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Introdução à Microeconomia

Introdução à Microeconomia

• A microeconomia estuda como os preços dos bens 
e serviços são formados através da interação entre 
compradores e vendedores

• Exemplos de questões microeconômicas:

– O que acontecerá com a demanda (procura) por 
chocolate se seu preço subir 10%?

– Por que a demanda da gasolina não cai quando seu 
preço sobe?

– Se uma única empresa dominar um mercado, ela poderá 
praticar os preços que quiser?
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Modelos microeconômicos

• A microeconomia utiliza modelos (simplificações da 
realidade) para explicar seus princípios

• Um dos modelos mais importantes da microeconomia é 
o da lei da oferta e demanda

• OFERTA: ótica dos vendedores. A quantidade 
oferecida de um bem ou serviço é a quantidade que os 
vendedores estão dispostos e podem vender.

• DEMANDA: ótica dos compradores. A quantidade 
demandada de um bem é a quantidade deste bem que 
os compradores desejam e podem comprar 

Lei geral da demanda (modelo 
microeconômico)

• A quantidade demandada varia inversamente com 
o preço, permanecendo constantes (CETERIS 
PARIBUS) a renda do consumidor, os preços dos 
demais produto ou serviços e demais fatores de 
influência na demanda.

Preço       Quantidade    

Preço       Quantidade    

Lei geral da demanda

• 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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Elasticidade-preço da demanda

• Exceção ao modelo: nem sempre um aumento no 
preço irá gerar uma queda na quantidade demandada 
de um bem. Esses são os produtos com baixa 
elasticidade da demanda: 

– ELASTICIDADE: medida de como compradores
reajem a uma mudança nos preços de um bem

• Bens de baixa elasticidade: itens de primeira 
necessidade e que não possuem substitutos próximos. 
Nesses casos, um aumento nos preços não deve gerar 
queda significativa na demanda.

– Exemplos: sal, combustível, água, pneus. 

Outros fatores que afetam a 
demanda

• Embora o modelo geral da demanda coloque o preço 
como principal fator de influência na demanda por um 
bem, podemos listar outros fatores secundários para a 
microeconomia:

• Renda do consumidor

• Preço dos bens relacionados (substitutos e 
complementares)

• Gostos e preferências

• Outros fatores: expectativas, localização, condições de 
crédito, sazonalidade.

Ótica utilitarista e princípio da 
racionalidade

• Pressuposto microeconômico: ÓTICA UTILITARISTA (as 
pessoas apenas demandam os bens que lhe são úteis)

• Assim, o preço de um bem não se forma apenas pelo seu 
custo, mas PRINCIPALMENTE pela sua demanda, isto é, 
pela utilidade que esse bem representa ao consumidor

• Além disso, a economia pressupõe que as pessoas e 
empresas são sempre RACIONAIS em suas escolhas (não 
há influência de impulsos ou sentimentos)

• Nesse sentido as pessoas estão sempre buscando 
maximizar sua utilidade e as empresas sempre buscando 
maximizar seus resultados
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Estruturas de mercado

• A lei da demanda funciona muito bem na determinação 
dos preços quando há bastante concorrência no 
mercado ou quando trata-se de produtos supérfluos.

• Nessas situações, o comprador tem como deixar de 
comprar ou procurar outro fornecedor

• Porém, nem todos os mercados estão estruturados 
dessa forma.

• O quadro a seguir ilustra alguns tipos de estruturas 
de mercado.

Estruturas de mercado

Alto. OBS: se for 

oligopólio de produtos 

homogêneos, pode 

haver formação de 

cartel

Baixa (mesmo 

havendo 

diferenciação, há 

substitutos)

Não há barreiras. Há barreiras Há barreiras Não há barreiras.

Homogêneo ou 

diferenciado Diferenciado

Só há uma empresa Pequeno Grande

3. Poder individual da 

empresa para 

determinar o preço

1. Número de 

concorrentes

2. Produto

5. Barreiras à entrada 

de novas empresas

Homogêneo (idêntico) Não há substitutos

Muito grande

O preço é exógeno 

(dado pelo mercado)

Muito alto 

(principalmente se 

não houve 

regulamentação 

governamental)

Características
Concorrência

perfeita
Monopólio Oligopólio

Concorrência
monopolística

Introdução à Macroeconomia
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Introdução à Macroeconomia

• A macroeconomia é a área da economia que estuda a 
atividade econômica como um todo (nível agregado e 
não individualizado ou focado em mercados específicos). 

• Exemplos de questões macroeconômicas:

– Como a taxa de juros do país influencia a economia?

– A taxa de desemprego no país aumentou nos últimos
anos? Quais as causas?

– O atual nível de inflação é preocupante? Por que?

– Quanto o PIB vai crescer este ano? Por que?

Introdução à Macroeconomia

• Os estudo macroeconômicos são fruto da teoria 
keynesiana, de John Maynard Keynes.

• Essa teoria previa que uma economia poderia 
permanecer abaixo da sua capacidade, com taxas 
de desemprego altas, se deixadas sob a condução 
do livre mercado (mão invisível). 

• Nesse sentido, Keynes propôs intervenções 
estatais na economia com o objetivo de estimular 
o crescimento e reduzir o desemprego 

Ciclos econômicos

• A macroeocnomia considera que as economias, 
historicamente, passam por momentos de crise e 
prosperidade ao longo

dos anos.

• Esse movimento é 

conhecido como 

“ciclos econômicos”
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Objetivos de políticas macroeconômicas

• Com base na teoria Keynesiana, o governo observa 
esses movimentos cíclicos para tomar decisões de 
políticas macroeconômicas, visando os seguintes 
objetivos:

– Crescimento econômico (PIB) e do emprego

– Controle do nível geral de preços (inflação)

• Existem outros objetivos complementares, como
equilíbrio nas contas externas e boa distribuição de 
renda.

Inflação

• A inflação pode ser definida como um aumento contínuo e 
generalizado no nível geral de preços em uma economia. 
A inflação é combatida porque corrói o poder de compra 
das pessoas (os preços sobem mais do que a renda)

• Tipos de inflação:

– inflação de custos: ligada ao lado da oferta. Exemplo: 
aumento no custos da matéria-prima faz o vendedor 
repassar os preços ao consumidor.

– inflação de demanda: refere-se ao excesso de demanda 
em relação à oferta. Exemplo: existe muita gente querendo 
comprar um produto, fazendo o preço subir.

Instrumentos de política econômica

• Para atingir os objetivos de política econômica, 
o governo utiliza dois principais instrumentos:

• Política fiscal: aumentar ou reduzir impostos e 
aumentar ou reduzir gastos públicos.

• Política monetária: aumentar o reduzir o dinheiro 
em circulação através do aumento ou redução das 
taxas de juros 
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Instrumentos de política econômica

• Quando o governo quer gerar crescimento do 
PIB e do emprego:

– Política fiscal: aumentos dos gastos públicos e redução 
dos impostos

– Política monetária: redução das taxas de juros

• Quando o governo quer controlar a inflação:

– Política fiscal: redução dos gastos públicos e aumento 
dos impostos

– Política monetária: aumento das taxas de juros

Texto base:

GARCIA, M. E; VASCONCELLOS, M. A. S. 
Fundamentos de Economia. São Paulo: Saraiva, 
2009.


