
Microeconomia - Prof. Marco Arbex

1

Elasticidades

Microeconomia

Prof. Marco Arbex

E-mail: marco.arbex@live.estacio.br

Blog: www.marcoarbex.wordpress.com

Introdução

Elasticidade = sensibilidade, resposta

- Elasticidade é a alteração percentual em uma variável,
dada uma variação percentual em outra, ceteris paribus.
- Em outras palavras, a elasticidade representa uma
medida de como compradores e vendedores reajem a uma
mudança nos preços

A elasticidade permite analisar os movimentos da oferta e 
demanda com mais precisão

Tipos de elasticidade

• Elasticidade-preço da demanda: variação percentual na
quantidade demandada, dada a variação percentual no preço do
bem, ceteris paribus.

• Elasticidade-renda da demanda: variação percentual na
quantidade demandada, dada uma variação percentual na renda,
ceteris paribus.

• Elasticidade-preço cruzada da demanda: variação percentual na
quantidade demandada, dada a variação percentual no preço de
outro bem, ceteris paribus.

• Elasticidade-preço da oferta: variação percentual na quantidade
ofertada, dada uma variação percentual no preço do bem, ceteris
paribus.

Elasticidade-preço da demanda

• Nesta aula, focaremos na elasticidade-preço da 
demanda

• Questionamentos:

– Qual o impacto de um aumento do preço da tarifa 
do ônibus urbano na sua demanda?

– E qual o impacto de um aumento no preço dos 
ingressos para o cinema na sua demanda?

– Existe diferença entre esses dois exemplos?
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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 (Ed > 1).

• Exemplo: aumento de 10% no preço reduz a demanda em mais
de 10%

-Demanda inelástica: quando uma variação percentual no preço
provoca uma variação percentual relativamente menor nas
quantidades procuradas (Ed < 1).

• Exemplo: aumento de 10% no preço reduz a demanda em
menos de 10%

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

• Exemplo: aumento de 10% no preço reduz a demanda em
exatamente 10%.

Exemplo:

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

Computando a elasticidade preço da 
demanda
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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

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%.
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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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