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prof.dr. darcy carvalho economics. TEXTO GLOSADO.EAE0110.A microeconomia é a parte da teoria econômica que 

se ocupa em explicar a formação dos preços dos produtos e dos fatores de produção ( terra, capital, trabalho). A 

microeconomia divide-se em duas grandes partes, teoria do consumidor e teoria da firma. Na teoria da firma 

estuda-se a teoria da produção e a teoria dos custos. A Microeconomia explica também os tipos de mercado, sendo 

estes divididos em: Monopólios, Monopsónios, Oligopólios, Oligopsónios, Concorrência perfeita e Concorrência 

monopolística. 

Teoria do Consumidor: Estuda as preferências do consumidor, analisando o seu comportamento ou as suas 

escolhas de consumo, dentro de suas restrições orçamentárias. A partir da teoria do consumidor se determina a lei 

da demanda e  as curvas de demanda dos consumidores, cuja soma constitui a curva de demanda do mercado, 

para o produto considerado. A demanda de mercado obedece à lei da demanda: quanto menor o preço de venda, 

maior a quantidade adquirida pelos consumidores. 

 

 

 
 

Teoria da Firma: Estuda a estrutura econômica das empresas,  cujo objetivo é produzir e vender bens maximizando  lucros. Bem 

econômico é qualquer coisa escassa capaz de satisfazer uma necessidade humana.  Lucro por definição é a diferença entre as 

receitas totais das vendas e os custos totais da produção. Se representarmos o lucro pela letra grega pi, temos π = RT-CT. As firmas 

para produzir compram fatores de produção, terra, capital e trabalho, junto às famílias, gerando-lhes renda, na forma de salarios, 

juros e alugueis, e vendem o produto resultante da elaboração dos fatores de produção para os mercados consumidores. Na 

teoria da firma estudamos  diferentes  estruturas de mercado tanto competitivas quanto monopolísticas. Na teoria da firma 

estuda-se também a teoria da produção da qual se deduz a teoria dos custos. A partir da teoria dos custos determinamos a curva 

de oferta de uma empresa. A soma de todas as curvas de oferta, dentro de uma mesma indústria, constitui a oferta do mercado. 

Por indústria entendemos o conjunto de empresas que se ocupam da produção do mesmo produto. A oferta obedece à lei da 

oferta, segundo a qual quanto maior o preço maior a quantidade ofertada de um produto. 
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Gráfico das curvas de custos médios 
e marginal 

A partir do conhecimento do custo 
total de produção de um bem 

deduzimos aritmeticamente o custo 
marginal e os custos médios.  

o formato destas curvas reflete uma 
lei fundamental da economia que 

afeta o uso dos fatores de produção, 
a lei dos rendimentos físicos 

marginais decrescentes. O trecho do 
custo marginal acima do custo medio 
total corresponde à curva de oferta 

da firma 

Teoria da Produção: Estuda o processo de transformação dos fatores de produção adquiridos pela empresa em 

produtos finais para a venda no mercado. Estuda as relações quantitativas entre os insumos ou inputs de fatores 

de produção e as quantidades resultantes do produto final. A partir da teoria da produção, determinamos as 

curvas de custo, que são utilizadas pelas firmas para determinar seus volumes ótimos de oferta. Os custos se 

dividem em fixos e variaveis. 

  
CURVAS DE INDIFERENÇA. PREFERÊNCIAS DO CONSUMIDOR.EQUILÍBRIO DO CONSUMIDOR 

Curvas de indiferença são formadas pelos pontos em um plano onde diferentes combinações de quantidades de 

dois bens geram a mesma utilidade para o consumidor. Assim o consumidor se torna indiferente quanto a essas 

cestas de bens, porque embora diferentes quanto ao conteudo, proporcionam-lhe a mesmíssima satisfação. Quanto 

mais alta a curva de indiferença maior a utilidade das diferentes cestas de bens que a constituem. Por consequência, 

curvas de indiferença jamais podem se cruzar, uma vez que existiria uma ponto no cruzamento onde as utilidades 

das duas curvas seria a mesma, caracterizando uma mesma curva. UM CONJUNTO DE CURVAS DE INDIFERENÇA 

CONSTITUEM UM MAPA DE INDIFERENÇA. No grafico acima, as equações y=(6/x)=1; y= (8/x)+2; y= (75/8x)+ 2,5; y= 

(49/4x) + 3 constituem um mapa de indiferença e a reta ST é a restrição orçamentaria do consumidor. Dentro de 

sua limitação orçamentaria, o consumidor procura atingir a mais alta curva de indiferença. Adquirirá logicamente a 

cesta localizada na tangência da reta orçamentária com essa curva de indiferença. O ponto Q  representa sua mais 

alta satisfação nos limites de sua renda. Q é o ponto de equilíbrio do consumidor. Desse gráfico , variando o preço 

de um dos bens podemos obter-lhe a curva de demanda. 


