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II – A PROCURA, A OFERTA E O EQUILÍBRIO DO MERCADO 

 

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 

 

1. A PROCURA 

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,…) 

onde: 

QDx – quantidade procurada do Bem X 
px – preço do Bem X 
R – rendimento 
G – gostos 
p1, p2, …, – preço dos outros bens 
E – expectativas 
 

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 
 
 
 
 



Página 2 de 19 
 

onde  
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. 
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PROCURA INDIVIDUAL E PROCURA DE MERCADO  

A curva da procura de mercado, 𝑄  , 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: 

𝑄 = 𝑞  

onde  𝑞   representa a quantidade procurada pelo indivíduo i. 
 
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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUMENTO DA PROCURA DIMINUIÇÃO DA PROCURA 
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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).  

 

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: 

 

MERCADO DO BEM X MERCADO DO BEM Y 
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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. 

 

A ELASTICIDADE  

A ELASTICIDADE PREÇO DA 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, 𝐸 , é calculada como o quociente entre a variação 

percentual da quantidade e a variação percentual do preço.  

𝐸 = −

∆𝑄
𝑄

∆𝑃
𝑃

= −
∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃

𝑄
 

 

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. 

 

 

MERCADO DO BEM W MERCADO DO BEM Z 
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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.  

𝐸 = −
400 − 200

5 − 10
×

𝑃

𝑄
 

 

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: 

𝐸 = −

∆𝑄
𝑄 + 𝑄

2
∆𝑃

𝑃 + 𝑃
2

= −
∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃 + 𝑃

𝑄 + 𝑄
 

𝐸 = −
∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃 + 𝑃

𝑄 + 𝑄
=  −

400 − 200

5 − 10
×

10 + 5

200 + 400
= 1,6(6) 

 

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

𝐸 = −

𝑑𝑄
𝑄

𝑑𝑃
𝑃

= −
𝑑𝑄

𝑑𝑃
×

𝑃

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

𝑄 = 600 − 40𝑝 

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

𝐸 = −
𝑑𝑄

𝑑𝑃
×

𝑃

𝑄
 

𝐸 = −(−40) ×
10

200
= 2 

Para calcular a elasticidade preço da procura no ponto B, devem utilizar-se as 
coordenadas desse ponto: Qd = 400 e P = 5,  

𝐸 = −
𝑑𝑄

𝑑𝑃
×

𝑃

𝑄
 

𝐸 = −(−40) ×
5

400
= 0,5 

 

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: 
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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 < 𝐸 < ∞. 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 < 𝐸 < 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. 

Voltando ao exemplo anterior: 

– no ponto A                   𝐸 = 2 

Se o preço variar 1% em torno do ponto A, a 
quantidade procurada variará 2% em sentido inverso, 
ceteris paribus. 

– no ponto B                   𝐸 = 0,5 

Se o preço variar 1% em torno do ponto B, a 
quantidade procurada variará 0,5% em sentido 
inverso, ceteris paribus. 

– no ponto E                    𝐸 = 1 

                𝐸 = −(−40) ×
7,5

300
= 1 

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

 

EpD Designação da Procura Interpretação 

 

EpD = 0 

 

Procura perfeitamente 
Inelástica 

A quantidade procurada não é de todo 
sensível a variações do preço, pelo que se 
mantém independentemente do preço. 

 

0<EpD <1 

 
 

Procura inelástica 

A quantidade procurada é pouco sensível a 
variações do preço, ie, a variação percentual 
na quantidade é inferior à variação percentual 
do preço. 

 

EpD = 1 

 

Procura com elasticidade 
unitária 

A variação percentual da quantidade 
procurada é igual à variação percentual do 
preço, ie, variam na mesma medida. 

1<EpD < ∞ Procura elástica A quantidade procurada é muito sensível a 
variações do preço, ie, a variação percentual 
na quantidade é superior à variação 
percentual do preço. 

EpD = ∞ Procura perfeitamente 

Elástica 

A quantidade procurada é infinitamente 
sensível a variações do preço, pelo que a um 
determinado preço os consumidores estão 
dispostos a adquirir qualquer quantidade. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EpD = ∞, ou seja, ao preço P* os 
consumidores estão dispostos a adquirir 

qualquer quantidade do bem. 

 

A EpD = 0, ou seja, os consumidores 
adquirem a quantidade Q*para 

qualquer nível de preços. 
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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: 

𝑒 =

∆𝑄
𝑄

∆𝑝
𝑝

=
∆𝑄

∆𝑝
×

𝑝

𝑄
 

 

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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𝒆𝒙𝒚 Classificação dos bens 

> 0 Bens sucedâneos – uma variação no preço de um bem induz uma 
variação com o mesmo sinal na procura do outro bem 

< 0 Bens complementares – uma variação no preço de um bem induz uma 
variação de sinal contrário na procura do outro bem 

= 0 Bens independentes - uma variação no preço de um bem não induz 
qualquer variação na procura de outro bem 

 
  



Página 12 de 19 
 

2. A OFERTA 

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, 

QSx = f(px, pf.p.,  p1, p2, …, T,…) 

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 
T – tecnologia 
 

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: 

QSx = f(px)      ceteris paribus 
onde  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S 
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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 DE MERCADO  

A curva da oferta de mercado, Q  , 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: 

𝑄 = 𝑞  

 

onde  𝑞   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. 



Página 14 de 19 
 

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.  

 

Graficamente, 

 

 

                               

 

 

 

 

A ELASTICIDADE  

 

A ELASTICIDADE 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, 𝐸 , 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. 

 

AUMENTO DA OFERTA DIMINUIÇÃO DA OFERTA 
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𝐸 =

∆𝑄
𝑄

∆𝑃
𝑃

=
∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃

𝑄
 

 

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

𝐸 =

∆𝑄
𝑄 + 𝑄

2
∆𝑃

𝑃 + 𝑃
2

=
∆𝑄

∆𝑃
×

𝑃 + 𝑃

𝑄 + 𝑄
 

 

No caso de as variações serem contínuas ou infinitesimais, a elasticidade designar-se-á, 
elasticidade ponto: 

𝐸 =

𝑑𝑄
𝑄

𝑑𝑃
𝑃

=
𝑑𝑄

𝑑𝑃
×

𝑃

𝑄
 

 

sendo a expressão analítica da curva da oferta: 

𝑄 = 10𝑝 − 50 

Se se pretender calcular a elasticidade preço da oferta no ponto com as coordenadas  

Qs = 100 e P = 15  

𝐸 =
𝑑𝑄

𝑑𝑃
×

𝑃

𝑄
 

𝐸 = 10 ×
15

100
= 1,5 

– no ponto                     𝐸 = 1,5 

Se o preço variar 1% em torno do ponto, a quantidade 
oferecida variará 1,5% no mesmo sentido, ceteris 
paribus. 

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

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. 
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Sistematizando: 

EpS Designação da Oferta Interpretação 

 

EpS = 0 

 

Oferta perfeitamente 
inelástica 

A quantidade oferecida não é de todo 
sensível a variações do preço, pelo que se 
mantém independentemente do preço. 

 

0<EpS <1 

 
 

Oferta inelástica 

A quantidade oferecida é pouco sensível a 
variações do preço, ie, a variação percentual 
na quantidade é inferior à variação percentual 
do preço. 

 

EpS = 1 

 

Oferta com elasticidade 
unitária 

A variação percentual da quantidade 
oferecida é igual à variação percentual do 
preço, ie, variam na mesma medida. 

1<EpS < ∞ Oferta elástica A quantidade oferecida é muito sensível a 
variações do preço, ie, a variação percentual 
na quantidade é superior à variação 
percentual do preço. 

EpS= ∞ Oferta perfeitamente 

elástica 

A quantidade oferecida é infinitamente 
sensível a variações do preço, pelo que a um 
determinado preço os vendedores estão 
dispostos a vender qualquer quantidade. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A EpS = 0, ou seja, os vendedores 
oferecem a quantidade Q*para qualquer 

nível de preços. 

 

 

A EpS = ∞, ou seja, ao preço P* os 
vendedores estão dispostos a vender 

qualquer quantidade do bem. 

Q* 
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3. O EQUILIBRO DE MERCADO 

 

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 

  

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. 
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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 

 𝒒𝒔 > 𝒒𝒅                 EXCESSO DE OFERTA : igual a qs – qd = c – b  

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 

 𝒒𝒅 > 𝒒𝒔                 EXCESSO DE PROCURA : igual a qd – qs = d – a  

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. 
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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): 

– para   𝑷 > 𝑷𝒆  

quantidade transacionada = Qd  

– para   𝑷 > 𝑷𝒆  

quantidade transacionada = Qs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Quantidade 
transacionada 


