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A lei da oferta e demanda

Dois reais... ...e noventa centavos

Demanda

• O valor de um bem não se forma apenas pelo 
seu custo, mas também pela sua demanda, isto 
é, pela satisfação que esse bem representa ao 
consumidor (teoria do valor-utilidade)

• Pela ótica utilitarista, todos os produtos
possuem determinado valor de uso (utilidade
para o consumidor) e valor de troca (preço de 
mercado)

O conceito de utilidade marginal

• Esse conceito mostra que enquanto a utilidade total de
um bem é crescente (tende a aumentar para o
consumidor à medida que este adquire maior
quantidade desse bem), a utilidade marginal
(satisfação adicional obtida pelo consumo de mais uma
unidade do bem) é decrescente.

• Ou seja, à medida que a pessoa mais consome
determinado bem, sua utilidade cresce a taxas
decrescentes (cada unidade a mais representa um
acréscimo menor na sua satisfação).
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Utilidade total e utilidade marginal de um 
copo de água

Veja também: o paradoxo da água e do 
diamante

Demanda

• O conceito de demanda está ligado ao 
comportamento do comprador. A quantidade 
demandada de qualquer bem é a quantidade 
deste bem que os compradores desejam e 
podem comprar 

LEI GERAL DA DEMANDA: Pode-se dizer que a 
demanda de um bem é uma função inversa do 

seu preço; ou seja, se o preço do bem 
aumenta, a demanda cai; se o preço do bem 

cai, a demanda aumenta

Demanda

• Isso acontece devido a dois fatores:

- Efeito-renda – quando o preço de um bem aumenta, 
o consumidor perde poder aquisitivo (“fica mais 
pobre” - relativamente) e, portanto, irá reduzir o 
consumo do bem; o inverso ocorrerá se o preço do 
bem diminuir.

- Efeito-substituição – se o preço de um bem 
aumenta e o de outros bens fica constante, o 
consumidor procurará substituir o seu consumo por 
outro bem similar; se o preço diminuir, o consumidor 
aumentará o consumo do bem e diminuirá o 
consumo dos bens similares.

A curva de demanda individual 

• A curva de 
demanda 
individual 
mostra a relação 
entre o preço e a 
quantidade 
demandada de 
um bem por ‘um 
consumidor’, 
ceteris paribus
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A curva de demanda individual e a lei da 
demanda

• A curva de 
demanda possui 
inclinação 
negativa, 
refletindo a lei 
da demanda.

Curva de 
demanda 
individual 

Uma mudança na quantidade
demandada

• Uma mudança
na quantidade
demandada é 
causada por uma
mudança no 
preço do bem, 
que leva a um 
movimento ao 
longo da curva 
de demanda.

Outros fatores que influenciam na 
demanda de um bem

• A demanda de um bem não depende somente do seu 
preço. Outros fatores também influenciam, como: 

A) A renda do consumidor: para bens normais, quanto 
maior a renda da pessoa, maior sua tendência de 
consumo.

Exceção:
- Bens inferiores: Aumenta a renda e o consumo diminui. 

Exemplo: carne de segunda

B) Os hábitos e preferências: De forma geral, a economia 
não tenta explicar os gostos das pessoas como 
determinante da demanda, mas examina o que acontece 
quando os gostos mudam.

Outros fatores que influenciam na 
demanda de um bem

C) O preço de outros bens
• Bens substitutos: São bens similares. Quando a queda 

no preço de um bem reduz a demanda por outro bem, 
dizemos que se trata de bens substitutos. Exemplo: 
Carne bovina e carne de frango

• Bens complementares: Quando a queda no preço de um 
bem aumenta a demanda por outro bem, eles são 
chamados de complementares, que ilustram bens que 
geralmente são usados em conjunto. Exemplo: 
combustíveis e automóveis

D) Outros fatores específicos: efeitos sazonais, 
localização, condições de crédito, expectativas, etc.
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Condição CETERIS PARIBUS

• Apesar de outros fatores, influenciarem na 
demanda por determinado bem, a lei geral da 
demanda considera o PREÇO o principal fator.

• Para isso, considera-se que os outros fatores de 
influência permanecerão constantes, sem se 
alterar. 

Exemplo: Se o preço da carne abaixar, CETERIS 
PARIBUS, sua demanda deve aumentar

O efeito dos outros fatores - além do 
preço - na demanda de um bem

• Suponha que você mude de emprego e sua 
renda aumente. Como esta notícia afeta a sua 
demanda por pizza?

• Se você gosta de pizza, a tendência é que você 
passe a consumir mais desse produto, mesmo 
que o preço da pizza não se reduza. Isso 
desloca a curva de demanda para a direita

O efeito dos outros fatores - além do preço -
na demanda de um bem

• A curva de demanda se DESLOCA em relação 
à sua posição original quando um daqueles 
fatores consideradas constantes (CETERIS 
PARIBUS) se alterar. 

– A curva se deslocará para a direita quando a 
mudança naqueles fatores contribuir para 
aumentar a demanda 

– A curva se deslocará para a esquerda 
quando a mudança naqueles fatores 
contribuir para diminuir a demanda 

O efeito dos outros fatores - além do 
preço - na demanda de um bem

Efeito do 
aumento da 
renda do 
consumidor de 
pizza

A curva de 
demanda é 
DESLOCADA 
para a direita
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Mudanças na curva de demanda

• Mudanças nos
determinantes da 
demanda que não o 
preço do próprio bem, 
causam deslocament
da curva de demanda.

Um deslocamento para a 
direita mostra um 
aumento na
demanda, e um para
a esquerda mostra
um decréscimo na
demanda.

Causas de aumento na demanda

• O bem é normal e a renda aumenta

• O preço de um bem substituto aumenta

• As preferências do consumidor mudam em favor do 
bem

• Os consumidores esperam um preço mais alto no 
futuro

• O preço de um bem complementar diminui

Variações em:
-Renda
-Preços de bens 
relacionados
-Gostos
- Outros

Desloca a curva de 
demanda

Variações no preço do 
próprio bem         

Movimento ao longo 
da curva de
demanda

Síntese dos movimentos na curva de 
demanda

Oferta

• A “oferta” muda o ponto de vista para a ótica 
dos vendedores. A quantidade oferecida de 
qualquer bem ou serviço é a quantidade que os 
vendedores estão dispostos e podem vender.

LEI GERAL DA OFERTA: Pode-se dizer que a 
oferta de um bem é uma função direta do seu 
preço; ou seja, se o preço do bem aumenta, a 

oferta aumenta; se o preço do bem cai, a oferta 
cai
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Oferta do mercado e a lei da oferta

• A curva de oferta 
possui inclinação 
positiva, refletindo 
a lei da oferta.

• Quanto maior o 
preço de bem, 
maior a sua 
quantidade 
ofertada, ceteris
paribus.

Curva
de 
oferta

Uma mudança na quantidade ofertada

Uma mudança na
quantidade ofertada
é causada por uma
mudança no preço
do bem, que causa
um movimento ao
longo da curva de 
oferta.

Uma mudança na oferta

Uma mudança na oferta é 
causada por uma
mudança em qualquer
outra variável que não o 
preço do próprio bem e 
causa um deslocamento
da curva de oferta.

Um aumento na oferta 
significa que a cada preço 
os produtores ficam 
dispostos a vender uma 
quantidade maior.

Mudanças na curva de oferta

Mudanças nos
determinantes da oferta
que não o preço do 
próprio bem causam
deslocamento da curva de 
oferta.

Um deslocamento para a 
direita mostra um 
aumento na oferta, e um 
para a esquerda mostra
um decréscimo na oferta.
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Outros fatores que influenciam na 
oferta de um bem

A) Preço  dos  insumos- Insumos são os fatores 
utilizados na fabricação ou necessários para que 
um bem ou serviço seja ofertado (matéria-prima, 
mão-de-obra, instalações físicas, máquinas, etc.).
Quando o preço de algum desses insumos 
aumenta, a produção se torna menos lucrativa e a 
empresa tende a oferecer menos (oferta diminui). 

B) Outros: avanços tecnológicos (têm a capacidade 
de reduzir custos e melhorar produtividade); 
expectativas, número de vendedores no mercado 
(concorrência); objetivos dos empresários; políticas 
públicas.

Causas de aumento na oferta

-O custo de um insumo diminui

-Um avanço tecnológico diminui os custos de 
produção

-O número de empresas aumenta

-Os produtores esperam um preço mais baixo 
no futuro

-Subsídio

O efeito dos outros fatores - além do 
preço - na oferta de um bem

• Suponha que o preço do açúcar caia.  Como esta 
mudança afeta a oferta de sorvete?

• Como o açúcar é um dos insumos utilizados na produção 
de sorvete, a queda no preço torna as vendas de sorvete 
mais lucrativas. Isso aumenta a oferta de sorvete (mesmo 
sem variar o preço, os vendedores estão estimulados a 
ofertar mais sorvete. Isso desloca a curva de oferta para a 
direita. 
– A curva se deslocará para a direita quando a mudança 

naqueles fatores contribuir para aumentar a oferta 
– A curva se deslocará para a esquerda quando a 

mudança naqueles fatores contribuir para diminuir a 
oferta

Variações em:
- Preços dos Insumos
- Tecnologia, objetivo do 
empresário
Número de Vendedores, etc.

Desloca a curva de 
oferta

Variações no preço do bem                            
Movimento ao 
longo da curva de 
oferta

Síntese dos movimentos na curva de 
demanda
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Equilíbrio de mercado

• Equilíbrio de mercado
é uma situação em 
que, ao preço corrente 
de mercado, a 
quantidade ofertada é 
igual à demandada.

Quando um mercado atinge 
um equilíbrio, não existe 
pressão para mudança 
de preço.

Excesso de demanda: quantidade
demandada em excesso

O excesso de demanda 
ocorre quando os 
consumidores estão 
dispostos a comprar mais 
do que os produtores 
estão dispostos a vender 
a um determinado preço.
Situação em que o preço 
de um bem está abaixo 
do preço de equilíbrio.

Excesso de oferta: quantidade ofertada
em excesso

O excesso de oferta ocorre 
quando os produtores 
estão dispostos a vender 
mais do que os 
consumidores estão 
dispostos a comprar a 
um determinado preço.
Ocorre quando o preço 
está acima do preço de 
equilíbrio.

Equilíbrio e desequilíbrio
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Efeitos no equilíbrio de mercado de mudanças 
simultâneas na demanda e na oferta

Quando a magnitude 
de um aumento na 
demanda é menor 
que a magnitude de 
um aumento na 
oferta, a quantidade 
de equilíbrio 
aumenta e o preço 
de equilíbrio cai.

Efeitos no equilíbrio de mercado de mudanças 
simultâneas na demanda e na oferta

Quando a magnitude 
de um aumento na 
demanda é maior 
que a magnitude de 
um aumento na 
oferta, a quantidade 
de equilíbrio 
aumenta e o preço 
de equilíbrio 
também aumenta.

A lei da oferta e demanda refletindo no preço
dos produtos

Elasticidade

• Uma particularidade sobre a demanda é a 
elasticidade: sensibilidade da demanda de um 
bem com relação às variações dos preços e da 
renda. 

• Elasticidade é uma medida de como compradores
e vendedores reajem a uma mudança nos preços

• A elasticidade nos permite analisar a oferta e a 
demanda com muito mais precisão
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• Exemplo: qual o impacto 
na demanda de um 
aumento no preço da tarifa 
do ônibus urbano?

Elasticidade-preço da demanda

• A elasticidade-preço da demanda mede o aumento
ou diminuição, em percentual, da quantidade
demandada devido a uma mudança percentual nos
preços

• Mede o quanto a quantidade demandada por um 
bem muda devido a uma mudança no preço do bem

Classificação dos tipos de elasticidade 
preço da demanda

• Demanda elástica: quando a variação da quantidade
demandada supera a variação do preço. Ou seja, este produto
tem a demanda bastante afetada pelas mudanças nos preços
(Ed > 1).

• Demanda inelástica: ocorre quando uma variação percentual no
preço provoca uma variação percentual relativamente menor nas
quantidades procuradas. Ou seja, este produto tem a demanda
pouco afetada pelas mudanças nos preços (Ed < 1).

• Demanda de elasticidade unitária: variações percentuais no
preço e na quantidade são de mesma magnitude
(Ed = 1).

Exemplo:

• O que acontece com a demanda por leite 
quando o preço aumenta de R$ 2,00 para 
R$ 2,20?
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Computando a elasticidade preço da 
demanda

Computando a elasticidade preço da 
demanda

• O exemplo anterior mostra que um aumento de 10% 
no preço do leite gera uma queda de 15% na 
quantidade demandada do produto.

• A partir dos resultados no slide anterior, podemos 
afirmar que o leite é um bem de demanda elástica

Como sabemos que é uma queda de 15% ao invés 
de um aumento?

Porque estamos falando de DEMANDA (relação 
INVERSA entre preço e quantidade demandada)

Fatores que influenciam o grau de 
elasticidade-preço da demanda

• Disponibilidade de bens substitutos: quanto
mais substitutos, mais elástica a demanda, pois
consumidor tem mais opções de trocar o
consumo deste bem por outros;

• Essencialidade do bem: quanto mais essencial
o bem, mais inelástica é a demanda, pois o
consumidor não pode deixar de consumi-lo.

Fatores que influenciam o grau de 
elasticidade-preço da demanda

• Importância do bem no orçamento do
consumidor: quanto maior a importância desse
produto (em valores) no orçamento do
consumidor, mas elástica é a demanda

• Horizonte de tempo: quanto maior o horizonte
temporal, maior a elasticidade da demanda, pois
com o passar do tempo, o consumidor pode
buscar formar de substituir o consumo do
produto
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A elasticidade preço da demanda
estimada para produtos selecionados

Produto

Elasticidade
preço da 
demanda

Sal 0,1
Água 0,2
Café 0,3
Cigarros 0,3
Calçados 0,7
Habitação 1,0
Automóveis 1,2
Viagens ao exterior 1,8
Refeições em 
restaurantes

2,3

Viagens aéreas 2,4
Cinema 3,7
Marcas específicas de 
café

5,6

A elasticidade preço da água
(0,20) sugere que um 
aumento de 10% no preço
da água poderia reduzir a 
quantidade demandada em
apenas 2%.

A elasticidade de uma marca
específica de café (5,6) 
sugere que um aumento de 
10% no preço dessa marca
específica poderia diminuir
sua quantidade demandada
em 56%.

Usando a elasticidade para realizar 
previsão de demanda

• Suponha que a elasticidade-preço da demanda de um 
produto seja 0,4 e que o preço aumente 20%. Responda 
qual será o impacto da demanda.

Ed = 0,4 = Δ % na quantidade demandada
20%

0,4 = Δ % na quantidade demandada
1                           20%

Δ % na quantidade demandada = 20% x 0,4 = 8%

Resposta: a quantidade demanda cairá 8%.                              
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