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EQUILIBRIO DE UMA FIRMA MONOPOLISTA. DEMANDA. RECEITA TOTAL E  RECEITA 

MARGINAL 

Seja a tabela de demanda  cuja equation é    Q=10−P 

Preço $10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Source: http://2012books.lardbucket.org/books/economics-principles-v1.0/s13-02-the-

monopoly-model.html 

Problema 1: A partir da tabela, calcular as receitas totais e as receitas marginais e traçar as  

três curvas correspondentes: a curva da demanda, a curva da receita marginal e a curva da 

receita total. SOLUÇÃO:   

CÁLCULO DA RECEITA MARGINAL 
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A CURVA DE RECEITA TOTAL 

 

 

Sendo a  equação da demanda      Q=10−P 
determinar a equação da receita total e a da 
receita marginal. 

Solução 
1) Primeiramente invertemos a equação da 
demanda para obter o preço em função da 

quantidade P=10-Q 
2) Multiplicando o preço P pela quantidade 

Q obtemos a receita total  PQ=10Q-Q2 
3) Para obter a receita marginal derivamos a 
função de receita total obtendo RT’ = Rm 

imediatamente  Rm= 10-2Q 
Verificação. Na curva de  receita marginal 
Rm lemos  que quando Rm=5 a quantidade 
vendida é Q=2,5 . Noutro ponto temos Rm= 0  
quando Q= 5 Logo por geometria obtemos 
(Rm-5/Q-2,5)= (5-0/2,5-5) 
(Rm-5/Q-2,5)= -2  >> Rm-5= -2(Q-2,5) Donde 

Rm= 10-2Q,  a mesma equação obtida 

por derivação. O coeficiente de Rm é sempre 

o dobro do da demanda P=10-Q  
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EQUILIBRIO DE UMA FIRMA MONOPOLISTA  

Equilibrio do 
Monopolista 
LEITURA E 
INTERPRETAÇÃO 
DO GRAFICO 
1) No eixo vertical 
lemos as receitas e 
os custos em 
moeda. 
2) No eixo horizontal 
lemos os níveis  de 
produção 
3) AR é a demanda 
ou curva da receita 
média ou preços 
para do produtor 
4) MR é a receita 
marginal 
5) AC é o custo  
medio ou custo por 
unidade produzida 
6) MC é o custo 
marginal, custo da 
ultima unidade 
produzida 
 

 
GRAFICO DO EQUILIBRIO DE UMA FIRMA 

MONOPOLISTA 
 

 
O monopolista  determina  a produção e o preço 

que lhe proporcionam máximo lucro 
 

O LUCRO MAXIMO É IGUAL A OM x ST 
ou HTxST 

E é o ponto de intersecção do custo marginal 
com a receita marginal MC=MR.  

 

O ponto  E 
determina o nível 
de produção  que 
maximiza o lucro 
 
COMO LER O 
LUCRO  NO 
GRÁFICO 
 
MS é o preço de 
venda  ou receita 
media  lida na 
curva de demanda 
AR. 
MT é o custo 
unitário 
ST = MS –MT é o 
lucro médio ou 
LUCRO POR 
UNIDADE  no nível 
de produção OM. 
OLUCRO MAXIMO     
DO MONOPOLISTA 
igual à   é a AREA 
PSTH   
 
 

Source: http://wikieducator.org/File:MONOPOLY_PROFIT.jpeg 
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Monopólio Puro e Situações de Monopólio 

A pure monopolist in an industry is a single seller. It is rare for a firm to 

have a pure monopoly – except when the industry is state-owned and 

has a legally protected monopoly 

A working monopoly: A working monopoly is any firm with greater than 25% 

of the industries' total sales. In practice, there are many markets where 

businesses enjoy a degree of monopoly power even if they do not have a 25% 

market share. 

 A dominant firm is a firm that has at least forty per cent of their given market 

Price and output under a pure monopoly 

 A monopolist can take market demand as its own demand curve 

 The firm is a price maker but it cannot charge a price that the 

consumers will not bear 

 A monopolist has market power which is the power to raise 

price above marginal cost without fear of losing supernormal 

profits to new entrants to a market 

 In this sense, price elasticity of demand acts as a constraint on 

the pricing-power of the monopolist 

 Assuming that the monopolist aims to maximise profits (where 

MR=MC), we establish a short run price and output 

equilibrium as shown in the diagram below 
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