilização porque quem beneficia 

com essa escolha são os outros que se deslocam de carro.
Estes principio é ao contrário do senso comum.

A criação de valor é o aspecto que relaciona a oferta com a procura e portanto proveitos com custos.

Mais uma vez a questão não é evidente, isto é, quem fica com o valor criado. Esse é que é o principio 

fundamental da discussão fundamenta em teoria económica.
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Utilizador Pagador

Nem sempre se pode aplicar o princípio do utilizador pagador e, sobretudo, nunca se pode aplicar sem 

ter conta o verdadeiro beneficiário da escolha. De outro modo ficamos na situação anteriormente 
estudada no óptimo individual/óptimo social .

Criação de valor

Criação de Valor

Transformação: Passar de matérias primas para produtos acabados ( matérias primas + mão de obra + 

gastos gerais de fabrico [máquinas, equipamentos, electricidade, agua, renda, etc.])

Alteração de Sítio / Lugar: Actividade económica associada - comércio; movimentar objectos que não valem 
nada num sítio, para um sítio onde eles são valiosos.

Ex: Uma pedra verde no Sri Lanka não vale nada, em AMS é uma esmeralda!

Alteração de Uso: É a criação de valor associada à alteração do uso de um bem.
Ex: Podemos usar pasta de dentes para a sua função principal ou para polir pratas. (Este é o exemplo mais 

simples, pensemos num fio de arame que pode ser utilizado num processo de criação artística)  



Será de esperar que na sequência de um aumento na 

quantidade de fatores de produção, se verifique um 
aumento na produção. Contudo, esse aumento de 

produção irá depender da proporção a que aumenta cada 
um desses fatores.

No caso de os fatores de produção variarem na 
mesma proporção, seria de esperar que a produção 
variasse na mesma proporção, isto é, que se verificassem 
rendimentos constantes à escala.

Pode, contudo, acontecer que a produção cresça a uma 
proporção superior àquela a que crescem os fatores de 
produção. Tal poderia ocorrer, por exemplo, devido à 
especialização resultante da divisão de trabalho que uma 
maior quantidade de fatores poderia permitir. Nesse caso, 
verificar-se-iam rendimentos crescentes à escala.

Pode acontecer, no entanto, que os fatores cresçam em 

proporções diferentes, o que implica que estes se passem 
a combinar em proporções diferentes. Nesse caso é 

possível que a produção cresça a taxas decrescentes, isto 
é que se verifiquem rendimentos decrescentes.
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Rendimento Marginal - Rmg



De acordo com a lei dos rendimentos marginais 
decrescentes, dada a tecnologia, ao acrescentarem-se 
sucessivamente unidades adicionais de um fator (fator variável) 
a uma quantidade fixa de outro(s) fator(es), o volume de 
produção adicional que se obterá será, a partir de um dado 
momento, decrescente. Assim, devido à fixidez de um ou mais 
fatores de produção, os rendimentos marginais tornar-se-ão, a 
partir de um determinado momento, decrescentes.

No início, o acréscimo de produto obtido por cada trabalhador adicional começa por ser crescente. Contudo, a partir do 
momento em que se contrata o quarto trabalhador, os rendimentos tornam-se progressivamente decrescentes.
Adicionalmente, a lei dos rendimentos marginais decrescentes poderá, igualmente, verificar-se quando, ao se pretender 

aumentar uma dada produção, se utilizam recursos menos adequados (ou aptos) para o efeito. 
A desigual aptidão dos fatores para cada uma das produções leva a que, à medida que se transferem recursos da 

produção de um bem para a produção de outro, a renúncia a quantidades iguais de um bem resulte em acréscimos 
sucessivamente menores do outro.

EXTRA: AULA

Por definição, o conceito marginal faz-se usando a fórmula “+1 de recurso = +/- x produto”.

O estudo do Rmg permite-nos perceber as limitações dos modelos socialistas do mesmo modo que o óptimo social 
limita a interpretação dos modelos neo-liberais - porque eu só posso garantir trabalho igual para salário igual quando o 

Rmg é igual.
O problema é que o Rmg dos factores produtivos nem sempre é igual, sendo muitas vezes decrescente.

Do mesmo modo que o óptimo social/individual põe em casa em causa os módulos neoliberais (como vimos, 

sem intervenção do estado, o modelo bloqueia) também neste modelo vamos demonstrar que para trabalho igual o 
salário é diferente, ao contrário daquilo que é proposto pelos modelos socialistas, isto é, ao contrário do que o modelo 

propõe, podemos demonstrar a sua falibilidade - falível.
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Rmg Negativo:

Um terreno dividido em 3 parcelas iguais:

• O Rendimento Marginal da 1ª é 50;
• O Rendimento Marginal da 2ª é 30;

• O Rendimento Marginal da 3ª é 20.

De acordo com a evidência física o rendimento do tema é decrescente, isto é:

• Na fase inicial o agricultor trabalha 20 horas no terreno 1 e ontem 1000€ de rendimento (ou kg milho). Vende a 

colheita toda e o “mercado” quer mais;
• O agricultor faz um plano de negócios para aproveitar o terreno 2 e com base no histórico diz que 20 horas de 

trabalho implicam 1000 Kg de rendimento - neste caso teríamos trabalho igual e salário igual.

• Esta situação é ainda agravada porque como sabemos a utilização maciça de terrenos vai obrigar a utilizar terrenos 
não apropriados para a actividade desenvolvida, isto é, no terreno 3, porque existem pedras, mesmo tendo água 

perto não se conseguiam rendimentos de 1000 kg e portanto, fica demonstrado que, trabalho igual pode não induzir a 
salário igual.

• Para haver exploração é necessário um terceiro trabalhador. Este trabalha parcela 3 com Rmg de “20”. Este passa a 
pagar uma renda de 20 ao proprietário do terreno 1, que tem um Rmg de 50, lucrando a diferença - o trabalhador que 

trabalhava o terreno 1 passa a obter rendimentos sem ter que trabalhar o terreno e pode partir para outro tipo de 
negócio (normalmente da agricultura passa para um negócio de produção e posteriormente para um negocio na área 

financeira)
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O problema é que o pressuposto histórico está errado porque 
levar a água para o terreno 2 exige mais tempo: o rio está mais longe - 
e portanto mesmo admitindo a mesma qualidade no terreno, para 
produzir 1000 Kg seriam necessárias 24h.

Exemplo de Rmg crescente:

• Uma produtora de eventos organiza um concerto com certo artista - o concerto esgota;

• A produtora decide fazer segunda data no dia seguinte - o Rmg vai crescer pois os custos fixos com o 

artista não mudam (à excepção do cachet, a viagem e estadia “ja estão pagas”) sendo que o segundo 
concerto originará um lucro maior que o primeiro (se o concerto esgotar também - pode não acontecer 

caso a audiência diminua consideravelmente)



Capitulo 1 - Linha limite de possibilidades de produção

Para definir a linha limite de possibilidades de produção consideram-se os seguintes pressupostos:

• encontra-se disponível uma certa dotação de recursos
• os recursos (escassos) são suscetíveis de usos alternativos

• a economia produz apenas dois bens, o BEM X e o BEM Y
• existe um pleno-emprego dos recursos 

• existe um determinado nível de tecnologia
• os recursos estão a ser utilizados da forma mais eficiente possível

Exemplo 1
Considerem-se as seguintes possibilidade de 

produção alternativas para uma economia que afeta 
todos os seus recursos disponíveis à produção do 

Bem X e do Bem Y:

 

Neste gráfico podemos identificar algumas combinações 
produtivas, como por exemplo:

Ponto 0 – Pleno desemprego, isto é, os recursos 

disponíveis não estão a ser utilizados pelo que não se 
produz qualquer quantidade do bem X ou do bem Y. Esta 

é uma situação meramente hipotética.

Ponto T – Esta é uma combinação produtiva realizável, 
mas não é eficiente uma vez que se pode aumentar a 

produção de pelo menos um dos bens, sem ter que 
renunciar a uma certa quantidade do outro bem. Traduz 

uma situação ineficiente ou ociosa, uma vez que existem recursos inativos ou que não estão a ser utilizados da melhor 
forma possível. Ceteris paribus, poderia ser alcançada uma combinação produtiva superior, tal como a combinação C, 

�  of �12 35

A linha limite de possibilidades de produção (LLPP) representa o lugar geométrico das quantidades máximas do Bem X e 

do Bem Y que podem ser produzidas numa economia, dados os recursos disponíveis, o estado da tecnologia e o 
grau de eficiência na sua utilização.



ou seja, seria possível aumentar a produção do Bem Y de 16 u.f. para 32 u.f. sem ter necessidade de diminuir a do Bem 
X ou como a combinação E, que consistiria em aumentar a produção do Bem X de 2 para 4 u.f., mantendo a produção 

de 16 u.f. do bem Y. Seria igualmente possível aumentar, em simultâneo, a produção de ambos os bens atingindo, por 
exemplo, a combinação produtiva D.

Ponto A,B, C, D, E, F – Qualquer combinação produtiva que se situe em cima da linha limite de possibilidades de 

produção representa uma situação de Pleno Emprego, isto é, os recursos da economia estão a ser integralmente 
utilizados com a tecnologia disponível aplicada com a máxima eficiência, não havendo desperdício. Assim, qualquer 

ponto em cima da LLPP traduz uma combinação produtiva eficiente. A produção diz-se eficiente quando não é possível 
aumentar a produção de um bem sem deixar de produzir uma certa quantidade de outro bem. Assim, partindo, por 

exemplo, do ponto B só é possível aumentar a produção do bem X se se renunciar à produção de uma dada quantidade 
do bem Y.

Pontos à direita da LLPP – Representam combinações produtivas impossíveis nas condições atuais, isto é, dada a 

dotação de fatores de produção e a tecnologia disponíveis na economia. Estes pontos só serão alcançáveis no futuro, 
quando se verificar uma expansão dos recursos e/ou da tecnologia da economia.
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A LLPP poderá sofrer deslocamentos 

positivos (crescimento económico) que 
decorrem do progresso tecnológico 

resultante, por exemplo, de inovações e 
invenções que resultem em formas de 

produzir mais eficientes, bem como do 
aumento e melhoria dos recursos 

existentes na economia. Neste caso a 
LLPP deslocar-se-á para a direita.

Se, pelo contrário, se verificar na economia 
uma diminuição dos recursos ou uma 

desqualificação dos mesmos, por exemplo 
devido a uma catástrofe natural ou a uma 

guerra, a LLPP deslocar-se-á para a 
esquerda, deslocamento negativo, 

evidenciando uma contração nas 
possibilidades de produção da economia.



A linha limite de possibilidades de 
produção (LLPP) é descendente, evidenciando 

que a escassez de recursos obriga a fazer 
escolhas, isto é, só será possível aumentar a 

quantidade produzida de um determinado bem 
se, simultaneamente se renunciar à produção 

de uma dada quantidade produzida do outro 
bem. 

Esta escolha, a que está sempre 

associada uma renúncia, traduz-se num 
custo designado por custo de 

oportunidade. Genericamente, este custo 
corresponde ao valor atribuído pelo indivíduo à 

melhor alternativa a que renuncia quando faz 
uma determinada opção. 

Assim, o custo de oportunidade associado à produção de uma dada quantidade de um bem X, 

corresponde à quantidade de outro bem a cuja produção se renuncia pelo facto de se produzir mais desse bem 
X.

A taxa marginal de transformação de um bem noutro é a medida do custo de oportunidade de um bem 

medido em termos de outro e equivale ao número de unidades de um bem a que é necessário renunciar para obter 
uma unidade adicional do outro, dados os recursos disponíveis, a tecnologia e o grau de eficiência com que esta é 

utilizada.
A taxa marginal de transformação de Y em X representa, então, o custo de oportunidade do bem X em termos 

do bem Y e pode ser calculada, entre dois pontos, num arco da LLPP, como:

A concavidade da LLPP evidencia a existência de custos de oportunidade crescentes, isto é, à medida que produzimos 

quantidades adicionais constantes de um bem X, temos que renunciar a quantidades cada vez maiores da produção do 
bem Y. Assim, cada unidade adicional de X tem, assim, um custo crescente. Essa situação é visível quando se calcula o 

custo de oportunidade para o exemplo anterior: 
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EXTRA: AULA 
A linha limite de possibilidades de produção é um conceito teórico que permite relacionar os factores produtivos, como vimos, os 

factores produtivos só o são quando existe conhecimento para a sua transformação. É assim possível estabelecer uma relação entre a 

quantidade disponível e a produção que esses factores podem originar.

Temos um problema económico porque os recursos são escassos e as possibilidades de os combinar são ilimitadas, o que 

implica escolher. Entenda-se que esta escolha é irreversível quando analisamos a realidade - quando se inicia o processo de 

transformação é impossível voltar para trás, mas reversível do ponto de vista teórico. Por esta razão é que a escolha (ou selecção) é 

prévia.

Para determinar a LLPP temos de simplificar o raciocínio assumindo que;

A. Na economia só se produzem dois bens: o bem X e o bem Y;

B. Os recursos utilizados na produção são transferíveis;

C. Os recursos são conhecidos, isto é, está perfeitamente determinada a quantidade de recursos disponível. (Nota: a tecnologia e a 

inovação alteram este pressuposto permitindo-nos fazer mais com o mesmo; encontrar alternativas aos recursos utilizados; 

criando-os ou descobrindo-os)

Os pontos limite significam que todos os recursos disponíveis são afectos à produção de um só bem.

Se não produzir nenhum de bens fico com os recursos todos disponíveis, ou seja demonstra-se assim que estas análises 

estão sempre no primeiro quadrante e isso permite-nos fazer estudos a partir da maximização do lucro tal como esta representado, ou 

seja partimos de produção zero/recursos todos disponíveis para uma minimização de custos (eficiente) e independentemente do 

método o resultado tem de ser igual.

A análise dos limites de produção é um dos factores críticos de sucesso (FCS) que temos que ter em conta na análise das 

empresas e obrigatoriamente tem que ser evidenciado nas análises SWOT. Como já sabemos a análise SWOT é uma matriz, que 

representa, de forma sistemática e resolvida a análise estratégica efectuada.

A gestão desta produção serve-se desta análise para desenvolver 3 questões fundamentais:

1. A gestão dos acessos: como é que na empresa, se recebem os clientes, como é que eles cá chegam;

2. A gestão dos processos: isto é, como é que se organiza o processo empresarial (interno, para responder aos nossos clientes).

NOTA: este tem sido o aspecto onde se têm verificado mais especializações, por ex.: LEAN, DESIGN THINKING, etc..)

3. A gestão da logística de saída: a forma como se organiza o processo da entrega.
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Constata-se que, à medida que se aumenta a 
produção do bem X, cada unidade adicional do 
bem tem um custo sucessivamente maior em 
termos da quantidade do bem Y a que se 
renuncia, isto é, o custo de oportunidade é 
crescente. No caso da LLPP ser uma reta, os 
custos de oportunidade seriam constantes.
A explicação para a existência de custos de 
oportunidade crescentes pode ser encontrada na 
lei dos rendimentos marginais decrescentes. 



Capitulo 2 - Oferta e Procura

A existência na economia de necessidades ilimitadas, por contraposição a uma situação em que os recursos são 
limitados coloca, como se viu, um problema de escolha. Numa economia de mercado, essas escolhas resultam de um 
conjunto de decisões tomadas pelos compradores e vendedores no mercado e tendo por base um sistema de preços. 

O mercado é, assim, o espaço, físico ou não, no qual os compradores de um determinado bem ou serviço, pelo lado da 
procura, e os vendedores desse bem ou serviço, pelo lado da oferta, se encontram para comprar e vender os seus 
bens, recursos ou serviços, levando à determinação do preço e da quantidade transacionada. O sistema de preços 
fornece aos intervenientes no mercado um conjunto de informações, conduzindo o aumento do preço, normalmente, a 
um aumento da produção, enquanto a sua diminuição produz, habitualmente, o efeito contrário. 

O mercado assegura, assim, algumas funções, entre as quais: 

-  estabelece os preços (através do encontro entre a oferta e a procura)

-   organiza a produção

  distribui o produto  
São muitos os fatores que determinam a procura de um bem. Considera-se que os determinantes da procura de um 

bem são o preço desse bem, o rendimento dos consumidores, os seus gostos ou preferências, o preço dos outros bens, 
as expectativas, entre outros. 

 
É possível, então, estabelecer a função procura alargada do Bem X como sendo, 

QDx = f(px, R, G, p1, p2, ..., E,...)  

Apesar de cada um destes fatores influenciar a quantidade procurada do Bem X, não é possível avaliar o efeito de cada 

um deles sobre a procura se todos eles variarem simultaneamente. Assim, para estabelecer a função procura de um 
dado bem é necessário considerar que tudo aquilo que influencia a sua procura, com excepção do seu preço, se 

mantém constante (condição ceteris paribus). Assim, a função procura do Bem X pode ser definida como: 

QDx = f(px) ceteris paribus 

onde 
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A Procura

onde: 

QDx – quantidade procurada do Bem X 

px – preço do Bem X 
R – rendimento  
G – gostos 

p1, p2, ..., – preço dos outros bens 



QDx – representa a quantidade procurada do Bem X e px – o seu preço. 

A curva da procura do Bem X indica quais as quantidades máximas do bem que os consumidores estão dispostos a 
comprar, aos diferentes níveis de preço, durante um determinado período de tempo, mantendo-se tudo o resto 
constante. A procura de um bem é, muitas vezes, representada por um D, o que decorre do seu termo inglês, demand. 

Teoricamente existe uma relação inversa entre 
a quantidade procurada do bem e o seu preço, 
isto é, 

• à medida que o preço diminui, a quantidade 
procurada aumenta 

• à medida que o preço aumenta, a quantidade 
procurada diminui 

A curva da procura tem, normalmente, uma 
inclinação negativa, obedecendo à lei da 
procura, segundo a qual, à medida que o preço 
aumenta a quantidade procurada diminui e 

vice-versa. A explicação para que a quantidade procurada varie desta forma resulta, fundamentalmente, do facto de a 
variação do preço induzir dois tipos de efeitos. 

Por um lado, à medida que o preço de um Bem X aumenta, os consumidores tendem a substituir este bem por outros 
relativamente mais baratos, reduzindo, por isso, a quantidade procurada do Bem X. Este efeito é normalmente 
designado por efeito substituição. 

Por outro lado, quando o preço do bem aumenta, o rendimento real dos consumidores (ou o seu poder de compra em 
termos desse bem) diminui, pelo que procuram uma quantidade menor desse bem. Esse é o efeito rendimento. 

Os bens que obedecem à lei da procura designam-se por bens de procura normal, designando-se bens de procura 
anormal aqueles cuja quantidade procurada aumenta, à medida que o preço desse bem aumenta. 

Neste capítulo, centramo-nos apenas nos bens de procura normal. 

PROCURA INDIVIDUAL E PROCURA DE MERCADO 

A curva da procura de mercado, �︎︎� , de um bem representa a soma, para cada nível de preço, das quantidades 
procuradas por todos os indivíduos que compõem o mercado e obtém-se por agregação das curvas da procura 
individuais: 

       

  onde 𝑞︎︎ representa a quantidade procurada pelo indivíduo i.  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DESLOCAMENTO DA CURVA DA PROCURA

Fala-se em deslocamentos ao longo da curva da procura quando se verifica uma alteração da quantidade procurada em 
resultado de uma variação no preço do bem, ceteris paribus. Quando o preço aumenta, a quantidade procurada diminui, 
o que traduz um deslocamento ao longo da curva da procura em sentido ascendente. Se, pelo contrário, o preço 
diminui, a quantidade procurada aumenta, verificando-se um deslocamento ao longo da curva da procura em sentido 
descendente. 

Pelo contrário, os deslocamentos da curva da procura, isto é, a alteração da quantidade procurada para todos os níveis 
de preço, verificam-se quando não se mantém a condição ceteris paribus, em consequência, por exemplo, de uma 
variação no rendimento dos consumidores, nos gostos, no preço dos outros bens, nas expectativas ou em qualquer 
fator suscetível de afetar a procura do bem, que não o preço do próprio bem. 

A curva da procura desloca-se para a direita, deslocamento positivo, quando se verifica um aumento da procura, isto é, 
quando, para todos os níveis de preço a quantidade procurada aumenta. Os fatores que poderão justificar 
deslocamentos positivos da curva da procura são, entre outros, o aumento de rendimento (no caso dos bens normais), 
variação dos gostos dos consumidores a favor do bem, aumento do preço dos bens sucedâneos ou a diminuição do 
preço dos bens complementares. 

A curva da procura desloca-se para a esquerda, deslocamento negativo, quando se verifica uma diminuição da procura, 
isto é, quando, para todos os níveis de preço a quantidade procurada diminui. Pode resultar, por exemplo, do aumento 
do preço dos bens complementares, da diminuição do preço dos bens sucedâneos, da diminuição do rendimento ou da 
alteração dos gostos dos consumidores a favor de outros bens. Graficamente,

 

Um dos fatores que afeta a procura de um bem é, como se viu, a ALTERAÇÃO DO PREÇO DOS OUTROS BENS. 

No caso dos BENS COMPLEMENTARES, quando o preço de um bem aumenta (diminui), a procura do outro bem 
diminui (aumenta). 
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EXEMPLO – Considerem-se dois bens complementares, o Bem X e o Bem Y. O aumento do preço do Bem Y provoca 
alterações diferentes nos mercados do Bem X e do Bem Y: 

Enquanto no mercado do Bem Y se verifica um deslocamento ao longo da curva da procura, uma vez que o aumento do 
preço do Bem Y leva a uma diminuição da quantidade procurada desse bem, já no mercado do Bem X é toda a curva da 
procura que se desloca para a esquerda, deslocamento da curva da procura, como resultado da alteração do preço do 
bem Y (preço dos outros bens) e consequentemente da não manutenção da condição ceteris paribus. 

No caso dos BENS SUCEDÂNEOS ou substitutos, isto é, de bens que podem ser utilizados alternativamente para 
satisfazer uma dada necessidade, quando o preço de um bem aumenta (diminui), a procura do outro bem aumenta 
(diminui). 

No caso de a procura de um bem não registar alterações quando o preço de outro bem se altera, diz-se que os bens 
são independentes. 

Outro fator que afeta a procura de um bem é a ALTERAÇÃO NO RENDIMENTO. 

Se com o aumento do rendimento se verifica um aumento da procura de um bem, diz-se que o bem é um BEM 
NORMAL. Neste caso, a procura do bem varia no mesmo sentido do rendimento, isto é, se o rendimento aumenta a 
procura aumenta, se o rendimento diminui a procura do bem diminui. Se, pelo contrário, a procura diminui com o 
aumento do rendimento, diz-se que o bem é um BEM INFERIOR. São bens em que, a partir de um determinado nível de 
rendimento, a quantidade procurada varia inversamente ao rendimento. 

Graficamente o aumento do rendimento leva às seguintes alterações nos mercados do Bem W e do Bem Z: 

 

Na sequência de um aumento do rendimento, verifica-
se, no mercado do Bem W, um deslocamento para a 
direita da curva da procura, o que reflete um aumento 
da procura. Assim, pode concluir-se que o Bem W é 
um bem normal. No mercado do Bem Z, pelo 
contrário, o aumento do rendimento deu origem a um 
deslocamento para a esquerda da curva da procura 
do bem, o que traduz uma diminuição da procura. O 
Bem Z comporta- se, pois, como um bem inferior. 
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A ELASTICIDADE

A ELASTICIDADE DO PREÇO E PROCURA

Pela lei da procura, sabemos que, ceteris paribus, alterações no preço de um bem levam a alterações na quantidade 
procurada desse bem. Assim, quando o preço aumenta a quantidade procurada do bem diminui e vice-versa. A questão 
que se coloca é a de saber se, face a uma dada variação do preço, a quantidade procurada diminui muito ou pouco, isto 
é, qual a sensibilidade da quantidade procurada relativamente a variações do preço. 

Genericamente, a elasticidade é uma medida de sensibilidade da variável dependente face à variável independente. 

Assim, a ELASTICIDADE PREÇO DA PROCURA mede a variação percentual da quantidade procurada, face a dada 
uma variação percentual no preço do bem, mantendo- se tudo o resto constante. 

A elasticidade preço da procura, 𝐸︎︎, é calculada como o quociente entre a variação percentual da quantidade e a 
variação percentual do preço. 

Quando as variações no preço e na quantidade são discretas, fala-se em elasticidade arco, isto é, o cálculo da 
elasticidade num arco de preços. 

Graficamente:

A elasticidade preço da procura entre o ponto A e o ponto B é um exemplo de elasticidade arco, uma vez que se 
pretende medir a elasticidade num arco de preços, entre A e B. Trata-se, pois, de uma variação discreta. 
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A questão que se coloca é a de saber quais coordenadas para o preço, P, e para a quantidade, Q, que se devem utilizar, 
já que o valor da elasticidade que se obterá será diferente consoante as coordenadas sejam as do ponto A ou as do 
ponto B. 

A elasticidade arco deve ser calculada no ponto médio do arco: 

Se as variações forem contínuas ou infinitesimais, a elasticidade designar-se-á, elasticidade ponto: 

No exemplo anterior, a expressão analítica da curva da procura é: 

Se se pretender calcular a elasticidade preço da procura no ponto A, devem utilizar-se as coordenadas do ponto: Qd = 
200 e P = 10, 

Para calcular a elasticidade preço da procura no ponto B, devem utilizar-se as coordenadas desse ponto: Qd = 400 e P 
= 5, 
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Como se pode verificar a elasticidade preço da procura tem um valor diferente no ponto A e no ponto B. 

Ao longo de uma curva da procura, a elasticidade não é constante. A elasticidade começa por ser muito elevada para 
níveis de preço muito altos e, consequentemente, quantidades procuradas muito reduzidas, e vai diminuindo à medida 
que o preço baixa até se aproximar de zero. 

Graficamente: 

A elasticidade preço da procura tende para infinito, para preços muito elevados, traduzindo uma situação em que a 
quantidade procurada é infinitamente sensível a variações do preço. 

No ponto de intersecção da curva da procura com o eixo das ordenadas, o preço é tão elevado que a quantidade 
procurada é nula, sendo a elasticidade preço da procura igual a infinito. Assim, dado que a quantidade procurada é nula, 
qualquer diminuição no preço do bem terá um grande impacto percentual em termos do aumento da quantidade 
procurada. 

À medida que os preços vão baixando cada vez mais, a elasticidade preço da procura vai diminuindo sucessivamente. 
Até meio da curva da procura, a elasticidade assumirá valores entre infinito e um, isto é, 1 < 𝐸︎︎ < ∞. Diz-se, então, que a 
procura é elástica, o que significa que a procura é muito sensível face a variações de preço. A variação percentual na 
quantidade procurada é maior do que a variação percentual no preço ocorrida. 

A elasticidade preço da procura é unitária no meio da curva da procura, sendo a variação percentual do preço igual à 
variação percentual da quantidade procurada. 

Para preços abaixo desse valor, a elasticidade terá um valor inferior a um, 0 < 𝐸︎︎ < 1. A procura diz-se inelástica, ou 
pouco sensível face a variações do preço, isto é, a variação percentual da quantidade procurada é inferior à variação 
percentual no preço. 

À medida que o preço continua a diminuir, o impacto que diminuições sucessivas do preço terão em termos do aumento 
percentual da quantidade procurada tornar-se-ão sucessivamente menores, até serem nulas. Na realidade, para preços 
baixos, os consumidores já consomem a quantidade do bem que desejam, pelo que novas diminuições no preço terão 
um impacto cada vez menor sobre a quantidade procurada. 
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Voltando ao exemplo anterior: 

Se o preço variar 1% em torno do ponto E, a quantidade procurada variará 1% em sentido inverso, ceteris paribus. 

Sistematizando:

Uma curva da procura perfeitamente 
elástica ou, pelo contrário, perfeitamente 
inelástica, traduz uma situação limite que 
pode ser representada graficamente de 
seguinte forma, 
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O valor da elasticidade preço da procura, isto é, a maior ou menor sensibilidade da quantidade procurada a variações 
do preço, depende de diversos fatores, entre os quais, a maior ou menor disponibilidade de bens substitutos. Na 
verdade, quanto mais fácil for, para um consumidor, substituir um bem, cujo preço aumentou, por outro bem que 
satisfaça a mesma necessidade, maior tende a ser a sua sensibilidade a variações do preço, isto é, maior será a 
elasticidade preço da procura. Pelo contrário, se um bem não tiver muitos substitutos, a elasticidade preço da procura 
tenderá a ser baixa, traduzindo a situação em que a procura é pouco sensível face a variações do preço. 

O tipo de bem influencia igualmente o valor da elasticidade. Quanto mais essencial um bem for para o consumidor, tanto 
menor será o valor da sua elasticidade, ou seja, tanto menos sensível será a procura face a alterações no preço. Seria o 
caso, por exemplo, do pão ou da água. Já os bens supérfluos serão mais sensíveis à variação dos preços, 
apresentando valores mais altos para a elasticidade preço da procura. 

Também os hábitos de consumo, o horizonte temporal ou o peso da despesa com o bem no rendimento disponível do 
consumidor poderão ter uma influência no grau de sensibilidade da procura de um bem relativamente a variações no 
seu preço, ou seja, no valor assumido pela elasticidade preço da procura. 

ELASTICIDADE CRUZADA 

A ELASTICIDADE CRUZADA DA PROCURA mede a sensibilidade da quantidade procurada de um determinado bem 
relativamente a variações do preço de outro bem, isto é, a elasticidade cruzada da procura é a variação percentual na 
quantidade procurada de um Bem X resultante de uma variação percentual no preço de um Bem Y: 

No caso de bens sucedâneos, a elasticidade cruzada da procura é positiva, mostrando que, quando o preço do Bem Y 
aumenta (diminui), a procura do Bem X aumenta (diminui). Devido ao aumento do seu preço, o Bem Y foi substituído 
pelo consumo de X. 

Para os bens complementares, a elasticidade cruzada da procura será negativa, mostrando que o aumento (diminuição) 
do preço do Bem Y, ao levar a uma diminuição (aumento) da sua quantidade procurada, provoca uma diminuição 
(aumento) na procura do Bem X, já que este é seu complementar. 

Se dois bens forem independentes, a elasticidade cruzada da procura será nula, já que variações no preço de um bem 
não provocarão qualquer variação na procura do outro bem. 
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A oferta representa, no mercado, o lado dos vendedores ou produtores e indica as quantidades que estes estão 
dispostos a oferecer aos diferentes níveis de preços, num determinado período de tempo, mantendo tudo o resto 
constante. A oferta é representada, normalmente pela letra S, do inglês, supply. 

Existem diversos fatores que afetam a oferta, como seja, o preço desse bem, a tecnologia, as expectativas dos 
produtores, o custo dos recursos ou dos fatores de produção, o preço dos outros bens, a quantidade de produtores, os 
impostos e subsídios, entre outros. 

É, assim, possível estabelecer a função oferta alargada do Bem X como sendo, 

Apesar de cada um destes fatores poder influenciar a oferta de um bem, não é possível avaliar o efeito de cada um 
deles sobre a oferta se todos eles variarem simultaneamente. Assim, para estabelecer a função oferta de um dado bem 
é necessário considerar que tudo aquilo que influencia a sua oferta, com excepção do preço desse bem, se mantém 
constante (condição ceteris paribus). Assim, a função oferta do Bem X pode ser definida como: 

onde 

QSx = f(px) ceteris paribus 

QSx – representa a quantidade oferecida do Bem X e px – o seu preço. 
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A Oferta

Onde:
QSx: quantidade oferecida do Bem X;

Px: preço do Bem X;
Pf.p: preço dos fatores de produção;

P1, p2, …, : preço dos outros bens



A curva da oferta é ascendente, isto é, tem uma inclinação positiva, mostrando que a quantidade oferecida de um bem e 
o seu preço variam no mesmo sentido: 

• à medida que o preço diminui, a quantidade oferecida diminui

• à medida que o preço aumenta, a quantidade oferecida aumenta 

Adicionalmente, o gráfico mostra que os vendedores ou produtores só estão dispostos a oferecer o bem para preços 
superiores a 5 u.m.. Para preços inferiores a 5 u.m. não haverá qualquer oferta no mercado. 

De acordo com a lei da oferta, mantendo tudo o resto constante, quanto maior o preço, maior a quantidade que os 
produtores ou vendedores desejam vender. Assim, à medida que o preço aumenta, a quantidade oferecida aumenta e 
vice-versa. 

OFERTA INDIVIDUAL E OFERTA DO MERCADO

A curva da oferta de mercado, Q︎︎ , de um bem representa a soma, para cada nível de preço, das quantidades oferecidas 

por todos os vendedores ou produtores que compõem o mercado. Esta curva obtém-se pela soma das curvas da oferta 
individuais: 

onde 𝑞︎︎ representa a quantidade oferecida pelo indivíduo i. 

DESLOCAMENTO DA CURVA DA OFERTA

Fala-se em deslocamentos ao longo da curva da oferta quando se verifica uma alteração da quantidade oferecida em 
resultado de uma variação no preço do bem, ceteris paribus. Quando o preço aumenta, a quantidade oferecida 
aumenta, o que traduz um deslocamento ao longo da curva da oferta em sentido ascendente. Se, pelo contrário, o preço 
diminui, a quantidade oferecida diminui, verificando-se um deslocamento ao longo da curva da oferta em sentido 
descendente. 

Pelo contrário, os deslocamentos da curva da oferta, isto é, a alteração da quantidade oferecida para todos os níveis de 
preço, verificam-se quando não se mantém a condição ceteris paribus, em consequência, por exemplo, de uma variação 
na tecnologia, no preço dos fatores de produção, na tributação, nas expectativas ou em qualquer fator suscetível de 
afetar a oferta do bem, que não o preço do próprio bem. 

A curva da oferta desloca-se para a direita, deslocamento positivo, quando se verifica um aumento da oferta, isto é, 
quando, para todos os níveis de preço a quantidade oferecida aumenta. Deslocamentos positivos da curva da oferta 
poderiam ocorrer, por exemplo, se se registasse uma melhoria da tecnologia, se o Estado conceder um subsídio à 
produção ou uma diminuição do preço dos fatores produtivos. 

A curva da oferta desloca-se para a esquerda, deslocamento negativo, quando se verifica uma diminuição da oferta, isto 
é, quando, para todos os níveis de preço a quantidade oferecida diminui, o que poderia resultar, por exemplo, do 
aumento do preço dos recursos produtivos ou do lançamento de um imposto. 
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Graficamente:

A ELASTICIDADE

A ELASTICIDADE DO PREÇO DA OFERTA

A lei da oferta diz-nos que, ceteris paribus, alterações no preço de um bem levam a alterações na quantidade oferecida 
desse bem. Assim, quando o preço aumenta a quantidade oferecida do bem aumenta e vice-versa. Contudo, é 
importante determinar qual é a sensibilidade da quantidade oferecida face a variações do preço. 

A ELASTICIDADE PREÇO DA OFERTA mede a variação percentual da quantidade oferecida, face a dada uma variação 
percentual no preço do bem, mantendo-se tudo o resto constante. 

A elasticidade preço da oferta, 𝐸︎︎, é calculada como o quociente entre a variação percentual da quantidade e a variação 
percentual do preço. 

Considerando variações discretas, teremos uma elasticidade arco, isto é, o cálculo da elasticidade num arco de preços. 

A elasticidade arco deve ser calculada no ponto médio do arco, isto é: 

No caso de as variações serem contínuas ou infinitesimais, a elasticidade designar-se-á, elasticidade ponto: 
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sendo a expressão analítica da curva da oferta: 

Se se pretender calcular a elasticidade preço da oferta no ponto com as coordenadas Qs = 100 e P = 15 

A elasticidade preço da oferta pode assumir valores entre 0 e ∞, 0 ≤ 𝐸︎︎ ≤ ∞. 

A oferta diz-se elástica quando a elasticidade tem um valor superior à unidade, isto é, quando a variação percentual na 
quantidade oferecida é superior à variação percentual no preço. Nesse caso, a oferta é muito sensível face a variações 
no preço. 

A oferta é inelástica quando a variação percentual na quantidade oferecida é inferior à variação percentual no preço, o 
que acontece para valores da elasticidade preço da oferta entre 0 e 1, o que revela que a oferta é pouco sensível a 
variações do preço. 

Sistematizando: 
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Uma curva da oferta perfeitamente elástica ou, pelo contrário, perfeitamente inelástica, traduz uma situação limite que 
pode ser representada graficamente de seguinte forma, 

DETERMINAÇÃO DO EQUILÍBRIO 

Como se viu anteriormente, de acordo com a lei da procura, à medida que o preço diminui a quantidade procurada 
aumenta, ou seja, a curva da procura é descendente (declive negativo). 

A lei da oferta, por seu turno, diz-nos que à medida que o preço aumenta, a quantidade oferecida aumenta, isto é, a 
curva da oferta é ascendente (declive positivo). 

Para que exista um equilíbrio num mercado de concorrência pura e perfeita é necessário que, para um dado preço, a 
quantidade que os vendedores desejam oferecer seja igual à quantidade que os consumidores desejam comprar. 

O ponto de equilíbrio no mercado é determinado pela intersecção da curva da oferta (ascendente) com a curva da 
procura (descendente). 

Graficamente, 

onde: 

Qe – a quantidade de equilíbrio 

Pe – preço de equilíbrio 
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No ponto de equilíbrio do mercado, ponto E, tanto os consumidores, como os produtores conseguem satisfazer os seus 
interesses. Ao preço Pe, os produtores pretendem vender a quantidade Qe, que é igual à quantidade que, a esse preço, 
os consumidores pretendem comprar. Assim, no ponto E, a quantidade oferecida é igual à quantidade procurada: Qs = 
Qd. A quantidade transaccionada é, então, igual à quantidade de equilíbrio, pelo que tanto os produtores, como os 
consumidores conseguem concretizar os seus desejos. 

Considerando que a função procura é descendente e a função oferta ascendente, existirá apenas um ponto de equilíbrio 
e, como tal, um único preço de equilíbrio. 

Para preços diferentes de Pe verificar-se-á um desequilíbrio no mercado, seja por excesso de oferta, quando a 
quantidade oferecida é superior à quantidade procurada, seja por excesso de procura, quando a quantidade procurada 
é superior à quantidade oferecida. 

Graficamente, 

Para um preço igual a P1, isto é, para 𝑷 > 𝑷𝒆 

– quantidade procurada: qd = b 

– quantidade oferecida: qs = c 

Nesta situação, os consumidores conseguem comprar a quantidade que pretendiam, b, contudo os produtores 
pretendiam vender a quantidade c e apenas conseguem vender a quantidade b. Assim, apenas os consumidores estão 
satisfeitos, já que a quantidade transacionada é aquela que desejam comprar ao preço P1, registando-se um 
desequilíbrio no mercado por excesso de oferta. 

A função oferta excedente, para preços superiores ao preço de equilíbrio é definida como: FUNÇÃO OFERTA 
EXCEDENTE = Qs – Qd 

Para um preço igual a P2, isto é, para 𝑷 < 𝑷𝒆 :

– quantidade procurada: qd = d 

– quantidade oferecida: qs = a 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Os produtores, dado o preço ser baixo, apenas pretendem vender a quantidade a, o que conseguem fazer, ao contrário 
dos consumidores que, apesar de pretenderem comprar uma quantidade superior e igual a d, não conseguem encontrar 
oferta para essa quantidade. Neste caso, apenas os produtores estão satisfeitos, já que a quantidade transaccionada no 
mercado é aquela que desejam vender ao preço P2, registando-se um desequilíbrio no mercado por excesso de 
procura.

A função procura excedente, para preços inferiores ao preço de equilíbrio é definida como; FUNÇÃO PROCURA 
EXCEDENTE = Qd – Qs 

A quantidade transacionada no mercado, para um dado preço, pode, assim, corresponder à quantidade procurada, à 
quantidade oferecida ou à quantidade de equilíbrio, onde quantidade procurada e oferecida são iguais. 

Para preços inferiores ao preço de equilíbrio, a quantidade transacionada situa-se ao longo da curva da oferta 
(verificando-se um excesso de procura), enquanto para preços superiores ao preço de equilíbrio a quantidade 
transacionada se situa ao longo da curva da procura (verificando-se um excesso de oferta): 

A quantidade transacionada no mercado 
é máxima no ponto de equilíbrio. 
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Aula 

LEI DA OFERTA DE DA PROCURA

PROCURA

A curva da procura (já se explica porque é uma recta) relaciona o preço e a quantidade mas esta relação faz-se e 
estuda-se através do comprador que tem uma necessidade que quer satisfazer.
No ponto 1 tem o preço máximo, ou seja, nós sabemos que a 1000 unidades monetárias não se vende nada - ou seja, 

apesar de haver necessidade o indivíduo não está disposto a pagar esse montante pelo bem.

Se o preço baixar, começam a ser vendidas unidades deste bem, e, portanto, podemos verificar que pata uma preço de 
700 unidades monetárias se procuram 2,5 unidades de produto.

A questão que interessa perceber representada em 3 é que quando o preço é zero a quantidade transacionada é 14. 

Porque é que não é 15, 16, 20 ou outra coisa qualquer, afinal não custa nada, ou passou a não custar nada obter o 
bem?

Esta é a questão fundamental pós 1980. Não existem consumidores e portanto não existem necessidades deste bem no 

mercado (já toda a gente está satisfeita). 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1000 UN

Nota 1:
Todos os bens têm este limite forçal implica bloquear o 

processo económico. Aconteceu pela ultima vez na crise 

financeira mundial de 2009 que se originou pelo bloqueio da 

venda de habitações nos EUA.

Nota 2:
O limite de qualquer mercado é impossível de determinar à 

priori, ou seja, é impossível pré-determinar o limite do 

mercado. Esta é a justificação dos esquemas pirâmide.



OFERTA

A curva da oferta representa o bem que é oferecido no mercado e, portanto, está relacionada com a produção.

A curva da oferta representa assim a relação entre o preço e a quantidade de forma ascendente  (ao contrário 
do que se passa coma curva da procura). Teoricamente, quando o preço aumenta a oferta aumenta: Relação directa.

Quem “manda” no mercado são os consumidores (driver) e, portanto, o que acontece é: como existe um 
número muito grande de compradores o preço sobe.

Exemplo: nos últimos anos o Porto tornou-se num destino turístico. Isto significa que a quantidade de pessoas 
que quer alugar quartos é muito superior à quantidade de quartos que existem para alugar. À data o porto tinha 5 hotéis 

de 5 estrelas e um deles tinha falido. Hoje o número de camas de de alojamento de 5 estrelas é 50 vezes superior e o 
preço continua a subir. O problema é que entre o momento em que o interesse se manifesta e o momento em que se 

podem vender mais quartos existe o chamado “Lag de ajustamento”. É preciso tempo para construir novas unidades 
hoteleiras e este é o problema.

Está-se a construir hoje com base na procura de hoje para vender amanha - do qual desconhecemos a 
procura. Por outras palavras, estamos a produzir hoje fundamentados na procura de hoje mas, amanhã, a procura é 

desconhecida.
É esta relação onde o tempo é factor crítico que origina os crashes financeiros ou imobiliários, etc. -  porque a 

curva da oferta normalmente tem esta configuração, que se divide em 4 espaços.

Fase 1

A procura cresce a ritmos crescentes, é a chamada 
fase BOOM, chama-se lançamento.

Fase 2

É a fase do crescimento, esta fase tem 3 fases: 
crescimento acelerado, crescimento constante, 

crescimento decrescente. (?)

Fase 3

É a fase da maturidade, corresponde ao mercado estabilizado.
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Nota:
Esta produção tanto pode ser interna à economia como externa, e se for externa estará relacionada com o comércio/distribuição: ou 
seja, a curva da oferta representa o que está disponível. O problema é que a riqueza gerada pela produção permanece e a riqueza 
gerada pela distribuição é transferida para outras economias. 
Ex: industria textil portuguesa.

Nota 2:
Passar de Q11 para Q12, e de Q12 para Q13, foi a opção seguida pelos decisões europeus quando aceitam a entrada maciça de 
refugiados. Isso permite aumentar a procura sobretudo para os mais baixos níveis de preços (bens de primeira necessidade). A forma 
como esta situação “vai explodir” ainda é desconhecida mas, de acordo com a teoria económica, vai acontecer.
Esta opção europeia é tanto mais perigosa  quanto é economista ignorando os factores culturais específicos de cada uma das entidades. 

O seu impacto na oferta será falado na próxima aula - NAO FOI FALADO.



Fase 4

Declínio, quando começa a diminuir, podendo ou não terminar.

VALOR PERCEBIDO E A TEORIA DA BUSSOLA ESTRATÉGICA

1 - Demonstra baixo custo e baixo valor percebido - são os 
produtos que se compram para necessidades básicas 

indiferenciadas.

2 - Representa os produtos marca branca, o valor percebido 

aumenta (o custo de produção também) porque incluem toda 
a gama: arroz, feijão, óleo, etc. O lucro resulta da venda 

combinada, isto é, existem produtos que dão prejuízo cobertos 
por margens de lucro dos outros. Distingue-se do 1 pela gama 

de produtos abrangidos.

3 - É conhecida como híbrida ou de entrada - porque é uma estratégia que só funciona a curto prazo pois não é possível 

manter um valor percebido alto (os custos para fazer um bom produto têm de ser pagos mais tarde ou mais cedo). Esta 
estratégia foi muito utilizada pelas marcas japonesas no início dos anos 60 e manteve-se até aos anos 2000 - altura em 

que a estratégia de entrada passou a ser a compra de marcas já instaladas. Por ex: a Geely (china) internacionalizou-se 
comprando a volvo; a A-tata (india) comprando a volvo.

Esta estratégia a curto prazo evolui para o 4 ou para o 2, porque como foi referido, não é sustentável a longo prazo.

4 - é a posição concorrência. Corresponde à posição da nossa matéria de economia. As nossas teorias aplicam-se a 
este segmento. Esta posição corresponde aos produtos em que a qualidade e o preço estão associados e portanto só 

podemos aumentar a qualidade se aumentarmos os custos correspondentes à qualidade. 

5 - É a de bens de luxo - alto preço e alto valor percebido. É uma estratégia de nicho: feito só para alguns, os que 
podem pagar, e que normalmente só compram para mostrar que podem pagar. Esta é uma das áreas mais dinâmicas 

da economia do sec. XXI, porque nunca na história se criaram tantos multimilionários como nos últimos 20 anos. O 
problema neste segmento é a capacidade de inovar e manter a exclusividade - daí as series limitadas de automóveis (o 
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Exemplo 1:
A marca branca “Continente”, quando lançou o rolo e papel de cozinha, subcontratava a renova para a sua produção (marca líder na 

qualidade de papel na linha de cozinha), quando se conseguiu firmar, mudou a fábrica - mudou do 3 para o 2.

Exemplo 2:
A Seat e a Skoda depois de serem compradas pela VW evoluíram da posição 3 para a 4.

Exemplo:
No lançamento de uma nova série automóvel conhecida por travar melhor que os seus pares, isso corresponde aos custos 

superiores de instalação de pinças de travão e cerâmicas - aumento de qualidade implica aumento de custo de produção.



ultimo modelo da Bugatti só tem 3). Por causa desta característica estamos a assistir a duas tendências que em 
conjunto definem uma nova abordagem:

1ª tendência:
É muito difícil sobreviver neste mercado e portanto as falências são normais - A tesla - o que facilita a sua 

compra pelas multinacionais instaladas.
2ª têndencia:

É o “juntar” de marcas de prestígio para de “venderem” em conjunto. A conjugação destes factores faz com que 
se gerem situações de monopólio. 

6, 7, 8: São definidas como estratégias de último recurso e só são uma escolha quando a empresa tem uma posição de 
domínio absoluto (não é monopólio, é ditadura) - porque só assim é que podemos baixar a qualidade e manter o preço 

alto. Estas estratégias são normalmente uma consequência natural do ciclo de vida do produto e as empresas mantêm 
estes produtos por uma das duas razões:

1ª - o mercado da nostalgia é a existência de clientes muitos fieis e que, literalmente, vão comprar até morrer;
2ª - é a opção mais interessante - manter o produto no mercado na esperança de ele reaparecer no mercado - 

re-lançamento de um produto. Ex: vinil. 

PONTO DE EQUILIBRIO

O equilibrio de mercado corresponde à igualdade entre a oferta e a procura. É neste ponto que se defino o preço de 

equilíbrio e q quantidade de equilíbrio que são, teoricamente, conceitos fundamentais da economia. Transposto para a 
realidade empresarial garante a certeza na relação económica. Isto é, quem produz sabe a que preço vai vender e a 

quantidade que vai vender, e quem compra sabe a que preço vai comprar e a quantidade que vai comprar e portanto, 
elimina-se a incerteza que existe na relação económica: cada um sabe com o que conta. O risco mantem-se porque 

existe sempre a possibilidade de umas partes não cumprir o acordado.
É por esta razão que este modelo é teórico e apesar disso tão utilizado. É a partir dele que as relações de 

elasticidade e de excesso fazem sentido. Teoricamente, em economia “nunca falta nada”, temos é excessos. Não temos 
falta de bens, temos excesso de procura e a política económica deve regulamentar no sentido do equilíbrio.
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