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Introdução 

Este livro de exercícios de introdução à Economia foi feito a pensar essencialmente na necessidade 
de complementar os materiais bibliográficos de todos aqueles que se encontram no início da sua formação 
superior em matérias relacionadas com a Ciência Económica. 

Mas façamos, desde já, justiça àqueles que, tanto ou mais do que nós próprios, contribuíram de 
forma decisiva para a realização deste livro: o Professor Doutor José Pereirinha e o Engenheiro Marques 
da Silva. Se é hoje possível levar à prensa este trabalho, eles são os principais responsáveis não só pelo 
apoio e incentivo que sempre nos dispensaram, como pela esmagadora maioria do trabalho aqui presente, 
desde a construção do esquema teórico no qual nos inspirámos à elaboração original de exercícios. Mais 
do que os nossos agradecimentos, aqui fica a nossa homenagem e reconhecimento. 

Toda a matéria aqui presente, incluindo os exercícios que constituem o grosso da obra, resulta do 
trabalho desenvolvido ao longo de seis anos nas disciplinas de introdução à teoria económica - Análise 
Económica I, Economia I e Economia II - dos cursos de licenciatura em Economia e Matemática 
Aplicada à Economia e Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de 
Lisboa.  

Desta forma, este livro destina-se, preferencialmente, à utilização em meios semelhantes àqueles 
para os quais se encontra testado, ou seja, as disciplinas de teoria económica do primeiro ano de uma 
licenciatura em Economia. 

Na elaboração de obras sobre o mesmo tema e com os mesmos objectivos, encontram-se 
normalmente dois tipos de abordagem que julgamos mutuamente exclusivas: uma extensiva, em que se 
tocam todos os pontos considerados relevantes para a formação básica de um economista, mas onde, dada 
a sua abrangência, não é possível o aprofundamento dos conhecimentos de forma a não ser necessária a 
repetição destas matérias em anos posteriores, e uma abordagem restrita a apenas alguns dos temas 
básicos, mas feita de forma a permitir a apreensão mínima dos conceitos instrumentais envolvidos para 
que não seja necessária a repetição, mais aprofundada, da mesma matéria num ano posterior. Optámos, 
conscientes das sua limitações e vantagens, por esta última abordagem. 

Assim, por um lado, o leitor não encontrará aqui matérias importantes como a teoria do 
consumidor, o equilíbrio geral, os modelos macroeconómicos com dinâmica intrínseca ou os problemas 
de desenvolvimento. Por outro lado, encontrará um conjunto de matérias e exercícios com uma 
abordagem que envolve um nível de abstracção, complexidade e rigor que não são muito habituais nos 
manuais e livros de exercícios destinados ao mesmo nível de ensino da teoria económica. 

Então, porque razão apresentar uma obra de mais difícil acesso para o leitor que se inicia no estudo 
da teoria económica? A primeira razão tem a ver com uma opção estrutural de construção dos curricula 
de cursos como aqueles aos quais nos dirigimos: evita-se a entediante repetição de matérias em anos 
sucessivos e permite criar sinergias para as disciplinas que normalmente se seguem nos planos de estudos 
das licenciaturas. A segunda razão prende-se com a constatação de que os manuais utilizados são, muitas 
vezes, de origem anglo-saxónica onde o nível de preparação matemática do aluno médio que entra na 
Universidade é, em geral, muito inferior ao do aluno português. Assim, se temos esta vantagem, porque 
não potenciá-la? Por último, fornece material que complementa esses mesmos manuais para todos 
aqueles, professores e alunos, que não se encontram satisfeitos com aquele de que dispõem. 
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E esgota-se a sua utilização ao nível introdutório a que é primordialmente dirigido? Pensamos, 
modestamente, que não. Não só os anos posteriores de uma licenciatura em Economia, onde a opção 
estrutural de organização dos curricula é diferente, justificam uma segunda leitura, mais aprofundada, 
destes temas básicos, como a constante necessidade de revisão de actualização do economista 
profissional, num mercado de trabalho cada vez mais competitivo, transformam este livro num 
instrumento de trabalho para a sua formação constante. 

E se o leitor não é economista nem o pretende ser? Não escondemos, caro leitor, que caso se 
encontre nesta situação, esta não é a forma mais fácil de tomar contacto com a teoria económica, 
especialmente se possui uma formação matemática abaixo do correspondente ao 12º ano do ensino 
secundário. No entanto, para todos aqueles em que a formação matemática cumpre ou excede este 
mínimo e se interessam, ou necessitam de lidar com questões económicas nos seus estudos ou vida 
profissional (engenheiros, arquitectos, matemáticos, etc.) talvez encontrem aqui uma ponte de 
comunicação que, ao invés de dificultar a apreensão das matérias, lhe permite ler com mais facilidade 
estas "coisas dos economistas". 

Em relação à estrutura do livro, temos duas partes claramente distintas e que podem ser utilizadas 
em cursos separados: a Microeconomia, na primeira parte, e a Macroeconomia, na segunda. As duas têm 
um peso semelhante com dez capítulos destinados a cada uma delas. 

Cada capítulo desta obra é constituído por três partes: 

• uma introdução teórica num máximo de cinco páginas que permite a identificação de 
conceitos e notações, bem como a apresentação dos resultados básicos; 

• um conjunto de exercícios divididos por secções, num mínimo de cinco exercícios por secção; 

• um conjunto de referências bibliográficas onde o leitor pode encontrar o tratamento teórico da 
matéria referente ao capítulo, isto para manuais de grande utilização quer em Portugal, quer no 
estrangeiro, de reconhecida qualidade e edição recente. 

Apesar de cada capítulo constituir um objecto fechado, em si mesmo, existem relações entre estes 
que tornam difícil a utilização separada em contexto de cursos de licenciatura. Assim, caro colega 
docente, aqui ficam as nossas sugestões para grupos de capítulos que devem ser tomados como um todo 
ou, no caso de serem truncados por opção ou necessidade, o corte deve ser feito a partir de um 
determinado capítulo até ao final desse grupo: 
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Grupo Capítulos 
Conceitos e problemas fundamentais em Economia1 1 
Produção, consumo e troca 2, 3, 4 e 5 
Da troca ao mercado2 6 
Microeconomia de curto prazo3 7, 8, 9 e 10 

                                                 
1 Numa separação entre Microeconomia e Macroeconomia, torna-se indispensável a adopção deste capítulo na introdução da 
Macroeconomia. 
2 Dificilmente fará sentido a sua integração num programa de que o próximo grupo não faça parte. 
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É possível a utilização dos capítulos 9 ou 10 num grupo onde estejam os 7 e 8, mas não conste o outro elemento. 



13  Introdução 

 

Introdução à contabilidade nacional 11 e 12 



trodução  14 

O quadro de entradas e saídas4 13 e 14 
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A repartição do rendimento5 15 e 16 
A macroeconomia de curto prazo 17, 18, 19 e 20 

A utilização deste trabalho em contexto de ensino é, pensamos nós, extremamente flexível. Pode ser 
utilizado em regime de separação entre aulas teóricas e práticas, como em aulas mistas. A resolução dos 
exercícios serve para ilustração da matéria teórica, consolidação da apreensão de conhecimentos ou 
preparação para provas de avaliação. A sua resolução tanto pode ser feita na aula pelo docente, como em 
grupo ou individualmente, na sala de aula ou fora dela pelos alunos. 

Chamamos ainda a atenção de que as soluções dos exercícios resolvidos propostos em cada secção 
ou capítulo não devem ser vistos pelo leitor, em especial o aluno, como resposta-modelo às perguntas 
apresentadas. Os exercícios resolvidos servem apenas o fim de proporcionar uma simples ilustração, com 
alguns cuidados pedagógicos, dos passos a ter em conta quando se responde a um determinado problema 
de teoria económica. 

O ritmo para o qual foi testado corresponde, grosso modo, a uma secção por cada semana em que 
existem cerca de 1 a 2 horas de exposição teórica e 2 a 4 horas de trabalho prático na aula. 

A lógica de organização dos exercícios divide-os em três tipos: 

• exercícios de acompanhamento da matéria, que têm por objectivo a ilustração da teoria 
exposta no capítulo; 

• exercícios com resolução, que se aproximam, no estilo, dos exercícios anteriores, mas que 
também incluem alguns que resultaram de provas de avaliação realizadas; 

• exercícios de consolidação da matéria apreendida, que são menos acompanhados, destinados 
a serem trabalhados fora do tempo de aulas e incluem bastantes exercícios que resultaram de provas de 
avaliação. 
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Capítulo 1 - Problemas e Conceitos Fundamentais em Economia 

Enquadramento Teórico 
Vamos iniciar o estudo da teoria económica introduzindo alguns problemas e conceitos 

fundamentais que serão utilizados ao longo de todo este livro. O leitor deverá ter consciência que a 
matéria tratada neste capítulo, apesar de integrado nesta primeira parte dedicada à Microeconomia, não 
limita a sua aplicação a este campo da Ciência Económica e sim, em geral, a todos os seus ramos. 

Chamamos a atenção para o facto de alguma notação introduzida ter de ser, desde já, devidamente 
compreendida e assimilada, sob pena de o leitor ter de estar, permanentemente, a recorrer às suas 
definições que aqui apresentaremos. 

1. Conceitos introdutórios 

Pensamos que é dispensável uma introdução epistemológica à discussão do que é a Ciência 
Económica, dos seus objecto e método(s), ou mesmo da sua existência enquanto Ciência. O leitor poderá 
encontrar toda esta problemática em diversos manuais de teoria económica introdutória6. mas tendo a 
consciência que este debate, apesar de essencial, é muito difícil de introduzir numa primeira abordagem7. 

No entanto, e apesar do atrás exposto, pensamos que é necessário ter algumas ideias sobre o que 
constitui um problema económico e que, portanto, faz parte (ainda que possa não ser exclusiva) do 
objecto de estudo da Ciência Económica. 

• Objecto da Ciência Económica: afectação óptima de recursos escassos a utilizações alternativas. 
Temos duas palavras-chave: escassez, sem a qual não teríamos que nos preocupar em «economizar» 
os recursos de que dispomos8; e alternativas, que implicam sempre decisões de escolha, as quais a 
Ciência Económica procura que sejam as «melhores possíveis». 

• Agente Económico: unidade homogénea de decisão económica. A sua definição varia com o nível de 
análise pretendido e pode, dependendo deste, ser um indivíduo, uma família, uma empresa, uma 
indústria, um ramo de actividade, um sector, uma região, um país, um grupo de países ou mesmo... 
um planeta. 

• Microeconomia: ramo da Ciência Económica que toma como seu campo de análise os problemas 
económicos de agentes individuais quanto às decisões que tomam. Normalmente o seu âmbito de 
análise centra-se no indivíduo, família, empresa, não se alargando, em geral, para além do nível da 
indústria. 

• Macroeconomia: ramo da Ciência Económica que toma como seu campo de análise os problemas 
económicos de agentes agregados quanto às decisões que tomam. Normalmente o seu âmbito de 
análise centra-se nos países, regiões, sectores, não se alargando, em geral, para baixo do nível da 
indústria. 

• Modelo Económico: representação abstracta e simplificada da realidade, através da qual se pretende 
simular as principais características de um sistema gerador de um problema económico. É usual entre 
os economistas utilizar a linguagem matemática, pela sua simplicidade e rigor, no tratamento dos 
modelos económicos. 

• (Um) Bem: realidade independente de um agente individual e cuja utilização permite a este a variação 
da sua utilidade, ou seja, do seu grau de satisfação pessoal. Quando esta variação é negativa, ou seja, 
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quando o agente se sente pior do que antes da utilização do bem, é costume utilizar a designação de 
"mal". 

• (Um) Bem Económico: todo o bem que existe em quantidades finitas, ou seja, é escasso, e cuja 
utilização pode ser feita por mais do que um agente individual, de acordo com as normas socialmente 
aceites pelo grupo em que o agente se encontra inserido.   

2. A dimensão das variáveis económicas 

Nos modelos económicos utilizamos variáveis, normalmente de natureza quantitativa, que 
pretendem medir ou representar efeitos económicos considerados importantes para a análise. No 
tratamento e definição dessas variáveis temos de considerar a forma como estas são medidas e, portanto, 
as unidades que para isso utilizamos. Estas unidades têm duas componentes essenciais: 

• componente "física" estática - a unidade física que utilizamos, dentro de um certo sistema de 
medição, e que permite a correspondência entre uma representação numérica e a realidade que 
pretende representar. Podemos dar alguns exemplos desta componente ligada a algumas variáveis: 

Variável Sistemas de Medição Designação Geral 
quantidade de arroz Quilogramas (kg), Arrobas (@), Libras (lb) Unidades Físicas de Arroz (u.f. Arroz). 

quantidade de leite Litros (l), Centímetros Cúbicos (cm3), Galões 
(gal) 

Unidades Físicas de Leite (u.f. Leite). 

quantidade de tecido Metros (m), Polegadas (in), Pés (ft) Unidades Físicas de Tecido (u.f. 
Tecido). 

quantidade de terra Quilómetros Quadrados ( km2 ), Hectares (ha), 
Acres (A) 

Unidades Físicas de Terra (u.f. Terra). 

quantidade de moeda Escudos (PTE, Esc., $), Dólares Americanos 
(USD, US$, $), Libras (GBP, £) 

Unidades Físicas de Moeda ou 
Unidades Monetárias (u.m.). 

quantidade de trabalho 
humano 

Horas de Trabalho (h trabalho), Dias de trabalho9 Unidades Físicas de Trabalho (u.f. 
Trabalho). 

quantidade de automóveis Número (n ∈|N0 ) de Automóveis Unidades de Automóveis (u.f. 
Automóveis). 

IPC10 Número ( )x ∈|R0
+  sem unidades Número puro. 

• componente temporal - comportamento da variável em relação ao decorrer do tempo. Aqui importa 
considerar que o tempo é, ele também, uma grandeza mensurável para a qual se utiliza um 
determinado sistema de unidades (segundo, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, etc.) a que 
chamaremos genericamente "Unidades de Tempo". Temos os seguintes tipos de dimensão temporal: 

Tipo Exemplo Dimensão Temporal 
Fluxo Produção de Arroz em 1 de Janeiro de 1996 Inversa do tempo (t − 1) ou Por Unidade de Tempo 

(/u.t.). 

Fluxo Integrado Produção de Arroz entre 1 de Janeiro e 15 de 
Março de 1996 

Sem dimensão temporal (t 0 ). 

Stock Quantidade de Arroz em Armazém em 1 de 
Janeiro de 1996 

Sem dimensão temporal (t 0 ). 

Momento 10 h 32 min 17 seg de 1 de Janeiro de 1996 Sem dimensão temporal (t 0 ). 
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Período Intervalo de tempo entre as 0 h 00 min 00 seg de 
1 de Janeiro e as 24 h 00 min 00 seg de 15 de 
Março de 1996 

Do tempo (t1) ou Unidades de Tempo (u.t.). 

Outros tipos Alguns parâmetros de modelos que estudaremos 
ao longo deste livro. 

Dimensões temporais mais complexas. 

Assim, temos que ter em atenção, quando definimos uma variável, que: 

1. a todas as grandezas mensuráveis está associada uma escolha do sistema de unidades, sem o qual a 
expressão numérica desta variável nada representa; 

2. um sistema de unidades implica um conjunto em que há uma componente "física" estática e uma 
dimensão temporal, componentes essas que não se podem utilizar separadamente; 

3. as operações matemáticas têm que ter em conta a natureza das unidades escolhidas11. 

Ilustremos a dimensão temporal de três variáveis distintas, apesar de relacionadas, através de um 
exemplo gráfico. Vamos supor que um determinado agente se dedica à colecção de pedras (a que 
chamaremos bem X) que apanha todos os dias. Denominaremos por q tx b g o ritmo a que este agente 
apanha pedras, no dia t (momento t), para a sua colecção expresso, por exemplo, em kg de pedras por dia 
(u.f. X/u.t.). 
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• o ponto A representa o ritmo a que o agente apanha pedras no dia t0 , pelo que representa o valor do 
fluxo de apanha de pedras no momento t0  - expresso em u.f. X/u.t.; 

• a área C representa a quantidade de pedras que foi apanhada entre o dia t0  e o dia t1, pelo que 
representa o valor do fluxo integrado de apanha de pedras no período [t0 , t1] - expresso em u.f. X; 

• a área D representa a quantidade de pedras que o agente dispõe na sua colecção no dia t1
12, pelo que 

representa o valor do stock de pedras no momento t1 - expresso em u.f. X. 

Podemos encontrar uma relação entre os fluxos e os fluxos integrados que é dada por: 

 Q t t q t tx x
t t

t

[ , ] .0 1
0

1

=
=
∑ b g ∆  13, 

em que Q t tx[ , ]0 1  representa o fluxo integrado de apanha de pedras no período [t0 , t1] e ∆t  o "tamanho" 
da unidade de tempo que estamos a considerar (neste caso um dia)14. Assim, podemos interpretar o fluxo 
integrado no período [t0 , t1] como a soma das quantidades apanhadas por dia (produto do ritmo de apanha 
pelo "tamanho" da unidade de tempo considerada). 

Por outro lado, podemos encontrar uma relação entre fluxos integrados e stocks dada por: 

 S t S t Q t tx x x1 0 0 1b g b g= + [ , ]  , 
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em que S tx b g representa o stock de pedras existente na colecção no momento t. Note-se que podemos 
adicionar estas duas quantidades porque se encontram expressas nas mesmas unidades, ao contrário do 
que acontece com os fluxos. Assim, podemos interpretar o stock de pedras como o fluxo integrado desde 
o momento em que o agente iniciou a sua colecção (o momento 0)15. 

3. Uma aplicação: a restrição orçamental 

Vamos aplicar os conceitos que temos vindo a apreender à restrição orçamental referente a um 
determinado bem X (que até pode ser moeda) para um agente, num determinado período [t0 , t1]. Este 
conceito será aplicado, com diferentes hipóteses simplificadoras e diferentes âmbitos, em praticamente 
todos os capítulos que se seguirão, daí a importância da sua compreensão no início do estudo da teoria 
económica. 

• Restrição Orçamental de Bem X para um Agente: identidade contabilística entre o valor total dos 
recursos de bem X, possuído por um agente num determinado período, e a soma do valor total dos 
empregos que este agente lhes possa dar com o desperdício que venha a existir. 

Em primeiro lugar consideremos os Recursos em bem X que o agente tem para esse período: 

• S tx 0b g  o stock de bem X no início do período, ou seja, no momento t0  - expresso em u.f. X; 

• A t tx[ , ]0 1  o fluxo integrado das aquisições de bem X fornecido por outros agentes no período [t0 , t1] 
- expresso em u.f. X; 

• Q t tx[ , ]0 1  o fluxo integrado da produção de bem X pelo agente no período [t0 , t1] - expresso em u.f. 
X. 

Assim, temos que o valor dos recursos de bem X para este agente para o período [t0 , t1] é dado por: 

 REC t t S t A t t Q t tx x x x0 1 0 0 1 0 1, , ,= + +b g  . 

Vamos agora considerar os Empregos que o agente pode dar ao bem X que possui, ainda neste 
período: 

• S tx 1b g  o stock de bem X que o agente deixa para o início do período seguinte, ou seja, o final deste, 
o momento t1 - expresso em u.f. X; 

• F t tx[ , ]0 1  o fluxo integrado dos fornecimentos de bem X a outros agentes no período [t0 , t1] - 
expresso em u.f. X; 

• U t tx[ , ]0 1  o fluxo integrado das utilizações de bem X pelo agente no período [t0 , t1] - expresso em 
u.f. X. 

Assim, temos que o valor dos empregos de bem X para este agente para o período [t0 , t1] é dado 
por: 

 EMP t t S t F t t U t tx x x x0 1 1 0 1 0 1, , ,= + +b g  . 

Por último temos a identidade fundamental que nos dá a restrição orçamental em bem X do agente 
no período [t0 , t1] e que é dada por: 

 REC t t EMP t t DES t tx x x[ , ] [ , ] [ , ]0 1 0 1 0 1= +  , 

em que DES t tx[ , ]0 1  representa o fluxo integrado de desperdício de bem X durante o período em análise. 
 



Problemas e conceitos Fundamentais em Economia 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Identificar o objecto da Ciência Económica. 

2. Distinguir conceptualmente entre bem e bem económico. 

3. Considerar a importância teórica do sistema de unidades na definição de uma variável 
económica. 

4. Compreender os conceitos de stock, fluxo e fluxo integrado como aspectos fundamentais da 
medição em Economia. 

5. Utilizar, de forma articulada, as linguagens verbal, gráfica e matemática. 

6. Compreender o conceito de restrição orçamental de um bem para um agente. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

  

Exercício 1.1.1. 

Em Economia, a definição de bem, tal como a de bem económico, é não um assunto pacífico e 
depende quer de aspectos técnicos quer do próprio sistema de valores culturais que caracterizam o 
funcionamento das instituições de uma dada sociedade. Neste exercício, que trata precisamente dos 
aspectos diferenciadores entre bem e bem económico, a discussão das várias alíneas não tem uma resposta 
"exacta"16 e, pelo contrário, é até polémica, isto é, depende de juízos de valor. O interesse desta 
discussão, no início de um livro de exercícios de Introdução à Economia, encontrará eco ao longo dos 
capítulos que se seguirão, designadamente, quando, no capítulo 6, se aprofundar a noção de mercado de 
um bem e dos direitos de propriedade plena  como condição para a existência de um mercado. 

Suponha que, no estado actual do conhecimento em Medicina, é possível a transplantação de um 
rim humano (um ser humano pode receber o rim de outro ser humano), mas que não é possível a 
transplantação entre espécies (não é tecnicamente possível a um ser humano receber um rim de um 
animal). Para determinar em que medida se pode considerar que o rim humano constitui um bem, 
económico ou não, vamos considerar várias situações: 

a) Suponha, em primeiro lugar, que estamos num país em que as leis e os costumes, influenciados 
por concepções religiosas, por exemplo, não permitem a transplantação de órgãos. Nesta situação social o 
rim é um bem? Justifique a sua resposta, apresentando os argumentos que a fundamentam. 

b) Suponha, em segundo lugar, que estamos num país em que é autorizada a colheita de órgãos em 
cadáveres para a transplantação. Neste país o rim é um bem? E é um bem económico? Discuta, 
enunciando claramente os argumentos que suportam a sua opinião. 

c) Suponha, em terceiro lugar, que estamos num país em que é autorizada também a doação de 
órgãos entre vivos (por exemplo, entre membros da mesma família), mas em que não é autorizada a 
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venda desses órgãos. Neste caso considera que o rim constitui um bem? Justifique a sua resposta e, em 
função dela, determine o carácter económico desse bem. 

d) Suponha, em quarto lugar, que também é autorizada a venda de órgãos entre vivos. Numa si-
tuação dessas é possível considerar que o rim é um bem económico? Justifique a sua resposta. 

e) Perante a análise das alíneas anteriores discuta a veracidade da seguinte afirmação: "Pelo menos 
em certos casos, a classificação de uma coisa como bem e ainda mais como bem económico, depende das 
instituições sociais onde essa classificação é adoptada". 

Exercício 1.1.2. 

Considere a existência de um determinado bem - o bem H - sobre o qual dispõe da seguinte 
informação: 

• stock inicial do bem H no momento t0; 

• produção do bem H, medida em unidades de fluxo; 

• utilização total do bem H, medido igualmente em unidades de fluxo. 

a) Explicite rigorosamente em que tipo de unidades são medidas cada uma das grandezas 
indicadas na introdução do exercício. 

Suponha que pretende determinar o stock existente do bem H num momento t1, posterior ao 
momento t0. Para o determinar, proceda cuidadosamente em três passos, correspondentes ao conteúdo das 
três alíneas seguintes. 

b) Determine a quantidade produzida do bem H entre t0 e t1, e indique as unidades em que deve 
ser medida. 

c) Indique a quantidade total utilizada do bem H entre t0 e t1, e indique as unidades em que deve 
ser medida. 

d) Determine o stock do bem H existente em t1, depois de verificar se as operações matemáticas que 
pretende fazer são correctas, em termos de unidades. 

e) A partir do que fez nas alíneas anteriores, e com base na identidade fundamental entre 
empregos e recursos dada pela restrição orçamental do bem H no período [ t t0 1, ], determine uma equação 
que lhe permita relacionar o stock inicial com o stock final (nos dois momentos extremos do intervalo de 
tempo), tendo em atenção a produção e a utilização total do bem H durante o período. Considere, por 
hipótese, que não existe desperdício do bem no período considerado na análise. 

f) "Inverta" agora o resultado a que chegou na alínea anterior, isto é, determine como é possível, 
sem saber nem o stock inicial nem o stock final, determinar a variação de existências17 entre os extremos 
do período conhecendo apenas o que se passa durante o período e referindo as unidades em que esta 
variável se encontra expressa. 
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Exercício resolvido 

Exercício 1.1.3. 

Considere um mercado em que se observaram, durante o mês de Abril de 1996, as seguintes 
transacções do bem X, cujas quantidades são medidas em m3: 

• dia 4 de Abril:  170 m3 do produto X; 

• dia 7 de Abril: 45 m3 do produto X; 

• dia 11 de Abril: 80 m3 do produto X; 

• dia 17 de Abril:  

 1) de manhã - 35 m3 do produto X, 

 2) de tarde - 40 m3 do produto X; 

• dia 19 de Abril: 72 m3 do produto X; 

• dia 23 de Abril: 115 m3 do produto X; 

• dia 29 de Abril: 85 m3 do produto X. 

Suponha que este esquema mensal é representativo das transacções que se verificam no mercado 
desse bem, isto é, corresponde ao comportamento médio de um período de 30 dias. 

Com essa informação, e se acha que o pode fazer, determine: 

a) o valor da variável de fluxo, medida em m3 X/dia que representa as transacções nesse mercado; 

b) o valor da variável de fluxo integrado que corresponde às transacções desse produto durante o 
ano de 1996 (e indique as unidades em que a mede). 

Se acha que não pode determinar o que se lhe pede, apresente a sua justificação para isso, e diga 
como poderia determinar uma variável de fluxo que medisse as transacções do produto X 

Solução  

a) A única dificuldade da pergunta reside na interpretação económica do conceito de variável de 
fluxo, no contexto deste exercício. As transacções18 são, pela sua própria natureza, pontuais e têm lugar 
em momentos precisos do tempo, mas que se vão, também, realizando ao longo de períodos de tempo. 
O conceito de variável de fluxo corresponde ao ritmo a que essas transacções se efectuam durante um 
período de tempo. 

Do enunciado, por soma das quantidades transaccionadas do bem X, dadas, sabe-se que as 
transacções realizadas em Abril de 1996 tiveram um valor total de: 

170 + 45 + 80 + 35 + 40 + 72 + 115 + 85 = 642 m3  X 

Mas se este período de 30 dias é representativo, e o enunciado diz que sim, então o ritmo de 
transacções do bem X, expresso em m3 X/dia é naturalmente: 

 642
30

21 4= ,  m3 X/por dia.19 
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b) A variável de fluxo integrado correspondente ao funcionamento deste mercado é obtida pelo 
produto da variável de fluxo, que representa o ritmo das transacções, pela duração do período no qual 
transacções tiveram lugar (tendo presente, naturalmente, a compatibilidade de unidades de tempo na 
medição da variável de fluxo e da medição do período). No nosso caso esse período corresponde a 1 ano, 
ou seja a 366 dias. 

Temos assim que o valor da variável de fluxo integrado das transacções do bem X realizadas no 
período de 1 ano será: 

21,4 × 366 = 7832,4 m3 X. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 1.1.4. 

Considere um bem, o ferro, que é produzido e utilizado numa determinada economia. Sobre esse 
bem, dispõe da seguinte informação: 

• no início do período em que vamos analisar o uso, no dia 1 de Janeiro de 1996, existem em stock 
1500 toneladas desse bem; 

• nos três meses seguintes, a produção desse bem foi a seguinte: 

1) produção média de 120 ton de Fe/dia no mês de Janeiro de 1996; 

2) produção média de 110 ton Fe /dia no mês de Fevereiro de 1996; 

3) produção média de 125 ton Fe/dia no mês de Março de 1996. 

- nesses mesmos três meses, a utilização desse bem foi a seguinte: 

• Utilizado na construção civil: 

1) utilização média de 70 ton Fe/dia no mês de Janeiro de 1996; 

2) utilização média de 60 ton Fe /dia no mês de Fevereiro de 1996; 

3) utilização média de 75 ton Fe/dia no mês de Março de 1996. 

• Utilizado na indústria automóvel: 

1) utilização média de 50 ton de Fe/dia no mês de Janeiro de 1996; 

2) utilização média de 40 ton Fe /dia no mês de Fevereiro de 1996; 

3) utilização média de 85 ton Fe/dia no mês de Março de 1996. 

Sabe igualmente que em 15 de Março de 1996 foram importadas 500 ton Fe, oriundas da Suécia. 
a) Determine os stocks de ferro existentes no final de cada um dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março 
de 1996. Explicite os cálculos que fizer, bem como as unidades que utilizar. Tenha particular cuidado na 
utilização das notações, procurando seguir as que foram apresentadas na introdução teórica deste 
capítulo. 

b) Adicionalmente, informaram-no de que, no mês de Junho de 1996, a produção de ferro foi de 
140 ton/dia, que a sua utilização foi de 150 ton/dia e que em 8 de Junho de 1996 houve uma exportação 
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de 940 ton de ferro para Espanha. Com toda a informação sobre os recursos e os empregos de Ferro no 
mês de Junho que está contida no texto desta alínea, pode determinar a variação de existências entre o 
início e o final do mês de Junho? Se acha que sim, apresente esse cálculo justificando-o 
cuidadosamente. Se, pelo contrário acha que a informação é insuficiente, indique qual a informação 
adicional de que necessitaria bem como a forma como a utilizaria para esse cálculo. 

Exercício 1.1.5. 
 

Indique, justificando de forma sucinta, quais dos seguintes problemas são, essencialmente ou 
maioritariamente, de natureza económica: 

a) o cálculo da estrutura de uma ponte; 

b) a selecção das sementes de trigo mais adaptadas a um certo terreno e clima; 

c) o estudo das variações de preço dos títulos da Bolsa de Valores; 

d) o estudo da evolução da distribuição do rendimento entre zonas rurais e urbanas de um 
determinado país; 

e) o estudo das leis da herança; 

f) a escolha entre um sistema de saúde fornecido pelo Estado e um sistema de saúde privado; 

g) a adesão de Portugal à moeda única; 

h) a decisão sobre o traçado de uma rede de estradas numa determinada zona do país. 

Exercício 1.1.6. 

Comente a seguinte frase: "Portugal, dado o seu clima e devido à existência de salinas em 
abundância produz muito mais sal do que aquilo que necessita. Isso implica então que, em Portugal, o sal 
não deve ser considerado um bem económico". 

Exercício 1.1.7. 

Comente e discuta a conclusão da seguinte frase (aceite como certa a parte inicial da frase): "Até 
recentemente não havia venda de betão pré-fabricado. O betão era fabricado à medida das necessidades, 
nos próprios locais das obras. Actualmente o betão pré-fabricado já existe sendo vendido e transportado 
em camiões próprios. Isto significa que o betão, que não era um bem económico, passou a sê-lo". 

Exercício 1.1.8. 

Discuta, em não mais de 200 palavras, a seguinte afirmação: "A previsão em Economia é sempre 
imprecisa, pois os modelos que lhe servem de base nunca contemplam todas as determinantes do 
comportamento dos seres humanos". 

Exercício 1.1.9. 

Suponha que o crescimento de um indivíduo pode, em média, ser descrito da seguinte maneira: 

 • uma criança nasce, em média, com 50 cm; 
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 • a criança cresce, inicialmente, a um ritmo muito grande, mas a partir de cerca dos oito anos, 
a um ritmo menor, até alcançar a sua altura máxima cerca dos 20 anos; 

 • a altura é constante entre os 20 e os 60 anos; 

 • a partir dos 60 anos a altura diminui ligeiramente, até à morte do indivíduo, que tem lugar 
cerca dos 75 anos. 

 a) Exprima, em linguagem gráfica, o que acima se encontra descrito em linguagem literária. 

 b) Exprima em linguagem matemática o que acima se encontra descrito em linguagem 
literária. 

Exercício 1.1.10. 

A evolução temporal do peso de um fardo de bacalhau fresco posto a secar é dada pela seguinte 
equação matemática, em que z é o peso do fardo de bacalhau, medido em kg, t é o tempo (por exemplo, 
dia) e os restantes parâmetros são constantes positivas: 

 z a b e c t= + −. .
 

a) Analise a equação apresentada e represente-a em termos gráficos de modo a ter uma ideia do 
andamento da curva, tendo o cuidado de escolher convenientemente a disposição das variáveis nos eixos 
de acordo com a natureza da função apresentada, tal como referir nessa representação o sistema de 
unidades utilizado. 

b) Feita essa representação, apresente agora uma breve descrição, por palavras, da evolução do 
peso do fardo de bacalhau traduzido por aquela equação. 

Exercício 1.1.11. 

Embora não se trate de um problema de natureza essencialmente económica, com certeza que tem 
alguma ideia sobre os factores que contribuem para que um determinado aluno, a frequentar um 
determinado curso, possa ter aproveitamento escolar numa determinada disciplina. Tente sistematizar as 
suas ideias sobre este assunto, construindo um pequeno modelo em que utiliza uma função do tipo N 
= f x y z( , , ,...)  em que N é a nota da disciplina e x, y, z,... são as variáveis explicativas que acha 
deverem ser consideradas no modelo. Tente aperfeiçoar a "arquitectura" do seu modelo indicando 
restrições matemáticas para a função que construir. 

 

Conceitos para revisão 

1. Objecto da Ciência Económica. 

2. Agente Económico. 

3. Bem e bem económico. 

4. Microeconomia e Macroeconomia. 
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5. A dimensão das variáveis económicas: sistemas de unidades subjacentes a variáveis de stock, de fluxo 
e de fluxo integrado. 

6. Empregos e recursos de um bem. 

7. Restrição orçamental de um bem para um agente. 
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Capítulo 2 - A Análise das Trocas 
Enquadramento Teórico 
Com os conceitos básicos que introduzimos no capítulo 1, vamos agora dar início ao estudo de um 

dos problemas fundamentais da teoria económica: a troca. Porque razão os agentes trocam bens e 
serviços? Porque é que cada um de nós não produz tudo o que necessita, preferindo especializar-se num 
determinado bem, ou num conjunto deles, e obter os outros por troca? Ganhamos algo com a troca? Que 
papel desempenha o dinheiro? 

A análise das trocas vai-nos ocupar não só este capítulo, como os três seguintes onde 
introduziremos os fenómenos da produção e construiremos uma ponte para o conceito de mercado, ponte 
essa que será consolidada no capítulo 5. 

1. Conceitos introdutórios 

• Troca Directa de Dois Bens (Entre Dois Agentes): cedência voluntária dos direitos de propriedade 
sobre uma certa quantidade (rx ) de bem ou serviço (bem X) por parte de um agente (agente A) a outro 
(agente B), tomando posse, em contrapartida, sobre uma certa quantidade (ry) de outro bem ou 
serviços (bem Y). Deste modo cada agente cede direitos de propriedade sobre: 

 

Agente A Agente B 

uma quantidade rx , expressa em u.f. X  uma quantidade ry , expressa em u.f. Y  

• Preço Relativo do Bem X Medido em Termos do Bem Y: quantidade de bem Y que o agente B cede 
ao agente A em troca de cada unidade do bem X que o agente A cede ao agente B - expresso em u.f. 
Y/u.f. X. Este preço relativo será dado por: 

 p
r
rx y

y

x
, =  . 

Da mesma forma, o preço relativo do bem Y medido em termos do bem X - expresso em u.f. X/u.f. Y 
- será dado por: 

 p r
r py x

x

y x y
,

,

= =
1  . 

Vamos admitir que este(s) preço(s) relativo(s) é(são) dado(s) para os agentes envolvidos: 

 p px y x y, ,=  20 

ou seja, admitir que quaisquer quantidades trocadas destes dois bens sê-lo-ão ao mesmo preço: 

 r p ry x y x= , .    ou de forma equivalente   r p rx y x y= , .  . 

• Troca Indirecta de Dois Bens (Entre Três Agentes): cedência voluntária dos direitos de 
propriedade sobre uma certa quantidade (rx ) de bem ou serviço (bem X) por parte de um agente 
(agente A) a outro (agente C), tomando posse, em contrapartida, sobre uma certa quantidade (rz) de 
outro bem ou serviço (bem Z). Esta primeira troca tem lugar para que seja possível a cedência 
voluntária dos direitos de propriedade sobre a quantidade deste último bem ou serviço (bem Z) ao 
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agente B, tomando posse, em contrapartida, sobre uma certa quantidade (ry) de um terceiro bem ou 
serviços (bem Y). Assim, esta troca indirecta pode ser dividida em duas trocas directas: 

1. do bem X pelo bem Z, entre os agentes A e C; 

2. do bem Z pelo bem Y, entre os agentes A e B. 

• Relação Circular dos Preços Relativos: relação de dependência que existe entre os preços relativos 
de três (ou n) bens, de forma a assegurar que o resultado final seja o mesmo, independentemente de se 
efectuar uma troca directa entre dois bens ou duas (ou n - 1) trocas indirectas envolvendo todos os 
bens. Esta relação estabelece que, no caso de n = 3 e dados dois preços relativos ( px z,  e py z, , por 
exemplo21), o terceiro será dado por: 

 p
r
r

p
r
r

r
rx y

y

x
x y

y

z

z

x
, , .= ⇔ = ⇔  
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2. A moeda 

No caso de um modelo geral com n bens, vamos tratar o caso especial de um deles que é escolhido 
como moeda, possuindo três funções principais22: 

1. Numerário: podemos exprimir os preços de todos os outros n - 1 bens em termos de unidades 
físicas deste bem, ou seja, em termos de unidades monetárias. Assim, podemos observar que cada 
agente necessita de conhecer um número de preços bastante menor para conhecer as condições de 
troca de cada bem: 

• em troca directa existem 
n n. − 1

2
b g  preços relativos independentes23; 

• em troca indirecta existem n - 1 preços relativos em termos de moeda, ou seja, preços absolutos24. 

2. Equivalente Geral das Trocas: cada agente sabe que existe um bem de aceitação geral, que evita a 
situação de ter de procurar alguém que queira comprar o bem que este agente pretende vender e outro 
que pretenda vender o bem que quer comprar, e nas mesmas quantidades. Assim, garante-se a dupla 
coincidência de intenções mais facilmente. 

3. Reserva de Valor: como, nas economias modernas, se escolhe para moeda um bem não perecível 
(no curto prazo), é possível a um agente comprar não só os produtos existentes no presente como 
guardar parte da sua riqueza para consumo futuro. 

• Taxa de Câmbio da Moeda m1  em Termos de m2 : preço relativo do bem m1 medido em termos de 
m2. Normalmente25, as taxas de câmbio são apresentadas "ao incerto", ou seja, de forma a que m1 
corresponde à moeda estrangeira e m2 à moeda nacional26. 

• Preço Absoluto do Bem X: é o mesmo que preço relativo do bem X medido em termos de moeda, ou 
seja, a quantidade de moeda (bem m) que o agente B cede ao agente A em troca de cada unidade do 
bem X que o agente A cede ao agente B - expresso em u.m./u.f. X. Utilizaremos a notação px  para esta 
variável. 

A partir da relação circular dos preços relativos, podemos deduzir a ligação que existe entre preços 
relativos e absolutos: 
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3. As possibilidades de consumo sem troca 

Consideremos o caso de um agente e dois bens: X e Y. Vamos supor que este agente não pode trocar 
nem produzir. Vamos, neste estudo, introduzir a dimensão temporal, passando a ser nossa preocupação 
não um consumo isolado, mas um conjunto de consumos que se repetem com frequência ao longo do 
tempo. 

• Hipóteses Simplificadoras que Vamos Utilizar: 

1. nenhum dos dois bens é stockável (armazenável), tendo a sua disponibilidade ter de ser usada (ou 
desperdiçada) no mesmo período; 

2. os dois bens podem apenas ser utilizados para consumo final. 

• Eficiência na Função Económica K27: impossibilidade de, do ponto de vista da função económica K 
(produção, consumo, disponibilidade), poder usufruir de uma maior quantidade de um bem sem 
deixar de usufruir de uma determinada quantidade de qualquer um dos outros bens. 

• Vector de Disponibilidade do Agente: par ordenado de quantidades de ambos os bens de que o 
agente dispõe de forma regular ao longo do tempo. Matematicamente representaremos este vector 
por: 

 e = e ex y,c h  , 
onde ei  (i = X, Y) representa a disponibilidade do bem i - expressa em u.f. i/u.t. 

Vamos admitir neste capítulo que as dotações são dadas de forma exógena28. Assim, temos: 

 e e e ex x y y= ∧ =  . 

• Conjunto de Possibilidades de Disponibilidade de um Agente (CPD): conjunto dos vectores de 
disponibilidade que são possíveis ao agente atingir. Esse conjunto será dado matematicamente, nas 
condições que acima admitimos, pelo vector exógeno considerado29: 

 e ∈ = = ∧ = ∧ ≥ ∧ ≥CPD e e e e e e e ex y x x y y x y, :c ho t0 0  . 

• Fronteira de Possibilidades de Disponibilidade de um Agente (FPD): conjunto dos vectores de 
disponibilidade eficientes, ou seja, aqueles para os quais não é possível ao agente dispor de uma 
maior quantidade de um bem sem deixar de dispor de uma certa quantidade do outro. Mais uma vez, e 
como só dispomos de um vector de disponibilidade, este corresponderá a: 

 e ∈ = = ∧ = ∧ ≥ ∧ ≥FPD e e e e e e e ex y x x y y x y, :c ho t0 0 . 

Note-se que Error! Objects cannot be created from editing field codes.. 

• Vector de Consumo do Agente: par ordenado de quantidades de ambos os bens de que o agente 
utiliza sob a forma de consumo de forma regular ao longo do tempo. Matematicamente 
representaremos este vector por: 

 c = c cx y,c h , 
onde ci  (i = X, Y) representa o consumo do bem i - expresso em u.f. i/u.t. 
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• Conjunto de Possibilidades de Consumo de um Agente (CPC): conjunto dos vectores de consumo 
que são possíveis ao agente atingir. Este conjunto será sempre limitado pelo CPD (só podemos 
consumir, no máximo, o que dispomos), pelo que é dado matematicamente por: 

 c ∈ = ≤ ≤ ∧ ≤ ≤CPC c c c e c ex y x x y y, :c ho t0 0 . 

• Fronteira de Possibilidades de Consumo de um Agente (FPD): conjunto dos vectores de consumo 
eficientes, ou seja, aqueles para os quais não é possível ao agente consumir uma maior quantidade de 
um bem sem deixar de consumir uma certa quantidade do outro. Analogamente, este conjunto 
corresponde directamente à FPD, ou seja: 

 c ∈ = = ∧ = ∧ ≥ ∧ ≥FPC c c c e c e c cx y x x y y x y, :c ho t0 0 . 

Note-se que FPC CPC⊂ . 

4. As possibilidades de consumo com troca 

Admitamos, agora, que o agente pode trocar dois bens, X e Y com uma entidade abstracta a que 
chamaremos mercado, que comprará tudo aquilo que este pretender de um bem e fornecerá tudo o que 
ele quiser do outro, dado um preço relativo que relaciona os dois bens. 

As quantidades trocadas de cada um dos bens correspondem a variações das disponibilidades, já 
que, para além das dotações regularmente "caídas do céu", o agente pode dispor de mais ou menos 
quantidade de um bem através da troca, ou seja: 

• ∆ei > 0 (com i = X, Y), corresponde a uma compra do bem i; 

• ∆ei < 0 (com i = X, Y), corresponde a uma venda do bem i. 

Assim, temos de redefinir as disponibilidades de cada bem, agora que o agente pode trocar, da 
seguinte forma: 

 
e e e
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Visto que o agente tem de vender um bem para comprar o outro no mercado, e fá-lo ao preço 
relativo que vigora nesse mercado, as quantidades trocadas obedecem à relação: 

 ∆ ∆e p ey x y x= − , .  30.  

Nesta situação, teremos um novo CPD dado pela expressão: 

 e ∈ = − + − ≤ ∧ ≥ ∧ ≥CPD e e e e p e e e ex y y y x y x x x y, : .,c h c h b go t0 0 0 , 

alterando, consequentemente, a FPD, o CPC e a FPC. 

Graficamente, e perante esta nova hipótese de disponibilidades dadas, podemos representar estes 
quatro conjuntos a que nos referimos da seguinte forma: 
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Note-se que, graficamente, o preço relativo do bem X expresso em termos do bem Y é dado por: 

 px y, = − tg αb g 31. 

Podemos também verificar que o CPC sem troca (representado pelo rectângulo [0,ey , B, ex ]) está 
contido32 no CPC com troca (representado pelo triângulo a sombreado), pelo que podemos concluir que: 

 

a troca permite atingir novos vectores de consumo, inatingíveis sem ela. 
 

Secção 1 - Aspectos introdutórios da análise das trocas 

  Objectivos 

 No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 
1. Compreender as hipóteses simplificadoras em que se baseia o estudo introdutório da troca 

directa e descrever economicamente o acto de troca directa, num dado momento, envolvendo dois 
agentes e dois bens. 

2. Apreender os conceitos de disponibilidade e consumo de um bem para um dado agente . 

3. Compreender os conceitos de preço relativo implícito na troca directa e de preço absoluto de 
um bem. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 2.1.1. 

Neste exercício vamos introduzir alguns aspectos gerais do estudo da troca directa entre dois 
agentes, mas vamos considerar a troca como acto isolado no tempo, isto é, as variáveis relacionadas com 
as quantidades trocadas entre os agentes terão, nesta primeira abordagem, uma natureza de stock.33 

Suponha que dispõe da seguinte informação: 

• o agente económico António (A) dispõe, num determinado momento, apenas de um bem - carne 
(que representaremos genericamente por X). A quantidade de que dispõe é de 15 kg de carne; 
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• o agente Bernardo (B) dispõe igualmente, num determinado momento, apenas de um bem, 
outro, vinho (que representaremos genericamente  por Y). A quantidade de que dispõe é de 25 litros 
de vinho; 

• o Bernardo quer naturalmente dispor de alguma carne em vez de só dispor de vinho, enquanto o 
António quer dispor de algum vinho em vez de só dispor de carne. Para isso, depois de 
conversarem, resolvem, de comum acordo, trocar 10,5 litros de vinho por 7 kg de carne (10,5 l 
vinho/kg carne). 

a) Identifique a troca que se estabelece entre os dois agentes, descrevendo-a completamente, isto 
é, indicando qual o bem cedido por cada agente económico envolvido nessa troca, a sua quantidade, 
expressa nas unidades convenientes e o bem adquirido por cada agente incluindo, naturalmente, a 
quantidade adquirida expressa nas unidades convenientes. 

Começaremos por formalizar esta troca recorrendo à linguagem gráfica. Fá-lo-emos com alguma 
lentidão e cuidado, neste primeiro exercício, para que sejam bem isolados os diferentes passos dessa 
formalização. 

b) Escolha uma base para fazer a representação gráfica, isto é, um par de eixos cartesianos e 
sistemas de unidades adequados para representar esta troca. 

c) Nessa representação gráfica indique como é descrita a troca indicada na alínea a). Pense cui-
dadosamente no tipo de descrição gráfica adequada (ponto, linha, recta, superfície, etc.) e justifique a sua 
escolha. 

d) Calcule (matematicamente) o preço relativo da carne em termos de vinho, implícito nesta troca. 
Indique naturalmente, como parte essencial desse cálculo, o sistema de unidades em que este preço se 
encontra medido. 

e) Como a troca a que se refere a alínea a) se encontra descrita na representação gráfica da alínea 
c), é natural que nessa mesma representação gráfica se encontre também, explícita ou implicitamente, 
representado o preço relativo a que se refere a alínea d). Se este preço não se encontra nessa 
representação gráfica, diga porquê. Se pelo contrário se encontra, diga "onde". 

Suponha agora que António e Bernardo acordam que todas as trocas que fizerem entre si se farão 
ao preço relativo implícito na troca indicada na alínea a). Repare que isto quer dizer duas coisas: 

 • em qualquer troca entre os agentes A e B o preço relativo da carne medido em termos de 
vinho (e portanto igualmente o preço relativo do vinho em termos de carne) manter-se-á constante; 

 • as quantidades que os agentes A e B podem trocar estão limitadas pelas quantidades de que 
os agentes dispõem. 

f) Encontre uma representação gráfica para essas quantidades que podem ser trocadas (repare que 
já não é uma troca, mas um conjunto de possibilidades de troca34). Nessa representação deverá ter em 
conta, implicitamente, as limitações quantitativas de troca que acima se indicam. No seu raciocínio 
tenha presente o que se indica na parte final da alínea c). 

g) Analise essa representação gráfica e indique como nela se pode: 

i) verificar que o(s) preço(s) relativo(s) observável(is) nesse conjunto de possibilidades de troca é 
(são) constante(s); 
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ii) medir esse(s) preço(s) relativo(s). 

No entanto, linguagem gráfica não é a única linguagem que é necessário dominar em Economia. A 
linguagem matemática é mais geral e mais potente, e por isso é necessário treinarmo-nos no seu uso. 
Para isso continuaremos a usar o conjunto das possibilidades de troca a que se refere a alínea f). 

h) Represente matematicamente esse conjunto de possibilidades de troca. Para isso represente as 
quantidades de carne que B pode adquirir. Escolha uma notação adequada (que explicitará, dando a 
informação necessária para que seja compreensível) tendo presente que será conduzido a uma expressão 
matemática que apenas terá sentido económico  num determinado domínio. A representação matemática 
completa inclui naturalmente a indicação explícita desse domínio. 

As alíneas que se seguem são um pouco mais difíceis, mas ajudam a testar a compreensão dos 
conceitos associados com a troca que estamos a analisar.  

Continue a supor que estamos numa situação de preço(s) relativos(s) constante(s), mas que o seu 
valor se altera para 1,8 l vinho/kg de carne. 

i) Esta alteração irá naturalmente reflectir-se na representação gráfica a que se refere a alínea f). 
Indique, nessa mesma representação o efeito desta alteração, encontrando formas práticas de identificar a 
parte da representação que se refere às possibilidades de troca antes da alteração do preço relativo, e a 
parte que se refere às possibilidades de troca depois dessa alteração. 

j) Essa alteração irá também, naturalmente, reflectir-se na formalização matemática a que se refere 
a alínea h). Indique as modificações que nessa formalização a alteração de preço vai introduzir. Seja 
cuidadoso ao referir todas as modificações. 

Temos estado a medir as quantidades de carne em kg de carne. No entanto, poderíamos optar igual-
mente por medi-las em arrobas de carne35. Suponhamos assim que passamos a utilizar este novo sistema 
de unidades para a carne. 

k) Introduza uma notação conveniente para representar a medição das quantidades de carne nesse 
novo sistema de unidades, que permita assim distingui-lo do sistema anterior. 

l) Para esse novo sistema de unidades construa a representação gráfica das possibilidades de troca 
(com o preço relativo da troca da alínea a)). Compare esta representação com a representação que fez na 
alínea f). 

m) Para esse novo sistema de unidades, responda ao que se pede na alínea h) e compare os 
resultados a que chega nesta alínea com aqueles a que chegou naquela. 

Exercício 2.1.2. 

Considere que existem apenas quatro bens numa economia, bens esses que se denominarão por X, 
Y, Z e V, e suponha que todos esses bens são trocados a preços constantes, isto é, que em qualquer troca 
que envolva dois bens, o seu preço implícito não depende das quantidades trocadas. 

a) Determine o número total de preços relativos existentes nessa economia. Para o fazer construa 
uma lista exaustiva desses preços, depois de pensar um pouco na notação a empregar, indicando em cada 
caso, as unidades em que estão expressos. 

b) Suponha que o número de bens aumenta de quatro para cinco, e chame ao novo bem W. Refaça 
o que se pede na alínea a) e veja como aumenta o número de preços relativos. Repare que se pede não 
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só em quanto aumenta esse número de preços, mas também uma explicação de como se dá esse 
aumento. 

Neste momento dispomos de dois resultados particulares: o número de preços relativos quando 
existem quatro bens na economia e o número de preços relativos quando existem cinco bens na economia. 
O que nos interessa, no entanto, é a situação geral, isto é o número de preços relativos quando existem n 
bens (em que n pode ser um qualquer número que tenha sentido económico). É o que se pede nas alíneas 
seguintes. 

c) O número de bens é necessariamente um número inteiro e positivo. Explique porque é que, para 
ter sentido a pergunta pretendida (número de preços relativos na economia), o número de bens tem de ser 
necessariamente maior ou igual a dois. 

d) Veja se, por indução matemática, e baseado na passagem de a) para b) consegue determinar o 
número de preços relativos numa economia com n bens (se lhe facilitar o raciocínio, determine, 
adicionalmente, o que sucede quando existem dois e três bens na economia). 

O número de preços relativos cresce "vertiginosamente" com o número de bens. Nas economias 
modernas escolhe-se um método indirecto para obter este número, extremamente elevado, de preços 
relativos. É o que se vai tentar fazer nas alíneas seguintes. Para isso voltaremos ao caso inicial de quatro 
bens na economia. 

e) Suponha agora que se escolhe o bem X para numerário. Indique por palavras suas o que isso 
quer dizer. 

f) Altere a notação dos vários preços, em que isso se justifique, de modo a salientar a passagem de 
X a numerário. 

g) Calcule, explicando o raciocínio económico, os vários preços absolutos que a escolha do bem X 
como numerário "cria" nesta economia. Seja cuidadoso na indicação das unidades em que são expressos 
esses preços absolutos. 

Mas nas economias modernas apenas se conhecem os preços absolutos e não os preços relativos. 
Interessa assim saber se, a partir dos preços absolutos, se podem calcular os preços relativos. É o que se 
vai tentar seguidamente. 

h) Suponha agora que apenas conhece os preços absolutos que determinou na alínea g). Tente 
determinar, exclusivamente a partir desses preços absolutos, todos os preços relativos que indicou na 
alínea a). Isole os diferentes casos, em termos de raciocínio económico, que é levado a tratar. 

i) Pense no caso geral de n bens (e já não no caso de quatro bens). Determine a "poupança" em 
termos de informação que a introdução dos preços absolutos permite. Como sugestão comece por 
pensar que sentido pode dar à expressão "poupança de informação" neste caso, encontre um indicador 
para a medir e calcule esse indicador. 

Para testar a sua compreensão da introdução do numerário, a pergunta seguinte pode ajudar.  

j) Qual é o "preço" absoluto do numerário? (Talvez a consideração das "unidades" possa fornecer 
uma pista). 

Mas do mesmo modo que se escolheu o bem X para numerário, poder-se-ia ter escolhido o bem Y 
(ou outro qualquer). Naturalmente alguma relação deverá existir entre os preços, ambos absolutos, 
expressos em dois numerários diferentes (no nosso caso, X e Y). 
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k) Suponha que em vez de X escolhia Y para numerário. Que sucede aos preços absolutos medidos 
agora no novo numerário? Comece por definir bem uma notação. Não se esquecendo de referenciar os 
sistemas de unidades em que estes novos preços absolutos são medidos. 

l) Deduza matematicamente como passa do preço absoluto de um bem, medido num determinado 
numerário, para o preço absoluto do mesmo bem medido noutro numerário. Analise o resultado obtido, e 
em particular: 

i) interprete economicamente todos os termos da expressão a que chegar; 

ii) verifique a consistência, em termos de sistema de unidades, da expressão obtida. 

Vamos para uma parte mais árdua, cuja compreensão é mais difícil, e que se refere às relações que 
têm de existir, dadas certas hipóteses, entre preços relativos. 

Para isso vamos supor uma economia em que existem 3 agentes (A, B e C) e em que existem 
igualmente três bens (X, Y e Z). Na situação inicial apenas dois dos agentes dispõem dos três bens (os 
agentes A e B) enquanto que o terceiro (C) apenas dispõe apenas do bem X. 

Nas transacções36 entre A e B, que se realizam a preços constantes (no sentido que lhe foi dado no 
início do exercício) observam-se os seguintes preços relativos: 

px y, = 4,8 kg Y /kg X ,  px z, =2 kg Z /kg X , py z, = 0,4 kg Z/kg Y . 

m) O agente económico C vê aqui uma possibilidade de ganho pela troca trilateral. Estude as 
possibilidades dessas trocas (trilaterais) e veja qual é o esquema de troca trilateral que é mais benéfico 
para esse agente C. Verifique igualmente que o benefício económico global é nulo, isto é que o benefício 
de C é compensado exactamente por um prejuízo idêntico suportado pelos outros agentes económicos 
da economia. 

n) Identifique a causa essencial da possibilidade de benefício do agente C. 

o) Supondo que se mantêm os preços px y,  e o px z,  acima indicados,  que alteração se deve dar no  
preço py z,  para que essa alteração "destrua" a possibilidade de benefício para o agente C? 

p) A partir do estudo que fez nestas duas alíneas, estabeleça a relação circular de preços e 
interprete-a economicamente. Indique explicitamente qual é a hipótese, referida na introdução a este 
grupo de alíneas, que lhe está subjacente. 

q) Como exercício puramente matemático que é, portanto, incompleto e inaceitável como ex-
plicação económica, determine a relação circular de preços directamente a partir das definições de preços 
relativos. 

Exercício resolvido 

Exercício 2.1.3. 

Em Economia raramente se verifica que as relações entre os agentes económicos se limitam a actos 
isolados, como estudámos preliminarmente no exercício 2.1.1. Vamos retomar esse exercício numa outra 
perspectiva. Em geral, as trocas caracterizam-se por relações económicas que se mantêm ao longo do 
tempo. No caso da troca os agentes económicos vão dispondo dos bens ao longo do tempo e as trocas 
vão, também elas, realizar-se ao longo do tempo. 
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Suponhamos agora que A e B dispõem, não de quantidades fixas num determinado momento de 
carne e de vinho como na perspectiva do exercício 2.1.1., mas de ritmos fixos de disponibilidades  
desses dois bens (não nos preocupamos agora como é que isso pode acontecer) e que querem igualmente 
trocar entre si, também a um ritmo fixo, esses dois bens.  

Essa suposição implica naturalmente mudanças na análise das trocas desses dois bens entre os dois 
agentes A e B, pois elas passam a realizar-se a um ritmo fixo. 

a) Em que tipo de unidades estão medidas essas quantidades trocadas? Repare que o tipo de uni-
dades é diferente daquele que foi utilizado no exercício 2.1.1. Depois de identificar a diferença, escolha 
uma notação conveniente para essas trocas, explicando o seu significado económico. 

b) Considere que as condições económicas da troca de fluxos (de carne e de vinho) se mantêm 
idênticas às da troca já estudada em termos de stocks (igualmente de carne e de vinho) no exercício 2.1.1. 
Que quer isto dizer? Interprete economicamente esta hipótese. 

c) Determine o preço constante que decorre da interpretação da alínea anterior. Verifique que é 
expresso nas mesmas unidades em que era o preço quando nos interessávamos por trocas de variáveis de 
stock. 

Suponha agora que os ritmos fixos de disponibilidades dos agentes A e B são: 

• o António (A) dispõe de 15 kg carne/semana; 

• o Bernardo (B) dispõe de 25 l vinho/semana. 

d) Represente graficamente a troca de um fluxo permanente de 7 kg carne/semana (cedida pelo 
agente A), por um fluxo permanente de 10,5 l vinho/semana cedidos pelo agente B. Para essa 
representação tenha os cuidados já anteriormente assinalados quanto à escolha do sistema de eixos, 
notação, indicação do sistema de unidades, etc. 

e) No mesmo espírito da alínea f) do exercício 2.1.1., generalize a representação gráfica para o 
conjunto de possibilidades de troca de fluxos permanentes de carne e de vinho que se efectuem ao(s) 
mesmo(s) preço(s) relativo(s) que aquele(s) que se encontra(m) implícitos na troca da alínea d) acima. 

f) Na representação gráfica da alínea anterior como é que : 
i) se verifica que o preço nestas trocas é constante; 

ii) se pode medir (calcular) esse preço. 

g) Formalize matematicamente este conjunto de possibilidades de troca, tendo os cuidados 
necessários para uma correcta formalização do conjunto pedido. 

Vamos agora mudar de enfoque. Na análise da troca não nos concentraremos, como até agora, nas 
quantidades trocadas, mas nas quantidades de que os dois agentes dispõem. A análise será conduzida 
exclusivamente em termos de trocas periódicas e permanentes, isto é, sempre em termos de variáveis de 
fluxo, porque nesta altura o leitor já devem ter clarificado a distinção e as ligações entre actos isolados 
de troca (medidos em variáveis de stock) e a análise das relações permanentes de troca entre dois agen-
tes (medidas em variáveis de fluxo). 

h) Escolha uma notação conveniente para as quantidades, em termos de variáveis de fluxo, que 
cada agente dispõe de cada bem, e indique as unidades em que essas diversas variáveis são medidas. 
Repare que as quantidades trocadas são também fluxos de quantidade dos bens e escolha uma notação 
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para as quantidades trocadas que chame a atenção para a relação entre as quantidades disponíveis antes e 
depois da troca. 

Com este novo enfoque, vamos analisar e descrever de novo as trocas de carne e de vinho entre os 
agentes A e B. Como já fizemos na parte inicial do exercício, usaremos quer a linguagem gráfica, quer a 
linguagem matemática para isso. 

i) Repare, em primeiro lugar que na representação gráfica apenas se pode representar o que sucede 
a um agente. Porquê?  

j) Escolha o agente A, e represente graficamente a sua situação antes da troca  e a sua situação após 
a troca a que se refere a alínea d). Repare que neste gráfico uma troca é representada pela  deslocação de 
um ponto para outro ponto, ao contrário do que anteriormente sucedia em que era apenas necessário um 
único ponto. Verifique que esta representação apresenta as seguintes duas vantagens, que não se 
encontram na representação utilizada na parte inicial deste exercício: 

- esta representação indica explicitamente qual é o agente que cede um determinado bem (por 
exemplo carne) e o agente que cede o outro bem, ou dito de outra forma, para o agente A  sabemos 
qual é o bem cedido e qual é o bem adquirido; 

- esta representação indica a situação do agente quer antes, quer depois da troca. 

k) O preço relativo implícito nessa troca encontra-se representado na construção que foi feita 
acima. Como? 

Considere agora o conjunto de possibilidades de troca do agente A, se realizar trocas ao preço 
implícito na troca descrito na alínea d). 

l) Represente o conjunto de trocas possíveis para o agente A. Tenha em atenção que se trata de uma 
representação indirecta pois a representação gráfica directa é a das quantidades de que  o agente A dis-
põe. 

Mas é necessário habituarmo-nos a passar com facilidade da linguagem gráfica para a linguagem 
matemática. 

m) Formalize matematicamente as possibilidades de troca do agente A, tendo presente nessa 
formalização matemática tudo aquilo que já se disse no exercício sobre os cuidados a ter nessa 
formalização.  

 
Solução  

a) Neste exercício vamos abandonar a análise da troca como acto isolado (em que as quantidades 
trocadas foram tratadas como variáveis de stock) para passar a tratar a troca como fenómeno que tem uma 
dimensão temporal, isto é, vamos considerar que as trocas se fazem com alguma frequência no tempo, a 
um ritmo fixo. Assim, vamos passar a tratar de variáveis de fluxo na análise do fenómeno da troca, em 
que apenas intervêm dois agentes e dois bens. Considera-se que os agentes que intervêm na troca detêm 
uma dada disponibilidade de um bem (ou de ambos os bens) a um ritmo fixo e regular ao longo do 
tempo37 e que efectuam trocas também a um ritmo fixo e regular ao longo do tempo. Deste modo, as 
quantidades trocadas bem como as disponibilidades dos bens por parte dos agentes passam agora a ser 
definidas num sistema de unidades do tipo unidade física de bem por unidade de tempo (u.f. bem/u.t.), 
ou seja, como variáveis de fluxo. Neste exercício o sistema de unidades concreto a utilizar é tal que as 
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quantidades trocadas de bem X (carne), bem como as disponibilidades desse bem, estão expressas em kg 
X/semana, e as quantidades trocadas de bem Y (vinho), bem como as disponibilidades desse bem, estão 
expressas em l Y/semana. Como estamos a tratar agora de variáveis económicas com uma diferente 
natureza temos de propor uma notação diferente para as representar, tal como já foi proposto na 
introdução teórica deste capítulo.  

Vamos considerar que o vector de disponibilidade de bem X e Y para um dado agente seja 
representado por e = ( , )e ex y  em que e i X Yi ( , )=  representa a disponibilidade do bem i, expressa em u.f 
i/u.t. As quantidades trocadas de um bem implicarão uma variação das quantidades de que o agente 
dispõe inicialmente, isto é, das suas dotações de cada bem que, nosso modelo de troca são definidas 
exogenamente: para um dado agente tem-se e ex x=  e e ey y= . Sejam então as quantidades trocadas a um 
ritmo fixo e regular ao longo do tempo, medidas em u.f bem/ u.t, representadas pela notação sx  e sy , 
quantidade trocadas de bem X  e bem Y, respectivamente, e que se encontram expressas, naturalmente, 
nas mesmas unidades que as disponibilidades iniciais.  

A distinção fundamental entre variáveis de fluxo e variáveis de stock, é que as primeiras não têm 
uma dimensão temporal, e representam, neste caso, a descrição do fenómeno da troca ocorrido num dado 
momento, as segundas têm uma dimensão temporal e referem-se à troca como sendo um fenómeno 
regular ao longo do tempo e com uma frequência (ou ritmo) fixa(o). 

b) Isto significa, antes de mais, que cada troca individual mantém o mesmo preço relativo nela 
implícito. Como as condições económicas da troca se mantêm idênticas às descritas exercício 2.1.1., isso 
significa que estamos a admitir que para qualquer troca, vista agora como um fluxo, o preço relativo 
implícito (neste caso estamos a considerar o preço relativo de X em termos de Y): será px y, ,=15 l Y/kg X. 
Contudo, deve ser lembrado que a troca tem agora uma interpretação diferente: durante qualquer período 
de tempo finito, a quantidade de trocada X (no nosso exercício, a semana) mantém com a quantidade de 
bem trocada Y uma proporção constante que não depende do período considerado. Assim, o 
estabelecimento do preço relativo na troca é independente da dimensão temporal que caracteriza o fluxo 
correspondente às quantidades trocadas. Esta é uma conclusão fundamental na análise económica da 
troca. 

c) O preço relativo de X em termos de Y é dado pela expressão: 

 p
s
sx y

y

x
, ,= =1 5 l Y/kg X . 

O preço relativo, não obstante ter-se modificado a natureza das variáveis respeitantes à troca, 
mantém as mesmas unidades que já tínhamos obtido quando estudámos a troca com variáveis de stock. 
Assim, como referimos na alínea anterior, o sistema de unidades em que se exprime o preço relativo 
implícito numa dada troca é independente da dimensão temporal em que se enquadra a troca. 

d) Os ritmos fixos (ou seja, a dotação inicial, fixa, de cada um dos agentes) de disponibilidades dos 
dois agentes são os seguintes: 
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Vamos representar graficamente a troca de um fluxo permanente de 7 kg X/semana por 10,5 l 
Y/semana, traduzido pelo ponto T assinalado no gráfico: 
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Quantidades trocadas de X e Y entre A e B, a um ritmo fixo 
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e) Esta generalização corresponde a distinguir todas as possíveis combinações de quantidades 
trocadas de bem X e bem Y, entre A e B, tendo implícito o mesmo preço relativo, ou seja, o conjunto de 
possibilidade de troca (CPT) para este preço relativo constante. E isso corresponde aos pontos que estão 
sobre o segmento de recta que passa pela origem e pelo ponto ( , ) ( ; , )s sx y → 7 10 5 . Devemos lembrar-nos 
aqui das diferentes limitações decorrentes das disponibilidades iniciais detidas por cada agente, agora a 
um ritmo fixo e permanente. Com esse cuidado, já considerado na resolução da alínea f) do exercício 
2.1.1., a representação gráfica do conjunto de possibilidades de troca resultante da existência deste 
preço relativo é dado, neste espaço, pelo lugar geométrico de todos os pontos sobre o segmento de recta 
OW. 
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Conjunto de possibilidades de troca (fluxo) 
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f) Já vimos antes que: 

 p
s
sx y

y

x
, ,= =1 5 l Y/kg X . 

O preço relativo, constante, é-nos dado graficamente pelo valor numérico da tangente do ângulo α 
que o segmento de recta que nos dá o CPT forma com o eixo das abcissas, uma vez que a proporção entre 
a quantidade trocada de Y e a quantidade trocada de X é sempre a mesma, isto é, a quantidade entregue de 
bem Y para a obtenção de uma unidade de bem X é a mesma, para todas as possíveis situações de troca 
dos dois bens, limitadas pelas quantidades inicialmente detidas (as disponibilidades iniciais) pelos 
agentes. 

g) A mesma generalização é possível utilizando agora a linguagem formal. O conjunto de 
possibilidades de troca, atendendo às limitações das disponibilidades fixas iniciais de cada bem para cada 
um dos agentes envolvidos, pode ser escrito do seguinte modo:  

 s CPT s s s s s sx y y x x y∈ = − = ∧ ≤ ≤ ∧ ≤ ≤( , ): , . ,15 0 0 15 0 22 5n s . 
h) Vamos mudar de perspectiva no estudo da troca daqui em diante. Como se diz o próprio 

enunciado, vamo-nos concentrar agora, não nas quantidades trocadas per se, mas nas disponibilidades 
de bens detidas, de forma regular e a um ritmo fixo, pelos agentes. 

A troca, para um dado agente, altera-lhe as quantidades de que dispõe, inicialmente, de cada bem 
(estamos sempre a supor, nesta parte da matéria, a existência de dois bens). Contudo, a partir da dotação 
inicial de cada bem, um dado agente pode decidir entre diferentes utilizações alternativas: consumir, 
armazenar, doar ou trocar. As quantidades disponíveis de cada bem (definidas como variáveis de 
fluxo), podem resultar da influência de qualquer uma destas formas de alterar as dotações iniciais do 
agente. O primeiro objectivo é ver qual a consequência sobre as disponibilidades de bens de um dado 
agente, resultante da sua decisão de trocar. 
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Temos já bem presente a notação ex  para as disponibilidades de bem X medido em kg X/semana e 
ey  para as disponibilidades de bem Y medido em l Y/semana para um dado agente. 

A decisão de trocar, por parte de um determinado agente, significa alterar as disponibilidades de 
cada um dos bens. A troca provoca uma variação das quantidades disponíveis, também eles fluxos. As 
quantidades trocadas, que denotámos até agora por sx  e sy , enquanto variáveis que alteram as 
quantidades disponíveis de bens dos agentes, correspondem à notação ∆ex , quantidade trocada de bem 
X, medida em kg X/semana (representa uma variação da quantidade disponível de bem X) e ∆ey  
quantidade trocada de bem Y, medida em l Y/semana (representa uma variação da quantidade disponível 
de bem Y) para um determinado agente. As unidades em que está expresso ∆ex  são as mesmas de ex  e as 
unidades de ∆ey  são as mesmas de ey , pois só faz sentido fazer diferenças com grandezas económicas 
expressas nas mesmas unidades. Por outro lado, se, para um determinado agente, ∆ex > 0 , isso significa 
que este está a efectuar uma compra de bem X. Se ∆ex < 0  significa que o agente efectua uma venda de 
bem X, com uma interpretação similar para o caso do bem Y. Empregaremos as notações ∆ ∆e ex

A
y
A,  

respectivamente, para as variações de disponibilidades de bem X e Y, , do agente A e ∆ ∆e ex
B

y
B,  para as 

variações de disponibilidade do agente B. 

A relação entre as quantidades disponíveis antes e depois da troca, no caso do agente A (a análise 
para o agente B é similar) é representada pelo seguinte sistema: 
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Note-se que, neste último sistema, as duas primeiras linhas representam o facto de que um agente 
compra o outro vende e que a variação positiva na disponibilidade de um bem, para um dado agente é, 
ao mesmo tempo, uma variação negativa na disponibilidade desse bem para o outro agente. A terceira 
linha representa a formação do preço relativo como o quociente das quantidades trocadas entre os 
agentes, sempre como uma grandeza positiva, como é óbvio. 

i) Já referimos várias vezes que estamos a descrever a troca com base num modelo muito simples 
em que consideramos a existência de apenas 2 agentes e 2 bens. Por um lado, sendo que agora o enfoque 
é posto nas consequências que a troca tem nas disponibilidades de bens dos agentes nela intervenientes, 
podemos limitar-nos à análise do que acontece a um dos agentes, visto que as consequências da troca 
sobre as disponibilidades do outro agente são "simétricas" em relação ao agente que estamos a analisar. 
Por outro lado, num gráfico bidimensional apenas se pode representar a situação de um agente: por 
exemplo, em abcissa a quantidade disponível de bem X desse agente (e as respectivas variações de 
disponibilidade desse bem causadas pela troca) e em ordenada, a quantidade disponível de bem Y desse 
agente (e as respectivas variações de disponibilidade desse bem causadas pela troca). 

Quando um agente decide trocar uma dada quantidade de um bem, isso significa que vende uma 
quantidade desse bem e, em contrapartida, recebe uma quantidade de outro bem, isto é, compra uma dada 
quantidade do outro bem. Implícito nesta troca está o preço relativo a que essa troca se efectua. No caso 
deste exercício o agente A tem de vender bem X (carne) e o agente B tem de vender bem Y (vinho). Então 
para o agente A a venda de X representa uma variação negativa da sua quantidade disponível de X 
( ∆ey

A < 0) e representa necessariamente, em contrapartida, uma variação positiva da disponibilidade de Y 
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( ∆ey
A > 0) pela compra que efectua desse bem. No caso do agente B temos a situação simétrica: para este 

agente a venda de Y representa uma variação negativa da quantidade disponível de Y (∆ey
B < 0) e 

representa necessariamente, em contrapartida, uma variação positiva da disponibilidade de X ( ∆ex
B > 0 ) 

pela compra que efectua desse bem. 

j) Apresenta-se abaixo o gráfico pedido, relativo ao agente A, agora com menos explicação e 
comentários, deixando ao leitor o cuidado de proceder a uma interpretação atenta da informação nele 
contida. Um bom exercício a sugerir para o seu estudo consiste em repetir um gráfico semelhante mas 
agora para a representação da situação do agente B. 

Agente A: Disponibilidades de bem X e Y antes da troca e após a troca 
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k) O preço relativo implícito na troca encontra-se, de algum modo, legível no gráfico que 
construímos na alínea anterior. Esse preço é-nos dado pelo quociente das quantidades trocadas. Mais 
concretamente, utilizando o conceito de preço relativo de X em termos de Y temos: 

 p
e
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e
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 . 

No gráfico o preço em questão é dado pelo valor numérico da tangente do ângulo α, lido no sistema 
de unidades conveniente (l Y/kg X). 

Note-se que tg β = − px y, . Sendo α β= −180º  equivale a escrever que tg tg ( º )180 − = −β β . Mas 
então, tg tg tg α β α= − ⇔ = − − =( ), ,p px y x y. 

l) Na base deste enfoque, isto é, considerando a descrição da troca a partir do que acontece do lado 
de um dos agentes (temos vindo a tomar o agente A), vejamos como se pode definir o conjunto de 
possibilidades de troca do agente. Deve chamar-se a atenção do leitor para o facto de se estar a 
representar simultaneamente duas variáveis em cada eixo: as quantidades trocadas e as disponibilidades 
de bens (que, justamente, se alteram com a troca), medidas no mesmo sistema de unidades, o que torna 
legítimo a sua representação e leitura conjunta no mesmo sistema de eixos respeitante a um dado agente. 
A representação gráfica desse conjunto é a seguinte:  
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Conjunto de Possibilidades de Troca do Agente A para um preço relativo px y, ,=1 5  l Y/kg X 
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m) A formalização matemática do conjunto de possibilidades de troca, vista do lado do agente A, 
pode ser traduzida da seguinte forma: 
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Note-se que, por hipótese, temos vindo a considerar desde o início do exercício que, o agente A só 
dispõe do bem X para vender e a venda desse bem é representado pela variável −∆eX

A , traduzindo uma 
variação negativa da sua disponibilidade para o agente A. Verifica-se ainda que estamos a utilizar as 
variáveis ( −∆ex

A ) e ( ∆ey
A ), as quantidades trocadas pelo agente A (relembrando a hipótese que vem 

desde o início de que este agente só dispõe de carne como dotação, agora como uma disponibilidade 
regular, pois já estamos a trabalhar com fluxos, que utiliza para a troca). Estas variáveis referem-se às 
quantidades trocadas vistas economicamente como variação de disponibilidades de cada bem e não às 
variáveis de disponibilidade. Há que distinguir entre o conjunto de possibilidades de troca, aquele que 
está representado acima, e o conjunto de possibilidades de disponibilidades que não é aqui pedido e 
que seria definido de forma matematicamente diferente e com uma interpretação económica também 
diferente como veremos no capítulo seguinte, apesar de ter uma representação gráfica semelhante. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 2.1.4. 

Considere uma troca efectuada entre dois agente de 150 kg de arroz (bem X) por 12 kg de carne de 
vaca (bem Y). 

a) Indique o preço implícito nessa troca, exprimindo-o de duas formas diferentes, conforme a 
escolha de unidades. Utilize uma notação conveniente para essas duas formas de exprimir o preço. 

b) Verifique a relação matemática que existe entre estes dois preços. 
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c) Exprima de forma matemática a relação entre quantidades trocadas de arroz e de carne, supondo 
que se mantém o preço da troca já efectuada. 

d) Faça uma representação gráfica da relação matemática anterior. Escolha os dois eixos 
(indicando claramente as unidades em que estão expressos), e interprete economicamente a curva obtida 
tendo em atenção, nomeadamente, o significado da tangente trigonométrica dos ângulos que a curva faz 
quer com o eixo do bem X (arroz) quer com o eixo do bem Y (carne). 

e) Suponha que é informado que, em relação à situação inicial, a carne se tornou mais cara. 
Interprete essa informação: 

i) em termos literários, referindo-se às condições de troca dos dois bens; 

ii) em termos matemáticos, indicando a(s) alteração (ões) a fazer à expressão deduzida na 
alínea c); 

iii) em termos gráficos, indicando a(s) alteração (ões) a fazer à curva traçada na alínea d). 

f) É possível que o preço do arroz em termos de carne e o preço da carne em termos de arroz 
possam subir simultaneamente? Justifique convenientemente. 

Exercício 2.1.5. 

Para testar a compreensão dos conceitos introduzidos nos exercícios anteriores, nomeadamente a 
distinção entre o conceito de preço relativo e preço absoluto de um bem, discuta a veracidade das 
seguintes afirmações, isolando bem as hipóteses que eventualmente esteja a utilizar: 

a) Quando há inflação num país, pode suceder que não haja alteração dos preços relativos nas 
trocas de bens dentro desse país. 

b) Quando há inflação num país, mas essa inflação é acompanhada da manutenção da taxa de 
câmbio com outro país onde não há inflação, então há necessariamente uma alteração dos preços 
relativos das trocas entre os dois países (e se sim, em que sentido é essa alteração?). 

c) Quando não há inflação em nenhum dos dois países, a desvalorização da moeda de um país em 
relação à do outro leva necessariamente à alteração dos preços relativos nas trocas entre os dois países. 

d) Embora os preços dos diversos bens nos diversos países estejam expressos em numerários dife-
rentes, se dispusermos da informação necessária sobre taxas de câmbio entre os diferentes numerários, o 
estudo  das relações comerciais entre os vários países pode ser feito a partir da análise dos preços 
absolutos dos seus bens. 

e) Para a comparação dos salários entre vários países, a comparação dos seus valores absolutos ou a 
comparação dos seus valores expressos num mesmo numerário, tem um interesse muito reduzido. A 
informação essencial é a do preço relativo que existe entre a mão de obra e os bens de consumo. 
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Secção 2 - As possibilidades de consumo de um agente económico com e sem 
troca 

  Objectivos 

 No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 
1. Distinguir entre o significado económico do conjunto de possibilidades de disponibilidade e o 

conjunto de possibilidades de consumo de um agente. 

2. Tratar a aplicação daqueles dois conceitos ao caso em que não existe troca e ao caso em que 
existe troca. 

3. Representar gráfica e matematicamente cada um daqueles conjuntos, interpretando o seu 
significado económico. 

4. Reconhecer e fundamentar as vantagens que a troca representa em termos de possibilidades de 
consumo de um determinado agente. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 2.2.1. 

 Suponha que o agente económico António, que representaremos simbolicamente por A, dis-
põe de dois bens, X e Y. Tenha presente que normalmente em Economia, quando se fala de bens, sem 
qualquer outra caracterização, estamo-nos a referir a bens e serviços 

a) Em primeiro lugar caracterize as diferenças em termos de possibilidade de armazenagem 
(stockagem) - entre os bens materiais e os serviços. 

Como já sabemos, a actividade económica processa-se ao longo do tempo e por isso preocupamo-
nos essencialmente com o ritmo dessas actividades.  

b) De acordo com a observação introdutória desta alínea escolha uma notação para as quantidades 
disponíveis dos dois bens pelo agente A indicando as unidades em que estão expressas. Tenha presente 
que neste exercício apenas nos vamos concentrar no que sucede ao agente A (não referiremos qualquer 
outro agente especificamente) e tente assim encontrar uma notação simplificada, para este exercício, que 
integre esse facto. 

Para se poder utilizar qualquer bem é necessário dispor dele. No entanto, as suas utilizações 
podem ser diversas. Neste exercício concentrarmo-nos-emos em três possibilidades de utilização: 
consumo, troca e armazenagem, quando esta é materialmente possível. 

Vamos supor que o agente A dispõe duma quantidade de bem X cujo valor numérico é dado por 23 
e duma quantidade de bem Y cujo valor numérico é dado por 15. Ambas as quantidades estarão 
expressas no sistema de unidades que escolheu na alínea anterior. 

Vamos proceder a uma análise em termos gráficos e a uma análise em termos matemáticos. 

c) Admitamos, em primeiro lugar, que o agente económico A consome os bens X e Y de que dispõe 
inicialmente. Represente graficamente o conjunto de possibilidades de consumo de A. 
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d) Represente agora, matematicamente, o referido conjunto de possibilidades de consumo de A, 
utilizando uma notação adequada para esse conjunto. 

Vamos agora alargar as possibilidades que o agente A tem em relação ao uso que pode fazer dos 
dois bens de que dispõe. Para ambos os bens, o agente pode consumir parcial ou totalmente cada um dos 
bens. Pode também não consumir, o que não era admitido nas alíneas anteriores, mas não pode ainda 
trocar esses bens com outros agentes. 

e) Determine graficamente, na mesma representação gráfica que usou na alínea c) o conjunto de 
possibilidades de consumo do agente A nestas novas condições de uso dos bens de que dispõe. 

f) Faça igualmente a descrição dessas possibilidades usando a linguagem matemática. 

A nossa análise vai concentrar-se nas possibilidades de consumo do agente A, mas existe outra 
face da mesma moeda, que é o destino dos bens não consumidos e que deve também estar sempre 
presente na análise. Assim, mais difícil é a descrição, gráfica e matemática, do que sucede às quantidades 
dos dois bens que não tenham sido consumidas.  

g) Tente representar o não-uso em consumo de ambos os bens. Tenha presente que a descrição 
dependerá da natureza (bem material ou serviço) de cada um dos dois bens. 

Vamos agora admitir que o agente A pode trocar o bem X por bem Y no mercado, mas que não 
pode trocar o bem Y. Admitamos também que o mercado pode "absorver", a um preço constante px y, = 
1,5 u.f. Y/u.f. X, qualquer quantidade do bem X que lhe seja fornecida por A. 

h) Represente graficamente o conjunto de possibilidades de disponibilidade, para o agente A, dos 
bens X e Y na mesma representação gráfica que utilizou na alínea c). A partir do resultado que obteve 
nesta alínea, interprete o significado preciso da frase: "A troca alarga o conjunto de possibilidades de 
disponibilidade dos bens". 

i) Representa agora matematicamente o conjunto referido na alínea anterior. 

A nossa análise recai sobre as possibilidades de consumo do agente, e como já sabemos, as 
possibilidades de consumo obtêm-se depois de conhecidas as possibilidades de disponibilidade. 

j) Determine graficamente o conjunto de possibilidades de consumo na mesma representação 
gráfica que tem vindo a usar. Compare com o resultado que obteve na alínea e) e interprete o que se quer 
dizer precisamente com a frase "A troca alarga o conjunto de possibilidades de consumo". 

k) Resolva a alínea anterior recorrendo à linguagem matemática. 

l) Com o objectivo de sistematizar os conhecimento adquiridos, explique em cerca de 150 
palavras, supondo que o está a fazer para um leigo na matéria, o sentido preciso da frase " Uma economia 
em que os agentes económicos podem trocar os bens de que dispõem alarga as possibilidades de escolha 
dos cabazes de bens que estes agentes podem consumir". 



 Análise das Trocas 48 

 Exercício Resolvido 

Exercício 2.2.2. 

Consideremos o caso de um modelo económico em que há apenas dois bens, aos quais chamaremos 
genericamente X e Y. Suponhamos que nesse modelo, um determinado agente económico dispõe, 
periodicamente, e a um ritmo fixo, de uma quantidade 10 kg X/semana e de 6 kg Y/semana. 

a) Se o agente não puder trocar nenhum destes bens, identifique as suas possibilidades de 
consumo nessa situação: 

i) em termos literários; 

ii) em termos gráficos (escolha cuidadosamente a representação gráfica); 

iii) em termos matemáticos. 

b) Suponhamos agora que o agente económico pode trocar no mercado bem X por bem Y (ou vice-
versa) quer se trate de uma troca directa, quer se trate de uma troca indirecta (troca de um dos bens por 
moeda e troca de moeda por uma quantidade do outro bem). Suponha que o preço absoluto do bem X é 
px =144$ /kg X e que o preço absoluto do bem Y é py = 1800$/kg Y. Represente matematicamente as 

possibilidades de consumo deste agente, agora que este dispõe da possibilidade de troca. 

c) Analise graficamente as novas possibilidades de consumo que a troca permite a este agente. 

d) Interprete cuidadosamente os resultados a que chegou, e a partir deste discuta as seguintes 
afirmações: 

i) as possibilidades de consumo, para um agente económico, uma vez que pode trocar os bens de 
que dispõe, são mais vastas do que quando não dispõe da possibilidade de troca; 

ii) o alargamento das possibilidades de consumo não depende dos preços absolutos dos bens, mas 
somente do(s) seu(s) preço(s) relativo(s); 

iii) a inclinação da recta que representa a fronteira de possibilidades de consumo em relação ao eixo 
das abcissas representa o(s) preço(s) relativo(s) dos dois bens. 

e) A partir desta análise explique porque é que a inclinação duma recta (quando é negativa), no 
sistema de eixos usado na representação gráfica, pode sempre ser interpretada como um preço relativo. 

f) Para consolidar a interpretação gráfica, desenhe, no espaço que temos vindo a considerar, uma 
recta qualquer que possa ser interpretada como representando um preço relativo entre dois bens. Na 
discussão das diferentes hipóteses que se seguem, separe o que sucede à posição e o que sucede à 
inclinação da recta. 

i) Suponha que o preço absoluto do bem Y aumenta, sem aumentar o preço absoluto do bem X. 
Que sucede à recta? 

ii) Suponha que o preço absoluto do bem X aumenta, sem aumentar o preço absoluto do bem Y. 
Que sucede à recta? 

iii) Suponha que aumentam, na mesma proporção, os preços absolutos do bem X e do bem Y. Que 
sucede à recta?  
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iv) Suponha que aumentam no mesmo valor numérico, os preços absolutos do bem X e do bem Y. 
Que sucede à recta?  

Solução  
a) De acordo com a proposta da introdução teórica a este capítulo, temos as seguintes notações para 

as quantidades disponíveis de cada bem para este agente: ex , para o bem X, expresso em kg X/semana e 
ey , para o bem Y, expresso em kg Y/semana. As quantidades consumidas de cada bem por este agente 
podem ser notadas com cx e cy respectivamente para as quantidades consumidas de bem X, expressa em kg 
X/semana, e de bem Y, expressa em kg Y/semana.38 

A descrição literária consiste em referir que o agente económico pode consumir dois bens e que 
esse consumo está limitado pelas quantidades disponíveis de cada bem, isto é, nem o consumo de X 
poderá ser superior a 10 kg X/semana, nem o consumo de Y poderá ser superior a 6 kg Y/semana. 

Optamos por representar no mesmo sistema de eixos as quantidades disponíveis e as quantidades 
consumidas, escolhendo uma representação gráfica que corresponde à sobreposição de dois diagramas, e 
de acordo com as seguintes regras: 

• em qualquer dos diagramas representaremos no eixo das abcissas quantidades de bem X, quer se 
tratem de quantidades disponíveis, quer se tratem de quantidades consumidas, ambas medidas em 
kg X/semana; 

• em qualquer dos diagramas representaremos no eixo das ordenadas quantidades de bem Y, quer 
se tratem de quantidades disponíveis, quer se tratem de quantidades consumidas, ambas medidas 
em kg Y/semana. 

Tanto num caso como noutro, é pelo facto de os dois tipos de quantidades estarem medidos nas 
mesmas unidades que podemos usar eixos sobrepostos para a sua representação. 

 A representação gráfica terá o seguinte aspecto: 

 

ey cy

ex cx

(kg Y/ semana)

(kg X/semana)

23

15
M

,

; 

• o ponto M (representado no espaço das quantidades disponíveis, isto é, utilizando como variáveis 
medidas nos eixos ex  e ey ) representa as quantidades disponíveis dos dois bens; 
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• a área a sombreado  representa o conjunto das possibilidades de consumo, isto é, cada ponto 
que faça parte dessa área corresponde a um vector possível de consumo do agente económico. Essa 
área (ou, para ser mais correcto, qualquer ponto dessa área) encontra-se representado no espaço 
das quantidades consumidas, isto é, utiliza como variáveis medidas nos eixos cx e cy. 

Um pouco de reflexão mostra que a área de possibilidades de consumo inclui os pontos da fron-
teira, quer se tratem dos pontos da fronteira situados nos eixos coordenados, quer se tratem dos pontos da 
fronteira constituídos pelos segmentos de recta, horizontal e vertical, que se intersectam no ponto M. 

Aparentemente um ponto naquele gráfico, a origem, não faz parte do conjunto de possibilidades de 
consumo (pois corresponde a um "consumo" de 0 kg X/semana e de 0 kg Y/semana) e, na linguagem 
corrente, uma tal situação não corresponderia a um "consumo". No entanto, na linguagem técnica, que 
neste caso particular se afasta da linguagem corrente, este caso é igualmente considerado uma situação 
de consumo: a origem está incluída na área que define as possibilidades de consumo. 

Para a linguagem matemática, reparemos que cada situação de consumo pode ser representada por 
um vector bi-dimensional ( , )c cx y , em que o primeiro elemento representa o consumo do bem X e o 
segundo elemento representa o consumo do bem Y medido nas unidades já referidas acima. Assim, se 
representarmos por CPC1 o conjunto de possibilidades de consumo, temos: 

 c∈ = ≥ ≥ ∧ ≥ ≥CPC c c c cx y x y1 10 0 6 0, :d io t , 
que se interpreta como o conjunto dos vectores bidimensionais tais que o valor do primeiro elemento do 
vector (o consumo de X medido em kg X/semana) está compreendido entre 0 e 10 e o valor do segundo 
elemento do vector (o consumo de Y medido em kg Y/semana) está compreendido entre 0 e 6. 

b) A conclusão essencial da primeira alínea é que, uma vez determinada as disponibilidades dos 
dois bens, as possibilidades de consumo associadas a essa situação são determinadas pelas 
disponibilidades existentes. 

Assim, o que nos interessa calcular inicialmente são as quantidades disponíveis após a troca, sa-
bendo que antes da troca se dispõe de (10; 6) e que a troca se faz a um preço relativo a cujo valor é 
possível chegar a partir dos dados apresentados no exercício (os preços absolutos de ambos os bens). 
Utilizando px  e py como notação para os preços absolutos dados no enunciado, e nas unidades que aí se 
apresentam, temos que o preço relativo de X (arroz) medido em termos de carne (Y), que representaremos 
por px y,  é dado por: 

 p Y Xx y, , /= =
144
1800

0 08 kg kg . 

Escolhamos uma notação para representação da possibilidade de troca que esta alínea permite. Se 
representarmos a diferença entre a quantidade do bem X detida depois da troca e quantidade detida do 
bem X antes da troca por ∆ex , expressa em kg X/semana, essa diferença corresponde à quantidade 
trocada do bem X, sendo que, para este agente, ∆ex > 0 , pois corresponde a uma compra de bem X. 
Naturalmente uma notação e um raciocínio semelhantes podem ser feitos para o bem Y. 

Após a troca, as quantidades disponíveis para o agente que estamos a analisar serão: 

 
e e
e e

x x

y y

= +
= +
RST

10
6

∆
∆ .
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Mas a troca é feita ao preço relativo acima determinado de py x,  = 0,08 kg Y/kg X. Isso significa 
então que há uma relação entre as quantidades trocadas ∆ex  e ∆ey  que é dada por: 

 
∆ ∆
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e

y x y x
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Repare-se, mais um a vez, na necessidade do sinal negativo, cuja interpretação económica é a de 
que em qualquer troca feita pelo agente económico, a natureza da troca do bem X é o simétrico da 
natureza da do bem Y. Ou seja, a uma compra de X corresponde uma venda de Y, e a uma venda de X 
corresponde uma compra de Y. 

Se agruparmos as duas equações que dão as quantidades disponíveis após a troca com a expressão 
que dá as condições da troca temos o sistema: 
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que está, naturalmente, limitado pelas quantidades que é possível trocar. Essa limitação significa que as 
quantidades que este agente pode vender de cada bem são necessariamente inferiores, ou no máximo 
iguais, às disponibilidades iniciais, ou seja que, simultaneamente: 
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Repare-se que não se introduziu explicitamente qualquer restrição no limite de compra de qualquer 
dos dois bens. Implicitamente, a compra de um bem pelo agente é limitada pela venda do outro bem que 
ele tem de dar em troca. 

Mas interessa-nos indicar as restrições em termos de quantidades disponíveis após a troca, para um 
único bem: escolhamos o bem X. É fácil verificar que as restrições no valor de ex  são as seguintes: 

• é maior ou igual a 0. Naturalmente não tem sentido económico uma quantidade negativa; 

• é menor ou igual a 10 + 6 / 0,08 = 85 kg X/semana. Isto significa que o valor máximo da 
disponibilidade de X é aquele que se obtém pela soma da disponibilidade inicial e da quantidade 
que pode obter trocando a totalidade do bem Y que dispõe por X. 

Resolvendo o sistema acima de modo a obter uma expressão em ex  e ey e introduzindo as restrições 
quantitativas indicadas acima teremos então que o conjunto das possibilidades de disponibilidades do 
agente económico é dada pela seguinte expressão que podemos denominar por CPD2: 

 e∈ = + − = ∧ ≥ ≥CPD e e e e ex y y x x2 0 08 6 8 0 85 0, : , ,d io t . 
Mas o que se pede na pergunta é o conjunto das possibilidades de consumo. As possibilidades de 

consumo associadas a cada ponto de disponibilidade são dadas por: 
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e são representadas matematicamente por: 
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  c CPC c c c c c cx y y x y x∈ = + − ≤ ∧ ≥ ∧ ≥2 0 08 6 8 0 0 0, : , ,d io t . 
c) Utilizaremos a mesma representação gráfica que usámos na alínea a). O segmento de recta39 que 

representa as possibilidades de disponibilidade depois da troca e que se encontra limitado pelos pontos B 
e C, é lido no espaço ( e ex y, ). Este segmento de recta passa pelo ponto M das disponibilidades iniciais, e 
faz com a parte negativa do eixo das abcissas um ângulo, cuja tangente trigonométrica tem o valor do 
preço relativo px y, , ou seja, no nosso caso, 0,08 (kg X/kg Y). 

A representação gráfica tem o seguinte aspecto: 
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O conjunto de possibilidades de consumo será determinado do seguinte modo: 

• a cada ponto do segmento de recta que representa as possibilidades de disponibilidade está 
associado um conjunto de possibilidades de consumo que é representado pelo rectângulo cujos 
vértices opostos são constituídos por esse ponto e pela origem; 

• o conjunto de possibilidades de consumo é a união de "todos" esses rectângulos. É intuitivo ver 
que se trata da área que se encontra abaixo do segmento de recta (incluindo o próprio segmento de 
recta e os eixos). 

Esse conjunto corresponde à zona sombreada da figura acima. Por um raciocínio semelhante ao que 
fizemos atrás, essa área inclui a sua fronteira, isto é o próprio segmento de recta, e a parte aplicável dos 
eixos coordenados. 

d) A primeira frase refere-se ao alargamento das possibilidades de consumo quando há possibili-
dades de troca. Quando comparamos as possibilidades de consumo antes da troca com as possibilidades 
de consumo após a possibilidade de troca, verifica-se que: 

• qualquer possibilidade de consumo, quando não se dispõe da possibilidade de troca, é 
igualmente uma possibilidade de consumo quando se dispõe da possibilidade de trocar, o que é 
evidente, pois mesmo que se disponha da possibilidade de trocar, o agente económico não é 
obrigado a trocar; 

• o agente económico, uma vez que dispõe da possibilidade de trocar, tem acesso a possibilidades 
de consumo que não tinha antes de dispor dessa possibilidade, o que pode ser verificado 
comparando por exemplo os gráficos das alíneas a) e c). Note-se que neste último gráfico existem 
pontos (os indicados nas zonas Z1 e Z2) que não constavam das possibilidades de consumo quando 
o agente económico não podia trocar. 
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É fácil de ver que o alargamento das possibilidades de consumo depende apenas da inclinação da 
recta que representa as possibilidades de troca do agente, inclinação essa que, com já se sabe, mede o 
preço relativo dos dois bens. Mas se depende apenas dessa inclinação, depende também daquilo que 
determina essa inclinação. Da teoria já aprendemos que essa inclinação é representativa do preço 
relativo dos dois bens, e não dos seus preços absolutos. Mas a ser assim, isso implica a veracidade da 
segunda afirmação. 

Quanto à terceira frase, consideremos o caso do ângulo que a recta de preços faz com a parte ne-
gativa do eixo das abcissas, e consideremos quaisquer dois pontos sobre ela, os pontos R e S. Se 
interpretarmos o ponto R como uma disponibilidade do agente antes da troca, e o ponto S como a 
disponibilidade depois da troca, teremos que: 
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A quantidade trocada de X ( no exemplo apresentado acima, uma venda) é dada pela diferença entre 
as abcissas dos pontos S e R, donde se conclui que ∆ex < 0 . 

Quantidade trocada de Y ( no exemplo apresentado acima, uma compra) é dada pela diferença entre 
as ordenadas dos pontos S e R, donde se conclui que ∆ey > 0  

Mas o preço relativo do bem X medido em termos do bem Y é o valor absoluto do quociente destas 
duas quantidades. Esse quociente representa a tangente trigonométrica do ângulo α. Mas como esse 
ângulo é igual ao ângulo β que essa recta faz com a parte negativa do eixo das abcissas, esse quociente é 
também igual à tangente trigonométrica desse ângulo. Isso era o que dizia a terceira frase desta alínea, 
cuja veracidade fica assim demonstrada40. 

e) Consideremos uma recta, de inclinação negativa, representada no espaço ( e ex y, ). Não nos 
preocupemos com a posição da recta, mas apenas com a sua inclinação. Pelo raciocínio que fizemos na 
parte final da alínea anterior, e se interpretarmos quaisquer dois pontos sobre essa recta como as situações 
antes e depois da troca, a inclinação indica-nos a proporção em que se troca o bem X pelo bem Y, mais 
correctamente, a proporção entre as quantidades do bem Y do bem X trocados. Mas essa proporção não é 
mais do que o preço relativo do bem X em termos do bem Y, sendo precisamente o que é afirmado na 
frase. 

f) Se começarmos por ler cuidadosamente esta alínea, reparamos que todas as frases nela contida se 
referem a alterações no preço absoluto de um (ou dos dois bens). Essas alterações só poderão (ou não) 
ter efeitos sobre o preço relativo dos dois bens, isto é, apenas terão efeito sobre a inclinação da recta e 
não terão qualquer efeito sobre a sua posição. Em qualquer dos quatro casos, a sua posição não é alterada. 
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As alterações na inclinação da recta dependerão das alterações que tiver o preço relativo do bem X 
em termos de bem Y. Se esse preço relativo aumentar então a recta ficará mais "empinada" 41. Se, pelo 
contrário, esse preço relativo diminuir a recta ficará menos "inclinada" 42. Vamos então estudar os quatro 
casos apresentados, tendo presente que o preço relativo do bem X medido em termos do bem Y pode ser 
obtido pelo quociente entre o preço absoluto do bem X e o preço absoluto do bem Y. 

i) Se aumenta apenas o preço absoluto do bem Y, apenas aumenta o denominador do quociente 
acima indicado. Isso significa que diminui o valor do preço relativo de X em termos de Y. Pelo 
raciocínio já apresentado a recta fica menos inclinada. 

ii) Se aumenta apenas o preço absoluto do bem X, apenas aumenta o numerador do quociente acima 
indicado. Isso significa que aumenta o valor do preço relativo de X em termos de Y. A recta fica 
mais "empinada". 

iii) Se os dois preços absolutos aumentam na mesma proporção, isso corresponde a multiplicar 
ambos os termos do quociente acima referido pelo mesmo valor (superior à unidade). Mas essa 
multiplicação não altera o valor do quociente e portanto não altera o preço relativo de X em termos 
de Y. A inclinação da recta não se altera. 

iv) Suponhamos que, no sistema de unidades que utilizamos, o valor numérico do preço absoluto 
do bem X é superior ao valor numérico do preço absoluto do bem Y43, o que implica que, nesse 
sistema de unidades, o valor numérico do preço relativo do bem X medido em termos do bem Y é 
superior a 1. Se adicionarmos o mesmo valor numérico (positivo, já que se trata de um aumento) 
ao numerador e ao denominador o efeito é proporcionalmente maior no menor dos dois valores 
(ou seja, no nosso caso, no preço absoluto de Y, ou seja no denominador do quociente referido). 
Isso significa que a alteração do quociente é determinada pelo que sucede ao denominador, ou seja 
no nosso caso, o quociente diminui fazendo com que a recta fique menos inclinada. 

Nota - O leitor poderá tratar os dois casos não tratados aqui: quando o valor numérico do preço 
absoluto do bem X é inferior ao valor numérico do preço absoluto do bem Y, ou quando esses dois valores 
numéricos são iguais. É uma aplicação imediata do raciocínio acima apresentado. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

 Exercício 2.2.3. 

Suponha que a União Europeia (UE) dá a um agente económico A dois bens - X e Y - nas 
quantidades de 700 u.f. X/ano e 430 u.f. Y/ano. Suponha adicionalmente que este agente enfrenta um 
mercado em que pode trocar qualquer dos bens que detém pelo outro bem ao preço fixo de 0,5 u.f. Y/ u.f. 
X. 

a) Um determinado país propõe que a UE, em alternativa forneça ao agente A bem X na 
quantidade de 800 u.f. X/ano e bem Y na quantidade de 400 u.f. Y/ano. Supondo que o preço de troca de X 
por Y no mercado se mantém, o agente económico A prefere esta alteração proposta ou prefere a situação 
inicial ou a sua preferência não pode ser determinada sem mais informação? Resolva gráfica e mate-
maticamente. Naturalmente a parte inicial da resolução deste exercício é a clarificação da pergunta a que 
se pede que responda e a escolha de um caminho adequado para enquadrar a sua resposta. Esse caminho 
e essa escolha dependem duma compreensão adequada da interpretação económica do conjunto de 
possibilidades de consumo de um agente. 
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b) A partir dessa discussão estabeleça as regras que deveriam ser comunicadas a um negociador 
que represente o agente A para que ele possa aceitar ou recusar - em nome do agente A - propostas de 
alternativas da UE (sempre supondo que o px y,  se mantém constante e igual ao valor indicado na 
introdução do exercício). Tente encontrar uma expressão matemática que codifique a regra de aceitação 
ou de recusa de alternativas. 

Um pouco mais difícil, mas que corresponde apenas a uma generalização da alínea b) é a alínea que 
se segue. Gaste algum tempo a interpretar o que se pede. 

c) O negociador não sabe os gostos do agente económico A e encontra-se temporariamente im-
possibilitado de contactar com ele. Ao mesmo tempo que defronta a seguinte proposta: a UE vai intervir 
no mercado para alterar o preço. O novo preço, também ele constante, passa a ser 0,6 u.f. Y/ u.f. X e a 
U.E. vai passar a dar 600 u.f. X/ano do bem X ao agente A. Vai igualmente alterar a quantidade do bem 
Y que dá a esse agente económico A.  

Qual é a quantidade mínima desse bem Y que o negociador, nestas condições, pode aceitar, 
sabendo que essa proposta será também aceite por A? Tente apresentar uma solução gráfica e matemática 
para o problema que lhe é aqui apresentado. 

 Conceitos para revisão 

1. Troca directa de dois bens entre dois agentes. 

2. Quantidades trocadas expressas como stocks e como fluxos. 

3. Preço relativo de um bem em termos do outro bem. 

4. Moeda, suas funções e preço absoluto de um bem. 

5. Taxa de câmbio. 

6. Relação circular dos preços relativos para trocas entre três agentes. 

7. Conjunto e Fronteira de Possibilidades de Disponibilidade de um agente com troca e sem troca. 

8. Conjunto e Fronteira de Possibilidades de Consumo de um agente com troca e sem troca. 
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Capítulo 3 - As Possibilidades de Produção de um Agente 

Enquadramento Teórico 
No capítulo anterior procedemos à análise da troca entre um agente que dispunha regularmente de 

bens e serviços "caídos do céu", e uma entidade abstracta a que chamámos "mercado". Concluímos que, 
para este tipo de agentes, a troca permitia-lhes alargar as suas possibilidades de consumo já que 
passavam a poder atingir vectores de consumo antes inatingíveis. 

Mas, tal como vimos no capítulo 1, a Ciência Económica lida com problemas de escassez, em como 
afectar, de forma óptima, os recursos escassos dos agentes aos fins pretendidos. Por isso, vamos agora 
introduzir a problemática da produção (no mesmo modelo com dois bens), para vermos, no próximo 
capítulo, a forma como este fenómeno se interliga com a troca e as possibilidades de consumo de um 
agente. 

1. Conceitos introdutórios 

• Factor Produtivo (ou Input): bem ou serviço necessário para a produção de um outro bem ou 
serviço. Vamos usar a notação vi

j  para representar a quantidade do factor Vi  utilizada na produção do 
bem j - expressa em u.f. Vi /u.t44. Na nossa economia vamos admitir que existem n factores produtivos 
diferentes. 

• Função de Produção do Bem j: expressão matemática que nos dá a quantidade máxima de bem j 
que é possível produzir com um dado vector de quantidades de factores produtivos - expressa em u.f. 
j/u.t.: 

 q f v v vj j
j j

n
j= 1 2, , ...,c h 

em que q j  representa a quantidade produzida de bem j (medida em u.f. j/u.t.) e f j .b g a função de produção 
do bem j45. 

Esta função tem como característica principal ser crescente com a quantidade de factor Vi  utilizada 
(mantendo constantes as quantidades que se utilizam dos outros factores): 
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[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente a quantidade utilizada de factor Vi  - medida 
em u.f. Vi  /u.t. -, regista-se um aumento na quantidade máxima que se pode produzir do bem j - 
medida em u.f. j/u.t.]. 

Para além disso, note-se que esta função só tem sentido para quantidades não negativas de cada um 
dos factores e, como é óbvio, para quantidades não negativas do bem j. 

• Função de Produtividade Média do Factor Vi  na Produção do Bem j: expressão matemática que 
nos dá a quantidade de bem j que se produz em média com cada unidade de factor Vi  - expressa em 
u.f. j/u.f. Vi . Esta função é dada pela expressão analítica geral: 
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• Função de Produtividade Marginal do Factor Vi  na Produção do Bem j: expressão matemática 
que nos dá a variação na quantidade produzida de bem j que decorre de uma variação infinitesimal da 
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quantidade utilizada de factor Vi , mantendo constante a utilização de todos os outros factores47 - 
expressa em u.f. j/u.f. Vi . Esta função é dada pela expressão analítica geral: 

 PMg
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• Vector de Produção do Agente: par ordenado de quantidades de ambos os bens de que o agente 
produz de forma regular ao longo do tempo. Matematicamente representaremos este vector por: 

 q = q qx y,c h . 
• Conjunto de Possibilidades de Produção de um Agente (CPP): conjunto dos vectores de produção 

que são possíveis ao agente atingir. Guardaremos a sua definição matemática para depois da análise 
das restrições que o afectam. 

• Fronteira de Possibilidades de Produção de um Agente (FPP): conjunto dos vectores de produção 
eficientes, ou seja, aqueles para os quais não é possível ao agente produzir uma maior quantidade de 
um bem sem deixar de produzir uma certa quantidade do outro.  

• Custo de Oportunidade do Bem X em Termos do Bem Y: quantidade de bem Y que o agente deixa 
de produzir de forma a poder aumentar infinitesimalmente a quantidade produzida de bem X - 
expresso em u.f. Y/u.f. X. Matematicamente o custo de oportunidade de X em termos de Y, no ponto 
(ou vector) de produção q qx y

0 0,d i é dado por: 
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É fácil ainda demonstrar que, em qualquer ponto de produção eficiente: 

 CO
COx y

y x
,

,

=
1  . 

2. O caso de um único factor e produtividades médias constantes 

Vamos analisar as condições de produção de um agente que produz os bens X e Y recorrendo a um 
único factor de produção, V, sendo as suas produtividades médias, na produção de qualquer um dos dois 
bens, independentes da quantidade utilizada do factor, ou seja, constantes. Assim temos: 

 PMe PMe PMe PMeV
x

V
x

V
y

V
y= ∧ =  . 

Neste caso, as funções de produção para cada um dos bens terão expressões analíticas particulares 
de forma proporcional: 
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Tendo em conta que o agente dispõe de uma quantidade máxima, v , do factor V que pode utilizar 
nestas produções, as quantidades utilizadas de factor terão de obedecer à restrição: 

 v v vx y+ ≤  . 
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Assim, podemos definir matematicamente o CPP, para este caso particular, como: 

 q ∈ = + − ≤ ∧ ≥ ∧ ≥
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e a FPP correspondente como: 
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Repare-se que FPP CPP⊂ . 

Ao resolvermos a expressão principal da FPP em ordem a qy , podemos verificar que, em qualquer 
ponto de produção eficiente (ou seja, sobre a FPP), o custo de oportunidade de X em termos de Y é 
constante e dado por: 

 CO PMe
PMe

x y
V
y

V
x, =  48. 

Graficamente, podemos representar estes dois conjuntos da seguinte forma: 
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Note-se que graficamente o custo de oportunidade do bem X em termos do bem Y é dado por: 

 COx y, = − tg βb g 49. 

3. O caso geral 

O caso que analisamos anteriormente é muito particular já que, em geral, cada agente dispõe de 
diversos factores produtivos (o que elimina, à partida, a possibilidade das produtividades médias serem 
constantes). 

As funções de produção para cada um dos bens terão as expressões analíticas gerais: 
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Passaremos, então, a ter n restrições para as quantidades máximas de cada um dos factores que o 
agente pode utilizar nestas produções: 
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A definição matemática do CPP terá uma forma geral: 

 q ∈ = ≤ ∧ ≥ ∧ ≥CPP q q g q q q qx y x y x y, : ,c h c ho t0 0 0  , 

e a FPP correspondente: 

 q ∈ = = ∧ ≥ ∧ ≥FPP q q g q q q qx y x y x y, : ,c h c ho t0 0 0  . 

Repare-se que, mais uma vez, FPP CPP⊂ . 

Ao resolvermos a equação g q qx y,d i = 0 em ordem a qy , podemos verificar que, em qualquer ponto 
de produção eficiente (ou seja, sobre a FPP), o custo de oportunidade de X em termos de Y varia com a 
quantidade produzida de X50. 

Pode-se provar, apesar de ser necessário recorrer a matemática mais avançada que a exigida a este 
nível introdutório, que este custo de oportunidade é crescente com a produção do bem X: 

 
dCO
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q q q FPPx y

x
x x y

, ,b g d i> ∈0  , 

ou seja, partindo de um ponto de produção eficiente q qx y
0 0,d i, à medida que desejamos aumentar mais a 

quantidade produzida do bem X, ainda em condições de eficiência, teremos que abdicar de quantidades 
cada vez maiores na produção de bem Y. Tal facto deve-se a termos de desviar da produção de Y para a 
de X: 

1. combinações de factores cada vez mais eficientes para a produção de Y, o que provoca quedas 
cada vez maiores na produção deste bem; 

2. combinações de factores cada vez menos eficientes para a produção de X, o que implica desviar da 
produção de Y quantidades cada vez "maiores"51 de factores de forma a produzir um mesmo aumento 
infinitesimal na produção de X. 

Graficamente, podemos representar o CPP e a FPP da seguinte forma: 
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Note-se que o custo de oportunidade do bem X em termos do bem Y no ponto de produção eficiente 
q qx y

0 0,d ié dado por: 

 COx y, = − tg γb g  . 
 
 

  As Possibilidades de Produção de um Agente 

  Objectivos 

 No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Definir e interpretar o significado económico da fronteira e do conjunto de possibilidades de 
produção de um agente que produz dois bens e utiliza um factor produtivo com produtividades médias 
constantes. 

2. Definir um conjunto de possibilidades de produção no caso geral, em que existe mais do que um 
factor utilizado na produção de dois bens. 

3. Compreender e utilizar o conceito de custo de oportunidade como um conceito ligado à 
reafectação eficiente do(s) factore(s). 

4. Representar gráfica e matematicamente os conceitos centrais introduzidos neste capítulo. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 3.1.1. 

No capítulo anterior considerámos que o(s) agente(s) económico(s) dispunha(m) de dois bens, sem 
nos preocuparmos como é que essa disponibilidade de bens "aparecia". Vamos agora aprofundar a análise 
admitindo que esses bens são produzidos pelo(s) agente(s). 

Consideremos o agente económico António, simplificadamente designado por A, que possui um 
único factor produtivo, o trabalho. 



63 As possibilidades de Produção de um Agente Capítulo 3 

 

a) Escolha uma notação para a quantidade utilizada desse factor produtivo, tendo em conta que 
neste exercício apenas se analisará a produção feita por A, e indique o tipo de unidades em que esse 
factor se encontra medido. 

O senhor A está disposto a trabalhar até 48 horas/semana e pode utilizar o seu trabalho na produção 
de dois bens: apanha de frutos (bem X) ou na apanha de mariscos (bem Y). Sabe-se que as condições de 
produção do Sr. A são tais que, na produção de qualquer dos dois bens, a produtividade média do 
factor é constante. 

b) Explique o que se entende por produtividade média do factor, escolha a notação adequada e 
indique o que entende quando se diz que a produção destes dois bens é feita a produtividades médias 
constantes. 

Sabe, adicionalmente, que as produtividades médias constantes do factor trabalho deste agente têm 
os seguintes valores: 

• produtividade média do trabalho na apanha de frutos: 5 kg frutos/hora de trabalho; 

• produtividade média do trabalho na apanha de mariscos: 2 kg marisco/hora de trabalho. 

Quando o Sr. A decide produzir determinadas quantidades dos dois bens, tem associada a essa 
decisão de produção uma decisão implícita de uso do seu factor produtivo. 

c) Considere que o Sr. A decide produzir 100 kg frutos/semana e 50 kg marisco/semana. Qual é o 
uso de factor implícito nesta decisão de produção? 

d) Generalize a resposta à pergunta anterior, isto é, determine o uso do recurso implícito na decisão 
de produção do vector bidimensional genérico q= q qx y,d i , em que os elementos do vector se referem às 
quantidades produzidas dos bens X e Y respectivamente. Seja cuidadoso na explicitação dos sistemas de 
unidades empregues. 

A produção (de ambos os bens, X e Y) é limitada, dadas as condições de produção (que neste 
exercício correspondem aos valores constantes das produtividades médias), pela quantidade de factor de 
que A dispõe. 

e) Suponha que A deseja produzir uma determinada quantidade de bem X, por exemplo, 120 kg 
fruta/semana. Determine, a partir desta informação, qual é a produção máxima, no sentido de produção 
eficiente, de bem Y que o agente pode produzir. 

f) Generalize o resultado a que chegou na alínea anterior, de modo a obter os pares (ou seja os 
vectores bidimensionais) de quantidades máximas (no sentido de eficientes) de bem X e de bem Y que a 
dotação de recurso do Sr. A permite produzir.  

g) Faça uma representação gráfica do resultado a que chegou.  

h) Na representação gráfica que fez indique o conjunto dos pontos que representam valores de 
produção dos dois bens que o agente económico A pode alcançar. Separe os pontos que correspondem a 
situações de produção "máxima" dos que, sendo atingíveis, representam decisões de produção que não 
têm essa característica de "máximo". 

i) Utilize a linguagem matemática para descrever o conjunto de possibilidades de produção. Em 
seguida, apresente esse conjunto como a união de dois conjuntos disjuntos: um primeiro que 
corresponde às produções eficientes, e outro que corresponde ao complementar daquele. 



ibilidades de Produção de um Agente 64 

Vamos agora concentrar-nos nos pontos de produção eficiente. Um deles é o ponto que corres-
ponde à produção de 110 kg fruta/semana e à produção de 52 kg mariscos/semana. 

j) Verifique, quer grafica quer matematicamente, que este ponto corresponde a uma produção 
eficiente. Determine a afectação do factor trabalho para essa situação de produção explicando o que isso 
quer dizer. 

k) Suponha que pretende alterar a afectação do trabalho, aumentando em 1 hora de traba-
lho/semana a sua utilização na produção do bem X. Que sucede ao trabalho utilizado na produção do bem 
Y (em termos de variação do trabalho aplicado na produção do bem Y) na nova situação? 

l) Que sucede às produções dos bens X e Y em resultado da alteração de afectação do factor? 

Esta reafectação do factor trabalho pode ser interpretada economicamente como o custo que é 
necessário suportar em termos de produção de Y para aumentar a produção de X e, nesse sentido, é 
semelhante a um preço. Mas como já sabemos, os preços são determinados para trocas de quantidades 
unitárias do bem a que o preço se refere. 

m) Adapte o conceito de custo na parte introdutória desta alínea para introduzir o conceito de 
custo de oportunidade 52. Calcule o custo de oportunidade de X em termos de Y neste ponto de 
produção e refira o sistema de unidades em que está expresso.  

n) O conceito de custo de oportunidade, pela sua própria construção, está necessariamente ligado 
com os valores das produtividades médias na produção de cada bem. Deduza matematicamente a forma 
de ligação entre o custo de oportunidade e as produtividades médias na produção de cada bem, 
precisando bem os conceitos que empregar. 

o) A partir da dedução da alínea anterior explique porque é que, neste exercício, o custo de opor-
tunidade é constante. 

p) Na representação gráfica que obteve na alínea g) indique como é possível determinar o custo de 
oportunidade referido. 

Exercício 3.1.2. 

Vamos tratar neste exercício o caso geral. Suponha que um agente produtivo dispõe de dois 
factores produtivos, ambos em quantidades limitadas. Este agente pode utilizar combinações desses dois 
factores na produção de dois bens (que designaremos por X e Y). 

A fronteira de possibilidades de produção para esse agente A é dada matematicamente pelo seguinte 
conjunto: 

 q∈ = − − − = ∧ ≥ ∧ ≥FPP q q q q q q qx y x x y x y, : . .d io t13 0 3 01 0 0 02 , 

em que qx  representa quantidades produzidas do bem X medidas em kg X/mês e qy  representa 
quantidades produzidas do bem Y medidas em kg Y/mês. 

a) Suponhamos que o agente A está a estudar a possibilidade de produzir a quantidade 5 kg X/mês. 
Qual é a quantidade máxima de bem Y que o agente pode produzir simultaneamente com essa produção 
do bem X? Escreva, sob a forma de um vector bidimensional, o ponto da fronteira de possibilidades de 
produção correspondente à quantidade de 5 kg X/mês do bem X. 
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Como estamos num ponto da fronteira de possibilidades de produção, a produção de maior 
quantidade de bem X só pode ser conseguida através de uma reafectação de recursos, retirando-os da 
produção de Y e reafectando-os à produção de X. Essa reafectação vai influenciar a produção de Y e a 
relação entre as variações de produção de Y e de X obtidas com essa reafectação serve de base ao 
conceito de custo de oportunidade. Neste exercício fixemo-nos no custo de oportunidade do bem X 
medido em termos do bem Y. 

b) Considere o ponto da fronteira de possibilidades de produção que estudou na alínea a). Para 
determinar o custo de oportunidade nesse ponto, vamos estudar uma variação positiva (um aumento da 
quantidade produzida) de X em 2,5 kg X/mês. Calcule, para esta variação de produção de X, o que 
chamaremos provisoriamente o "custo aparente de X em termos de Y" 53, ou seja, a redução da produção 
de Y por unidade adicional de X, e depois de referir em que unidades está expresso, tenha presente que o 
seu valor depende não só do ponto considerado mas também da variação de produção considerada. 

c) Considere agora de novo o mesmo ponto da fronteira de possibilidades de produção, mas 
considere uma variação negativa da produção de X, cujo valor absoluto seja idêntico ao considerado na 
alínea anterior. Calcule o custo aparente de X em termos de Y relativamente a esta situação. 

d) Considere o mesmo ponto inicial da fronteira de possibilidades de produção, mas considere 
agora para uma variação positiva de metade da considerada na alínea b), e determine o custo aparente de 
X em termos de Y para esta nova variação. Após a resolução destas três alíneas sistematize os resultados 
a que chegou num pequeno quadro com vista à preparação das alíneas seguintes. 

e) Discuta a veracidade da seguinte afirmação: "Não se pode definir univocamente o custo 
aparente do bem X em termos do bem Y num determinado ponto da fronteira de possibilidades de 
produção, porque esse "custo aparente" depende não só do ponto escolhido mas também da variação 
de X escolhida para o determinar". 

Vamos aprofundar a análise, para tentar "ultrapassar" a limitação teórica contida na frase anterior. 

f) Determine uma expressão matemática que dê o "custo aparente de X em termos de Y " no ponto 
da fronteira de possibilidades de produção considerado, como uma função da decisão de produção do bem 
X, qx , e da variação de produção , ∆qx . 

Analisando essa expressão, uma solução para "ultrapassar" a limitação indicada acima, corresponde 
a encontrar o limite dessa expressão quando a variação de produção de bem X tende para 0. 

g) Interprete economicamente esse limite, e explique porque é que este permite ultrapassar a 
limitação indicada na frase da alínea e). 

h) Interprete matematicamente esse mesmo limite e indique em que unidades está expresso. 

i) "Quando para um determinado ponto da fronteira de possibilidades de produção se considera o 
limite do custo aparente quando a variação de produção tende para 0, esse limite é bem definido e 
corresponde ao conceito de custo de oportunidade no ponto". Discuta, e verifique que esta conclusão 
implica que se pode falar de custo de oportunidade associado a cada ponto da fronteira de possibilidades 
de produção e não associado a qualquer variação de produção. 

Estamos agora preparados para determinar o custo de oportunidade em qualquer ponto da fron-
teira de produção. 
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j) Descreva a metodologia a seguir para determinar o custo de oportunidade no ponto da fronteira 
de possibilidades de produção correspondente à produção de 4 kg X/mês do bem X. 

k) Determine a expressão da função que determina o custo de oportunidade de X em termos de Y 
em qualquer ponto da fronteira de possibilidades de produção.  

l) Faça uma representação gráfica da fronteira de possibilidades de produção. Indique como nessa 
representação poderia calcular o custo de oportunidade de X medido em termos de Y num determinado 
ponto, e justifique a construção que utilizar.  

Finalmente, vamos combinar a linguagem matemática e gráfica: 

m) Determine o intervalo de variação do custo de oportunidade de X medido em termos de Y 
(diferença entre o seu valor máximo e mínimo) e determine igualmente o sentido em que o valor desse 
custo varia quando varia a produção de X. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 3.1.3. 

Sabe que o agente económico A pode produzir os bens X e Y utilizando na sua produção o único  
factor produtivo de que dispõe, o trabalho. Sabe-se igualmente que: 

1. um dia de trabalho corresponde a 8 horas de trabalho; 

2. quer na produção do bem X, quer na produção do bem Y, a utilização do trabalho é feita com 
 produtividades médias constantes; 

3. a produção máxima possível de bem X pelo agente A é de 6 kg X/semana; 

4. a produção máxima possível de bem Y pelo agente A é de 15 l Y/semana. 

a) Determine, a partir dos elementos fornecidos, a fronteira de possibilidades de produção do agente 
A, apresentando e justificando os cálculos que efectuar e identificando completamente as variáveis 
utilizadas. 

b) Calcule, medida em horas trabalho/semana, a quantidade de factor trabalho de que dispõe o 
agente A. Se acha que a informação de que dispõe é suficiente, apresente os cálculos, justificando-os. Se 
acha que a informação fornecida é insuficiente indique a informação adicional de que necessitaria e como 
a utilizaria para calcular o que lhe é pedido. 

c) Perante os dados iniciais do exercício, determine a função que relaciona o custo de 
oportunidade do bem X em termos do bem Y (como variável dependente) com a produção do bem X 
(como variável independente), para uma produção dada do bem Y de 9 l Y/semana. Se acha que a 
informação fornecida é suficiente determine a função pedida, justificando cuidadosamente o que faz. Se 
acha que a informação fornecida é insuficiente, indique que informação adicional necessitaria e como a 
utilizaria para determinar a função pedida. 
 

Solução  
a) Dos dados iniciais do enunciado (produção dos dois bens feita exclusivamente com um único 

factor e com produtividades médias na produção de cada bem constantes), sabemos que a fronteira de 
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possibilidades de produção é um segmento de recta definida no espaço ( q qx y; ) das quantidades 
produzidas lido com o sistema de unidades conveniente. Conhecemos igualmente as produções máximas 
possíveis de ambos os bens. O segmento de recta que nos dá a fronteira de possibilidades de produção 
passa necessariamente pelos pontos (6; 0) e (0; 15) em que o primeiro valor de cada par ordenado se 
refere à produção do bem X medida em kg X/semana ( qx ) e o segundo se refere à produção do bem Y 
medida em l Y/semana ( qy ). Mas se a recta qua a contém for representada pela equação: 

 q a b qy x= + . , 

isso significa que os valores de a e b se podem tirar do sistema: 

 
0 6
15 0

= +
= +
RST

b a
b a
.
. ,

 

donde resulta imediatamente, b = -2,5 l Y/kg X e a = 15 l Y/semana. A expressão matemática da recta 
que define a fronteira de possibilidades de produção pode então escrever-se do seguinte modo: 

 q qy x= +15 2 5, , 

ou, mais correctamente, da forma seguinte: 

 2 5 15 0, q qx y+ − = , 

que, embora matematicamente equivalente, não privilegia o tratamento funcional de nenhuma das 
variáveis, isto é, não pretende indicar que uma das variáveis é função da outra, mas apenas que existe 
uma relação entre essas duas variáveis, sem qualquer ideia de causalidade. Naturalmente, esta equação, 
para representar convenientemente a fronteira de possibilidades de produção deste agente, será apenas 
válida nas zonas em que tem significado económico, isto é, nas zonas em que se obtêm valores não 
negativos para qx  e para qy . Assim, a fronteira de possibilidades de produção pode ser definida através 
do seguinte conjunto de pontos: 

 q∈ = + − = ∧ ≥ ∧ ≥FPP q q q q q qx y x y x y{( , ): , }2 5 15 0 0 0 . 

 

b) Para determinar o recurso em factor trabalho, que designaremos por V, de que o agente A dispõe, 
podemos recorrer aos elementos iniciais do enunciado mas também à fronteira de possibilidades de 
produção que acabámos de determinar na alínea anterior. No entanto, não dispomos de quaisquer 
elementos que indiquem, directa ou indirectamente, a produtividade média do factor na produção de 
qualquer um dos bens que, todavia, se sabe serem constantes.  

Assim, se conhecermos o valor da produtividade média do trabalho na produção do bem X e a 
representarmos por PMeV

x  (medida em kg X/hora de trabalho), teremos a quantidade total disponível do 
factor trabalho (v, medido em horas trabalho/semana) dado pela expressão: 

 v q
PMe

x
máx

V
x

= , 

em que qx
máx  é a produção máxima que o agente A pode fazer do bem X com a quantidade total de factor 

de que dispõe. Este resultado decorre directamente da expressão que define a produtividade média de um 
factor. Ou seja, no nosso caso, a quantidade total do factor trabalho de que o agente A dispõe é: 
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 v
PMeV

x
=

6 , 

e o resultado viria medido em horas de trabalho/semana 54. Para calcular a quantidade de trabalho de que 
dispõe o agente A é preciso conhecer a sua produtividade média na produção de um dos dois bens. A 
partir desse valor, pelo raciocínio acima55 obter-se-ia a quantidade de trabalho de que dispõe o agente 
económico A como recurso produtivo. 

c) Para determinar qualquer função necessitamos de saber o seu domínio, o seu contradomínio e 
como associar um elemento do seu contradomínio a cada elemento do seu domínio. 

No nosso caso, o custo de oportunidade só é definido para situações em que é possível produzir, 
isto é, para pontos atingíveis. Ora, os pontos atingíveis quando a quantidade produzida do bem Y é de 9 l 
Y/semana correspondem a produções economicamente possíveis do bem X: 

• limitadas inferiormente pelo facto de que a quantidade de bem X tem de ter sentido económico, 
isto é, tem de ser não-negativa; 

• limitada superiormente pela quantidade de bem X correspondente ao ponto da fronteira de 
possibilidades de produção em que a produção de Y é de 9 l Y/semana. Essa produção, que se obtém 
facilmente da fronteira de possibilidades de produção acima determinada, é de 2,4 kg X/semana 56. 

Temos assim que o domínio da função pretendida é dado pelo intervalo fechado [0; 2,4], 
correspondente às produções possíveis de bem X quando se produz 9 l Y/semana. 

Para determinarmos o contradomínio (os valores do custo de oportunidade pedido) reparemos que 
defrontamos duas situações diversas: 

• quando se trata de um ponto atingível mas que não se encontra na fronteira de possibilidades de 
produção, o custo de oportunidade é nulo (o factor não é totalmente utilizado e portanto é possível 
aumentar a produção de bem X sem alterar a produção do bem Y). As quantidades produzidas de X 
nessas condições correspondem ao intervalo semi-aberto [0; 2,4); 

• quando se trata de um ponto atingível, mas situado na fronteira de possibilidades de produção, 
sabemos que o custo de oportunidade é dado pelo valor absoluto da inclinação dessa fronteira ou, o 
que é o mesmo, pelo simétrico do valor da derivada dessa fronteira que, neste caso, se prova 
facilmente ser igual a 2,5 l Y/kg X 57. Esse ponto corresponde à quantidade de 2,4 kg X/semana. 

O contradomínio é assim um conjunto constituído pelo conjunto {0; 2,5}. 

A função solicitada nesta pergunta pode então ser definida do seguinte modo: 

 q
k CO

COx
x y

x y

=
∀ ∈ ⇐ =

⇐ =

RST|
[ ; , )

, , ,
,

,

0 2 4 0
2 4 2 5

 

em que os valores de qx  estão medidos em kg X/semana, e os valores do custo de oportunidade COx y,  
estão medidos em l Y/kg X. 
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Exercício 3.1.4. 

O Humberto (H) pode produzir dois bens, que designaremos por X e Y e, para tal, utiliza um único 
factor produtivo (V). A produção é feita usando tecnologias que podem ser descritas pelas suas funções 
de produção através das seguintes relações funcionais: 

Bem X q vx x= ⋅2 0 4,  

Bem Y q vy y= ⋅10 0 5, , 

em que qx  é a quantidade produzida de bem X medida em u.f. X/mês, qy  é a quantidade do bem Y medida 
em u.f. Y/mês e vx , vy são, respectivamente, as quantidades do factor empregues na produção de bem X e 
de bem Y, ambas medidas em u.f. V/mês. Sabe-se também que a quantidade total de factor de que o 
Humberto dispõe é 100 u.f. V/mês. 

a) Será que o Humberto pode produzir um cabaz constituído pelos bens X e Y nas quantidades 
respectivamente de 10 u.f. X/mês e 60 u.f. Y/mês? Se acha que sim, explique as razões económicas para 
tal e determine o custo de oportunidade de Y em termos de X para esse ponto de produção. Se acha que 
não explique porquê, fundamentando economicamente de forma adequada. 

b) Com base, exclusivamente, nos dados fornecidos, pode determinar o conjunto de possibilidades 
de produção do Humberto? Se acha que o pode fazer, determine-o, justificando adequadamente o seu 
raciocínio, apresentando os cálculos que lhe servem de suporte. Se acha que não o pode fazer, indique os 
elementos adicionais de que precisaria para o determinar, justificando e explicando como os usaria para 
determinar o conjunto pedido. 

Solução  

a) Comecemos por tentar ver se o vector de produção apresentado pode ser produzido pelo 
Humberto. A melhor maneira de o fazer é determinar os recursos mínimos de que Humberto necessita 
para produzir este vector de produção e verificar se excedem, ou não, os de que dispõe.  

Comecemos pelo bem X. É-nos dada a função de produção deste bem, como uma relação entre a 
quantidade utilizada do único factor de que o agente dispõe e a quantidade máxima produzida. Invertendo 
a função, temos uma função que nos dá a quantidade mínima de factor necessária para produzir 
determinada quantidade do produto. Temos assim: 
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Se fizermos um raciocínio semelhante para o bem Y obtemos como resultado 
 v qy y= ⋅0 01 2, ,  

em que as notações e as unidades são idênticas às utilizadas no enunciado do exercício. 

Mas então temos que a quantidade de factor utilizada na produção de X, quando esta é feita de 
forma eficiente, se obtém substituindo na primeira equação a quantidade de X (expressa em u.f. X/mês). 
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Substituindo obtemos para vx  o valor de 55,97 u.f. V/mês. Do mesmo modo obtemos que a quantidade de 
factor necessária para a produção de 60 u.f. Y/mês é de 36 u.f. V/mês. Mas isso significa que, para 
produzir o vector de produção indicado no enunciado, o Humberto necessita de usar uma quantidade de 
factor dada por: 

 55,97 + 36 = 91,97 u.f. V/mês. 

Como essa quantidade de factor é inferior à quantidade de que Humberto dispõe (100 u.f. V/mês), a 
produção indicada no enunciado pode ser obtida. 

Resta-nos calcular o custo de oportunidade associado a esta produção. Como se trata de um ponto 
em que não estão a ser utilizados todos os recursos (apenas estão utilizados 91,97 das 100 u.f. V/mês de 
que Humberto dispõe) é possível aumentar a produção de qualquer dos bens sem reduzir a produção do 
outro bem. Esse aumento de produção pode ser conseguido pelo uso da parte ainda não utilizada do 
factor. Mas isso quer dizer que o custo de oportunidade é nulo. 

b) Com a informação que resulta da alínea anterior, a determinação do conjunto de possibilidades 
de produção é muito fácil. Com efeito este conjunto corresponde às possibilidades de uso do factor, ou 
seja: 

 v v v vx y x y+ ≤ ∧ ≥ ∧ ≥100 0 0 . 

Mas esta formulação não corresponde ao conjunto pedido, pois este é representado no espaço das 
quantidades produzidas, e não, como a representação acima, no espaço das quantidades do factor. No 
entanto, substituindo as funções de produção invertidas, obtemos: 

 0 177 0 01 100 0 02 5 2, , ,,⋅ + ⋅ ≤ ≥ ≥q q q qx y x y . 

Podemos dizer que o conjunto de possibilidades de produção do Humberto é constituído pelo seguinte 
conjunto de vectores bidimensionais : 

 q∈ = + ≤ ∧ ≥ ∧ ≥CPP q q q q q qx y x y x y( , ): , ,,0 177 0 01 100 0 02 5 2n s , 
em que o primeiro elemento do vector corresponde à quantidade produzida do bem X medida em u.f. 
X/mês e o segundo elemento à quantidade produzida do bem Y medida em u.f. Y/mês. Deixa-se ao 
cuidado do leitor uma interpretação económica mais completa do conjunto acima representado. 
 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 3.1.5. 

Considere a existência de um agente económico que dispõe de um único recurso produtivo, o 
trabalho, e que o pode aplicar na produção de dois bens: a apanha de frutos silvestres, que designamos 
simplesmente por bem X, e a pesca, designado abreviadamente por bem Y. Esse agente económico está 
disposto a trabalhar até 40 h/semana. Sabe-se que quando o agente se dedica à apanha de frutos, recolhe 
10 kg de frutos num período de 4 horas de trabalho e que quando se dedica à pesca recolhe 15 kg de peixe 
num dia de trabalho de 8 horas. 

a) A partir desta informação determine as produtividades médias do trabalho deste agente na reco-
lha de frutos e na pesca nos períodos referidos, indicando claramente as unidades em que essas 
produtividades estão expressas. 
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b) Se lhe for dito, adicionalmente, que estas produtividades são constantes, indique o que isso quer 
dizer, em termos económicos. 

c) Supondo que estas produtividades são constantes, determine matemática e graficamente o 
conjunto das possibilidades de produção e, em especial, identifique a fronteira de possibilidades de 
produção. 

d) Explique, sinteticamente, o que entende por custo de oportunidade, e determine-o (indicando as 
unidades em que o está a medir) para os seguintes níveis de produção: 

i) (50; 40); 

ii) (50; 35); 

iii) (50; 37,5); 

em que o primeiro número de cada par indica a produção de frutos silvestres e o segundo a quantidade 
pescada, ambas medidas em unidades físicas do bem considerado/semana. 

e) Se lhe for indicado um valor do vector de produção (qx  , qy ) será possível, sem calcular o 
conjunto de possibilidades de produção, determinar a natureza desse valor (inatingível ou atingível, e 
caso se trate de um ponto atingível, se é ponto interior ou de fronteira)? Se sim, indique como procederia, 
se não, explique porque não é possível ou de que informação adicional necessitaria para o poder fazer. 

f) Suponha que, por alteração das condições de produção (por exemplo, porque o agente eco-
nómico descobriu um lago onde há mais peixe, e onde, por isso, é mais fácil pescar) aumenta para um 
novo valor a produtividade média da pesca que se mantém constante. Perante esta alteração diga o que 
sucedeu: 

i) ao conjunto de possibilidade de produção do agente; 

ii) à inclinação da fronteira de possibilidades de produção; 

iii) ao(s) custo(s) de oportunidade. 

g) Voltando à situação das alíneas iniciais (isto é, não considerando as alterações introduzidas na 
alínea f)), suponha que o agente económico casa e que o casal dispõe de recursos de trabalho de 
80h/semana. Se admitirmos que a produtividade média do trabalho do segundo elemento do casal é igual 
à produtividade média do trabalho do primeiro elemento na produção de ambos os bens, que sucede agora 
ao novo conjunto de possibilidades de produção?  

h) Suponha que sabe que, num dado sistema de unidades, a fronteira de possibilidades de produção 
faz um ângulo de 135º com a parte positiva do eixo das abcissas. Sabe igualmente que, depois duma 
alteração (que não lhe é dita qual é), essa fronteira de possibilidades de produção passa a fazer um 
ângulo de 150º com o mesmo eixo. Diga, justificando, e para cada uma das seguintes afirmações, se 
pode, a partir exclusivamente dessa informação, inferir da sua validade ou falsidade: 

i) houve um aumento de recursos; 

ii) houve uma diminuição de recursos; 

iii) houve uma alteração apenas na produtividade do trabalho na produção do bem X; 

iv) passou a ser possível atingir valores de produção que eram anteriormente inatingíveis; 
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v) a produtividade média do factor na produção do bem X aumentou, proporcionalmente, mais do 
que a produtividade média na produção do bem Y. 

i) Se conhecer o valor de um ponto da fronteira de possibilidades de produção, como procederia 
para determinar a afectação de recurso na produção de cada um dos bens que lhe está subjacente? Ilustre 
a sua explicação com o ponto da fronteira de possibilidades de produção (75; 17,5). 

Exercício 3.1.6. 

Suponha que lhe é dada a equação da recta que contém a fronteira de possibilidades de produção, 
para um caso de um agente produtor que se dedica à produção de dois bens e em que qx  e qy  representam, 
no sistema de unidades adequado, as quantidades produzidas dos dois bens X e Y. 

 70 3 7 02− ⋅ − − ⋅ =q q qx x y . 

a) Escolha uma representação gráfica, determine a escala adequada para os eixos e trace a curva 
correspondente, interpretando o seu significado. 

b) Determine matematicamente o custo de oportunidade no ponto (4,5; 5,18), explicando o racio-
cínio económico que lhe está subjacente. 

c) Determine graficamente o custo de oportunidade no mesmo ponto e repita o raciocínio 
económico que lhe subjaz. 

d) Utilizando a representação gráfica da fronteira de possibilidades de produção, determine grafi-
camente os valores do custo de oportunidade em dois pontos diferentes dessa fronteira. Da sua 
determinação, e da análise da representação gráfica da fronteira de possibilidades de produção, obtenha 
conclusões devidamente justificadas sobre: 

i) constância ou variabilidade dos custos de oportunidade. 

ii) sentido de variação dos custos de oportunidade. 

iii) valores máximos e mínimos dos custos de oportunidade. 

 Conceitos para revisão 

1. Função de produção de um bem. 

2. Produtividades médias na produção de cada bem; 

3. Factor(es) produtivo(s) e reafectação dos seus recurso(s). 

4. Pontos de produção atingíveis (eficientes e ineficientes) e inatingíveis. 

5. Fronteira e Conjunto de Possibilidades de Produção: os casos de um factor e produtividades médias 
constantes e o geral. 

6. Custo de oportunidade.  
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Capítulo 4 - As Possibilidades de Consumo de um Agente Produtor 

Enquadramento Teórico 
Agora que já dispomos do instrumental necessário para compreender os fenómenos de escassez de 

recursos que afectam as decisões de produção de um agente económico, podemos introduzir uma outra 
dimensão, a do consumo, de forma a estudarmos como o desejo de consumo, para um dado agente, aliado 
à possibilidade de troca, determinam as decisões ligadas à produção. 

No próximo capítulo completaremos a análise com o estudo das ligações, através do mercado, entre 
os diversos agentes produtores. 

1. Conceitos introdutórios 

• Decisão Racional de um Agente: opção em termos de uma dada função económica k (produção, 
consumo, troca), que um agente toma de forma a optimizar a obtenção de um determinado objectivo. 

No caso particular deste nosso agente que temos vindo a estudar, vamos admitir que as decisões a 
tomar em termos de produção, consumo e troca sejam orientadas tendo em vista o objectivo de obter o 
mais amplo CPC possível, dadas as condições de produção e troca existentes. Matematicamente vamos 
considerar que o "mais amplo" corresponde ao conceito de inclusão de conjuntos,58 ou seja, pretende-se 
alcançar um CPC ao qual pertençam todos os vectores de consumo atingíveis nas condições actuais.59 

2. Disponibilidade e produção 

Relembrando o que introduzimos no capítulo 1, e tendo em conta as simplificações que postulámos 
no capítulo 2, o nosso agente pode agora dispor de quantidades dos dois bens (X e Y) para consumo, 
recorrendo a duas fontes: 

1. produzindo ele próprio; 

2. adquirindo, por troca, a produção de outros. 

Assim, a partir do momento em que o agente produz um vector q qx y
0 0,c h  - e supondo que deixam de 

"cair do céu" as dotações regulares que admitimos, por simplificação, no capítulo 2, é esse vector que 
passa a constituir, antes da troca, o seu CPD. Dito de outra forma, a partir de uma decisão de troca já 
tomada, o vector de disponibilidades que designámos por e ex y,c h  passa a ter uma explicação económica 
dada pela produção. 

No entanto, e de forma a obtermos uma decisão racional do agente, este não pode escolher um 
vector de produção ao acaso e depois contemplar as suas possibilidades de consumo. Temos de verificar 
qual é a decisão de produção que lhe permite obter o mais amplo CPC. Notaremos a decisão óptima de 
produção por: 

 Q q qx y
* * *,= c h  . 

3. O caso de uma FPP linear 

Comecemos por analisar a situação que corresponde, como vimos no capítulo anterior, à situação de 
produção de um agente que dispõe de um único factor cujas produtividades médias na produção dos dois 
bens são constantes. 
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Para analisarmos a decisão racional do agente, não esquecendo que o preço relativo é dado pelo 
mercado, vamos utilizar uma técnica gráfica que consiste em sobrepor os três espaços que temos vindo a 
utilizar, disponibilidade, consumo e produção, num mesmo gráfico. Dado que as unidades são as mesmas, 
seria o mesmo que fazer três gráficos em transparências e sobrepô-las de forma aos eixos coincidirem. 
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Neste caso, em que: 

 p COx y x y, ,= − = −tg > tgα β  , 

podemos verificar graficamente que o mais amplo CPC que este agente pode obter, dadas as suas 
condições de produção e o preço de mercado, corresponde ao delimitado por FPC*, ou seja, é mais 
racional produzir no ponto Q* do que em qualquer outro (como Q0 por exemplo). 

Assim, podemos deduzir a decisão óptima de produção a partir do preço relativo que vigora no 
mercado: 
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Vejamos o raciocínio económico por detrás desta dedução gráfica: 

1. quando p COx y x y, ,> , para obter um pouco mais de bem X é preferível produzi-lo do que obtê-lo por 
troca (abdica-se de uma menor quantidade de Y por cada unidade de X adicional). A solução óptima é, 
neste caso, a especialização na produção de X (tal com no exemplo gráfico apresentado em cima). 
Assim, o agente vende X no mercado, comprando Y; 

2. quando p COx y x y, ,< , o que implica que p COy x y x, ,> , para obter um pouco mais de bem Y é 
preferível produzi-lo do que obtê-lo por troca (abdica-se de uma menor quantidade de X por cada 
unidade de Y adicional). A solução óptima é, neste caso, a especialização na produção de Y. Assim, o 
agente vende Y no mercado, comprando X; 
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3. quando p COx y x y, ,= , para obter um pouco mais de bem X é indiferente produzi-lo ou obtê-lo por 
troca (abdica-se da mesma quantidade de Y por cada unidade de X adicional). Qualquer ponto sobre a 
FPP é uma solução óptima. 

4. O caso geral 

Em geral, os agentes não dispõem de FPP lineares pelo que a solução óptima poderá ser um pouco 
diferente, em especial no que diz respeito à especialização na produção de um bem ou do outro. 

Vamos recorrer de novo ao raciocínio gráfico para a dedução da solução óptima de produção: 
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Neste caso, podemos verificar graficamente que o mais amplo CPC que este agente pode obter, 
dadas as suas condições de produção e o preço de mercado, corresponde ao delimitado por FPC* , ou seja, 
é mais racional produzir no ponto Q* do que em qualquer outro (como Q0 por exemplo). 

A grande diferença, reside no facto de, neste ponto Q*, se verificar a condição: 

 p CO qx y x y x, ,
*= − = = −tg tgα γc h  

Assim, podemos deduzir a decisão óptima de produção a partir do preço relativo que vigora no 
mercado: 
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Deste modo, o agente só se especializa na produção de um dos bens se o preço relativo for muito 
alto (maior que o custo de oportunidade no ponto de especialização em X) ou muito baixo (menor que o 
custo de oportunidade no ponto de especialização em Y). 

Dados estes resultados, o bem que o agente vende (e o que compra) serão determinados pelos seus 
gostos, no caso de não haver especialização, ou seja, se o preço relativo estiver no intervalo dos custos de 
oportunidade máximo e mínimo. Note-se que, no entanto, o agente apenas será indiferente à troca se e só 
se, no ponto óptimo, se produzirem exactamente as mesmas quantidades que as ditadas pelos seus gostos. 

Por último, refira-se que podemos ver o caso anterior, de uma FPP linear, como um caso particular 
desta FPP geral em que se verifica: 

 CO CO q COx y x y x x y, , ,0b g b g= =  . 
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As Possibilidades de Consumo de Um Agente Produtor 

  Objectivos 

 No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender como poderá um agente económico produtor alargar o seu conjunto de 
possibilidades de consumo. 

2. Compreender a formação da decisão racional do agente, para um dado preço de mercado, no 
caso em que as condições de produção são caracterizadas pela existência de um só factor e produtividades 
médias constantes. 

3. Compreender a formação da decisão racional, para um dado preço de mercado, no caso em que 
existe mais do que um factor produtivo. 

Exercício de acompanhamento da matéria 

Exercício 4.1.1. 

Consideremos o Sr. António (A), o agente económico que considerámos no exercício 3.1.1., que 
possui um único factor produtivo, o trabalho, e produtividades médias constantes na produção do bem X 
(fruta) e do bem Y(marisco) 60.  

Recorde a expressão que representa a fronteira de possibilidades de produção deste agente, já 
obtida anteriormente (exercício 3.1.1.). Vamos supor que o Sr. António tomou previamente a decisão de 
produzir, utilizando totalmente a sua disponibilidade de factor, 110 kg fruta/semana e 52 kg 
marisco/semana 61. Por outro lado, o Sr. A tem possibilidade de trocar no mercado quaisquer quantidades 
de bem X ou bem Y, a um determinado preço.  

Consideremos que o agente A deseja dispor, através da sua produção, de determinada 
quantidade fixa de bem X. Para este nível de disponibilidade de bem X escolhido pelo agente há duas 
formas de obter bem Y: 

1. uma delas directamente por produção, afectando factor produtivo não utilizado na 
produção da quantidade do bem X à produção de bem Y 62; 

2. outra, indirectamente, através da troca de bem X por bem Y no mercado, para um dado 
preço relativo constante, isto é, afectando factor à produção de uma quantidade adicional de X 
destinada a ser trocada, no mercado, por bem Y. Vamos supor que o preço relativo vigente no 
mercado é px y, = 0,8 kg Y/kg X. 

O objectivo das alíneas seguintes é comparar, para um dado nível de produção de bem X escolhido pelo 
agente, as duas situações alternativas em termos de disponibilidade do bem Y e retirar daí algumas 
importantes conclusões. 

Suponhamos que o agente A, partindo do vector de produção inicial (110; 52) 63, quer produzir uma 
maior quantidade de bem X e decide reafectar 10 horas de trabalho empregues inicialmente na 
produção do bem Y à produção do bem X com vista a produzir uma quantidade adicional deste último 
com a intenção de trocá-la no mercado, por bem Y. 
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a) Quais são as quantidades, adicionais e total, de bem X que são agora produzidas, depois da 
reafectação do factor? 

b) Em consequência da reafectação do factor da produção de bem Y para a produção do bem X, 
calcule a redução na produção do bem Y.  

c) Se o Sr. A trocar no mercado a quantidade de bem X , que produziu adicionalmente, por bem Y, 
ao preço de mercado referido acima, determine a quantidade do bem Y obtida na troca. 

d) Tente arranjar uma representação gráfica adequada em que seja possível "ler" os resultados a que 
chegou nas três alíneas anteriores. 

e) Quantifique agora, em termos de disponibilidade do bem Y, a diferença entre a obtenção deste 
bem de forma "directa" (por produção) e de forma "indirecta" (por troca), sabendo que o agente, em 
qualquer situação, deseja deter64 110 kg X/semana de bem X. Tente retirar daí algumas conclusões. 

Continuemos a considerar o nível de produção escolhido inicialmente pelo Sr. A, isto é, o ponto 
(110; 52). 

f) Admitindo que o agente pode trocar qualquer um dos bens, dado o nível de produção escolhido, 
determine a fronteira de possibilidades de consumo (obtida por troca no mercado das quantidades de X 
e Y produzidas nesse ponto). O preço relativo de mercado é o que já foi referido acima: px y,  = 0,8 kg 
Y/kg X. Faça-o gráfica e matematicamente.  

g) Construa um novo gráfico em que se possa ler, simultaneamente, a fronteira de possibilidades 
de produção (e o conjunto de possibilidades de produção) deste agente bem como a fronteira de 
possibilidades de consumo (e o conjunto de possibilidades de consumo), para o nível de produção 
considerado. Faz sentido ou não construir tal representação? 

h) Qual o vector de produção que, após a troca, proporciona o mais amplo conjunto de 
possibilidades de consumo para o agente A? Represente esse ponto no gráfico que construiu na alínea 
anterior. Indique também, se for possível, o conjunto de possibilidades de consumo correspondente a esse 
vector de produção. 

i) Suponha que a dotação de factor trabalho do Sr. A diminui para 40 horas/semana, ao mesmo 
tempo que a produtividade média na pesca (bem Y) aumenta para 3 kg marisco/hora de trabalho, 
mantendo-se a produtividade média da apanha de fruta (bem X). Sabe-se também que o preço relativo de 
mercado do bem X em termos do bem Y diminui para 0,6 kg Y/kg X. Verifique se a escolha racional de 
produção do Sr. A se mantém. 

j) Interprete agora o significado económico da expressão "especialização completa" do agente na 
produção de um determinado bem na medida em que esse agente tem possibilidade de trocar, qualquer 
dos bens, no mercado. 

Vamos finalmente tentar generalizar este conceito de "escolha racional de produção do agente". 
Esta escolha racional depende do preço relativo que vigora no mercado e das condições de produção do 
agente. 

k) Sendo a tecnologia do agente caracterizada pela existência de um único factor e produtividades 
médias constantes, na produção dos dois bens, determine uma função que a cada preço de mercado 
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(considerada como variável independente), faz corresponder um vector de produção (considerado 
como variável dependente). Não se esqueça de explicar: 

- o domínio da função, bem como 

- o seu contradomínio.  

l) A função que construiu na alínea anterior tem, porém, um ponto, com significado económico, 
para o qual não está definida. De facto, o domínio da função, para que haja uma correcta interpretação 
económica da sua natureza, terá de excluir esse ponto. Identifique-o e explique economicamente porque 
é que nele a função não está definida nesse ponto. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 4.1.2.  

Um agente económico, a Paula, dispõe de um único factor produtivo que pode utilizar na produção 
de dois bens, X e Y, com produtividades médias constantes em qualquer dessas produções. Sabe-se 
ainda que a Paula pode trocar qualquer quantidade de um dos bens pelo outro a um preço relativo fixo, 
ou seja, que não depende da quantidade trocada dos bens. Sabe-se ainda que, dadas as condições de 
produção e de troca que a Paula enfrenta, especializar-se-á completamente na produção do bem Y sendo 
a sua fronteira de possibilidades de consumo dada pela seguinte conjunto: 
 c∈ = + − = ∧ ≥ ∧ ≥FPC c c c c c cx y x y x y{( , ): . }15 4 240 0 0 0  

em que cx e cy representam respectivamente os seus consumos de bem X (medido em u.f. X/mês) e de bem 
Y (medido em u.f. Y/mês). 

Se a Paula conseguisse aumentar em 25 % a produtividade média do factor na produção do bem X, 
mantendo-se tudo o resto inalterado, deixaria de ter vantagem na especialização em qualquer dos bens. 

a) Nas condições que a Paula enfrenta, é possível determinar a sua fronteira de possibilidades de 
produção? Se acha que pode, determine-a, apresentando os cálculos que realizar e justificando-os. Se 
acha que não pode, indique os elementos de que necessita para a determinar, justificando adequadamente 
e indicando como usaria esses elementos adicionais para o cálculo pretendido. 

b) Posteriormente alteraram-se as condições de produção da Paula. Dessa alteração sabe que passa 
a dispor de uma quantidade do factor que se traduz num aumento de 30% relativamente à dotação inicial, 
que a produtividade do factor na produção do bem Y não se alterou e que, mantendo-se  o preço relativo, 
a Paula passa agora a especializar-se na produção de bem X. Pode, com esta informação, determinar a 
sua nova fronteira de possibilidades de consumo? Se puder determine-a, apresentando e justificando os 
cálculos que necessitar. Se não, os elementos de que necessitaria para a determinar, justificando, e a 
forma como os utilizaria para obter a fronteira pedida. 

 

Solução  
a) Se a Paula utiliza um factor único na produção dos dois bens, registando em cada um deles 

produtividades médias constantes, isso significa que a sua fronteira de possibilidades de produção é 
linear, representada graficamente por um segmento de recta. Sabe-se adicionalmente que, se o agente se 
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especializa totalmente na produção de Y, o seu consumo, quando apenas consome Y, nas condições 
técnicas de que dispõe, é idêntico à sua produção.  

Mas, da equação da fronteira de possibilidades de consumo fornecida pelo enunciado, fazendo 
cx = 0 , conclui-se que esse consumo é de 60 u.f. Y/mês. Temos então que o vector (0 ; 60) corresponde a 
um ponto que pertence quer à fronteira de possibilidades de produção quer à fronteira das possibilidades 
de consumo 65. 

O simétrico da inclinação da recta que descreve a fronteira das possibilidades de consumo 
corresponde ao preço relativo que existe no mercado. Essa inclinação, expressa em termos de u.f. Y/u.f. X, 
é dada pela derivada da equação que representa a fronteira de possibilidades de produção, exprimindo-a 
como cy em função de cx. O preço de mercado, sendo sempre positivo, é dado pelo simétrico dessa 
derivada: px y, = 1,5 / 4 = 0,375 u.f. Y/u.f. X 

Diz-se no enunciado que se a produtividade média do factor na produção do bem X da Paula 
aumentasse em 25% ( o que corresponde a dizer "se o seu valor passasse para 1,25 vezes o que era"), ela 
deixaria de ter vantagem na especialização em qualquer dos dois bens. Isso significa que, depois desse 
aumento, o seu custo de oportunidade passaria a ser igual ao preço relativo acima determinado. 
Representando as produtividades médias actuais e o custo de oportunidade actual com o índice superior 1 
e aqueles que existiriam com essa alteração da produtividade de Paula com o índice superior 2, temos 
assim que: 
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o que implica que o custo de oportunidade actual é de 0,375 / 0,8  = 0,469 u.f.Y/u.f. X  

Mas com o conhecimento de um ponto (acima determinado) e da inclinação da fronteira de 
possibilidades de produção (que sabemos da teoria ser simétrica do custo do oportunidade) podemos 
determinar a recta que contém o segmento de recta que representa a fronteira de possibilidades de 
produção: 
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em que qx  e qy  representam, respectivamente, as quantidades produzidas de bem X medidas em u.f. 
X/mês e as quantidades produzidas de bem Y medidas em u.f. Y/mês. A fronteira de possibilidades de 
produção da Paula é representada pelo seguinte conjunto de vectores bidimensionais: 

 q∈ = + − = ∧ ≥ ∧ ≥FPP q q q q q qx y y x x y( , ) : ,0 469 60 0 0 0n s  
b) O aumento da quantidade disponível de factor, sem que haja alteração das produtividades ou 

sem que haja alteração do preço de mercado não altera a especialização. No entanto, essa alteração da 
quantidade disponível de recurso, leva a um deslocamento da fronteira de possibilidades de produção 
para a direita 66. Como se sabe da teoria, essa especialização depende da relação entre o custo de 
oportunidade e o preço relativo. 

Antes da alteração referida na alínea: 
 CO Y Xx y, ,0 0 469= uf. / uf.  
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Depois dessa alteração, e sabendo que o agente passa a especializar-se na produção de X, o seu 
custo de oportunidade, medido em u.f. Y/u.f. X, passa a ser menor que o preço relativo: 
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de onde apenas podemos saber, recordando o resultado obtido para o custo de oportunidade na alínea 
anterior que: 
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ou seja,  

em que  r é a proporção de variação da nova produtividade do factor na produção do bem X em relação 
à produtividade inicial. 

Repare-se que apenas conseguimos determinar um limite inferior para o aumento da produtividade 
do factor da Paula na produção do bem X. Não nos é possível determinar, a partir dos dados, qual é o 
valor concreto deste. 

Logo a informação de que dispomos é insuficiente. Para calcularmos a nova fronteira das possi-
bilidades de consumo necessitaríamos de conhecer a nova produtividade média do factor na produção 
do bem X, seja directamente, seja como uma proporção de aumento em relação ao seu valor anterior.  

Vamos supor que dispomos dessa produtividade média como um aumento, que designamos r , em 
relação ao seu valor anterior. Para calcular a nova fronteira das possibilidades de consumo procede-se do 
seguinte modo: 

i) Determina-se a produção máxima possível de X. Dado que antes essa produção era de 60 / 
0,469 = 127,9 u.f. X/mês (obtida da fronteira de possibilidades de produção determinada como 
resultado da alínea anterior), que a quantidade disponível do factor aumentou de 30% e que a 
produtividade média na produção de X aumentou de r , será: 

 q rmax ( ) ( , ) ,= + + ×1 1 0 30 127 9  

em que qmax  é a produção máxima de X depois da alteração, medida em u.f. X/mês. 
ii) A partir desse valor (que é conhecido, uma vez sabido r ), determina-se a expressão 

analítica da recta da fronteira das possibilidades de consumo que passa pelo ponto ( qmax ; 0) e tem a 
inclinação simétrica do preço. Ou seja a sua equação é: 
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iii) Limita-se a fronteira das possibilidades de consumo aos valores economicamente rele-
vantes. Expresso como um conjunto de vectores bi-dimensionais, a fronteira das possibilidades de 
consumo é dada por: 

 c1 1 1 1 1 1 1 10 375 0 375 0 0 0∈ = + − = ∧ ≥ ∧ ≥FPC c c c c q c cx y y x y x
( ) max( , ) : , . , .n s  . 
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Exercício 4.1.3. 

Considere um agente económico que pode produzir dois bens U e W recorrendo a um único factor 
produtivo L que aplica, em condições de produtividades médias constantes, na produção dos dois bens. 
As suas possibilidades de produção são representadas pelo conjunto de possibilidades de produção: 

 q( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , ): . .0 0 0 0 0 0 0 07 15 105 0 0 0∈ = + − ≤ ∧ ≥ ∧ ≥FPP q q q q q qu w u w u wm r  , 
em que q representa a quantidade produzida, o índice inferior representa o bem, o índice superior (0) diz 
respeito a estas condições iniciais e em que se usa um sistema de unidades adequado para a medição quer 
das quantidades produzidas quer do factor. 

Suponha agora que o agente económico passa a dispor de um outro factor, K, o que naturalmente 
altera as suas condições de produção, passando a ser representadas pelo seguinte conjunto de possibilida-
des de produção: 

 q( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( , ): .1 1 1 1 1 1 1 2 1 12 170 0 0 0∈ = + + − ≤ ∧ ≥ ∧ ≥FPP q q q q q q qu w u w w u w{ }  , 
em que o índice superior (1) se refere à situação depois de passar a dispor do factor K. 

a) Desejam-se conhecer qual(is) o(s) intervalo(s) de preços relativos para o(s) qual(is) a decisão de 
especialização não se altera ao passar das condições iniciais para as novas condições. Se acha que dispõe 
de informação suficiente para responder ao que lhe é pedido, determine esse(s) intervalo(s), apresentando 
e justificando os cálculos que necessitar de efectuar. Se, pelo contrário acha que a informação que lhe é 
fornecida é insuficiente diga, justificando, qual a informação adicional de que necessitaria e como a 
utilizaria para obter o que se pede. 

Na situação em que esse agente económico dispõe já de ambos os factores, vigoram no mercado os 
preços absolutos de 2 u.m./u.f. U para o bem U e de 10 u.m./u.f. W para o bem W, o que leva o nosso 
agente a escolher a decisão de produção racional para esses preços. 

b) Suponha que numa nova situação, posterior à indicada na parte final da alínea anterior, o agente 
económico passa a deter mais 20% de cada um dos dois factores produtivos. Naturalmente, este aumento 
dos recursos vai alterar a sua decisão racional de produção e é essa nova decisão que se pretende 
conhecer. Se acha que com os elementos apresentados pode determinar a nova decisão racional de 
produção, determine as quantidades produzidas de bem U e de bem W, apresentando e justificando os 
seus cálculos. Se, pelo contrário, considera que a informação de que dispõe é insuficiente, indique, justi-
ficando, qual a informação adicional de que necessitaria e como a usaria para determinar o que lhe é 
pedido. 

Solução  
a) Vejamos o que se pede na pergunta: são dadas duas situações de produção (a situação inicial em 

que apenas se dispõe de um factor, e a situação após a obtenção do segundo factor, situação que 
chamaremos final), pedindo-se quais os intervalos de preços para os quais, quer na situação inicial, quer 
na situação final, a decisão de especialização não se altera. Combinando as decisões possíveis nas duas 
situações temos: 

  Situação final  
Situação inicial Especialização em U Especialização em W Não há 

especialização 
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Especialização em U não se altera altera-se altera-se 
Especialização em W altera-se não se altera altera-se 
Não há 
especialização 

altera-se altera-se não se altera 

Como se pode verificar, a decisão de especialização não se altera em três, e apenas três, casos: 
 • na situação inicial o produtor especializa-se totalmente na produção do bem U, e na situação final 

o produtor especializa-se igualmente totalmente na produção do bem U; 
 • na situação inicial o produtor especializa-se totalmente na produção do bem W, e na situação final 

o produtor especializa-se igualmente totalmente na produção do bem W; 
 • na situação inicial o produtor não se especializa totalmente, e na situação final o produtor 

continua a não se especializar totalmente (isto é, em cada uma das duas situações, o produtor produz 
quantidades não nulas dos dois bens). 

Em qualquer situação, a decisão de especialização depende da comparação do preço relativo com 
o custo de oportunidade e assim para resolvermos esta alínea necessitamos de começar pelo cálculo dos 
custos de oportunidade nas várias situações. 

Mas, antes de procedermos a estes cálculos, temos de escolher quais os custos de oportunidade que 
vamos utilizar, pois como se sabe podemos obter custos de oportunidade de U em termos de W, ou o 
custo de oportunidade inverso de W em termos de U. Essa escolha corresponde à escolha do tipo de 
sistema de unidades a utilizar nesta solução: podemos escolher medi-los em u.f. W/u.f. U ou medi-los nas 
unidades inversas (u.f. U/u.f. W). Se a escolha é indiferente para a situação inicial, já o não é para a 
situação final. Com efeito, para essa situação, a expressão que dá a fronteira de possibilidades de 
produção é do primeiro grau em qu e do segundo grau em qw, pelo que o trabalho de calculatória 
simplificar-se-á se escolhermos exprimir a fronteira de possibilidades de produção como qu em função de 
qw, o que implica que o custo de oportunidade seja expresso em u.f. U/u.f. W. Assim, utilizaremos esse 
sistema de unidades, o que implica que trabalharemos com os preços relativos pw,u e com os custos de 
oportunidade COw,u (em que as notações têm a interpretação habitual). 

Comecemos pela situação inicial. Dada a informação que nos é fornecida: 

- um factor único; 

- produtividades médias constantes na produção de qualquer dos dois bens. 

Sabemos ainda que: 

- o custo de oportunidade é o mesmo em qualquer ponto da fronteira de possibilidades de pro-
dução; 

- para valores do preço relativo inferiores a esse custo de oportunidade o produtor especializar-se-á 
no bem U; 

- para valores do preço relativo superiores a esse custo de oportunidade o produtor especializar-se-
á no bem W; 

- para o valor do preço relativo igual ao preço relativo, a decisão racional do produtor não é bem 
definida. 

Se escrevermos a equação da recta que contém a fronteira de possibilidades de produção como: 
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O custo de oportunidade (único) em qualquer ponto dessa fronteira é dado por: 

 CO dq
dqw u

u

w
,

( )
( )

( )
0

0

0 2,14= − =  u.f. U/u.f. W . 

Mas, de acordo com o que se disse acima, e de acordo com os conhecimentos da teoria, a decisão 
racional do produtor será, conforme o valor do preço relativo pw,u, medido em u.f. U/u.f. W, e, 
naturalmente, para os valores economicamente significativos do preço indicado (valores positivos e 
finitos): 

• pw u,  < 2,14 u.f. U /u.f. W ⇐  especialização em U; 

• pw u,  = 2,14 u.f. U /u.f. W ⇐  não há especialização; 

• pw u,  > 2,14 u.f. U /u.f. W ⇐  especialização em W. 

Vejamos agora a situação final. Neste caso, porque temos dois factores, o custo de oportunidade 
não será constante ao longo da fronteira de possibilidades de produção, mas variará com os pontos dessa 
fronteira. Sabemos da teoria que o valor do custo de oportunidade num ponto é dado pelo simétrico da 
derivada nesse ponto. Se exprimirmos a fronteira de possibilidades de produção como: 

 q q qu w w
( ) ( ) ( ).1 1 2 1170 2= − −  , 

temos que o custo de oportunidade - como uma função de qw
( )1  - é dado por: 

 CO dq
dq

q qw u
u

w
w w,

( )
( )

( )
( ) ( )( . ) .1

1

1
1 12 2 2 2= − = − − − = +  . 

Vejamos quais são os seus valores extremos. Os valores extremos corresponderão ao valor mínimo 
de qw

( )1  (necessariamente igual a 0) e ao valor máximo de qw
( )1  (que se obtém da fronteira de 

possibilidades de produção, escolhendo nela o valor mínimo da quantidade produzida do outro bem, ou 
seja qu

( )1  =  0): 

 
0 170 2

2 170 0

1 2 1

1 2 1

= − − ⇔

⇔ + − =

q q

q q

w w

w w

( ) ( )

( ) ( )

.
 , 

e que tem o valor qw
( )1  = 12,08 u.f. W/u.t.67 

Assim os valores extremos dos custos de oportunidade são: 

 • valor máximo, correspondente a qw
( )1  = 0, corresponde a COw u,

( )1   = 2 u.f. U/u.f. W; 

 • valor mínimo, correspondente a qw
( )1  = 12,08 (ou seja qu

( )1  = 0) corresponde a COw u,
( )1  = 26,15 u.f. 

U/u.f. W. 

Reparemos que para os próprios valores máximos e mínimos do custo de oportunidade, já temos 
especialização completa, ou seja, o intervalo de preços para o qual não há especialização é aberto, quer 
à esquerda, quer à direita. 
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Temos assim, a partir da teoria, que a decisão de especialização nesta situação final é dada, 
conforme o preço relativo, expresso em u.f. U/u.f. W (e naturalmente limitados aos valores 
economicamente significativos) por: 

• pw u, ≤ 2 ⇒ especialização em U; 

• 2 26,15< <pw u,  ⇒ não há especialização; 

• pw u, ≥ 2 ⇒ especialização em W. 

Da comparação das duas situações, inicial e final, vemos que os três casos em que a decisão de 
especialização não se altera são: 

• Especialização em U: intervalo de preços, fechado à direita (0; 2]; 

• Não especialização: intervalo constituído pelo ponto único {2,14}; 

• Especialização em W: intervalo de preços, fechado à esquerda [26,15; + ∞). 

E portanto a resposta pedida a esta alínea é a união desses três intervalos que se pode escrever 
formalmente como o conjunto A definido do seguinte modo: 

 A = ( [ )0;  2] 2,14 26,15 ;  +∪ ∪l q ∞  

em que os valores dos intervalos estão medidos em u.f. U/u.f. W. 

Alternativamente podemos determinar, através de um diagrama simples, os intervalos de preços que 
correspondem a uma manutenção da decisão de especialização (ou seja efectuar graficamente a 
comparação a que nos referimos há três parágrafos). É o que se faz no gráfico abaixo: 

0

0

2,14

26,152

F.p.p. depois da alteração

F.p.p. antes da alteração

especializa-se em especializa-se em

especializa-se em especializa-se em

 W U

 U  W

CO
w,u
 (0)

CO
w,u
 (1)

p
w,u

(u.f.  U/u.f. W)

não se especializa

não se especializa

. 
 

b) Em primeiro lugar, vejamos aquilo que não é pedido: não é pedida a produção racional para a 
situação em que não houve aumento das disponibilidades dos factores. Se a produção racional 
corresponder a uma situação de não especialização, esta corresponderá ao ponto sobre a fronteira de 
possibilidades de produção em que o custo de oportunidade igualar o preço relativo. Para fixar ideias, 
trabalhemos quer com o custo de oportunidade quer com o preço relativo medidos em u.f. U/u.f. W. 

A partir dos dados do problema podemos determinar o preço relativo. Com a notação habitual, 
esse preço será dado por: 
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Os dados do enunciado não nos fornecem a fronteira de possibilidades de produção depois do 
aumento dos recursos, mas sim a fronteira de possibilidades de produção antes do aumento dos recursos e 
o valor do aumento proporcional dos recursos (20%). O problema reside assim em saber se, a partir 
dessa informação, é possível determinar a nova fronteira de possibilidades de produção. 

Não é possível, mas vejamos porquê, e em duas fases: 

 • não sabemos o que sucede às produtividades médias e, portanto, não podemos dizer que a um au-
mento de 20% de recurso corresponde um aumento de 20% nas quantidade produzidas. Isso só seria 
verdade se as produtividades médias se mantivessem constantes. Como não dispomos de qualquer 
informação sobre o que sucede às produtividades quando aumentam as quantidades de factores 68 
nada podemos adiantar nesse sentido; 

 • não é fácil apresentar informação sobre o andamento das produtividades médias. Mesmo que se 
dissesse que as produtividades médias se mantinham constantes, o interesse dessa informação era 
restrito. Isso só poderia querer dizer que a produtividade média, por hipótese, do primeiro factor, não 
variava quando aumentava a quantidade usada desse factor. Mas informação relevante seria saber 
como variava essa produtividade quando variasse a utilização do primeiro factor e quando variasse, 
simultaneamente, a utilização do segundo factor69. 

Assim, não dispomos de informação que nos permita determinar a fronteira de possibilidades de 
produção depois do aumento dos recursos e é essa a informação que necessitávamos para responder a 
esta pergunta. Se dispuséssemos dessa informação responderíamos do seguinte modo: 

• Passo 1 - determinávamos, como fizemos acima, o preço relativo de W em termos de U, que é 
de pw,u = 5 u.f. U/u.f. W. 

• Passo 2 - Obteríamos o custo de oportunidade COw,u como função de qw, pela expressão conhe-
cida da teoria:  

 CO dq
dq

qw u
u

w
w, ( )= − , 

em que qu é a expressão analítica principal da fronteira de possibilidades de produção apresentada como 
a quantidade do bem U em função da quantidade do bem W. 

• Passo 3 - Resolveríamos a seguinte equação em ordem a qw: 

 CO q p CO qw u w w u w u w, , ,( ) ( )= ⇔ = 5  u.f. U/u.f. W. 

obtendo a sua solução. 

• Passo 4 - Pela análise da solução obtida, determinaríamos as características da solução de 
produção racional e calcularíamos os seus valores. Poderíamos ter, então, os seguintes casos: 

Caso 1 - O valor de qw é negativo ou nulo: 
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Isso significa que a decisão de produção racional corresponde a especializar-se 
em U. O vector de produção corresponde assim a uma produção nula de W e à produção 
de U correspondente a substituir o valor qw = 0 na expressão da fronteira de 
possibilidades de produção. 

Caso 2 - O valor de  qw é positivo: 

• caso 2a - substituindo o valor de qw na fronteira de possibilidades de produção 
obtém-se para qu um valor nulo ou negativo. Isso significa que a decisão de produção 
racional corresponde a especializar-se em W. O vector de produção corresponde assim 
a uma produção nula de U e à produção de W correspondente a substituir o valor qu = 0  
na expressão da fronteira de possibilidades de produção, resolvendo para determinar qw ; 

• caso 2b - substituindo o valor de qw na fronteira de possibilidades de produção, 
obtém para qu um valor positivo. Isso significa que a decisão racional de produção cor-
responde a produzir os dois bens. A produção do bem W é a que foi obtida da solução 
da equação referida no passo 3 e a produção do bem U obtém-se da fronteira de 
possibilidades de produção substituindo nela a produção de qw acima indicada, re-
solvendo para obter a produção de qu. 

OBSERVAÇÃO: Chama-se a atenção para alguns erros que mais provavelmente poderiam ser 
cometidos na resposta a esta alínea. 

• em primeiro lugar poderá haver confusão entre as hipóteses válidas para a produção com um 
único factor e produtividades médias constantes, e aquelas que são válidas para o caso de dois 
factores. Esta eventual confusão pode levar a aplicar a este último caso resultados que só são 
válidos para o primeiro. Em particular, para o caso de mais de um factor: 

 - não é válida a hipótese de produtividades médias constantes (como já se discutiu no texto da 
solução do exercício); 

 - não se encontra indicado neste caso que o custo de oportunidade seja igual a um quociente de 
produtividades médias (e não é). 

• em segundo lugar, poderia haver alguma confusão entre a noção de variação de recursos e 
variação de produtividades. A experiência mostra que um aumento de recursos numa dada 
proporção tende a ser interpretado da mesma forma que um aumento de produtividade desses 
recursos, confusão essa que só pode ser explicada por uma assimilação incorrecta dos conceitos de 
recursos e de produtividade média. 

 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 4.1.4.  

Suponha a existência de um determinado agente económico que produz os bens X e Y com recurso a 
um único factor produtivo, o seu trabalho, e que tem produtividades médias constantes na produção de 
ambos os bens. Em relação às condições de produção sabe-se que são necessárias 3 horas de trabalho 
semanais para produzir 21 kg X/semana e são necessários 15 minutos de trabalho semanais para produzir 
1 kg Y/semana. 
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Por outro lado, sabe-se que no mercado vigoram os preços absolutos: px  = 9 u.m./kg X e py  = 4 
u.m./kg Y, preços esses que não dependem das quantidades transaccionadas. 

O agente está disposto a trabalhar um máximo de 40 horas por semana e pode trocar no mercado 
quaisquer quantidades destes bens. 

Pode determinar a decisão óptima de produção do agente em causa? Se acha que é possível 
apresente-a matemática e graficamente, justificando os cálculos que necessitar. Se, pelo contrário, acha 
que necessita de informação adicional para o fazer, indique qual é essa informação, e a forma como a 
utilizaria, justificando, para determinar os valores das produções que correspondem à decisão óptima. 

Exercício 4.1.5. 

O agente económico A produz dois bens, X e Y, com recurso a três factores produtivos, sendo o 
conjunto dos pontos de produção eficientes dado pela seguinte expressão: 

   q∈ = + + − = ∧ ≥ ∧ ≥FPP q q q q q q qx y y x x x y( , ): . .0 4 0 05 12 0 0 02n s , 
em que qx e qy representam, respectivamente, as quantidades de bem X e de bem Y, medidas em u.f. X/u.t 
e u.f. Y/u.t., respectivamente. 

a) Sabe-se ainda que o agente A tem possibilidade de trocar no mercado qualquer quantidade que 
deseje, quer se trate de bem X quer se trate de bem Y, ao preço relativo de px y,  = 0,8 u.f. Y/u.f. X. Nestas 
condições, determine o ponto de produção que permite alcançar o mais amplo conjunto de 
possibilidades de consumo, explicando o raciocínio que efectuar e justificando os cálculos que se 
revelarem necessários. 

b) Suponha agora que, devido a uma alteração dos preços absolutos dos bens X e Y, o agente A, 
agindo racionalmente, passa a produzir num ponto em que qy = 10 35,  u.f Y/u.t. Atendendo a que essa 
decisão de produção tem lugar para o preço absoluto do bem X de 7 u.m./u.f. X, determine o preço 
absoluto do bem Y que está associado a esta situação. 

 Conceitos para revisão 

1. Relação entre os conceitos de Fronteiras de Possibilidades de Consumo, Produção e Disponibilidades 
de um agente. 

2. Custo de oportunidade e preço relativo. 

3. Decisão racional de um agente a partir de um dado preço que vigora no mercado. 

4. Especialização produtiva de um agente num dado bem. 
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Capítulo 5 - As Ligações Entre os Agentes e o Mercado 
Enquadramento Teórico 

Para terminarmos esta sequência que nos traz desde o capítulo 2 e que se tem centrado na análise da 
troca, vamos passar de um plano de agente único que defronta essa entidade abstracta a que temos 
chamado "mercado", para um outro em que dois agentes se defrontam com vista ao estabelecimento de 
comércio entre eles. 

Vamos também interpretar as teorias das Vantagens Absolutas e das Vantagens Comparativas no 
âmbito deste quadro teórico. Apesar destas teorias terem sido construídas para um contexto de comércio 
entre países70, verificaremos a sua generalidade na aplicação ao caso de dois agentes, quaisquer que eles 
sejam. 

  1. Hipóteses Consideradas 

Este tipo de análise, quando feita com demasiada generalidade, envolve relações muito complexas 
que se tornam impossíveis de analisar a um nível introdutório. Por isso, vamos reduzir o nosso âmbito de 
trabalho a uma economia de troca muito simples: 

1. existem apenas dois agentes - A e B; 

2. cada um dos agentes apenas dispõe de um único factor produtivo V71; 

3. as tecnologias de produção de cada um deles apresentam produtividades médias constantes do 
factor na produção de ambos os bens; 

4. não é possível a um agente utilizar o factor produtivo do outro nas suas produções, ou seja, o 
factor produtivo é imóvel entre agentes; 

5. a troca é sempre uma troca directa72; 

6. o preço relativo é fixado por um agente externo, a que chamaremos "leiloeiro". 

Para identificar o agente i (i = A, B) a que nos estamos a referir, utilizaremos o índice superior (i) 
nas variáveis em causa. 

2. Os fluxos de comércio 

Vamos utilizar os resultados a que chegámos no capítulo anterior, para o caso de um agente, para 
verificarmos as intenções de compra e venda de cada agente perante um determinado preço relativo 
anunciado pelo "leiloeiro". 

Perante as hipóteses 2 e 3 sabemos que os custos de oportunidade de cada agente são constantes, ou 
seja, não dependem das quantidades produzidas: 

 CO PMe

PMe
CO PMe

PMe
x y

A V
y A

V
x A x y

B V
y B

V
x B,

( )
( )

( ) ,
( )

( )

( )
= ∧ =  . 

Representemos agora o preço relativo e o custo de oportunidade num mesmo eixo73 para os dois agentes 
(vamos supor que CO COx y

B
x y

A
,

( )
,

( )> ): 
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Podemos verificar que apenas na zona 2 se verifica a dupla coincidência de intenções, ou seja, o 
bem que o agente A deseja vender é o mesmo que o agente B deseja comprar e vice-versa. Assim, ambos 
os agentes apenas terão intenções de fazer comércio quando74: 

 CO p COx y
A

x y x y
B

,
( )

, ,
( )≤ ≤   75. 

3. A especialização 

Quando estávamos numa situação em que um agente poderia trocar qualquer quantidade que 
desejasse no mercado, verificámos que a opção óptima de produção seria a especialização num 
determinado bem, bem esse que seria determinado pela relação entre o preço relativo e o custo de 
oportunidade para esse agente. 

No caso agora em estudo, em que existe comércio exclusivo entre apenas dois agentes, e admitindo 
que cada agente não deseja apenas consumir um único bem, as coisas tornam-se mais complicadas: 

• para 0 < <p COx y x y
A

, ,
( ) , estamos na zona 1 do gráfico acima apresentado, pelo que não haverá lugar 

a comércio. Não há especialização de nenhum dos agentes; 

• para p COx y x y
B

, ,
( )> , estamos na zona 3 do gráfico acima apresentado, pelo que não haverá lugar a 

comércio. Não há especialização de nenhum dos agentes; 

• para CO p COx y
A

x y x y
B

,
( )

, ,
( )≤ ≤ , estamos na zona 2 do gráfico acima apresentado, pelo que haverá lugar 

a comércio, com A a vender X e B a vender Y. Temos, no entanto, que considerar duas situações 
diferentes: 

1. se a dimensão económica, ou seja, a dotação do factor, for semelhante para A e B, cada um dos 
agentes especializar-se-á na produção do bem que deseja vender; 

2. se um dos agentes apresentar uma dimensão económica superior ao outro, o agente mais pequeno 
especializar-se-á na produção do bem que deseja vender enquanto o maior dificilmente o poderá 
fazer, visto que o pequeno não tem capacidade para lhe poder vender a quantidade que deseja e que 
poderia produzir ele próprio, sem troca. Ainda assim, consegue-se demonstrar que ambos alargam o 
seu CPC, beneficiando ambos com a troca. 

4. As teorias das vantagens 

Vamos agora, e para terminar, utilizar o nosso modelo para fornecer uma interpretação das clássicas 
Teoria das Vantagens Absolutas, atribuída a Adam Smith, e da Teoria das Vantagens Comparativas, de 
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David Ricardo. Ambas as teorias foram desenvolvidas tendo em conta as hipóteses simplificadoras que 
utilizámos ao longo deste capítulo, razão pela qual é possível esta interpretação. Consideremos, para além 
disso, a hipótese adicional: 

7. os agentes A e B têm uma dimensão económica semelhante. 

• Vantagem Absoluta do Agente A em Relação a B na Produção do Bem X: significa que o agente A 
consegue produzir uma maior quantidade de bem X do que B, utilizando a mesma quantidade de 
factor produtivo. Esta vantagem traduz-se na relação: 

 PMe PMeV
x A

V
x B( ) ( )

>  . 

• Teoria das Vantagens Absolutas: teoria do comércio segundo a qual cada agente se deveria 
especializar no bem para o qual tivesse vantagens absolutas em relação ao outro. Assim, apenas 
haveria interesse em estabelecer comércio se cada um dos agentes fosse mais produtivo que o outro na 
produção de um bem. Matematicamente, a condição necessária para haver comércio traduz-se por76: 
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Rearranjando os termos das duas desigualdades, podemos verificar que: 

PMe
PMe

CO PMe
PMe

COV
y A

V
x A x y

A V
y B

V
x B x y

B
( )

( ) ,
( )

( )

( ) ,
( )= < =  , 

e se tivermos em conta os resultados obtidos ainda neste capítulo, pode-se comprovar que: 

• se CO p COx y
A

x y x y
B

,
( )

, ,
( )≤ ≤ , haverá comércio entre os dois agentes, o agente A especializar-se-á77 na 

produção do bem X, que venderá a B, e o agente B especializar-se-á na produção do bem Y, que 
venderá a A; 

• se p CO p COx y x y
A

x y x y
B

, ,
( )

, ,
( )< ∨ > , não haverá comércio entre os dois agentes, pelo que nenhum deles 

se deverá especializar. 

Assim, a Teoria das Vantagens Absolutas está de acordo com o modelo que viemos a tratar, dentro 
das hipóteses 1 a 7, se se verificarem duas condições: 

1. o preço relativo encontra-se no intervalo dado pelos custos de oportunidade dos agentes; 

2. se nenhum dos agentes tiver vantagens absolutas na produção de ambos os bens. 

É precisamente por esta última razão que surge a Teoria das Vantagens Comparativas como forma 
de explicação da existência de comércio e especialização, mesmo entre agentes em que um deles possui 
vantagens absolutas na produção de ambos os bens. Vamos supor que esse agente é o agente A, pelo que, 
matematicamente, temos agora: 
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• Vantagem Comparativa do Agente A em Relação a B na Produção do Bem X: significa que o 
agente A é proporcionalmente mais produtivo na produção de bem X, em relação a B, do que na 
produção do bem Y. Esta vantagem traduz-se na relação: 
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 PMe
PMe
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PMe

V
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V
x B

V
y
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( )>  . 

• Teoria das Vantagens Comparativas: teoria do comércio segundo a qual cada agente se deveria 
especializar no bem para o qual tivesse vantagens comparativas em relação ao outro. 

No exemplo que estamos a construir, o agente A dispõe de vantagens absolutas na produção de 
ambos os bens, mas apenas possui vantagens comparativas na produção do bem X78. Nestas condições 
será fácil de demonstrar que: 

 PMe
PMe

CO PMe
PMe
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( )
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e, uma vez mais: 

• se CO p COx y
A

x y x y
B

,
( )

, ,
( )≤ ≤ , haverá comércio entre os dois agentes, o agente A especializar-se-á na 

produção do bem X, que venderá a B, e o agente B especializar-se-á na produção do bem Y, que 
venderá a A; 

• se p CO p COx y x y
A

x y x y
B

, ,
( )

, ,
( )< ∨ > , não haverá comércio entre os dois agentes, pelo que nenhum deles 

se deverá especializar. 

Desta forma, a Teoria das Vantagens Comparativas é, no quadro das hipóteses 1 a 7, perfeitamente 
compatível com o modelo que apresentámos, utilizando a relação entre preços relativos e custos de 
oportunidade. No entanto, note-se que constitui um caso particular da análise que não poderá ser 
extensível a casos mais gerais como a existência de n factores produtivos ou produtividades médias não 
constantes, mesmo apenas existindo um factor. 
 

As Ligações Entre os Agentes e o Mercado 

  Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de 

1. Compreender os aspectos que fundamentam a decisão racional de produção de dois agentes que, 
produzindo dois bens com produtividades médias constantes, se confrontam na troca retirando daí 
vantagens mútuas. 

2. Reconhecer a especificidade dos resultados teóricos obtidos e a sua dependência das hipóteses 
simplificadoras utilizadas. 

3. Compreender as razões para a existência de comércio e especialização produtiva entre dois 
agentes a partir dos postulados da teoria das vantagens comparativas. 

4. Compreender as limitações da teoria das vantagens absolutas na explicação das relações de 
comércio entre dois agentes no quadro das hipóteses apresentadas. 
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  Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 5.1.1. 

Considere a existência de dois agentes económicos produtores, Alfa (A) e Beta (B), que dispõem de 
um único factor produtivo, o trabalho, que podem aplicar na produção de dois bens: apanha de arroz (bem 
X) e pesca de sardinha (bem Y). Relativamente ao agente A sabe-se, que quando se dedica à apanha do 
arroz recolhe 10 kg de arroz (bem X) num período de 4 horas e que quando se dedica à pesca da sardinha 
captura 15 kg de sardinha num dia de trabalho de 8 horas. Ambos os agentes têm condições de produção 
semelhantes, traduzidos em produtividades médias constantes na produção de cada bem. Por outro lado, 
o preço relativo (de X em termos de Y) vigente no mercado, composto apenas por estes dois agentes, é 
px y, =1 kg Y/kg X. 

a) A partir dos dados fornecidos, determine as produtividades médias na produção de cada bem do 
agente A, sabendo que este pode trabalhar até um máximo de 40 horas trabalho/semana, não se 
esquecendo de indicar claramente as unidades em que estas produtividades estão medidas.  

b) Determine grafica e matematicamente o conjunto de possibilidades de produção do agente A 
tomando os cuidados habituais na escolha da notação utilizada nessas representações. 

c) A partir da informação sobre o preço relativo de mercado dada pelo enunciado, determine a 
decisão racional de produção do agente A, assumindo, por hipótese, que não existem, no mercado, 
quaisquer restrições quantitativas à troca de qualquer um dos bens.  

Mas, como se disse na introdução deste exercício, estamos a considerar a existência de dois agentes 
económicos produtores dispondo de condições de produção semelhantes que poderão, ou não, realizar 
comércio entre si. Sob determinadas hipóteses, a teoria económica estabelece algumas condições, quer 
para o estabelecimento de correntes de troca mutuamente vantajosas entre os agentes, quer para a 
fundamentação da decisão racional de produção de cada agente, para um dado preço relativo de 
mercado. 

d) Nas condições vigentes do mercado, se souber que o agente B é duas vezes mais produtivo que o 
agente A na produção do bem X e duas vezes menos produtivo na produção do bem Y pode, a partir desta 
informação adicional, determinar a natureza dos fluxos de comércio entre estes dois agentes? Justifique 
adequadamente a sua resposta. 

e) Se, em vez do que se supõe na alínea anterior, o agente B for duas vezes mais produtivo que o 
agente A na produção do bem X e três vezes mais produtivo na produção do bem Y, mantendo as 
condições vigentes no mercado (isto é, para o preço de mercado referido no início), acha que podem 
existir fluxos de comércio entre estes dois agentes? Justifique convenientemente a sua resposta, à luz dos 
conhecimentos teóricos introduzidos na parte inicial deste capítulo, distinguindo entre os conceitos de 
vantagens absolutas e vantagens comparativas no comércio entre dois agentes económicos. 

Vamos tratar agora um caso mais prático. Suponha que dispõe da seguinte informação em relação 
ao agente B:  

• a produtividade média do seu factor trabalho na produção de arroz é de 1,5 vezes a produtividade 
média na produção do mesmo bem por parte do agente A; 

• a produtividade média do seu factor trabalho na produção de sardinha é de 2,5 vezes a 
produtividade média na produção do mesmo bem por parte do agente A; 
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• o recurso em factor trabalho do agente B é o dobro do recurso em factor trabalho do agente A. 

f) Perante esta informação deduza qual seria a natureza dos fluxos entre o agente A e o agente B, 
isto é, qual o(s) bem(ns) que é(são) comprado(s) e vendido(s) por cada um destes agentes económicos? 

g) Qual é o intervalo de preços relativos (utilize o preço do bem X medido em termos do bem Y) 
para o qual existe a possibilidade de comércio mutuamente vantajoso envolvendo estes dois agentes? 
Justifique cuidadosamente os diferentes passos do seu raciocínio. 

h) Qual(is) o(s) preço(s) relativo(s) para o(s) qual(is) o comércio é vantajoso para um dos agentes e 
indiferente para o outro? Identifique claramente, nessa(s) situação(ões), o agente que beneficia e o 
agente para quem o comércio se torna indiferente, justificando cuidadosamente a sua posição. 

Exercício 5.1.2.  

Neste exercício são apresentadas sete frases, cada uma correspondente a uma alínea, em que se 
pretende que discuta, nas condições que se indicam na introdução do exercício, o que pode concluir sobre 
a sua veracidade. 

Considere dois agentes económicos produtores, A e B, dispondo ambos de um único factor que 
podem utilizar na produção de dois bens, X e Y. As tecnologias de produção são tais que, para qualquer 
dos agentes e para qualquer dos bens, as (quatro) produtividades médias do factor são constantes. Sabe 
adicionalmente que, se no mercado vigorasse um preço relativo do bem X em termos do bem Y que se 
situasse no intervalo (0; 0,8) ou no intervalo (1,2; + ∞), ambos medidos naturalmente em u.f. Y/u.f X, as 
escolhas racionais de produção de ambos os agentes não permitiriam que houvesse comércio entre eles. 
Sabe ainda que, quer ao preço relativo de X em termos de Y de 0,8, quer ao preço de 1,2 (ambos medidos 
nas unidades atrás indicadas), há um agente para o qual a escolha racional não o conduz 
necessariamente à especialização na produção de um bem. 

Com esta informação, e para cada alínea com a informação adicional que eventualmente aí seja 
fornecida, discuta, justificando, se pode garantir que a afirmação é verdadeira, ou falsa, ou ainda se, 
com a informação disponível, não pode garantir nenhum dos valores lógicos anteriores. 

a) O custo de oportunidade do bem X medido em termos do bem Y, para o agente A, é de 0,9 u.f. 
Y/u.f. X.  

b) Sabe, adicionalmente, que o agente A é menos produtivo que o agente B na produção do bem X. 
Então o agente A especializa-se na produção do outro bem, o bem Y. 

c) Se A se especializa em X e é 3 vezes mais produtivo que B na produção do bem X, então é 2 
vezes mais produtivo que B na produção do bem Y. 

d) Se A se especializa em X, um aumento da produtividade do factor utilizado por este agente na 
produção desse bem diminui o intervalo de preços para o qual as escolhas racionais dos agentes levam a 
que haja possibilidades de comércio entre eles. 

e) O valor do custo de oportunidade do bem X medido em termos do bem Y, para o agente A, é de 
0,8 u.f. Y/u.f. X.  

f) Um aumento da quantidade do factor de que A dispõe, que não tenha efeitos sobre as pro-
dutividades médias deste agente na produção de qualquer dos dois bens, vai reduzir o intervalo de preços 
para o qual pode haver comércio entre os dois agentes. 
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g) Se A se especializa em X e B se especializa em Y, a quantidade máxima de bem X que B pode 
produzir é inferior à quantidade que A produz especializando-se nesse produto. 

Exercício resolvido 

Exercício 5.1.3. 

Estudámos, no exercício 4.1.1., a forma como um determinado agente económico tem vantagens 
em trocar, num mercado, uma quantidade de um dado bem, como isso se traduz num alargamento das 
suas possibilidades de consumo e ainda como, para um dado preço de mercado constante, o agente é 
conduzido a especializar-se na produção do bem X ou do bem Y. Vamos agora considerar que o Sr. 
António (Sr. A), o agente que considerámos nesse exercício, pode efectuar trocas com um outro agente 
económico, o Sr. Bernardo (Sr. B). O objectivo é agora estudar as condições que tornam vantajosas as 
trocas mútuas de um dado bem por outro, para qualquer dos dois intervenientes. Vamos continuar a 
considerar hipóteses simplificadoras de modo a isolar claramente os aspectos que fundamentam a escolha 
racional de produção de cada um dos agentes que se defrontam na troca. 

Conhecidas as condições de produção do agente A, consideremos agora que este novo agente B tem 
condições de produção "semelhantes", isto é, dispõe de um único factor produtivo, o trabalho, que utiliza 
na produção dos mesmos bens que o Sr. A produz: apanha de frutos (bem X), medido em kg X/semana e 
apanha de mariscos (bem Y), medido em kg Y/semana. O Sr. B pode produzir ambos os bens com 
produtividades médias constantes. Como informação adicional, sabemos que a fronteira de possibilidades 
de produção ( FPP B( ) ) deste agente é representada pelo seguinte conjunto: 

q( ) ( ) ( , ): ,B B
x
B

y
B

y
B

x
B

x
B

y
BFPP q q q q q q∈ = + = ∧ ≥ ∧0 8 96 0n s . 

a) Represente graficamente o conjunto de possibilidades de disponibilidades do agente B, antes de 
haver possibilidade de troca e interprete economicamente o seu significado. 

b) Perante esta informação calcule o valor do custo de oportunidade de produzir o bem X em termos 
de Y para o agente B e interprete cuidadosamente o significado económico desse valor. 

c) Refere-se, na parte inicial deste exercício, que o agente B tem condições de produção 
semelhantes às do agente A, nomeadamente o facto de produzir qualquer dos bens com produtividades 
médias constantes. Com a informação disponível, é possível verificar qual dos agentes é mais produtivo, 
em termos absolutos, na produção de cada bem? 

d) Com a informação que reunimos até aqui sobre os dois agentes, poderemos admitir a 
possibilidade de fluxos de comércio entre estes dois agentes? Justifique adequadamente a sua resposta. 

Consideremos agora que os agentes têm a possibilidade de realizar comércio entre si no mercado e 
que o preço vigente é px y, = 1,2 kg Y/kg X.  

e) Identifique a natureza do fluxo de comércio que se pode estabelecer, caso seja possível, entre o 
agente A e o agente B. Fundamente cuidadosamente a sua posição. 

f) Suponhamos agora que o preço de mercado, constante, é fixado agora em px y, = 0,6 kg Y/kg X. 
Refaça o raciocínio pedido na alínea anterior caracterizando os fluxos de comércio que interessam a cada 
um dos agentes. 
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Suponha agora que, antes de qualquer troca entre estes dois agentes, as respectivas decisões de 
produção se fixam nos seguintes pontos, admitindo que estas combinações produtivas são eficientes para 
ambos os agentes: 

 • Agente A:  110 kg X/semana; 

     52 kg Y/semana; 

 

 • Agente B:  90 kg X/semana; 

     24 kg Y/semana. 

g) Admitindo que qualquer dos agentes pode trocar, para o preço de mercado referido na alínea 
anterior, qualquer quantidade do bem X ou do Y a partir do ponto de produção dado (e, portanto, de 
disponibilidade dos bens, antes da troca), construa duas representações gráficas, uma para cada um 
dos agentes, em que se possa ler simultaneamente o conjunto de possibilidades de disponibilidades, o 
conjunto de possibilidades de produção, o ponto de produção escolhido e o conjunto de possibilidades 
de consumo, após troca, para as produções acima consideradas. 

h) Represente matematicamente, para cada agente, os conjuntos (produção, disponibilidades e 
consumo) de pontos pedidos na alínea anterior. Note que deve propor uma notação conveniente para as 
representações que faz, visto que está analisar simultaneamente dois agentes. 

i) Diga, justificando, porque é que ambos os agentes, para o preço de mercado px y, = 0,6 kg Y/kg X, 
têm vantagem em trocar e identifique também a natureza da troca. Sirva-se, como auxiliar, dos gráficos 
que desenhou na alínea g) identificando, nomeadamente, as alterações nos respectivos conjuntos de 
possibilidades de consumo dos agentes intervenientes na troca. 

Já vimos que, para cada agente, a decisão ou o interesse em trocar um determinado bem (X, por 
exemplo), depende da relação entre o respectivo custo de oportunidade e o preço de mercado a que pode 
efectuar uma dada troca. É também relativamente fácil compreender que as vantagens mútuas da troca, 
neste caso, não se verificam para um único preço de mercado. 

j) Qual é o intervalo de preços relativos (para o preço do bem X em termos de Y) para o qual o 
comércio entre o Sr. A e o Sr. B é mutuamente vantajoso? Justifique a sua resposta. 

k) Quais são os (dois) preços relativos para o qual o comércio é vantajoso para um dos agentes e 
indiferente para o outro? Identifique, para cada um dos preços, qual é o agente que beneficia com o 
comércio e qual o agente para o qual o comércio é indiferente.  

Cada agente tem interesse em obter o mais amplo conjunto de possibilidades de consumo no 
processo de troca mútua. Assim, vamos tentar determinar a decisão racional de produção de cada agente 
que lhes permite obter o mais amplo conjunto de possibilidades de consumo, dado o preço px y, = 0,6 kg 
Y/kg X. 

l) Determine, para cada agente, o ponto de produção que lhes possibilita o conjunto de 
possibilidades de consumo mais amplo possível para o preço de mercado referido. Para maior clareza 
sirva-se das representações gráficas que elaborou anteriormente. 
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m) Como caracteriza a "escolha racional de produção" destes dois agentes, quando existem 
condições para um fluxo de comércio "mútuo e vantajoso" entre si? Isto é, qual o significado económico 
da expressão "especialização completa" num dos bens por parte de um agente? 

Solução  
a) Neste exercício retoma-se parte da informação trabalhada no exercício 4.1.1. e dá-se informação 

adicional sobre um novo agente económico, o Sr. B, que produz, tal como o agente A, bem X (medido em 
kg X/semana) e bem Y (medido em kg Y/semana) utilizando uma tecnologia "semelhante", ou seja, 
produzindo ambos os bens com produtividades médias constantes. O enunciado dá-nos também a 
expressão analítica que representa a sua fronteira de possibilidades de produção ( FPPB ). 

O conjunto de possibilidades de disponibilidades do agente B, antes de poder recorrer à troca, 
coincide graficamente com o seu conjunto de possibilidades de produção. Com efeito, as possibilidades 
de disponibilidades não se confinam apenas aos pontos eficientes (os pontos em que se esgota a utilização 
do factor produtivo disponível). Essas possibilidades englobam também os pontos não eficientes, situados 
abaixo da fronteira de possibilidades de produção do agente. Graficamente, corresponde à área a 
sombreado, incluíndo, claro, a própria fronteira de possibilidades de produção: 

Conjuntos de Possibilidades de Disponibilidade e Produção do agente B 
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b) O conceito de custo de oportunidade tem essencialmente interesse para pontos em que o agente 
está a utilizar eficientemente o factor produtivo de que dispõe. Para um ponto ineficiente o custo de 
oportunidade é nulo, pois é sempre possível aumentar a produção de um bem sem reduzir a produção do 
outro bem. 

O valor do custo de oportunidade, definido no sistema de unidades conveniente é, neste caso, 
constante para qualquer ponto sobre a fronteira de possibilidades de produção do agente B, já que, por 
hipóteses, as produtividades médias, na produção do bem X e do bem Y, são constantes. E, como já 
vimos,  

 COx y
B
,  = PMe

PMe

Y B

X B

( )

( ) .  
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O valor numérico do COx y
B
,  pode ser calculado através da derivada de qy

B  em ordem a qx
B , ou seja, pela 

derivada da fronteira de possibilidades de produção, exprimindo-a como qy
B  em função de qx

B . O custo de 
oportunidade é-nos dado então pelo simétrico da derivada da função que representa a fronteira de 
possibilidades de produção. 

Este valor, constante em qualquer ponto sobre a fronteira de possibilidades de produção do agente 
dá-nos a quantidade do bem Y que o agente tem de deixar de produzir para poder aumentar 
infinitesimalmente a quantidade produzida do bem X. Sendo linear a função que representa a fronteira de 
possibilidades de produção do agente B, o custo de oportunidade não depende da variação da quantidade 
produzida do bem X. 
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( , )96 0 8  = 0,8 kg Y/kg X. 

Assim, por exemplo, para aumentar a produção do bem X em 1 kg X/semana, o agente B tem, neste caso, 
de prescindir de produzir 0,8 kg Y/semana, dadas as suas condições de produção.  

c) O agente B tem produtividades médias constantes, tal como o agente A, mas cujo valor numérico 
não é conhecido. De facto, apenas conhecemos o quociente entre as produtividades médias do agente B 
na produção de cada bem, ou seja o custo de oportunidade que, como vimos anteriormente: 

 CO PMe
PMex y

B
Y B

X B,

( )

( )=  = 0,8 kg Y/kg X.  

Assim, sem esta informação não é possível dizer qual dos agentes é mais produtivo em termos 
absolutos na produção de cada bem. De facto há uma infinidade de pares ( , )( ) ( )PMe PMeX B Y B  que 
satisfazem o valor assumido pelo custo de oportunidade de X em termos de Y para o agente B. Embora 
conhecendo, desde o exercício anterior, o valor numérico das produtividades médias do agente A, não 
podemos fazer qualquer comparação de produtividades médias dos agentes na produção do bem X ou 
bem Y, em termos absolutos, pois desconhecemos os valores concretos de PMe X B( )  e PMeY B( ) . 

d) Cada um dos agentes, que produzem num determinado ponto da sua fronteira de possibilidades 
de produção, só estará interessado na troca se isso significar alguma vantagem relativamente à situação 
em que não existe troca, isto é, se com a troca, cada um dos agentes alargar o seu conjunto de 
possibilidades de consumo. Os valores dos custos de oportunidade de cada um dos agentes são já 
conhecidos: 

 • COx y
A
, ,= 0 4  kg Y/kg X 

 • COx y
B
, ,= 0 8  kg Y/kg X. 

Verificamos que o agente B tem de prescindir de uma maior quantidade de bem Y para produzir 
uma unidade adicional de bem X relativamente ao agente A. Por isto podíamos concluir que o agente A é 
relativamente mais eficiente a produzir o bem X relativamente ao agente B. O mesmo se passa 
relativamente ao bem Y para o agente B, isto é, este agente é relativamente mais eficiente na produção do 
bem Y em comparação como o agente A. 79 

Até aqui dispomos de informação sobre os valores do custo de oportunidade dos dois agentes. 
Podemos afirmar que, a haver especialização, o agente A nunca se especializaria na produção do bem Y, 
assim como o agente B nunca se especializaria na produção do bem X. De facto, o agente A especializar-
se-á em X e o agente B em Y. Se o preço relativo de mercado "caír" no intervalo limitado pelos custos de 
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oportunidade dos agentes, os fluxos de comércio, com interesse para ambos os agentes, ficam definidos 
da seguinte forma: o agente A vende bem X, o bem em que se especializa, e o agente B vende bem Y. 

e) Considera-se agora o preço de mercado vigente de px y,  = 1,2 kg Y/kg X. 

Para conhecer a natureza dos fluxos de comércio entre os agentes é necessário determinar a decisão 
racional de produção de cada um dos agentes, dadas as suas condições de produção e dado o preço de 
mercado. 

Vejamos, em separado, qual seria a decisão racional de produção de cada agente considerando a 
vigência deste preço de mercado. 

O custo de oportunidade é inferior ao preço relativo de mercado, para o agente A: 

 COx y
B
, ,= 0 4  kg Y/kg X ≤ =px y, ,1 2  kg Y/kg X. 

Nestas condições, o agente A teria interesse em especializar-se na produção do bem X para vender 
no mercado. Produzindo uma maior quantidade de X para vender no mercado, o agente A obtém, em 
troca, uma quantidade superior de bem Y do que aquela que conseguiria se abdicasse da mesma 
quantidade de X para produzir uma maior quantidade de Y. Dito de outra forma, se o agente A vender 1Kg 
X/semana obtém em troca 1,2 kg Y/semana enquanto que, numa situação em que não existe troca, se 
prescindir de produzir 1 kg X/semana para aumentar a produção de Y só obterá 0,4 kg Y/semana. Assim o 
agente tem interesse em especializar-se na produção do bem X, situação em obtém o mais amplo 
conjunto de possibilidades de consumo possível em termos do bem Y, relativamente à alternativa em que 
não existe troca. 

O custo de oportunidade, para o agente B, é também inferior ao preço relativo de mercado:  

 COx y
B
, ,= 0 8  kg Y/kg X ≤ =px y, ,1 2  kg Y/kg X. 

O mesmo raciocínio que efectuámos atrás para o agente A é válido para o agente B. Este também 
seria levado a especializar-se na produção do bem X. 

Repare-se que, para qualquer dos dois agentes, o custo de oportunidade de produzir X em termos do 
bem Y é inferior ao preço relativo de mercado de X (em termos de Y): 

 CO CO px y
A

x y
B

x y, , ,< < . 

Deste modo, para o valor do preço relativo de mercado, não existe nenhum interesse, para 
qualquer dos agentes, em encetar um processo mútuo de troca neste mercado, visto que ambos se 
especializariam na produção do mesmo bem. Ambos os agentes desejariam vender o bem X, o que não faz 
sentido em termos de troca. Para haver troca é necessário que se entregue uma dada quantidade de um 
bem em contrapartida de uma dada quantidade de outro bem. 

f) Supõe-se agora o preço relativo de mercado px y,  = 0,6 kg Y/kg X. Se refizermos o raciocínio 
anterior reparamos que: 

 • COx y
A
, ,= 0 4 kg Y/kg X < =px y, ,0 6  kg Y/kg X) 

 • COx y
B
, ,= 0 8 kg Y/kg X > =px y, ,0 6  kg Y/kg X). 

Neste caso, o agente A será conduzido a especializar-se na produção do bem X e, portanto, vender 
este bem no mercado ao agente B. O agente B será conduzido a especializar-se na produção do bem Y, 
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vendendo-o no mercado ao agente A. O agente A, produzindo bem X para o mercado, e o agente B, 
produzindo bem Y, alargam as suas possibilidades de consumo, relativamente a uma situação em que não 
existe troca.  

g) Nesta alínea são conhecidos pontos de produção eficientes em que cada um dos agentes se situa 
antes de haver qualquer troca. A decisão de produção do agente A é representada pelo vector 
bidimensional (110, 52) e a do agente B é representado pelo vector bidimensional (90, 24), em que os 
primeiros valores representam a quantidade produzida do bem X (medido em kg X/semana) e os segundos 
valores representam a quantidade produzida do bem Y (medido em kg Y/semana) para cada um dos 
agentes. Estes dois pontos constituem, para cada agente, a respectiva disponibilidade de bem X e bem Y 
inicial. 

Suponhamos que, a partir das decisões de produção tomadas, os agentes podem trocar qualquer 
quantidade de que dispõem inicialmente, a um preço de mercado px y, ,= 0 6  kg Y/kg X. Vamos agora 
construir, simultaneamente para cada um dos agentes, duas representações gráficas onde se poderá ler: 

• o ponto que representa o vector de disponibilidades iniciais de bem X e bem Y de cada um dos 
agentes, nos respectivos gráficos; 

• conjunto de possibilidades de disponibilidades de cada um dos agentes, admitindo a 
possibilidade de troca de quaisquer quantidades de bem X ou Y a partir do vector de 
disponibilidades inicial; 

• conjunto de possibilidades de consumo de cada um dos agentes para o preço relativo de mercado 
dado. 

Chama-se a particular atenção para a determinação gráfica do conjunto de possibilidade de 
consumo após troca da produção referida para cada um dos agentes. Deixa-se ao cuidado do leitor a 
determinação da expressão analítica da fronteira de possibilidades de consumo (que não é pedida no 
enunciado mas é necessária para se poder desenhar os gráficos com algum rigor, e também formalmente 
necessária para a alínea seguinte), após troca da disponibilidade inicial referida, para cada um dos 
agentes (ver exercício 4.1.1.). 
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Agente B 
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em que    

 tgα 1 0 4= ,  kg Y/kg X = COx y
A
,  

 tgα 2 0 8= ,  kg Y/kg X = COx y
B
,  

 tgβ1 0 6= ,  kg Y/kg X = px y,   

 tgβ 2 0 6= ,  kg Y/kg X = px y, .  

   

h) Vamos agora representar os conjuntos pedidos, tendo o cuidado de utilizar uma notação 
conveniente conforme a natureza do conjunto pedidos na alínea anterior. Por uma questão de 
simplificação vamos apenas descrever os conjuntos para o agente A, pois a análise é em tudo semelhante 
para o agente B e deve funcionar como exercício complementar de estudo. Consideremos então o agente 
A. O conjunto que representa a decisão de produção do agente (e portanto o conjunto de possibilidades de 
disponibilidades antes de troca, para o agente A, CPD A

1
( )  medidas nas unidades convenientes, é o 

seguinte: 

 e( ) ( ) ( , ):A A
x
A

y
A

x
A

y
ACPD e e e e∈ = = ∧ =1 110 52n s . 

Em seguida representamos o conjunto de possibilidades de disponibilidades do agente A após 
troca ao preço de mercado vigente, CPD A

2
( ) . Continuamos a utilizar a notação ( , )e ex

A
y
A  para representar 

quantidades disponíveis do bem X e do bem Y para o agente A. 

 e( ) ( ) ( , ): ,A A
x
A

y
A

y
A

x
A

x
A

y
ACPD e e e e e e∈ = + ⋅ = ∧ ≥ ∧ ≥2 0 6 118 0 0n s . 

Finalmente, e para o agente A, vamos representar matematicamente o conjunto de possibilidades de 
consumo, após troca, da produção acima considerada para este agente. Ainda não determinámos a 
expressão do segmento de recta que nos dá as possibilidades de troca para o agente A partindo do ponto 
de disponibilidade que estamos a considerar: (110,52). Tendo presente que o preço relativo de mercado é 
px y, ,= 0 6  kg Y/kg X e que o segmento de recta cuja expressão queremos obter passa pelo ponto de 

consumo ( , ) ( , )c cx
A

y
A → 110 52 80, através da equação paramétrica da recta sabemos que: 
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O conjunto de possibilidades de consumo do agente A após troca da produção referida e para o 
preço relativo de mercado dado pode então ser representado pela seguinte expressão: 

   c( ) ( ) ( , ): ,A A
x
A

x
A

y
A

x
A

x
A

y
ACPC c c c c c c∈ = + ⋅ ≤ ∧ ≥ ∧ ≥0 6 118 0 0n s . 

Deixamos como exercício complementar ao leitor, o refazer de toda esta análise para o agente B. 
Chama-se a particular atenção para o cuidado a ter na notação utilizada de acordo, quer com os conceitos 
económicos que se estão a tratar, quer com o facto de se estar a lidar com outro agente. 

i) Pela resolução das alíneas anteriores já verificámos que, com a troca, ambos os agentes alargam 
as suas possibilidades de consumo de um dos bens relativamente a uma situação em que não existe troca. 
Com efeito, se o agente A trocar no mercado 1 unidade de bem X, obtém em troca 0,6 kg Y enquanto que 
se prescindisse de produzir essa mesma unidade de X para aumentar a disponibilidade do bem Y, 
directamente por produção, apenas obteria 0,4 kg Y. Assim, ser-lhe-á mais vantajoso obter 
indirectamente, através do mercado, quantidades adicionais de bem Y por troca de bem X do que obter 
quantidades inferiores de bem Y produzindo-as directamente à custa de uma diminuição da produção de 
bem X (isto é, reafectando factor utilizado na produção do bem X para a produção do bem Y). O fluxo de 
comércio que interessa ao agente A, dado o preço de mercado px y, = 0,6 kg Y/kg X, é a venda de bem X e 
compra de bem Y, porque obtém uma quantidade superior de bem Y para a mesma quantidade de que 
prescinde de X, ou seja, aumenta as possibilidades de consumo deste bem em relação a uma situação em 
que não existe troca81. 

O agente B tem vantagem em trocar, no mercado, bem Y por bem X, porque isso lhe alarga as 
possibilidades de consumo do bem X em relação a uma situação em que não existe troca. 

Como ambos, a este preço de mercado, têm vantagem em trocar, os fluxos comerciais bilaterais têm 
a seguinte caracterização: 

• o agente A vende bem X ao agente B e compra bem Y ao agente B; 

• o agente B vende bem Y ao agente A e compra bem X ao agente A. 

j) Já tínhamos verificado que a decisão racional de produção de cada um dos agentes, dadas as suas 
condições de produção, dependia do preço relativo de mercado e que para cada um dos agentes se 
verificava, respectivamente: 

 px y, ,= 0 6 kg Y/kg X > =COx y
A
, ,0 4 kg Y/kg X 

 px y, ,= 0 6  kg Y/kg X < =COx y
B
, ,0 8 kg Y/kg X. 

Nestas condições, o agente A decidiria especializar-se na produção do bem X enquanto o agente 
decidiria especializar-se na produção do bem Y. Para ambos, esta decisão racional de produção significa a 
capacidade de alargamento de possibilidades de consumo através da troca. 
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Ora, o preço relativo de mercado que temos vindo a considerar, px y, = 0,6 kg Y/kg X, está 
compreendido entre os valores dos custos de oportunidade de produzir o bem X em termos do bem Y, isto 
é, 

 
CO p COx y

A
x y x y

B
, , ,

, , , .
< < ⇔

⇔ < <0 4 0 6 0 8
 

Repare-se que perante qualquer outro preço relativo de mercado que "caia" dentro deste intervalo, o 
padrão de especialização dos agentes mantém-se, isto é, o agente A continua a ter interesse em 
especializar-se na produção do bem em que tem maior eficiência na produção relativamente ao outro 
agente, ou seja, no bem X (CO COx y

A
x y
B

, ,< ), e o agente B continua a ter interesse em especializar-se na 
produção do bem em que tem maior eficiência na produção relativamente ao agente A, ou seja na 
produção do bem Y (CO COy x

B
y x
A

, ,< ).  

Assim, num modelo de trocas simplificado como o que temos vindo a tratar, em que temos dois 
agentes que produzem dois bens, X e Y , desde que o preço relativo de mercado esteja compreendido no 
intervalo ( , ), , ; , ;, ,CO CO i A B j A B i jx y

i
x y
j = = ≠ , existem vantagens mútuas de comércio para os dois 

agentes intervenientes no mercado.   

No caso que estamos a analisar, o intervalo de preços relativos de mercado em que há mútuas 
vantagens de comércio para os dois agentes é o intervalo: 

 p CO COx y x y
A

x y
B

, , ,] , [∈ , ou seja, 

 px y, ] , ; , [∈ 0 4 0 8 . 

Este intervalo representa o conjunto de valores de preços relativos de mercado possíveis que torna 
vantajoso para ambos os agentes a troca de uma determinada quantidade do bem em que se 
especializam.  

k) Na alínea anterior chegámos à conclusão de que se o preço relativo de mercado que se instaurar 
"caísse" no intervalo de preços px y,  ∈ (0,4, 0,8), ambos os agentes teriam vantagem em encetar um 
processo mútuo e vantajoso de trocas, especializando-se cada um deles no bem que produz de forma mais 
"barata" em relação ao mercado, isto é, cujo valor do custo de oportunidade de produzir esse bem é 
inferior ao preço relativo de mercado. Repare-se que o intervalo de preços apresentado é aberto em ambos 
os lados, propositadamente. Se o preço relativo de mercado, px y,  se fixar, por exemplo, em 0,4 kg Y/kg X 
o agente A, que suporta um custo de oportunidade COx y

A
, = 0,4 kg Y/kg X, não terá especial interesse em 

trocar alguma quantidade do bem X no mercado, pois o que receberia em troca em termos de bem Y é o 
mesmo que obteria se produzisse ele próprio, com a sua tecnologia e recursos, essa quantidade do bem Y 
para a mesma quantidade prescindida do bem X. Nesse sentido, diz-se que é indiferente para o agente A, a 
um preço de mercado de 0,4 kg Y/kg X, comprar no mercado ou produzir ele próprio directamente uma 
dada quantidade do bem Y.  

Por outro lado, esta situação seria muito vantajosa para o agente B: este agente retiraria sozinho 
todos os benefícios do comércio se o preço de mercado se fixasse em 0,4 kg Y/kg X, já que, 
alternativamente, o agente B pode produzir quantidades adicionais do bem X suportando um custo de 
oportunidade COx y

B
,  = 0,8 kg Y/kg X. Concluímos, desde já, que para um px y,  = 0,4 kg Y/kg X o agente A 

será indiferente ao comércio enquanto que, se se efectuassem trocas a esse preço, só o agente B 
beneficiaria com o comércio. Como exercício adicional, pode verificar-se, graficamente, que para esse 
preço relativo de mercado, a fronteira de possibilidades de consumo do agente A coincidiria (embora as 
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respectivas curvas sejam lidas em espaços distintos) com a sua fronteira de possibilidades de produção, 
não havendo, portanto, neste caso, qualquer "alargamento" de possibilidades de consumo para A, 
relativamente a uma situação em que não existe troca.  

Será igualmente útil ao leitor, como exercício de consolidação, repetir para o outro extremo do 
intervalo de preços relativos de mercado, o raciocínio em tudo semelhante àquele que foi desenvolvido 
para o limite inferior do intervalo, com as adaptações necessárias. 

l) Como se diz no próprio texto do enunciado, os agentes têm interesse em encetar um processo de 
comércio se isso lhes faculta um alargamento das possibilidades de consumo relativamente a uma 
situação em que não existe troca, isto é, quando apenas consomem aquilo que podem produzir. Já vimos 
que para o preço relativo de mercado px y,  = 0,6 kg Y/kg X a decisão racional de produção de cada um dos 
agentes conduz ao seguinte padrão de especialização produtiva: 

• o agente A especializa-se na produção do bem X: COx y
A
,  = 0,4 kg Y/kg X < px y,  =0,6 kg Y/kg X. 

Dadas as condições de produção deste agente, o ponto de especialização produtiva é a decisão 
racional de produção82. 

• o agente B especializa-se na produção do bem Y: COy x
B
,  = 1,25 kg X/kg Y < py x,  = 1,6(6) kg X/kg 

Y. Dadas as condições de produção deste agente, o ponto de especialização produtiva ocorre no 
ponto (0; 96). É este o vector bidimensional que corresponde à produção em que o agente B se 
especializa completamente em Y. 

É precisamente em cada um destes pontos que, para o preço relativo de mercado dado, cada um dos 
agentes obtém o conjunto de possibilidades de consumo mais alargado possível, após troca da produção 
em que se especializa. Graficamente isso pode mais facilmente ser visto. Compare-se, por exemplo, os 
respectivos conjuntos de possibilidades de consumo após a troca que obtivemos na alínea g) com os 
conjuntos de possibilidades de consumo que se obtêm quando os agentes se especializam na produção dos 
bens em que têm vantagens comparativas. Facilmente se conclui que, para cada um dos agentes, estes 
últimos conjuntos contêm os primeiros. Vejamos graficamente: 
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m) Cada agente especializa-se na produção do bem em que tem vantagens comparativas em relação 
ao outro agente, para um preço relativo dado no mercado. Existe comércio apenas quando ambos 
beneficiarem com a troca. Para isso, o agente tende a aumentar a sua produção do bem em que detém 
vantagens comparativas até ao ponto em que utiliza o máximo de recursos (neste caso, por hipótese, um 
único factor produtivo) de que dispõe. A escolha racional de produção leva cada um dos agentes a 
produzir o bem em que tem vantagens comparativas. Numa situação de especialização completa, e num 
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modelo a dois bens e dois agentes como temos vindo a considerar, cada um dos agentes só produz um dos 
bens utilizando aí todos os recursos em factor disponíveis. Por último registe-se que só há especialização 
completa de cada um dos agentes "quando existem condições para um fluxo de comércio mútuo e 
vantajoso", isto é, quando o preço relativo de mercado que se vier a instaurar pertencer ao intervalo 
(COx y

A
, , COx y

B
, ) e quando as dimensões económicas dos agentes, em termos da quantidade de recurso 

produtivo disponível, forem semelhantes. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 5.1.4.  

Considere uma situação em que dois agentes económicos, o Carlos (C) e a Rosa (R), ambos 
dispondo de um único factor produtivo, podem-no aplicar na produção de dois bens, o bem X e o bem Y. 
Sabe-se adicionalmente que: 

O conjunto de possibilidades de produção do Carlos é dado pelos conjunto de vectores bi-
dimensionais: 

 q( ) ( ) ( , ) :C C C C C C C CFPP qx qy qx qy qx qy∈ = ≤ + ≤ ∧ ≥ ∧ ≥RST
UVW0 4 23 1300 0 0 , 

em que qx
C  e qy

C  representam as quantidades produzidas pelo Carlos, respectivamente de bem X (medidas 
em u.f. X/mês) e de bem Y (medidas em u.f. Y/mês); 

A produção máxima que a Rosa pode fazer do bem X, quando utiliza a totalidade do seu factor 
produtivo de forma eficiente na produção desse bem, é 450 u.f. X/mês; 

As produtividades médias do factor produtivo de que a Rosa dispõe, na produção dos bens X e Y 
são constantes, e estão relacionadas com as produtividades médias do factor produtivo de que Carlos 
dispõe do seguinte modo: 

1. o factor de que a Rosa dispõe é tão produtivo como o do Carlos na produção do bem X; 

2. o factor de que a Rosa dispõe é 35% mais produtivo que o do Carlos na produção do bem Y; 

3. o preço absoluto do bem Y é de 40 u.m./u.f. X. 

a) É possível, com a informação dada, determinar o(s) preço(s) absoluto(s) de X para os quais quer 
o Carlos quer a Rosa têm (ambos) vantagem em estabelecer comércio entre si? Se acha que a informação 
apresentada lhe permite determinar esse(s) preço(s) calcule-o(s), apresentando os seus cálculos e 
justificando-os convenientemente. Se, pelo contrário, acha que a informação fornecida é insuficiente, 
justifique a sua posição e indique qual a informação adicional de que necessitaria, bem como o modo 
como a utilizaria para obter o(s) preço(s) pedido(s). 

b) É possível uma (ou mais) situação(ões) de produção e troca que permita à Rosa consumir apenas 
bem X, na quantidade de 700 u.f. X/mês e não consumir bem Y? Se acha que essa(s) situação(ões) é(são) 
possível(is) descreva-a(s) quer em termos de produção, quer em termos de troca e interprete-as 
economicamente Se pelo contrário acha que não pode haver uma situação desse tipo, justifique 
detalhadamente a sua posição. 



109 As Ligações Entre os Agentes e o Mercado Capítulo 5 

 

Exercício 5.1.5.  

Dois agentes económicos, o Sr. Abelha (agente A) e a família Barata (agente B), desenvolvem a sua 
actividade produtiva com recurso a um único factor, o trabalho, que é utilizado na produção de dois bens 
(X e Y), medidos em kg X/dia e kg Y/dia, respectivamente. Dispõe-se, ainda, da seguinte informação: 

• a fronteira de possibilidades de produção do Sr. Abelha, que está disposto a trabalhar um 
máximo de 8 horas por dia, é dada por: 

 q( ) ( ) ( , ):A A
x
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em que qx
A  e qy

A  representam, respectivamente, as quantidades de bem X e de bem Y, medidas nas 
unidades anteriormente indicadas; 

• a família Barata, utilizando plenamente o seu factor produtivo, poderá produzir 100 kg X/dia e 50 
kg Y/dia. Sabe-se ainda que, utilizando a palavra produtivo para indicar produtividades por hora 
de trabalho, este agente B é 1,2 vezes mais produtivo que o agente A na produção do bem X e 6 
vezes mais produtivo na produção do bem Y. 

a) Determine o intervalo de preços relativos, expresso como preços do bem X em termos do bem 
Y, que permite trocas mutuamente vantajosas entre o Sr. Abelha e a família Barata. Explicite o raciocínio 
que efectuar e justifique os cálculos que se revelarem necessários. 

b) Admite-se que no mercado vigora o preço relativo px y, = 1,15 u.f. Y/u.f. X. Sabendo que a família 
Barata pretende consumir diariamente pelo menos 45 kg do bem em que não se especializa, haverá lugar 
a uma especialização total na produção por parte de ambos os agentes? Indique ainda qual a quantidade 
máxima do bem em que se especializa pode o agente B produzir, admitindo que o agente A não tem 
quaisquer exigências mínimas em matéria de consumo do bem X.  
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 Conceitos para revisão 

1. Decisão racional de produção de um agente económico para um preço relativo de mercado dado. 

2. Teoria das vantagens absolutas. 

3. Teoria das vantagens comparativas. 

4. Condições de existência de comércio mútuo e vantajoso entre dois agentes económicos. 

5. Conjuntos de Possibilidade de Consumo, de Produção e de Disponibilidade. 
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Capítulo 6 - Da Troca ao Mercado 
Enquadramento Teórico 

Ao longo dos capítulos anteriores utilizámos, por várias vezes, a expressão "mercado" para designar 
uma entidade abstracta com a qual os agentes, individualmente, se relacionavam num contexto de troca. 
No entanto, o conceito de mercado nunca foi introduzido nem fundamentado. 

Apesar de ser uma constante na teoria económica, o conceito de mercado não é uma realidade 
simples nem sequer pacífica. Vamos, neste capítulo, tentar introduzi-lo, e fundamentá-lo, de modo a que 
possamos utilizá-lo de forma operacional nos capítulos que se seguem, onde vamos estudar algumas 
formas básicas que o mercado pode assumir. 

1. Conceitos introdutórios 

• Mercado do Bem X: instituição social com um sistema de regras próprias geralmente aceites pelos 
seus intervenientes, tendo em vista a concretização, em trocas, das intenções dos agentes com 
interesse em modificar a sua situação em relação à detenção de direitos de propriedade sobre 
quantidades do bem X. 

• Transacção no Mercado do Bem X: contrato através do qual um agente A transmite, de forma 
onerosa, isto é, por um determinado preço, ao agente B os seus direitos de propriedade plena83 sobre 
uma quantidade qx  de bem X (venda de bem X), tomando para si os direitos de propriedade plena 
sobre uma quantidade qy  de bem Y, que antes eram pertença do agente B (compra de bem X). 

Tendo em conta os resultados a que chegámos nos últimos dois capítulos, sabemos que, sob certas 
condições, os agentes económicos têm interesse em especializar-se na produção de certos bens e 
serviços84. Por este motivo, nem todos os agentes possuirão bem X, já que produzirão outros bens ou 
serviços. Desta forma, podemos distinguir dois grupos de agentes, ou "lados de mercado", quanto às suas 
intenções de intervenção no mercado do bem X: 

• os compradores, que desejam adquirir direitos de propriedade sobre certas quantidades de bem X, 
trocando-os por direitos de propriedade que detêm sobre outros bens ou serviços (normalmente 
moeda); 

• os vendedores, que desejam adquirir direitos de propriedade sobre certas quantidades de outros 
bens (normalmente moeda), trocando-os por direitos de propriedade que detêm sobre quantidades 
do bem X. 

Ao longo deste capítulo, bem como de todos os próximos, vamo-nos dedicar ao estudo destas 
instituições especiais que são os mercados, limitando-nos, no entanto, a transacções que: 

1. são trocas indirectas, ou seja, trocam-se direitos de propriedade sobre quantidades de bem X por 
direitos de propriedade sobre moeda; 

2. cumprem as regras socialmente aceites pelos intervenientes no mercado, ainda que, em 
determinado momento, não o sejam pelo sistema jurídico. 
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2. Direitos de Propriedade Plena 

Para que se possam realizar transacções de um bem, é necessário que sobre ele existam direitos de 
propriedade plena, ou seja, que a posse dos direitos de propriedade sobre uma quantidade qx  do bem X, 
por parte de um certo agente, esteja completamente e inequivocamente definida, sendo reconhecida pela 
generalidade dos outros agentes. 

• Direitos de Propriedade Plena sobre uma Quantidade qx  do Bem X: reconhecimento social de 
dois direitos simultâneos do agente: 

1. direito de fruição, ou seja, a capacidade do agente desfrutar, em exclusividade, da satisfação 
proporcionada pela utilização da quantidade, total ou parcial, do bem; 

2. direito de disposição, ou seja, a capacidade do agente alienar voluntariamente a quantidade do 
bem. 

Constituem condições necessárias, ainda que não suficientes, para a existência de direitos de 
propriedade plena sobre uma quantidade qx  do bem X, por parte de um agente: 

• Capacidade de Exclusão de Outros Agentes da Utilização da Quantidade qx  do Bem X: 
possibilidade legal e técnica de o agente titular dos direitos de propriedade sobre o bem poder, a 
baixos custos, impedir outros de usar o mesmo bem, pelo menos sem a sua autorização. 

• Existência de Rivalidade no Consumo da Quantidade qx  do Bem X: característica física do bem 
que faz com que o consumo de uma certa quantidade, por parte de um determinado agente torne 
impossível o consumo dessa mesma quantidade por parte de outro agente. 

Podemos classificar os bens em relação à forma como possuem as duas propriedades anteriores: 

1. Bens Privados: bens ou serviços para os quais existe capacidade de exclusão e rivalidade no 
consumo; 

2. Bens Públicos (Puros): bens ou serviços para os quais não existe nenhuma das duas 
propriedades; 

3. Bens Mistos (ou Públicos Não Puros): bens ou serviços para os quais não existe uma das duas 
propriedades. 

Nos mercados, a capacidade de exclusão faz-se exercer pelo preço, ou seja, um agente tem acesso 
aos direitos de propriedade plena sobre uma quantidade de um bem, mediante a cedência de direitos de 

propriedade sobre uma quantidade de outro bem (normalmente moeda). 

• Externalidade na Utilização do Bem X: efeito da utilização de uma quantidade qx  do bem X, por um 
dado agente, sobre o grau de satisfação dos outros agentes85. Este tipo de efeitos divide-se em 
externalidades positivas (e.g. a vacinação de um indivíduo beneficia os outros pela diminuição do 
risco geral de contágio) e negativas (e.g. a utilização de um cigarro por um indivíduo prejudica os que 
se encontram à sua volta). 

Existem obstáculos à realização plena dos direitos de propriedade sobre bens e, por consequência, à 
possibilidade de se organizarem mercados para a sua transacção. Entre esses obstáculos destacamos: 
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1. incapacidade técnica, legal ou existência de um elevado custo para excluir os outros da sua 
utilização (e.g. emissão de sinal de televisão por ondas hertzianas); 

2. inexistência de rivalidade no consumo (e.g. a segurança numa dada região em relação ao crime); 

3. existência de externalidades na sua utilização (ver os exemplos acima)86; 

4. restrições legais ou de costume aos direitos de propriedade (e.g. órgãos humanos). 

3. Incerteza e custos de obtenção de informação 

No capítulo 2, ao estudarmos a introdução da moeda, verificámos que esta significava uma grande 
poupança em termos de informação necessária à realização de transacções. Os mercados, tal como hoje os 
entendemos, desempenham funções semelhantes no que diz respeito à redução dos custos de obtenção de 
informação e das incertezas quanto à realização das intenções dos agentes87. Assim, cada agente, agindo 
isoladamente, não necessita de ter grandes custos para a obtenção de informação sobre: 

1. a existência e características do bem X; 

2. os agentes a quem pode comprar ou vender esse bem; 

3. o preço a que pode transaccionar o bem. 

Exactamente pela existência dessas incertezas e pelos custos que decorrem da obtenção de 
informação sobre um bem, agentes ou preço a que se transacciona, esta informação passa a ser, ela 

própria, um bem, para  o qual se constituem mercados. 

4. A modelização dos mercados 

O estudo dos mercados, que como temos vindo a reparar constituem realidades muito complexas, é 
normalmente feito através de versões simplificadas e abstractas a que chamamos modelos. O tipo de 
modelo a utilizar é condicionado por algumas características fundamentais dos mercados, tais como: 

• os tipos de transacções efectuadas no mercado (fluxos ou stocks?); 

• a natureza dos bens (de consumo final, intermédios, factores primários, activos financeiros?); 

• o comportamento dos agentes (existe separação entre compradores e vendedores?); 

• determinação dos preços absolutos (o preço é negociado, alguém o fixa ou anuncia, existe um 
"leiloeiro" como suposemos no capítulo anterior?). 

• Hipóteses Fundamentais dos Modelos de Mercado a Estudar: 

1. Mercados Microeconómicos - debruçar-nos-emos sobre mercados onde são transaccionados, em 
cada um deles, apenas um único bem ou serviço;88 

2. Análise de Equilíbrio - vamos apenas estudar as situações de equilíbrio do mercado, ou seja, 
aquelas em que todos os agentes conseguem concretizar as suas intenções de forma voluntária e 
satisfatória para si, ignorando o que se passa fora do equilíbrio ou como, quando e se alguma vez 
este é atingido; 

3. Análise Parcial - vamo-nos preocupar apenas com a determinação no mercado de duas variáveis: 
preço e quantidade transaccionada do bem X. Esta análise será feita ceteris paribus, isto é, 
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ignorando os efeitos destas variáveis nos comportamentos de outros mercados e os efeitos das 
variáveis respeitantes a outros mercados no funcionamento deste; 

4. Individualismo - assumimos que cada agente a actuar no mercado o faz isoladamente, ou seja, 
ignoraremos a possibilidade dos agentes actuarem de forma concertada; 

5. Racionalidade - pressupomos que todos os agentes actuam de forma a alcançar um determinado 
objectivo (lucro, satisfação pessoal, etc.), e fazem-no da melhor forma possível, tendo em conta 
esse objectivo e as regras do mercado. 

5. Estruturas de mercado e número de intervenientes 

• Estrutura de Mercado: conjunto de características de organização de um mercado (e.g. número de 
intervenientes, homogeneidade do produto, etc.), que determinam o comportamento e, 
consequentemente, o desempenho dos agentes que nele participam. 

• Comportamento Estratégico: tipo de comportamento em que cada agente considera, ao tomar as 
suas decisões para agir, as suas convicções sobre as consequências que as suas acções terão nos outros 
agentes, bem como as suas convicções sobre as consequências das acções dos outros em si próprio. 

Este tipo de comportamento estratégico está, normalmente, directamente relacionado com o número 
de intervenientes no mercado e, nomeadamente, com o número de intervenientes no seu "lado de 
mercado". Assim: 

• um elevado número de intervenientes no seu lado de mercado (isto é, seus competidores) leva a 
que as suas acções tenham um peso desprezível sobre os outros e a que as acções dos outros 
também tenham um peso desprezível sobre si89; 

• um reduzido número de intervenientes no seu lado de mercado (isto é, seus competidores) leva 
a que as suas acções tenham um peso considerável sobre os outros e a que as acções dos outros 
também tenham um peso considerável sobre si; 

• um único interveniente no seu lado de mercado (isto é, ausência de competidores) leva a que este 
não tenha que considerar as consequências das suas acções sobre os outros ou as dos outros sobre si 
(porque não existem outros)90. 

Assim, podemos estabelecer uma tipologia das estruturas de mercado determinadas pelo número de 
intervenientes em cada lado do mercado: 

 Muitos Compradores Poucos Compradores Um Comprador 
Muitos Vendedores Concorrência Oligopsónio Monopsónio 
Poucos Vendedores Oligopólio Oligopólio Bilateral sem designação especial 

Um Vendedor Monopólio sem designação especial Monopólio Bilateral 

Da Troca ao Mercado  

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender os aspectos mais gerais ligados ao conceito de mercado de um bem. 
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2. Compreender a importância da existência de direitos de propriedade plena sobre uma quantidade 
de um bem, tal como as condições necessárias para que isso aconteça. 

3. Entender a existência do mercado como forma de redução da incerteza e obtenção de informação 
sobre os bens e serviços. 

4. Apreender as características gerais da modelização dos mercados e das hipóteses fundamentais 
que lhes subjazem. 

5. Enunciar a tipologia mais simples de estruturas de mercado. 
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Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 6.1.1. 

No mercado não se trocam bens e serviços, como uma observação superficial do próprio acto de 
troca parece levar a crer, mas sim direitos de propriedade sobre bens e serviços. O direito de 
propriedade, quando pleno, tem duas componentes principais: uma componente de fruição e uma 
componente de disposição91. 

O objectivo deste exercício é o de mostrar as relações recíprocas entre a existência de direitos de 
propriedade e a possibilidade de um bem ser transaccionado no mercado. 

a) Vamos em primeiro lugar estudar um caso em que, em Portugal e no momento actual, os direitos 
de propriedade são, inequivocamente, plenos. Suponhamos que estamos a estudar o mercado da batata. 
Indique explicitamente as componentes desse direito de propriedade e, a partir daí, determine as caracte-
rísticas do mercado da batata. Em particular, explique como é que a existência de um preço estabelecido 
no mercado da batata corresponde ao "anúncio" de uma regra na transacção do bem. A partir da sua 
análise indique porque razão a teoria económica lida com relativa facilidade com os bens do tipo da 
batata. 

b) Considere agora situações em que os direitos, em Portugal e actualmente, são menos claros. 
Comecemos por abordar casos em que existe dificuldades em definir os direitos de propriedade derivadas 
da própria natureza das coisas e exemplifiquemos com os direitos de propriedade sobre o mar. Explique 
qual a razão(ões) pela(s) qual(is) não há um mercado em que sejam transaccionados os direitos de 
propriedade sobre zonas particulares dos mares.  

c) Em termos conceptuais, a situação nas minas tem aspectos semelhantes ao caso do mar. Na 
actual lei portuguesa, não há propriedade privada do subsolo. Mas, no entanto, o Estado atribui 
concessões de exploração nas minas. Explique, apoiando-se em razões técnicas e económicas, porque é 
que o Estado trata de forma diferente o mar e as minas em termos de direitos de propriedade. 

d) Em termos económicos, é possível a venda da concessão de uma mina? Justifique. 

Tenha presente a discussão que efectuou sobre a definição de bem e bem económico no capítulo 1, 
concretamente no exercício 1.1.1. Uma das conclusões importantes até este momento, é que só é 
admissível a existência de mercado relativamente a bens ou serviços, sobre os quais existam direitos de 
propriedade bem definidos, isto é, plenos. 

e) Tendo por referência o exercício 1.1.1., em algumas das alíneas aí tratadas é lícito concluir pela 
existência de um mercado de órgãos humanos para transplante? 

Exercício 6.1.2. 

Vamos, neste exercício, tentar esclarecer alguns aspectos relacionados com os custos ligados à 
realização de transacções num determinado mercado, nomeadamente os custos de obtenção da 
informação e de transacção. Veremos, também, em que medida esses custos podem condicionar as 
decisões de um agente económico. Como trataremos apenas de um caso muito simplificado, 
consideraremos apenas os custos suportados pelo comprador (embora seja de considerar, igualmente, a 
existência de custos suportados pelos vendedores). 
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Consideremos um agente económico A que tem a intenção de adquirir pacotes de parafusos com 
determinadas características técnicas. 

O Sr. A, que mora numa encruzilhada donde partem quatro estradas, uma para cada ponto cardeal. 
Sabe-se que, na sua zona, este agente pode adquirir esses pacotes de parafusos nas seguintes lojas: 

• Loja Central, colocada no r/c do prédio onde mora o Sr. A; 

• Loja Norte, numa estrada, a 2000 m de casa de A, na direcção Norte; 

• Loja Leste, numa estrada, a 1800 m de casa de A, na direcção Leste; 

• Loja Sul, numa estrada, a 1600 m de casa de A, na direcção Sul. 

Para chegar a qualquer das lojas, tem de partir de sua casa (não há caminhos directos entre as várias 
lojas) deslocando-se, em qualquer dos casos, a pé. Acessoriamente, sabe-se que o Sr. A valoriza o seu 
tempo em 10$00/minuto e desloca-se à velocidade média de 80 m/minuto. 

a) Suponha, em primeiro lugar, que o Sr. A não sabe os preços a que são vendidos os pacotes de 
parafusos nas diferentes lojas. Determine o custo que o Sr. A tem de suportar para obter essa informação, 
isto é, os custos indirectos ligados à aquisição do bem92. 

b) A determinação desse custo depende da ordem em que o Sr. A obtém a informação sobre os 
vários preços? Justifique a sua resposta, quer ela seja positiva, quer ela seja negativa. 

c) Não considerou na alínea anterior todos os custos indirectos (isto é, custos que não 
correspondam a pagamentos ao vendedor) de aquisição, mas apenas os custos de obtenção de 
informação. Depois de o agente reunir a informação sobre todos os preços, precisa de decidir onde vai 
comprar a quantidade do bem. Tendo isto presente, estabeleça um quadro, comparando os custos 
indirectos totais de comprar nas várias lojas. 

d) Analise este quadro, e a partir dele construa um novo quadro que represente as diferenças de 
custos directos (isto é, quantias pagas ao vendedor) que cada loja pode ter para que o Sr. A compre aí o 
seu produto, sabendo que esse Sr. A quer minimizar o custo total, directo e indirecto, de aquisição desse 
pacote de parafusos. 

e) Suponha que o preço dos pacotes de parafusos é de 4000$/pacote na Loja Central. Quais são os 
preços máximos que podem vigorar em cada loja para que o Sr. A prefira comprar os parafusos na Loja 
Central, supondo que este agente deseja adquirir apenas um único pacote?  

f) Determine esses preços máximos, já não para a compra de um único pacote, mas para a compra 
de N pacotes (os preços máximos, em cada loja, dependerão do número N). Analise o resultado que 
obtiver e, a partir dele, verifique se é plausível admitir que a vantagem da proximidade diminui com o 
número de pacotes que o Sr. A quer adquirir.  

g) Suponha agora que estamos interessados em outro tipo de parafusos, tais que o seu preço é de 
6000$/pacote na Loja Central, sendo, portanto, mais elevado do que o do primeiro tipo de parafusos. 
Refaça, para este caso, o raciocínio efectuado nas duas alíneas anteriores e compare os resultados que 
obteve nesta alínea, com os resultados anteriormente obtidos. Faça a comparação, não só em termos 
absolutos mas também em termos proporcionais. 

h) Suponha agora que o Sr. A, em vez de se deslocar a pé, se desloca de bicicleta, o que altera a sua 
velocidade para 300 m/minuto (repare que esta alteração afectará os custos indirectos ligados à 
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aquisição dos parafusos). Refaça para este caso as alíneas a) a f) com o objectivo de comparar os 
resultados das alíneas e) e f) com os que obtém nesta. Utilize os resultados a que aqui chegou para 
determinar em que medida as melhorias tecnológicas na obtenção da informação se repercutem nas 
vantagens da proximidade. 

i) Suponha agora que, para o Sr. A, o custo de informação é reduzido a zero. As várias lojas 
organizaram um "placard" onde afixam as suas listas de preços e, como esse "placard" está colocado 
mesmo em frente da casa do Sr. A, bastando-lhe olhar para lá para saber os vários preços praticados nas 
várias lojas. Nesta nova situação, indique como é que o Sr. A escolhe a loja onde compra os parafusos. 
Apresente uma explicação literária, baseada no que fez nas alíneas anteriores, do procedimento a adoptar 
por esse agente económico. 

j) Suponha que é construído um mercado físico numa localização na Estrada Norte, a 400 m da 
encruzilhada onde mora o Sr. A e que as 4 lojas se deslocam para esse mercado, ficando todas 
concentradas no mesmo local. Determine, nesta nova situação, os custos indirectos totais suportados 
pelo Sr. A em relação à opção de compra do bem em cada uma das lojas (supondo que o Sr. A se desloca 
de bicicleta). A partir dessa informação determine a regra de aquisição empregue pelo Sr. A na escolha 
da loja onde compra os parafusos. Em particular, verifique que essa regra: 

• não depende do processo tecnológico de obtenção da informação; 

• não depende do tipo de parafusos; 

• não depende da quantidade de pacotes que o Sr. A tem a intenção de adquirir. 

k) Finalmente tente explicar, em cerca de 150 palavras, porque é que, quando os custos indirectos 
de aquisição se tornam iguais para todos os vendedores, as diferenças de preços que eles podem 
apresentar tendem para 0. Apresente a sua explicação de forma sistematizada e de acordo com um 
raciocínio claro. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 6.1.3. 

Explique porque é que a televisão privada transmitida por ondas hertzianas (o caso entre nós da 
SIC ou da TVI) necessita de ter publicidade paga enquanto que a televisão por cabo (distribuída em cada 
casa por intermédio de um cabo "semelhante" a um condutor eléctrico) pode não ter publicidade. 
Explicite as hipóteses de que se serviu, para justificar a sua posição, que deve ser naturalmente 
fundamentada por raciocínio económico. 
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Solução  
A televisão privada transmitida por ondas hertzianas no caso normal (como o caso apresentado da 

SIC e da TVI) pode ser captada por qualquer telespectador que disponha do material técnico apropriado 
(antena e aparelho receptor), não podendo a estação emissora impedir que alguém nessas condições, 
deixe de receber a emissão. Dito de outro modo a estação emissora não pode excluir alguém da 
recepção. Não podendo excluir, não pode cobrar um preço por permitir que o telespectador receba a sua 
emissão. Assim, não podendo obter receitas pela cobrança de um preço resultante do fornecimento do 
serviço aos telespectadores, tem de recorrer à actividade publicitária para obter receitas. 

No caso da televisão por cabo, o direito de exclusão já funciona. Normalmente é feito um 
pagamento mensal que dá direito a assistir a toda a programação. Caso o telespectador não pague é 
desligado o cabo que lhe permite  receber a estação emissora. Havendo essa possibilidade técnica de 
exclusão, a estação emissora pode cobrar directamente ao telespectador o acesso ao serviço de emissão, 
podendo assim obter receitas sem recorrer à publicidade. 

Assim, a principal razão da diferença de tratamento reside na existência, ou não, de uma possibi-
lidade técnica de exclusão do gozo do bem. Existindo essa possibilidade, no caso da televisão por cabo, 
esta pode ser directamente financiada pelos telespectadores. No caso da televisão por ondas hertzianas, o 
financiamento não pode depender da possibilidade (inexistente) de exigir um preço aos telespectadores, 
tornando-se necessário recorrer, no caso de se tratar de empresas privadas, à publicidade. 

Exercício 6.1.4. 

Suponha que um determinado bem alimentar, de primeira necessidade, produzido por muitos 
produtores privados passa a ser fornecido gratuitamente à população em resultado de um subsídio 
estatal à produção. A ser assim deixa de haver mercado para esse bem, pois desaparece um dos 
requisitos fundamentais: haver transacção de direito de propriedade. Comente e discuta a afirmação 
final, fundamentando devidamente a sua concordância ou discordância. 

Solução  
Ao contrário do que afirma a frase, continua a haver uma transacção de direitos de propriedade. 

Com efeito: 

• os direitos de propriedade continuam associados ao detentor do bem. Este pode fruir o seu con-
sumo, pode impedir que outros o façam e pode transmitir esses direitos; 

• a aquisição (neste caso gratuita) do bem alimentar a um dos seus produtores privados por um dos 
seus consumidores, constitui uma transmissão dos direitos de propriedade do bem do seu 
produtor para o seu adquirente. 

O que não existe neste caso é transacção onerosa desses direitos de propriedade para ambos os in-
tervenientes no processo de cedência. Ela é onerosa para o produtor do bem (ele recebe uma 
contrapartida financeira, o subsídio estatal, para essa cedência), ao passo que o adquirente, que toma 
posse sobre o bem gratuitamente, não tem que ceder uma contrapartida monetária. 

Chamar-se ou não mercado ao conjunto das transacções desse bem é assim parcialmente arbi-
trário, pois incorpora aspectos do que são seguramente mercado (transacções onerosas) com aspectos 
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que normalmente não são incorporados no conceito de mercado (cedências gratuitas) e, nesse sentido 
não é possível, por isso, decidir de forma indiscutível sobre o desaparecimento ou não do mercado.  

O que é indiscutivelmente errado é dizer que esse eventual desaparecimento seria consequência do 
desaparecimento duma transacção do direito de propriedade sobre esse bem alimentar. Como já se 
explicou acima continua a haver uma transferência, embora parcialmente gratuita, desse direito de 
propriedade. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 6.1.5. 

Como estudou, os mercados em que se transaccionam fluxos de bens e serviços só podem surgir 
quando existem direitos de propriedade plena sobre o que neles é transaccionado. A ser assim, parece 
que seria impossível falar de um mercado de arrendamento de habitação, pois os direitos de propriedade 
das casas arrendadas ficam sempre na posse dos seus  proprietários, e não são transaccionadas nesse 
mercado. Comente esta afirmação. 

Exercício 6.1.6. 

Considere que uma determinada pessoa se dirige a uma Companhia de Seguros para fazer um 
seguro de vida, isto é, contratar um seguro, que tem um montante determinado pelo qual paga 
periodicamente, e enquanto estiver vivo, uma quantia, o prémio de seguro, cujo montante (do seguro) 
será pago ao herdeiro indicado na altura da morte do segurado. A Companhia de Seguros, para contratar 
com essa pessoa as condições do seguro, exige que o futuro segurado seja observado por um médico da 
Companhia. Explique, em termos da teoria económica que aprendeu, qual a razão pela qual esse exame 
médico é exigido pela Companhia ao seu cliente. 

Exercício 6.1.7. 

É evidente que existe um mercado de bilhetes para concertos de música pop/rock. No entanto, não 
é permitida a gravação (áudio ou vídeo) das actuações nesses concertos. Assim, serão plenos os direitos 
de propriedade transaccionados no mercado em questão? Discuta, apresentando as hipóteses que utilizar e 
ligando as suas hipóteses às conclusões a que chegar. 

Exercício 6.1.8. 

A legislação portuguesa exige que, em todos os produtos que se vendam embalados em Portugal, 
que sejam de origem estrangeira, a rotulagem e as indicações de uso venham escritas em língua 
portuguesa, em caracteres suficientemente grandes e visíveis para que a sua leitura não ofereça difi-
culdades. Há, na fundamentação da teoria económica que estudou, razões que levaram as autoridades 
portuguesas a promulgar essa legislação em função duma ideia que têm do funcionamento dos mer-
cados. Apresente, baseado no que estudou este ano, as ideias base desta fundamentação e indique como 
justificaria, com argumentos económicos, essa legislação. 
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Conceitos para revisão 

1. Mercado de um bem. 

2. Transacção no mercado de um bem. 

3. Direitos de propriedade plena: direito de fruição e direito de disposição de um bem. 

4. Bens Privados, bens públicos puros e bens públicos mistos. 

5. Incerteza e custos de obtenção de informação. 

6. Externalidades na utilização de um bem. 

7. Hipóteses fundamentais dos mercados microeconómicos. 

8. Tipologia simples das estruturas de mercado. 
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Capítulo 7 - Introdução ao Mercado de Concorrência Perfeita 
Enquadramento Teórico 
Façamos um ponto da situação da matéria desenvolvida até agora, de modo a enquadrar os capítulos 

que se seguem nesta primeira parte: nos capítulos 2, 3, 4 e 5 estudámos os conceitos fundamentais da 
teoria económica (bens, serviços, preços, moeda) e os mecanismos básicos a eles associados (produção, 
consumo e troca); no capítulo anterior precisámos o conceito de mercado, introduzido aquando do estudo 
da troca, e estudámos as hipóteses gerais a ele associadas. 

Neste capítulo daremos início ao estudo de um tipo de estrutura de mercado muito especial que dá 
pelo nome de concorrência perfeita. Este estudo será feito no contexto de uma especialização total dos 
agentes económicos envolvidos (vendedores e compradores)93 e será complementado nos capítulos 8 com 
a fundamentação teórica do comportamento dos vendedores neste tipo de mercados e 9 com o estudo dos 
mercados de factores, também em concorrência perfeita. Por oposição, estudaremos no capítulo 10, e para 
fechar esta primeira parte, uma das inúmeras estruturas de mercado que existem para além da 
concorrência perfeita: o monopólio. 

1. Conceitos introdutórios 

Antes de mais, convém recordar ao leitor que o estudo dos mercados de concorrência perfeita não 
se deve ao realismo da aplicação das suas hipóteses aos mercados reais, mas a duas razões fundamentais: 

1. facilidade de análise que possibilita a introdução de instrumentos de análise que servirão para 
outros tipos de mercado mais complexos; 

2. utilização como ponto de referência94, ou de partida, para o estudo desses outros tipos de 
mercado. 

• Hipóteses básicas do mercado de concorrência perfeita: 

1. Informação perfeita: existe um mercado de fluxos onde a informação é perfeita, ou seja, 
qualquer agente conhece as transacções efectivas e potenciais nesse mercado, bem como o facto de 
que qualquer outro agente presente no mercado dispor exactamente da mesma informação e obtida 
sem custos; 

2. Separabilidade: existem dois tipos de agentes independentes, os vendedores e os compradores, 
ou seja, todos os agentes tomaram uma opção de especialização que não lhes permite vir a ter o 
outro papel; 
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3. Homogeneidade: o bem95 X, transaccionado neste mercado, é homogéneo, ou seja, os agentes 
no mercado não reconhecem diferenças físicas nas diversas unidades transaccionadas no mercado e, 
para um comprador (vendedor) é irrelevante comprar (vender) a um determinado vendedor 
(comprador) ou a qualquer outro; 

4. Racionalidade: o comprador quer comprar o mais barato e o vendedor quer vender o mais 
caro possível; 

5. Análise em equilíbrio parcial: tudo o que se passa fora do mercado do bem X é considerado 
constante, hipótese também conhecida como ceteris paribus; 

6. Atomicidade: existem muitos e pequenos compradores e vendedores, ou dito de outra forma, 
cada agente, actuando individualmente, tem um peso tão insignificante no mercado que as suas 
decisões de compra, venda, entrada ou saída do mercado não afectam de forma visível os preços e 
quantidades trocadas. 

• Consequências das hipóteses: 
Hipóteses necessárias Conclusões 

1, 2 e 3 Existe um mercado de um único bem, o bem X. 
1, 2, 3, 4 e 5 O preço observado é único. 

• Comportamento de Price Taker: situação em que um agente, dada a estrutura de mercado vigente, 
actua tomando o preço observado no mercado como um dado. 

Neste modelo de mercado que aqui apresentamos, e devido às hipótese (de 1 a 6) que atrás 
apresentámos, todos os agentes actuam como price takers, isto é, consideram o preço de mercado como 
um dado para o seu comportamento individual96. 

2. O comportamento do consumidor individual 

Antes de iniciarmos o estudo deste tipo de comportamento, introduzamos alguns conceitos a ele 
associados. Para este efeito, admitamos que existem m compradores (efectivos e potenciais) do bem X no 
mercado. Utilizaremos o índice inferior i para identificar destes agentes. 

• Função de Utilidade (do comprador i): expressão matemática que nos dá o grau de satisfação 
usufruída (pelo comprador i) resultante da utilização de um conjunto de bens e serviços (por esse 
mesmo indivíduo) - expressa em utis de i/u.t97. 

Admite-se, de acordo com a hipótese da racionalidade, tal como ela foi definida no capítulo anterior 
e cuja consequência próxima é a hipótese 4 neste modelo, que cada consumidor pretende maximizar o 
seu nível de utilidade, dados os seus gostos, rendimento, expectativas em relação ao futuro, etc. O 
reflexo deste comportamento neste mercado será dado pela: 

• Função de Procura Individual (do comprador i): expressão matemática que nos dá as intenções de 
aquisição de bem X (pelo comprador i), dados os valores das variáveis que as influenciam - expressa 
em u.f. X/u.t. 

Em geral esta função será dada por: 

 q g p RD pi
d

X i i= −, , , , ...p Ed i 
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onde qi
d  representa as intenções de aquisição de bem X pelo comprador i - expressas em u.f. X/u.t. -, p o 

preço observado para esse bem - expresso em u.m./u.f. X -, p− X  é o vector dos preços dos outros bens - 
em que cada um é expresso em u.m./u.f. bem -, RDi  é o rendimento  do agente i disponível para ser gasto 
em consumo - expresso em u.m./u.t. - e Ei p  é o vector das expectativas quanto aos valores futuros do 
preço do bem X - em que cada uma é expressa em u.m./u.f. X. 

Tomando a hipótese 5, vamos considerar que todas as variáveis cujo valor é determinado fora do 
mercado, α = −p EX i iRD p, , , ...d i, têm valores constantes. Assim, podemos reduzir a expressão que nos 

dá a função de procura individual do bem X a: 

 q q pi
d

i
d= a f  

cujas principais propriedades são: 

1. a partir de um certo preço muito elevado, pi , o comprador i não deseja adquirir qualquer 
quantidade do bem X, ou seja, para p p qi i

d≥ ⇒ = 0 ; 

2. para um preço nulo (se X é um bem livre), o comprador i não deseja consumir mais do que uma 
quantidade qi , ou seja, para p q qi

d
i= ⇒ =0 ; 

3. para um preço 0 < <p pi , a função de procura é decrescente, ou seja,  

 dq
dp

p p pi
d

ia f < ⇐ < <0 0  . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o preço observado no mercado do bem X, 
regista-se uma diminuição nas intenções de aquisição do mesmo bem.] 

3. O comportamento do conjunto dos consumidores 

• Função de Procura de Mercado: expressão matemática que nos dá as intenções totais de aquisição 
de bem X, dado o preço vigente no mercado - expressa em u.f. X/u.t. Esta função será dada pela soma 
das intenções de aquisição para cada preço: 

 Q p q pd
i
d

i

m
a f a f=

=
∑

1
 . 

Note-se que, não havendo intenções de aquisição negativas, a função de procura de mercado 
mantém as propriedades fundamentais das funções de procura individuais. 

• Função de Despesa: expressão matemática que nos dá as intenções totais de despesa na aquisição de 
bem X, dado o preço vigente no mercado - expressa em u.m./u.t. Esta função será dada pelo produto 
da quantidade procura pelo preço: 

  D p p Q pda f a f= . . 

cujas principais propriedades são: 

1. para preços do bem X iguais ou superiores a p p p pi m= max , ..., , ...,1l q , as intenções de despesa 
em bem X são nulas, pois as intenções totais de aquisição são nulas, ou seja, para p p D≥ fi = 0 ; 

2. quando o preço do bem X é nulo, as intenções de despesa são nulas, ou seja, para 
p D= fi =0 0 ; 
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3. pelo teorema de Rolle, sabemos que existe um preço 0 £ £∑p p  para o qual a despesa tem um 
valor máximo98.  

• Elasticidade Procura-Preço: expressão matemática que nos dá a variação percentual nas intenções 
de aquisição de bem X resultantes de uma variação de um por cento no preço de mercado - não tem 
unidades. A função que nos dá esta elasticidade é dada por: 

 η p

Q p
Q p

p
p

dQ p
dp

p
Q pp

d

d d

da f
a f
a f a f

a f= =
→

lim .
∆

∆

∆0
 . 

Existe uma relação próxima entre a função de despesa e a elasticidade procura-preço que é dada 
por: 

 dD p
dp

d
dp

p Q p p dQ p
dp

Q p Q p pd
d

d da f a f a f a f a f a f= = + = +. . . η 1  

e de onde podemos concluir que: 
Preço Procura Elasticidade Despesa 

p p>  Qd = 0 h h= ¤ =0 0  A despesa é nula. 
p p=  Qd = 0 não está definida A despesa é nula. 
p p p∑ < <  Q Q pd d= a f h h< - ¤ >1 1 A função de despesa é decrescente. 
p p= ∑  Q Q pd d= •d i  h h= - ¤ =1 1 A despesa é máxima. 
0 < < ∑p p  Q Q pd d= a f h h> - ¤ <1 1 A função de despesa é crescente. 
p = 0 Q qd

i
i

m
=

=
∑

1
 não está definida A despesa é nula. 

4. O comportamento dos produtores 

O comportamento do produtor individual em concorrência perfeita será devidamente fundamentado 
no capítulo 8. No entanto, e tendo em vista a análise do equilíbrio de mercado, podemos adiantar que, 
para cada um dos r vendedores do bem X: 

• Função de Oferta Individual (do vendedor k): expressão matemática que nos dá as intenções de 
fornecimento de bem X (pelo vendedor k) que dependem do preço observado no mercado - expressa 
em u.f. X/u.t. 

 q q pk
s

k
s= a f 

e cujas principais propriedades são: 

1. até um certo preço muito baixo, p
k
, o vendedor k não deseja fornecer qualquer quantidade do 

bem X, ou seja, para p p q
k k

s< fi = 0; 

2. para um preço p p
k

> , a função de oferta é crescente, ou seja 

 dq
dp

p p pk
s

k
a f > ⇐ >0  . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o preço observado no mercado do bem X, 
regista-se um aumento nas intenções de fornecimento do mesmo bem.] 
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• Função de Oferta de Mercado: expressão matemática que nos dá as intenções totais de fornecimento 
de bem X, dado o preço vigente no mercado - expressa em u.f. X/u.t. Esta função será dada pela soma 
das intenções de fornecimento para cada preço: 

 Q p q ps
k
s

k

r
a f a f=

=
∑

1
 . 

Note-se que, não havendo intenções de fornecimento negativas, a função de oferta de mercado 
mantém as propriedades fundamentais das funções de oferta individuais. 

5. O equilíbrio no mercado 

• Equilíbrio do Mercado: situação em que todos os agentes presentes no mercado vêem satisfeitas as 
suas intenções individuais, dados os valores das variáveis que estão fora do seu controlo.99 

Tomando este conceito de equilíbrio, apenas existirá um preço de mercado p*  - o preço de 
equilíbrio - que satisfaz, simultaneamente, as intenções de todos os agentes no mercado. 
Matematicamente esse preço será dado pelo valor que satisfaz a equação: 

 Q p Q pd sa f a f=  

e graficamente a situação será representada por100: 

 
0 s

Q (p)

(u.f.   /u.t.)X
Q  ,QdQ*

p*

p
(u.m./u.f.  )X

d

Q (p)s

p

p

E

 , 

onde as coordenadas do ponto E nos dão os valores de equilíbrio para o preço e quantidade 
transaccionada do bem nesse esquilíbrio. 

Secção 1 - O Comportamento dos Consumidores 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender o conjunto de hipóteses que caracterizam o modelo de concorrência perfeita. 

2. Compreender os conceitos de procura individual e procura de mercado. 

3. Compreender o conceito de elasticidade procura-preço. 

4. Apreender o conceito de equilíbrio no mercado de um bem. 



129 Introdução ao Mercado de Concorrência Perfeita Capítulo 7 

 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 7.1.1. 

Suponhamos a existência do mercado de café moído em que a quantidade procurada por um dado 
indivíduo A (representada por qc e medido em kg café/mês) depende do preço do café (representado por 
pc e medido em Esc./kg café) e do preço do açúcar (representado por pa e medido em Esc./kg açúcar). A 
expressão que traduz a relação enunciada acima é dada por: 

 qc= 12,75 + α1.pc + α2.pa. 
Esta expressão só é válida para valores de qc e de pc que têm sentido económico, ou seja, para 

valores não negativos. 

a) Os valores absolutos dos parâmetros α1 e α2 são conhecidos, respectivamente, 0,04 e 0,025, para 
o sistema de unidades referido. De acordo com os conhecimentos que possui, determine o sinal de cada 
um destes parâmetros desta relação funcional para o indivíduo A. Fundamente correctamente a sua 
posição, explicitando os seus argumentos. Depois de chegar a uma conclusão fundamentada, reescreva a 
expressão dada, incorporando toda a informação que reuniu. 

b) Os bens podem ser classificados como substitutos ou complementares101 de outros. Como 
classifica o bem açúcar em relação ao bem café para este indivíduo A? Justifique. Tente, em seguida, 
arranjar um exemplo de um bem que não tenha as mesmas características económicas em relação ao bem 
café. Haveria alguma alteração de sinal do parâmetro α2 se, em vez do preço do açúcar, 
considerássemos o preço desse bem na expressão acima? 

c) Faça uma representação gráfica da curva de procura individual de café por A quando o preço do 
açúcar é 145$00/kg açúcar. Escolha adequadamente os eixos que vai utilizar para essa representação 102, 
indicando expressamente as unidades em que as variáveis estão expressas e o intervalo de preços do 
café que tornam aquela expressão economicamente válida, tudo adequadamente justificado. Não se 
esqueça de considerar todo o domínio de pc. 

d) Represente matematicamente a função que nos dá a procura individual de café por A, 
correspondente ao gráfico que desenhou na alínea anterior. 

e) Represente, no mesmo gráfico que construiu na alínea c), a curva de procura individual de café 
por A quando o preço açúcar é agora de 100$00/kg açúcar. Compare e interprete economicamente os 
resultados que obteve em c) e e) servindo-se, designadamente, da hipótese ceteris paribus.  

f) Considerando a informação da alínea anterior, determine a forma funcional da função de 
procura individual de café por A, identificando claramente a variável de acção do agente comprador A, 
isto é, qual a variável dependente e qual a variável independente dessa relação à luz das hipóteses que 
se consideram no modelo de mercado de concorrência perfeita. 

g) Retomando o gráfico que desenhou em e) seleccione um ponto sobre a curva que representa a 
curva de procura individual de café do agente A no mercado. Interprete cuidadosamente o seu 
significado económico não esquecendo as hipóteses que está a considerar e as unidades em que as 
variáveis representadas estão expressas. Em seguida interprete igualmente o significado económico dos 
pontos da curva que se encontram sobre os eixos. 
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h) Considere a forma funcional da função de procura individual de café do agente A que determinou 
na alínea f). Suponha que, por alguma razão, o preço do café diminui. Servindo-se do gráfico de que já 
dispõe, represente graficamente o que isto significa. Analise cuidadosamente o resultado. 

i) Suponha agora que, por alguma razão, o preço do açúcar aumenta para 150$00/ kg açúcar (era 
100$00/kg açúcar no contexto que temos estado a considerar). Analise agora esta situação graficamente e 
contraste-a com a análise que efectuou na alínea anterior, focando a importância da hipótese de ceteris 
paribus na sua fundamentação. 

j) Explique porque é que, quando se considera a hipótese ceteris paribus, não se pode considerar a 
expressão que indicámos inicialmente na alínea a) como uma função de procura individual de café. 

k) Suponha que é conhecida, para um determinado agente económico comprador, a função de 
procura individual de chá com a seguinte expressão: 

 qch= 9,85 - 0,035.pch, 

em que qch é a quantidade procurada de chá pelo agente comprador e é medido em kg chá/mês e pch é o 
preço de mercado do chá, medido em Esc/kg chá. Com esta informação é capaz de determinar para que 
preço do açúcar (medido em Esc./kg açúcar) esta função de procura individual de chá está definida? 

Suponha que leu numa revista especializada de assuntos de microeconomia um artigo que, para 
descrever a procura individual de café de um determinado indivíduo, em contexto de concorrência 
perfeita, propunha uma função com a seguinte expressão matemática: 

 q
pc

c

=
74 , 

l) Esta expressão pode representar uma função de procura individual de café? Justifique 
cuidadosamente a sua posição à luz das hipóteses que conhece sobre o comportamento do consumidor 
individual. 

Exercício 7.1.2. 

No exercício anterior estudámos a função de procura de um consumidor individual. No entanto, o 
mercado de concorrência  perfeita é caracterizado, entre outras coisas, pela existência de um número 
muito elevado de consumidores e, portanto, a procura de um bem no respectivo mercado é o resultado 
do efeito conjunto das procuras individuais. Neste exercício vamos tratar da passagem dos conceitos 
individuais para os conceitos de mercado 

Considere inicialmente que existem dois, e apenas dois, grupos de consumidores no mercado do 
chá, e que conhece sobre eles a seguinte informação (em que a quantidade procurada de chá é medida em 
kg chá/mês): 

• o grupo A, é constituído por 850 consumidores com os mesmos gostos, cada um dos quais, ao 
preço de 1500$00/kg chá, deseja adquirir 0,5 kg chá/mês; 

• o grupo B, constituído por 1250 consumidores, também eles com os mesmos gostos, e cada um 
dos quais, ao preço de 1500$00/kg chá, deseja adquirir 0,4 kg chá/mês. 

a) Sabendo-se que pode, com esta informação, determinar a quantidade procurada de chá no mercado ao 
preço de 1500$00/kg chá, determine-a. 
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b) Resolva graficamente a alínea anterior, utilizando a disposição de eixos tradicional em 
economia. 

c) Suponha que sabe adicionalmente que o preço a que cada consumidor do grupo B está disposto 
a adquirir 0,5 kg chá/mês é de 1450$00/kg chá. Pode com esta informação saber qual é o preço para o 
qual a procura de mercado é de (850 + 1250) × 0,5 = 1050 kg chá/mês? Justifique a sua resposta. 

d) Sabe adicionalmente que a função de procura individual de cada consumidor do tipo A é dada 
pela seguinte expressão, para o intervalo de preços onde esta é válida economicamente: 

 q pd A( ) ,= − ⋅2 0 001 , 

em que qd(A) é a quantidade procurada por cada consumidor desse grupo e p é o preço do chá, medido em 
Esc./kg chá. Determine, a partir disso, a função que representa procura total dos consumidores de tipo A 
no mercado, para todo o intervalo de preços que tenha sentido económico. Interprete-a economicamente. 

e) Sabe também que a função de procura individual de cada consumidor do tipo B é dada pela 
expressão, também para o intervalo de preços para o qual tem sentido económico: 

 q pd B( ) , ,= − ⋅3 4 0 002 , 

em que a notação é semelhante à da alínea anterior e com semelhantes restrições de interpretação 
económica. Determine, a partir desta informação, a função que dá a procura de mercado de chá. 

f) Resolva graficamente a alínea anterior. 

g) Explique, economicamente, porque é que a inclinação da curva de procura de mercado é, na 
representação habitual em economia e em valor absoluto, menor que a de qualquer das curvas de procura 
individuais. 

h) Suponha que o Estado decide lançar um imposto indirecto de 720$00/kg chá. Represente a 
procura de chá no mercado depois do lançamento deste imposto. 

i) Suponha que aparece um terceiro grupo de consumidores, o grupo C, constituído por 550 
consumidores, em que a curva de procura individual de cada consumidor é dada pela expressão, para o 
intervalo de preços com sentido económico: 

 q
p

d C( ) =
⋅

1
1000

, 

em que a notação é semelhante à anteriormente apresentada e em que são válidas observações já 
anteriormente feitas sobre as restrições económicas de aplicabilidade desta expressão. Determine a função 
de procura de mercado depois do aparecimento deste novo grupo. 

Exercício resolvido 

Exercício 7.1.3. 

No exercício anterior, 7.1.2., determinámos já a curva de procura de mercado do bem chá. Neste 
exercício, e inicialmente nas condições das alíneas f) e g) do exercício anterior (isto é, em que o mercado 
é constituído apenas pelos consumidores dos tipos A e B, e em que não há qualquer imposto que incida 
sobre o chá), vamos determinar a situação de equilíbrio neste mercado. 
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Suponha que a função de oferta de mercado de chá é dada pela expressão, válida para o intervalo 
de preços com sentido económico: 

 Q ps = ⋅ −2 5 2240, , 

em que Qs é a quantidade de chá oferecida no mercado medida em kg chá/mês e a restante notação e 
unidades são idênticas ao exercício anterior. 

a) Determine, usando também os resultados do exercício anterior, os valores das variáveis 
económicas que permitem que se observe uma situação de equilíbrio no mercado do chá. 

b) Determine a quantidade procurada por cada consumidor na situação de equilíbrio. 

c) Considere agora que há a alteração fiscal indicada na alínea h) do exercício anterior. Essa 
alteração fiscal irá, eventualmente, ter reflexos na situação de equilíbrio do mercado do chá. Determine a 
situação de equilíbrio depois dessa alteração fiscal. 

d) Na situação da alínea anterior determine a quantidade comprada por cada consumidor, e a 
quantidade vendida por cada vendedor (supondo que a função de oferta de mercado é o resultado da 
soma de funções de oferta idênticas de 2100 vendedores). 

e) Resolva graficamente e determine as situações de equilíbrio antes e depois da alteração fiscal. 
Compare as duas situações e refira as principais diferenças entre as mesmas. 

f) Determine a despesa efectuada por cada comprador e, por soma, a despesa total efectuada por 
todos os consumidores de chá quando o mercado está em equilíbrio. Determine igualmente a receita 
auferida por cada produtor/vendedor e a receita total obtida pela totalidade do vendedores nessa mesma 
situação. 

g) Se resolveu correctamente a alínea anterior deve ter obtido um resultado tal que a despesa total 
efectuada no mercado não é idêntica à receita total auferida pelos vendedores que intervêm nesse 
mercado. Isso parece, à primeira vista, incoerente. Não o é, no entanto. Explique a razão económica da 
existência de discrepância entre essas receitas. 

h) Determine o erro da seguinte frase: "Se numa situação de equilíbrio, num mercado de 
concorrência perfeita, são transaccionados 50 ton/mês a 10 contos/ton e se, depois da imposição de um 
imposto de 10%, o mercado volta a um novo ponto de equilíbrio, então o Estado arrecada 0,10 × 10 ×50 
= 500 contos/mês de imposto". 

Solução  
Como o próprio enunciado indica, a resolução deste exercício pressupõe a resolução do exercício 

anterior. A procura de chá, vinda desse exercício e para o caso tratado na alínea e) desse mesmo 
exercício é dada por: 

 
Q p
Q p p
Q p p

d

d

d

= ⇐ >

= − ⇐ ≤ ≤

= − ⇐ ≤ ≤

R
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T|

0 2000
1700 0 85 1700 2000
5950 3 35 0 1700

,
, ,

 

em que Qd é a procura de mercado de chá, medida em kg chá/mês e p é o preço do chá, medido em 
Esc./kg chá. 
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a) Para determinarmos a situação de equilíbrio, temos de determinar o preço do chá para o qual a 
quantidade procurada no mercado é idêntica à quantidade oferecida. O enunciado dá-nos a quantidade 
oferecida como uma função do preço e a função de procura está indicada acima.  

Comecemos por completar a função de oferta de mercado de forma a escrevê-la para todo o 
domínio em que tenha significado económico, isto é para qualquer preço não negativo. Teremos que 
limitar a expressão dada no enunciado a valores de p para os quais a expressão, a quantidade oferecida, 
tenha valores não negativos. Para valores de p superiores ao máximo destes a quantidade oferecida será 
nula. Teremos assim: 

 
Q p p
Q p

s

s

= ⋅ − ⇐ ≥

= ⇐ ≤ ≤

RS|T|
2 5 2240 896
0 0 896

,
, 
 

em que a notação e as unidades utilizadas são as indicadas no enunciado. 

A "parte matemática" do problema resume-se a saber qual o intervalo de preços dos ramos das 
funções de procura e de oferta que devem ser escolhidos para determinarmos o preço de equilíbrio. O 
modo mais fácil de determinar esses ramos é o de determinar as quantidades procuradas e oferecidas aos 
preços que limitam os vários ramos dessas funções de procura e de oferta. Organizando os cálculos 
temos assim: 
 

p Qd Qs 

0 5950 0 

896 2948,4 0 

1700 255 2010 

2000 0 2760 
  

Verifica-se que para o preço de 1700$00/kg chá a oferta de chá é superior à procura, enquanto que 
para o preço de 896$00./kg chá a quantidade oferecida de chá é inferior à quantidade procurada. Mas 
isso significa (dado que a procura de chá é uma função decrescente do preço e que a oferta de chá é, 
pelo contrário, uma função crescente do preço), que o preço de equilíbrio que iguala as quantidades 
procurada e a oferecida de chá, é inferior a 1700$00/kg chá e superior a 896$00/kg chá. Então o ramo 
da função de procura para o qual se estabelecerá o equilíbrio é aquele que é válido para preços inferiores 
a 1700$00/kg chá, e o ramo da função oferta que se tem de considerar é aquele que é válido para preços 
superiores a 896$00/kg chá. 

A situação de equilíbrio é dada assim pelos valores que resolvem o seguinte sistema de equações: 

 
Q p
Q p
Q Q Q

d

s

s d

= − ⋅

= ⋅ −

= =

R
S|

T|

5950 3 35
2 5 2240

,
,

*
 

que, resolvido, dá 1260 kg chá/mês e p* = 1400$00/kg chá, em que usámos o asterisco superior para 
descrevermos os valores de equilíbrio. 



rência Perfeita 134 

Na situação de equilíbrio serão trocados 1260 kg chá/mês (comprados e vendidos) ao preço de 
1400$00/kg chá. Dado o ramo da procura em que o equilíbrio tem lugar, intervêm no mercado como 
compradores os dois grupos de consumidores de chá, os consumidores do grupo A e os consumidores do 
grupo B. 

b) Para determinarmos a quantidade procurada na situação de equilíbrio por cada consumidor 
basta-nos ver qual a quantidade que cada consumidor procura para o preço de equilíbrio, que acima 
determinámos ser de 1400$00 /kg. Teremos assim: 

• consumidores tipo A: da expressão da alínea d) do exercício anterior, e por simples substituição, 
teremos que qd A( ) = 0,6, ou seja, na situação de equilíbrio cada consumidor do grupo A procura uma 
quantidade de 0,6 kg chá/mês; 

• consumidores tipo B: da expressão da alínea e) do exercício anterior, e por simples substituição, 
teremos que qd B( )  = 0,6, ou seja, na situação de equilíbrio cada consumidor do grupo B procura 
uma quantidade de 0,6 kg chá/mês. 

Repare-se que é absolutamente por acaso que, na situação de equilíbrio, a quantidade procurada é 
idêntica para os consumidores dos grupos A e B. 

c) Vamos agora considerar a alteração fiscal da alínea h) do exercício anterior. Usaremos o índice 
superior f para indicar que estamos a estudar o caso em que houve essa alteração fiscal. Naturalmente o 
comportamento dos consumidores não se modifica, ou seja, as suas intenções de aquisição continuarão a 
depender do preço observado no mercado, sendo-lhes indiferente que esse preço seja directamente 
dependente das acções dos vendedores. As equações de procura individual e de procura de mercado não 
se alteram. Usando a notação que indicámos no princípio desta alínea temos que as procuras são dadas 
por: 

• procura individual de cada consumidor do grupo A: 

 q
p p

p
d A f

f f

f
( ) ,

;
=

− ⋅ ⇐ ≤ ≤

⇐ ≥

RS|T|
2 0 001 0 2000
0 2000

 

• procura individual de cada consumidor do grupo B 

 q
p p

p
d B f

f f

f
( ) , ,

;
=

− ⋅ ⇐ ≤ ≤

⇐ ≥

RS|T|
3 4 0 002 0 1700
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• procura de mercado: 
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Já para a oferta temos de ter algum cuidado. Se o Estado estabelece um imposto indirecto de 
720$00/kg chá, temos que o preço observado no mercado (o preço a que se realizam as transacções e que 
denominámos por pf na nossa notação) não é o preço que os produtores vendedores vão economica e 
efectivamente receber. Esse preço, que chamaremos pe e que determina os comportamentos dos 
produtores/vendedores é medido em Esc./kg chá dado por: 

 p pe f= − 720. 
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Mas a oferta dos produtores dependerá necessariamente desse preço e, portanto, a expressão da 
oferta dos produtores será: 

 
Q p p
Q p

s e e

s e

= ⋅ − ⇐ ≥

= ⇐ ≤ ≤

RS|T|
2 5 2240 896
0 0 896

,
, 
 

que, em termos do preço observado no mercado, se escreve: 

 
Q p

p

sf e

f

= ⋅ − =

= ⋅ − −

2 5 2240
2 5 720 2240

,
, ( ) ,

 

tendo em conta o intervalo para o qual esta expressão tem sentido económico: 

 Q
p p

p
sf

f f

=
⋅ − ⇐ ≥

⇐ ≤ ≤

RST
2 5 4040 616
0 0 1616

,
.
 

Temos assim as funções de procura e de oferta de mercado, nesta situação de alteração fiscal. Para 
determinarmos a situação de equilíbrio temos, como já fizemos na alínea a), de determinar os ramos das 
funções de procura e de oferta para os quais se verificará o equilíbrio. Repetindo o que fizemos nessa 
alínea: 

pf Qd Qsf 

0 5950 0 

1616 536,4 0 

1700 255 210 

2000 0 960 

Observando estes valores verifica-se que para o preço observado no mercado de 1700$00/kg chá, a 
quantidade procurada é superior à quantidade oferecida. Pelo contrário, para o preço de 2000$00/kg  de 
chá, a quantidade procurada é inferior à quantidade oferecida. Mas isso significa que o preço de 
equilíbrio se encontra no intervalo [1700; 2000] e que, portanto, temos que utilizar os ramos das 
funções de procura e de oferta correspondentes a esse intervalo de preços. 

Escrevendo o sistema de equações cuja solução dá os valores de equilíbrio, depois da alteração 
fiscal e escolhendo o ramos das funções de procura e de oferta de mercado consistentes com aquilo que 
dissemos acima, temos: 
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cuja solução nos dá 243,6 kg chá/mês e p f * =1713$40/kg chá. 

d) Aplicando o preço de equilíbrio às quantidades procuradas por cada consumidor (indicadas no 
princípio da alínea c) temos que: 

• quantidade procurada por cada consumidor do grupo A: (2 - 0,001 × 1713,4) = 0,2866 kg 
chá/mês; 
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• quantidade procurada por cada consumidor do grupo B: 0 kg chá/mês. Nesta situação, os 
indivíduos do grupo B deixam de comprar chá. 

E verifica-se que a quantidade procurada total no mercado ao preço de equilíbrio é dada por: 

 850 × 0,2866 + 1250 × 0 = 243,6 kg chá/mês, 

confirmando o valor já obtido na alínea anterior. 

Para o cálculo da quantidade oferecida por cada produtor ao preço de equilíbrio vamos proceder, 
não do modo matematicamente mais fácil (que seria dividir a oferta total de equilíbrio por 2100), mas 
dum modo que é mais rico do ponto de vista económico: 

• a função de oferta de cada produtor, é obtida da função de oferta total dividindo-a por 
2100. Ou seja, se representarmos a oferta individual, medida em kg chá/mês por qsf temos que, para 
o preço que sabemos ser de equilíbrio: 

 q Q p

p

sf
s

= =
⋅ −

= ⋅ −
2100

2 5 2240
2100

0 00119 1 06667

,

, , ,
 

em que naturalmente p tem que ser aqui interpretado como o preço economicamente relevante para o 
vendedor, ou seja aquilo a que chamámos pe mais acima. Mas esse preço economicamente relevante não 
é o preço de equilíbrio observado no mercado, mas esse preço "expurgado" do imposto recebido pelo 
Estado. Na situação de equilíbrio o preço economicamente relevante é: 

 1713,4 - 720 = 993$40/kg chá. 

Substituindo este preço na expressão da oferta individual, temos que essa oferta é, na situação de 
equilíbrio, de: 

  (0,00119 × 993,4 - 1,06667) = 0,11599 kg chá/mês. 

Como verificação, obtemos a oferta total como 2100 × 0,11599 = 243,6 kg chá/mês, que é 
efectivamente a oferta total de equilíbrio que tínhamos obtido na alínea anterior. 

e) A resposta a esta pergunta é o seguinte gráfico cuja interpretação, depois da leitura das respostas 
anteriores é imediata: 
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f) A despesa efectuada por todos os compradores é a soma das despesas efectuadas por cada 

comprador.  

A despesa efectuada por cada comprador do grupo A é o produto da quantidade adquirida (0,2866 
kg chá/mês) pelo preço a que adquiriu esse chá (1713$40/kg chá) ,ou seja a despesa individual de cada 
consumidor deste grupo é de 0,2866 × 1713,4 = 491$01/mês. A despesa total dos consumidores tipo A, 
dado que há 850 consumidores deste tipo, é de 850 × 491,01 = 417.358$50/mês. Como os consumidores 
tipo B não adquirem chá e, portanto, a sua despesa é nula no mercado de chá, a despesa total no mercado 
do chá é apenas a que é realizada pelos consumidores de tipo A, ou seja, no valor de 417.358$50/mês. 

Quando à receita recebida por cada vendedor ela corresponde à quantidade vendida por cada um 
(0,11599 kg chá/mês) multiplicada pelo preço que recebe pela venda de chá (993$40/kg chá), ou seja, 
será de 115$22/mês. A receita recebida pelo total dos vendedores é naturalmente o produto desta receita 
individual pelo número de vendedores (2100). A receita total é assim de 241.971$40/mês. 

Vê-se de facto que não há igualdade entre a despesa efectuada pelos compradores e a receita 
recebida pelos vendedores. Há uma diferença de 417.358,5 - 241.971,4 = 175.387$10/mês. 

A razão económica dessa diferença reside no facto de que neste mercado intervêm três tipos de 
agentes (compradores, vendedores e Estado) e não dois como temos estudado até agora. Assim, o que se 
deve verificar é que a soma de todas as despesas tem que ser igual à soma de todas as receitas. No 
nosso caso faltou considerar as receitas auferidas pelo Estado. 

Qual será o seu valor? Naturalmente se o Estado aufere 720$00/kg chá transaccionado no mercado 
(valor do imposto indirecto que lança sobre o chá) então, quando são transaccionados no mercado 243,6 
kg chá/mês, o Estado tem uma receita de 243,6 × 720 = 175.392$00/mês que é o valor (aproximado103) 
da discrepância entre a despesa efectuada pelos compradores e a receita auferida pelos vendedores. 

Verifica-se assim que: 

i) há igualdade entre a despesa total (neste caso apenas os compradores) e a receita total (neste 
caso, englobando a receita dos vendedores e a receita do Estado); 
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ii) a discrepância entre as despesas feitas pelos compradores e as receitas auferidas pelos 
vendedores resulta de não se considerar um outro agente, o Estado, que aufere receitas, pelos 
impostos indirectos cobrados, cujo valor está ligado às transacções efectuadas neste mercado. 

g) O erro da frase consiste em admitir que a quantidade transaccionada, antes e depois do 
imposto, se mantém constante. Com efeito, a receita do Estado só poderia ser a indicada se tal se 
verificasse. A existência de um imposto indirecto implica que o preço de equilíbrio se altere e, neste 
caso, o preço de equilíbrio do bem aumenta. Mas isso significa (dado que os comportamentos dos 
consumidores não se alteram) que a quantidade de equilíbrio diminui e que, portanto, a receita 
arrecadada pelo Estado é inferior ao produto da quantidade de equilíbrio antes de imposto pela receita 
fiscal por unidade transaccionada (esta receita será igual ao produto da quantidade de equilíbrio depois de 
imposto pela receita fiscal por unidade transaccionada). 

Para ser totalmente correcto, há uma situação, teoricamente possível, em que a afirmação pode 
estar correcta. Tal verificar-se-ia se a quantidade procurada ao preço de equilíbrio antes de imposto 
fosse igual à quantidade procurada ao preço de equilíbrio depois de imposto. Isso só poderia suceder se, 
no intervalo entre esses dois preços a curva de procura de mercado, na representação habitual em 
economia, fosse vertical (ou antecipando conhecimentos que serão tratados mais adiante, se nesse 
intervalo de preços, a elasticidade procura-preço fosse constante e igual a 0). 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

 

Exercício 7.1.4. 

Depois de termos estudado, no capítulo 6, o conceito geral de mercado e as hipóteses fundamentais 
na análise do funcionamento dos mercados, vamos debruçar-nos especificamente neste capítulo sobre as 
hipóteses de funcionamento do mercado de concorrência perfeita como modelo teórico 
microeconómico mais simples. 

Vamos considerar a informação sobre o mercado do bem que sugerimos no exercício 7.1.1., o café 
moído. Vamos supor que este produto é apenas de um determinado tipo (provém do mesmo lote de 
colheita, é comercializado avulso, pronto a consumir). Todos os vendedores deste produto dispõem de 
telefone nos respectivos estabelecimentos comerciais cujo nome vem nas "Páginas Amarelas", acessível a 
qualquer possível comprador do produto. Além disso, nesta região, existe uma Associação de Comércio 
de Café e afins que se encarrega de divulgar informação sobre os produtos vendidos pelos seus muitos 
associados. 

a) Uma das primeiras hipóteses que vimos serem necessárias para caracterizar um mercado de 
concorrência perfeita é existir um mercado de fluxos com informação perfeita e obtida sem custos. 
Para a informação de que dispõe, verifique se esta hipótese é respeitada neste caso. Não se limite a dizer 
sim ou não, mas justifique a sua posição com a devida fundamentação teórica. Designadamente, 
identifique as variáveis relevantes na análise deste caso concreto em que o produto transaccionado é café 
moído, explicitando as unidades em que estão expressas. 

b) No modelo de mercado de concorrência perfeita admite-se que haja uma clara separação entre 
os agentes que intervêm no mercado. Acha que existe no mercado de café essa independência entre os 
actores? Que informação dispõe que possa ajudar a fundamentar a sua opinião? 
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c) Pode-se considerar o produto transaccionado neste mercado homogéneo? Justifique a sua 
opinião, tendo presente o que significa um produto ser "idêntico" em termos económicos. 

d) Pode, neste momento concluir que existe mercado de café moído? Justifique a sua resposta. 

e) Explicite a hipótese de racionalidade habitual dos dois tipos de agente intervenientes no 
mercado. Veja a forma como ela se aplica a compradores e vendedores. 

Uma das hipóteses centrais no modelo de mercado de concorrência perfeita é, como já vimos nos 
exercícios anteriores, a hipótese ceteris paribus. Assim, tudo o que afecta o funcionamento do mercado é 
considerado constante excepto as variáveis que queremos explicar: preço e quantidade do produto. 

f) No caso do mercado de café moído indique algumas variáveis que possam afectar o 
funcionamento deste mercado, bem como o modo como estas o afectam, indicando a sua natureza e 
unidades em que estão expressas, quando isso for possível. Convém separar claramente as variáveis que 
afectam o comportamento dos compradores das que afectam o comportamento dos vendedores. A 
expectativa que os agentes possam ter em relação à evolução de algumas dessas variáveis também pode 
constituir factor explicativo do comportamento do agente nesse mercado. Tente apontar alguns exemplos 
para o caso do mercado de café moído. 

A alínea que se segue é um pouco mais difícil e visa testar o entendimento das hipóteses que temos 
vindo a discutir nas alíneas anteriores. 

g) Explique de forma resumida como, no modelo de concorrência perfeita, pode deduzir que, se 
vigorarem hipóteses como a existência de um mercado de fluxos com informação perfeita, separação 
entre vendedores e compradores, homogeneidade do produto, intenção dos compradores de comprar o 
mais barato possível e dos vendedores de vender o mais caro possível e a hipótese de ceteris paribus, o 
preço observado nas transacções é único104. 

h) Suponha agora que mais dois estabelecimentos de moagem de cafés, que venderão também este 
produto, entram no mercado, não se alterando o número, já elevado, de compradores. Contudo, com a 
entrada destes dois novos vendedores observa-se que o preço de equilíbrio do café moído baixa 
relativamente à situação inicial. Poderia concluír que está em presença de um modelo de concorrência 
perfeita? Justifique a sua resposta levando em consideração a extensão das hipóteses deste modelo. 

Exercício 7.1.5. 

Num mercado de concorrência perfeita do bem X (cujas quantidades são medidas em kg X/dia e 
cujos preços são medidos em Esc./kg X), existem dois grupos de consumidores: o grupo A é constituído 
por 430 consumidores, todos com os mesmos comportamentos de procura, e o grupo B é constituído por 
370 consumidores, igualmente todos com os mesmos comportamentos (embora diferentes dos do grupo 
A). Sabe-se adicionalmente que: 

• quer para cada consumidor do grupo A, quer para cada consumidor do grupo B, a quantidade 
procurada (qd A( )  e qd B( ) ) é de 350 kg X/dia quando o preço de mercado (p) é de 23$00/kg X; 

• a partir do preço de 73$00/kg X os consumidores do grupo A deixam de consumir esse produto; 
contudo, só a partir do preço de 93$00 /kg X os consumidores de tipo B deixam de consumir esse 
produto; 

• as funções de procura individuais de cada consumidor, sejam eles do grupo A ou do grupo B, são 
lineares, para intervalos de preços em que a procura seja positiva. 
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a) Se acha que com a informação que lhe é dada pode determinar a curva de  procura de mercado 
do bem X, determine-a, explicando os seus cálculos. Se, pelo contrário, acha que a informação de que 
dispõe é insuficiente, diga como obteria essa função de procura, caso superasse essas insuficiências de 
informação. 

b) Suponha que o preço de equilíbrio do mercado é de 23$00/kg X. Dado que este produto é, na 
opinião científica actual, benéfico para as pessoas, o Estado decide intensificar o seu uso, atribuindo aos 
seus produtores/vendedores, em número de 620, um subsídio de 4$00/kg X. Esse subsídio vai alterar a 
quantidade de equilíbrio no mercado. Se acha que, com a informação de que dispõe pode determinar a 
quantidade de equilíbrio depois da introdução deste subsídio, calcule-a, explicando os seus cálculos. Se, 
pelo contrário, acha que a informação de que dispõe é insuficiente, explique como calcularia essa 
quantidade caso essas insuficiências fossem superadas. 

Exercício 7.1.6. 

Suponha que num mercado do bem material X, mercado esse que pode ser considerado de concor-
rência perfeita, o comportamento de cada consumidor, de um conjunto com 1200, é dado pela seguinte 
expressão, válida naturalmente nas zonas para a qual tem sentido económico: 

 q p p p
p

d e= − ⋅
−7 2 (?) , 

em que qd representa a quantidade procurada por cada consumidor em kg X/dia , p é o preço do mercado 
e pe é o preço que os consumidores esperam que vigore no futuro, encontrando-se ambos os preços 
medidos em u.m./kg X. 

Nesse mercado, e do lado da oferta, intervêm 1450 produtores. Os seus comportamentos conjuntos 
podem ser incorporados na seguinte função de oferta de mercado, válida apenas para a zona em que tem 
sentido económico: 

 Q ps = ⋅ −8000 2400 , 

em que Qs é a quantidade oferecida no mercado, medida em kg X/dia, e em que se sabe adicionalmente 
que a oferta dos produtores não depende dos preços que os consumidores esperam que vigorem no futuro. 

a) Como reparou, na expressão do comportamento dos consumidores existe um ponto de in-
terrogação (?). Ele deve ser substituído por um sinal (" + " ou "- "). Apresente, cuidadosamente o ra-
ciocínio económico que lhe permitirá escolher o sinal adequado. 

Dado que todos os consumidores são idênticos, idênticas serão igualmente as suas expectativas de 
preço futuro. Suponha que inicialmente as expectativas dos consumidores para os preços futuros era que 
esses preços seriam iguais aos actuais e, portanto, o preço de equilíbrio do mercado incorporava essa 
expectativa. Entretanto as notícias de uma crise política levaram os consumidores a terem a expectativa 
de que os preços futuros irão subir de 15% (em cada período).  

b) Perante esta informação acha que pode calcular o novo preço de equilíbrio no mercado do bem 
X? Se acha que pode, determine-o apresentando e justificando os cálculos que tiver de efectuar. Se pelo 
contrário acha que não dispõe de informação suficiente, diga qual a informação adicional que requereria 
e, justificando, como a utilizaria para o efeito. 
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Exercício 7.1.7. 

Suponha um mercado em que, embora haja muitos consumidores e muitos produtores, existem 
dois consumidores aos quais, por si só, correspondem cerca de metade das intenções de compra nesse 
mercado. Discuta, à luz das hipóteses do mercado de concorrência perfeita, se esse mercado pode ou não 
ser considerado como correspondendo a um mercado de concorrência perfeita. Na sua discussão, 
explicite bem o seu raciocínio e explane as hipóteses de que se servir para fundamentar a sua opinião. 

Exercício 7.1.8. 

Num mercado de um bem economicamente homogéneo não se verifica a situação de um produtor 
desse bem que faça publicidade ao produto que fabrica. Explique porque é que, de acordo com as 
hipóteses que estudou para o modelo do mercado de concorrência perfeita e com as hipóteses de 
racionalidade do comportamento dos produtores, essa ausência de publicidade corresponde a uma atitude 
racional do produtor individual. 

Exercício 7.1.9. 

Suponha que no mercado do produto Z se verificam hipóteses que o permitem considerar como um 
mercado de concorrência perfeita.  

Estudos feitos sobre as condições de produção do bem Z revelam que um dos inputs utilizados na 
sua produção tem efeitos cancerígenos. O Estado, perante esta informação, publica um diploma legal que 
proíbe a utilização desse input na fabricação do produto Z. 

A promulgação desta lei pelo Estado altera, ou não, o estatuto de concorrência perfeita do 
mercado em que é transaccionado o produto Z? Qualquer que seja a sua opinião, apresente-a associada a 
uma fundamentação cuidadosa e, se for caso disso, explicite as hipóteses que lhe serviram de base ao 
seu raciocínio. 

Secção 2 - Alguns Resultados Teóricos Ligados ao Comportamento dos 
Consumidores: função despesa e elasticidade procura-preço 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender o significado económico da função despesa. 

2. Apreender o conceito de elasticidade procura-preço calculada num ponto (da função procura). 

3. Relacionar convenientemente os conceitos de função procura individual (de mercado), despesa e 
elasticidade procura-preço e manipular os dados que permitem calcular resultados associados a estes 
conceitos, interpretando-os economicamente. 

Exercício 7.2.1. 

Uma função de procura, quer se trate de uma função de procura individual, quer se trate de uma 
função de procura de mercado, associa sempre a um preço, de forma directa, uma intenção de 
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quantidade a comprar. Mas isso implica que associa a cada preço, embora indirectamente, uma 
intenção de despesa, individual ou de mercado, na aquisição do bem ou serviço a que se refere a função 
de procura. 

Suponha que está a estudar a função de procura individual do bem X por um determinado 
consumidor A, sendo a sua expressão, com as habituais restrições de validade económica, dada por: 

 q pd = − ⋅2400 50 , 

em que qd  representa a quantidade procurada (medida em arrobas X/semana) e p representa o preço, 
medido em contos/arroba X. 

a) Determine a expressão das intenções de despesa nesse bem por parte do consumidor 
naturalmente para as zonas em que essa expressão tem sentido económico. 

b) Represente graficamente as intenções de despesa que calculou na alínea anterior.  

c) Represente no "mesmo" gráfico a procura individual e as intenções de despesa, de modo a que a 
procura siga a representação habitual em economia 105. A resposta a esta alínea requer algum cuidado e 
reflexão sobre o tipo de representação a utilizar. 

d) Analise o gráfico a que chegou. Diga se a seguinte afirmação é verdadeira ou falsa: "Para o preço 
de 20 contos/arroba X, as intenções de despesa são superiores às intenções de consumo". 

Suponha que lhe é dito que outro consumidor tem intenções de despesa dadas pela seguinte 
expressão, para as zonas de preço do bem em que tem sentido económico: 

 D p p p= ⋅ − ⋅ − ⋅700 2 33 2 , 

e em que as unidades são as correspondentes ao sistema que temos estado a utilizar ao longo deste 
exercício. 

e) É possível, a partir dessa informação, calcular a expressão da função de procura desse 
consumidor? Justifique a sua resposta e, se acha que é possível, determine-a. 

f) Na análise do gráfico da alínea c) verificou que despesa pode ser crescente ou decrescente. 
Depois de clarificar o que isso quer dizer, explique economicamente porque é que, neste caso, se podem 
observar estes dois comportamentos. 

g) Suponha que lhe é dito que as intenções de despesa de um determinado consumidor num 
determinado bem são proporcionais ao preço desse bem. Depois de tentar explicitar o significado exacto 
do que lhe é dito, discuta se essa afirmação pode ou não ser verdadeira, explicitando os argumentos que 
usar para a sua conclusão. 

h) Suponha que lhe é dito que um determinado consumidor, que tinha uma determinada função de 
procura de um bem que se sabia ser linear, por ter aumentado o seu rendimento, passou a ter intenções de 
despesa que, para o mesmo  (e qualquer) preço, aumentaram 20%. Depois de clarificar exactamente o 
que isto quer dizer, determine a alteração da função de procura que esse consumidor teve por esta 
alteração de rendimento e represente graficamente, de forma esquemática, essa alteração. 

Exercício 7.2.2. 

O conceito de elasticidade está teoricamente relacionado com dois aspectos importantes: 
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• o facto de que o valor da elasticidade num ponto permite determinar se, para esse preço, a 
despesa é crescente, decrescente ou estacionária; 

• o facto de o valor da elasticidade não depender do sistema de unidades utilizado para medir as 
várias grandezas económicas. 

Este exercício pretende explorar estas duas propriedades da elasticidade procura-preço. 

a) Comece por calcular a elasticidade da procura do consumidor a que se refere a alínea a) do 
exercício anterior (7.2.1.), para o preço de 22 contos/arroba X. 

b) A partir do valor encontrado para a elasticidade, determine se, para esse preço, a despesa é 
crescente ou decrescente. Verifique também directamente a conclusão a que chegou, calculando o valor 
da despesa para preços na vizinhança do preço de 22 contos/arroba X (utilize resultados que obteve no 
exercício anterior). 

c) Determine a função que nos dá a elasticidade procura-preço acima tratada e nela determine o(s) 
intervalo(s) de preços para o(s) qual(is) a procura é elástica. 

Suponha que há uma alteração do sistema de unidades utilizados na medição das várias 
grandezas. Se chamarmos U1  ao sistema inicial e U2  ao sistema transformado, temos que: 

 Sistema U1  Sistema U2  
Unidade monetária Conto = 1000$00 Escudo 

Unidade física do bem Arroba = 15 kg kg 
Unidade de tempo Semana =7 dias Dia 

d) Determine a função de procura do bem expressa no novo sistema de unidades U2 . Para o fazer, 
tente organizar cuidadosamente a sua resposta, e não se esqueça de escolher uma notação que revele 
claramente o sistema de unidades em que estamos a medir as variáveis económicas. 

e) Concentremo-nos no preço de 22 contos/arroba X. Verifique que: 

i) o valor numérico do preço no sistema de unidades U2  é diferente de 22; 

ii) o valor numérico da quantidade procurada referente ao preço acima indicado é diferente 
nos dois sistemas de unidades; 

iii) o valor numérico da elasticidade é o mesmo nos dois sistemas de unidades. 

f) É possível que uma curva de procura de um bem tenha a elasticidade constante e igual a 2? 
Justifique a resposta. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 7.2.3. 

Suponha que no mercado de um bem, o bem X, que obedece às condições dos mercados de 
concorrência perfeita, existem quatro grupos de consumidores. Todos os elementos de cada grupo têm 
as mesmas intenções de procura (intenções essas que divergem de grupo para grupo). Essas intenções 
são representadas por funções de procura que, para os intervalos de preço em que a procura é positiva, 
estão apresentados no quadro seguinte: 
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  Funções de procura 

Nome Número de con-
sumidores do 

grupo 

Intervalo de preços 

(contos/kg X) 

Funções de procura indivi-
dual 

(kg X/semana) 

Alfa 1200 (0; 35] 70 -2⋅p 

Beta 800 (0; 48] 1000
2 20( )+ -p  

Gamma 1300 (0; 10] 130 32− − ⋅p p  

Delta 2400 (0; 30] 

(30; 60] 

150 - 2,5⋅p 

105 - p 

Sabe-se igualmente que a quantidade total oferecida no mercado para o preço de 23 contos/kg X é 
de 240 ton X/semana. 

a) Com esta informação é possível indicar se o preço de 23 contos/kg X corresponde  a um preço de 
equilíbrio? Se acha que a informação é suficiente, determine se o preço apresentado é ou não um preço 
de equilíbrio, apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário, considera que a 
informação de que dispõe é insuficiente, indique a informação adicional que necessitaria para responder 
ao que lhe é perguntado, bem como a forma da sua utilização para esse efeito, justificando a sua posição. 

b) A procura de mercado para o bem Z é descrita por uma curva de procura linear em que a 
quantidade procurada, medida em m3  Z/mês, se anula para preços iguais ou superiores a 200 u.m./ m3  Z. 
Poderá indicar qual o preço que maximiza as intenções de despesa dos consumidores?  Se acha que isso 
é possível, calcule esse preço, apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário, 
considera que a informação apresentada é insuficiente diga, justificando, qual a informação adicional de 
que necessitaria e como a utilizaria para o que lhe é pedido. 

Solução  
a) Sabemos que, caso o preço de 23 contos/kg X seja de equilíbrio neste mercado, então as 

intenções totais de aquisição, para este preço, serão iguais às intenções totais de fornecimento, para o 
mesmo preço. 

Sabemos que, para aquele preço, as intenções totais de fornecimento são: 

 Qs 23 240b g =  ton X/semana 

e as intenções totais de aquisição são dadas por: 

 Q Q Q Q Qd d d d d23 23 23 23 23b g b g b g b g b g= + + +α β γ δ . 

Podemos verificar, através do quadro que nos é dado no enunciado, que para o preço dado, o grupo 
γ (Gamma) não tem intenções de adquirir qualquer quantidade de X e para o grupo δ (Delta), as suas 
intenções de aquisição são caracterizadas pelo primeiro ramo da sua função de procura pelo que teremos: 

Qd 23 1200 70 2 23 800 1000
2 23

20 1300 0 2400 150 2,5 23b g b g b g= × − × + ×
+

−
F
HG

I
KJ + × + × − × =  

= 266.800 kg X/semana = 266,8 ton X/semana. 
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Como podemos verificar, para este preço vigente no mercado há desequilíbrio já que as intenções 
totais de fornecimento são inferiores às intenções totais de aquisição. 

b) Comecemos por expressar matematicamente a função de procura de mercado do bem Z, a partir 
da informação que nos é dada no enunciado. A função é linear e as intenções de aquisição do bem são 
nulas para preços iguais ou superiores a 200 u.m./ m3  Z. Assim, temos: 

Q
a b p p

p
d =

− ⇐ ≤ <
⇐ ≥

RST
. 0 200

0 200
. 

Sabemos, agora, que a despesa dos consumidores atinge o seu valor máximo no ponto em que a 
elasticidade assume o valor -1106. A partir da expressão anterior podemos deduzir a expressão que nos dá 
o valor da elasticidade em função do preço do bem: 

η p dQ
dp

p p
Q p

b p
Q p

b p
a b p

d

d db g b g b g b g= = − =
−
−

. . .
.

. 

No entanto, podemos encontrar uma informação adicional acerca dos valores dos parâmetros a e b, 
, já que sabemos que o ponto p Qd;c h b g= 200; 0  pertence à função de procura de mercado, pelo que: 

 0 200 200= − ⇔ = ⋅a b a b. . 

Resolvendo agora a equação que nos dá o valor máximo para a despesa, temos: 

η p b p
b b p

pb g = − ⇔
−
⋅ −

= − ⇔ =1
200

1 100.
.

 u.m./ m3  Z. 

Este é, então, o preço que nos dá o valor máximo para a despesa dos consumidores do bem Z. 

Exercício 7.2.4. 

Considere o mercado em que é transaccionado o bem Z, e suponha que dispõe da seguinte infor-
mação: 

• o comportamento dos agentes nesse mercado permite considerá-lo como um mercado de 
concorrência perfeita; 

• no mercado existem dois grupos de consumidores sendo iguais os comportamentos individuais de 
todos os consumidores de cada grupo: 

1. o grupo A é constituído por 230 consumidores que, cada um, e para o intervalo de 
preços em que estas intenções não são nulas, tem intenções de despesa dadas por: 

 D p pA( ) = ⋅ − ⋅70 3 2 ; 

2. o grupo B é constituído por 320 consumidores em que, cada um, tem intenções de 
despesa dadas por: 

 D
p

B( ) =
70, 
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em que D A( )  e D B( )  representam as intenções de despesa respectivamente de cada consumidor 
do tipo A e B, medidas em contos/dia, e p representa o preço do produto, medido em 
contos/kg Z. 

a) Se acha que a informação que lhe é fornecida permite determinar a função de procura de 
mercado do bem Z, determine-a, apresentando e explicando os cálculos que fizer. Se, pelo contrário, 
acha que a informação de que dispõe é insuficiente, explique porquê e indique a informação adicional de 
que necessitaria para esse cálculo, bem como a forma como a utilizaria para esse efeito. 

Suponha que aparece neste mercado do bem Z um terceiro grupo de consumidores, em número de 
20, a que chamaremos o grupo C, cujas intenções de despesa, quando positivas, são dadas, para cada 
consumidor desse grupo, pela expressão: 

 D p pC( ) = ⋅ − ⋅105 4 2 , 

em que D C( )  representa as intenções de despesa de cada membro desse terceiro grupo, medidas 
igualmente em contos/dia. 

b) Pretende-se determinar o valor da elasticidade da procura de mercado para o preço de 25 con-
tos/kg Z. Se acha que dispõe de informação que lhe permita calculá-la, determine o seu valor, 
apresentando e justificando os cálculos que tiver de fazer. Se, pelo contrário, acha que a informação 
disponível é insuficiente, indique porquê, apresente a informação adicional de que precisaria para o 
efeito e como a utilizaria nesse cálculo. 

Solução 

a) Sabe-se que as intenções de despesa para qualquer preço dado, são o produto das intenções de 
procura, a esse preço, por esse mesmo preço. Ou seja, dito de outro modo, conhecidas as intenções de 
despesa a qualquer preço, as intenções de procura obtêm-se destas dividindo-as pelo preço. 

Acessoriamente, e para qualquer preço positivo, as intenções de despesa só podem ser nulas, se as 
intenções de procura forem elas próprias nulas. 

Assim, e para cada consumidor do tipo A a quantidade procurada a cada preço, que representaremos 
por qd(A) e medida em kg Z/dia é dado, para quantidades procuradas não nulas, pela seguinte expressão: 

 q p p
p

pd A( ) =
⋅ − ⋅

= − ⋅
70 3 70 3

2

. 

Da observação da expressão analítica é evidente que ela não pode ser aplicada para preços 
superiores a 70/3 contos/kg Z (resultaria quantidades negativas, o que não tem sentido económico). Isto 
significa que para preços superiores a esse valor a quantidade procurada é nula. Assim temos que a 
função de procura de cada consumidor do tipo A é dada por: 

 q
p p Z

p Z
d A( )

.
=

− ⋅ ⇐ < ≤

⇐ ≥
RST
70 3 0
0

70
3

70
3

  contos / Kg
      contos / Kg

 

Se chamarmos Qd(A) à procura de todos os consumidores tipo A (medida em kg Z/dia) ela é obtida 
multiplicando por 230 esta função de procura, que é válida para um consumidor individual. Teremos 
assim que: 
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 Q
p p p Z

p Z
d A( ) ( ) .

.
=

⋅ − ⋅ = − ⋅ ⇐ < ≤

⇐ ≥
RST
230 70 3 16100 690 0
0

70
3

70
3

 contos / Kg
  contos / Kg

 

Para os consumidores tipo B, a observação da expressão que dá a sua despesa permite ver que não 
há qualquer preço que conduza a despesa nula. Assim, para qualquer preço positivo, com notação 
semelhante à usada para o grupo A, e utilizando as mesmas unidades, temos: 

 q p
p p

d B( ) = =

70
70

2  . 

Naturalmente a procura total dos consumidores tipo B, dado que há 320 consumidores deste tipo, é 
obtida multiplicando por 320 a procura individual de cada um deles. Obtém assim: 

 Q
p p

d B( ) .
= ⋅ =320 70 22 400

2 2 . 

Para obter a procura de mercado, basta reparar que ela é dada pela soma dos dois tipos de con-
sumidores. Essa soma dá naturalmente, com Qd representando a procura total de mercado: 

 Q
p

p
p Z

p
p Z

d =
− ⋅ + ⇐ < ≤

⇐ ≥

R
S
||

T
||

16100 690 22 400 0

22 400

2
70
3

2
70
3

. .

. .

 contos / Kg

contos / Kg
 

A expressão acima apresentada, em que os preços estão medidos em contos/kg Z e as quantidades 
em kg Z/dia, associada à explicação que a permitiu obter, corresponde ao que era perguntado nesta 
alínea. 

b) Por um raciocínio totalmente idêntico ao apresentado acima, para os consumidores do tipo C e 
com notação semelhante à já adoptada, obtém-se que a curva de procura de cada consumidor desse grupo 
C, que é dada por: 

 q
p p Z

q p Z
d C

d C
( )

( )

,
, ,

=
− ⋅ ⇐ < ≤

= ⇐ ≥

RST
105 4 0 26 25

0 26 25
 contos / Kg

 contos / Kg
 

e a procura total dos consumidores deste grupo é obtida multiplicando por 20, o número de elementos 
deste grupo, a procura de cada um deles. Tem-se que: 

 Q
p p p Z

p Z
d C( ) ( ) ,

, .
=

⋅ − ⋅ = − ⇐ < ≤
⇐ ≥

RST
20 105 4 2100 80 0 26 25
0 26 25

     contos / Kg
        contos / Kg

 

A função de procura Qdt para um pequeno intervalo centrado no preço 25 contos/kg Z é  assim dada 
pela expressão: 

 Q p
p

dt = − +2100 80 22 400
2. . , 

que soma a procura obtida na alínea anterior para esse intervalo com a procura destes novos 
consumidores 107. Será essa a expressão que deve ser utilizada para o cálculo da elasticidade pedida. 

Temos assim que: 
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 η = ⋅ = − −
F
HG

I
KJ ⋅ − ⋅ +

F

H

GGG

I

K

JJJ
dQ
dp

p
Q p

p

p
p

dt

dt 80 44 800

2100 80 22 4003

2

.
. , 

que para p =25 contos/kg Z, e feitas as contas dá-nos η = -15,25, em que η representa a elasticidade. 

Portanto, e como resposta à pergunta, dispomos de elementos que nos permitem calcular a elas-
ticidade pedida. Utilizando-os da forma exposta acima, obtemos a elasticidade para o preço de 25 
contos/kg Z que assume o valor de -15,25 (número puro, sem unidades). 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 7.2.5. 

Suponha que desconhece a função de procura de bem X por um consumidor, mas que sabe que: 

• a quantidade que esse consumidor procura, ao preço de 300$00/kg X é de 50 kg X/ mês; 

• a elasticidade da função de procura do consumidor é, nesse ponto da função de procura, de -2,7. 

Dado que houve uma alteração conjunta dos gostos desse consumidor e do seu rendimento, a sua 
função de procura alterou-se. Nessa nova função a quantidade procurada do bem X por esse consumidor, 
a qualquer preço, passa a ser de 95% da que era anteriormente procurada. 

Com esta informação, é possível determinar a elasticidade da nova curva de procura, para o 
mesmo preço de 300$00/kg X? Se acha que o pode fazer, determine essa elasticidade, apresentando e 
justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário, acha que a informação de que dispõe é insuficiente, 
indique qual a informação adicional de que necessitaria e como a utilizaria para calcular a elasticidade na 
nova curva de procura. 

Exercício 7.2.6. 

Num mercado do bem H, funcionando em concorrência perfeita, intervêm dois grupos de agentes 
económicos: 

• um grupo de 780 consumidores, todos com os mesmos comportamentos de procura, que é dado, 
para cada agente, pela seguinte expressão da função de procura (expressão naturalmente válida 
apenas nos pontos em que tem significado económico) 

 q p ii
d = − ⋅ =900 24 1 2 7802 para , , ,… ; 

• um grupo de 820 produtores/vendedores, todos com os mesmos comportamentos de oferta; esse 
comportamento pode ser, no intervalo de preços indicado, representado pela expressão: 

 q p p jj
s = ⋅ − ≤ ≤ =2 35 5 5 2 2 1 2 8204 , , , , ,para … . 

Nas expressões apresentadas acima quer a quantidade procurada (qd ) quer a quantidade oferecida 
(qs) estão medidas em ton de H/semana e o preço (p) está medido em contos/ton H. 

a) Se souber que o preço de equilíbrio é superior a 4 contos/ton H e inferior a 4,5 contos/ton H 
pode, com essa informação, determinar a relação que existe, na situação de equilíbrio, entre a 
quantidade adquirida por cada consumidor e a quantidade oferecida por cada produtor/vendedor? Se 
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acha que pode, calcule essa relação apresentando e explicando os cálculos necessários para o efeito. Se 
acha que a informação é insuficiente, explique porque é que pensa assim e indique qual a informação 
adicional de que necessitaria, bem como a forma como a utilizaria para determinar a relação pedida. 

b) Um consumidor tem uma função de procura de um determinado bem X (cujas quantidades são 
medidas em kg X/semana) que se sabe ser linear, no intervalo de preços para o qual a quantidade 
procurada é positiva. Sabe-se igualmente que, para o preço de 130$00/kg X, a elasticidade dessa função 
de procura tem o valor de -1.6. 

Suponha que esse consumidor, por alteração do seu rendimento, passa a ter intenções de adquirir 
esse bem que são superiores em 35% às anteriores, isto é, para qualquer preço, depois da alteração de 
rendimento, esse consumidor tem intenção de adquirir uma quantidade superior em 35% ao que tinha 
intenção de adquirir antes dessa alteração de rendimento.  

Se acha que com esta informação pode calcular a elasticidade para o preço de 130$00/kg X para as 
novas intenções de aquisição do bem depois desta alteração de rendimento, apresente esse cálculo e 
justifique os passos de que se compõe. Se, pelo contrário, acha que não dispõe de informação suficiente, 
justifique porquê e indique qual a informação adicional de que necessitaria, bem como a forma como a 
utilizaria para determinar a elasticidade pedida. 

 

Conceitos para revisão 

1. Hipóteses fundamentais dos modelos de mercados de bens e serviços. 

2. Hipóteses básicas do modelo de concorrência perfeita. 

3. Função de procura individual de um agente comprador. 

4. Função de procura de mercado. 

5. Função de despesa. 

6. Elasticidade procura-preço calculada no ponto. 

7. Função de oferta individual de um agente vendedor. 

8. Função de oferta de mercado. 

9. Equilíbrio no mercado de um bem. 
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Capítulo 8 - A Fundamentação da Oferta em Concorrência Perfeita 
Enquadramento Teórico 

Analisámos, no capítulo anterior, a forma como funciona o mercado de concorrência perfeita em 
geral, como se estabelece o seu equilíbrio, quais os agentes que aí participam e, de uma forma muito 
sucinta, olhámos em especial para o lado da procura. O seu tratamento aprofundado exige o 
conhecimento de técnicas matemáticas bastante mais elaboradas pelo que, tal como tivemos oportunidade 
de referir, não será alvo de fundamentação neste curso introdutório. 

Vamos agora passar à fundamentação cuidada do comportamento de um conjunto especial de 
agentes intervenientes no mercado de concorrência perfeita de um bem ou serviço: os produtores. 

1. Conceitos introdutórios 

• Market Period: período de análise tão curto que é impossível aos produtores proceder a uma variação 
da quantidade produzida do bem. 

• Curto Prazo: período de análise durante o qual se verificam três condições: 

- o número de produtores pode ser considerado constante; 

- não é possível fazer variar a(s) quantidade(s) utilizada(s) de algum(ns) factor(es) produtivo(s); 

- a tecnologia de produção é dada. 

• Longo Prazo: período de análise em que variam o número de produtores e as quantidades utilizadas 
de todos os factores, mas a tecnologia de produção continua a ser um dado. 

• Muito Longo Prazo: período de análise em que a tecnologia também é variável. 

Neste âmbito vamos apenas dedicar atenção ao que se passa no curto prazo, deixando para estudo numa 
fase mais avançada os outros períodos de análise considerados. 

Consideremos agora que os produtores produzem em condições de eficiência técnica, ou seja, a 
quantidade do bem ou serviço que produzem (que neste caso denominaremos por bem X, expressa em u.f. 
X/u.t.) é a dada pela seguinte função de produção108: 

 q f v v vn= 1 2, , ...,b g  
em que v v vn1 2, , ...,  são as quantidades utilizadas, respectivamente, dos factores V V Vn1 2, , ...,  (medidas 
respectivamente em u.f. u. t.  u. f. u. t. u. f. u. t.V V Vn1 2/ , / , ..., / ), e f(.) a função de produção. 

Vamos supor que esta função tem como características principais: 

1. ser crescente com a quantidade de factor Vi  utilizada (mantendo constantes as quantidades que se 
utilizam dos outros factores): 

 ∂
∂

q
v

v v v i n
i

n1 2 0 1 2, , ..., , , , ...,b g > ∀ =  

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente a quantidade utilizada de factor Vi   - medida 
em u.f. Vi  /u.t. -, regista-se um aumento na quantidade máxima que se pode produzir do bem X - 
medida em u.f. X/u.t.] 



153 A Fundamentação da Oferta em Concorrência Perfeita Capítulo 8 

 

2. ter produtividades marginais decrescentes (dentro de um certo intervalo 
v v v i ni i i

0 1< < =, , , ...,1 2 ) na utilização do factor Vi . Sendo a produtividade marginal do factor Vi  
na produção do bem X - representada por PMgVi

 e medida em u.f. X/u.f. Vi  - dada por: 

 PMg q
v

v v vV
i

ni
=

∂
∂ 1 2, , ...,b g 

[Interpretação: ver a anterior.], 

verifica-se que: 

 
∂

∂
∂
∂

PMg
v

v v v q
v

v v v i nV

i
n

i
n

i
1 2

2

2 1 2 0 1 2, , ..., , , ..., , , , ...,b g b g= < ∀ =  

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente a quantidade utilizada de factor Vi   - medida 
em u.f. Vi  /u.t. -, regista-se uma diminuição na produtividade marginal do factor Vi  na produção do 
bem X - medida em u.f. X/u.f. Vi , ou seja, os aumentos na produção vão sendo sucessivamente 
menores, à medida que aumentamos, em iguais acréscimos, a utilização de Vi .] 

É esta função de produção que nos dá a tecnologia utilizada. 

• Função de Custos Totais: expressão matemática que nos dá a ligação entre as quantidades de 
factores utilizadas e o custo mínimo na produção do bem X. Tendo em conta que os custos totais na 
produção do bem X são dados pela soma dos valores a que a empresa adquire os factores109, ou seja: 

 CT p vV i
i

n

i
=

=
∑ .

1

 

 em que CT representa o custo total de utilizar as quantidades de factores (v v vn1 2, , ..., ) para produzir a 
quantidade q do bem X - medido em u.m./u.t. - e pVi

 o preço (dado) do factor Vi  - expresso em 
u.m./u.f. Vi . Teremos, assim, a expressão da função de custos totais como: 

 CT CT q= a f  . 
Esta função, no curto prazo, é constituída por duas partes distintas: os custos variáveis e os custos 

fixos: 

 CT CV CF= +  . 

• Função de Custos Variáveis: expressão matemática que nos dá o custo de utilização dos factores 
considerados variáveis no curto prazo (admitamos que estes são os primeiros k) e cuja utilização 
depende, portanto, da quantidade produzida: 

 CV p v CV qV i
i

k

i
= =

=
∑ .

1
a f . 

Como propriedade principal temos que esta função é crescente com a quantidade produzida: 

 dCV
dq

qa f > 0 . 

• Função de Custos Fixos: expressão matemática que nos dá o custo de utilização dos factores 
considerados fixos no curto prazo (admitamos que estes são os últimos n - k) e cuja utilização não 
depende, portanto, da quantidade produzida: 
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 CF p v CFV i
i k

n

i
= =

= +
∑ .

1

 . 

• Função de Custo Médio Total: expressão que nos dá o custo de produzir, em média, cada unidade - 
expressa em u.m./u.f. X: 

 CTMe q CT q
q

a f a f
=  . 

• Função de Custo Marginal: expressão que nos dá a variação no custo total (ou variável) que decorre 
de um aumento infinitesimal na quantidade produzida - expressa em u.m./u.f. X: 

 CMg q dCT
dq

q dCV
dq

qa f a f a f= =  . 

• Funções de Custo Variável Médio e Custo Fixo Médio: em tudo semelhantes à de custo total médio 
- expressas em u.m./u.f. X: 

 CTMe q CVMe q CFMe q CV q
q

CF
q

a f a f a f a f
= + = +  . 

• Função de Receita Total: expressão matemática que nos dá o montante obtido pela venda da 
produção - expresso em u.m./u.t. Note-se que o preço do bem X é um dado para cada produtor (e 
consumidor) individual pelo que, esta expressão será dada por: 

 RT RT q p q= =a f .  . 

• Função de Lucro Total: expressão matemática que nos dá o lucro que um produtor obtém ao 
produzir (e vender) uma determinada quantidade de bem X. Este é dado pela diferença entre a receita 
total e o custo total correspondentes à produção (e venda) dessa mesma quantidade (q): 

 LT LT q RT q CT q= = −a f a f a f . 
2. O comportamento do produtor individual 

Como é tradicional na microeconomia do produtor, vamos supor que cada vendedor do bem X 
deseja obter o lucro total máximo. Para isso, temos que saber qual será a quantidade que este deve 
produzir (e vender) para que, dado o preço vigente no mercado, ele maximize o seu lucro. Vamos 
resolver matematicamente em dois passos: 

1º Passo: se o produtor tivesse que produzir algo (uma quantidade não nula), qual seria esta 
quantidade? Para resolvemos este problema vamos verificar as condições de máximo: 

 Condição de 1ª ordem: primeira derivada do lucro total nula: 

 
dLT
dq

q d
dq

RT q CT q d
dq

p q d
dq

CV q CF

p CMg q

a f a f a f a f a f
a f

= ⇔ − = ⇔ − + = ⇔

⇔ − − = ⇔

0 0 0

0 0

.
 

 ⇔ CMg q pa f =  . 

 Condição de 2ª ordem: segunda derivada do lucro total negativa: 
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d LT
dq

q d
dq

d
dq

RT q d
dq

CT q d
dq

p d
dq

CMg q

dCMg q
dq

2

2 0 0 0 0

0 0

a f a f a f a f a f
a f

< ⇔ −
L
NM

O
QP < ⇔ − + < ⇔

⇔ − < ⇔

 

 ⇔ dCMg
dq

qa f > 0  . 

2º Passo: será melhor para o produtor produzir uma quantidade não nula ou, simplesmente, não 
produzir nada? Este apenas tomará a decisão de produzir q se: 

 
LT q LT RT q CT q RT CT p q CV q CF CF

p q CV q p CV q
q

a f a f a f a f a f a f a f
a f a f

> ⇔ − > − ⇔ − − > − − ⇔

⇔ − > ⇔ > ⇔

0 0 0 0 0

0

.

.
 

 ⇔ p CVMe q> a f . 
A quantidade de bem X (qs ) que o produtor em causa tem intenção de fornecer, para um preço dado por 
p p= , será a correspondente a: 

 q
CMg p p CVMe q

p CVMe q
s

s

s
=

⇐ >

⇐ <

R
S|
T|

−1

0

a f d i
d i

 

que tem a seguinte representação gráfica: 

 

CVMe
CMg

p

(u.f.   /u.t.)X
q0 s

(u.m./u.f.  )X CVMe(q)

q (p)sCMg(q)

 . 

 Secção 1 - Questões técnicas da produção no curto prazo 

  Objectivos 

 No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender o conceito de função de produção de um bem. 

2. Distinguir entre situações de curto e longo prazo. 
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3. Compreender, calcular e utilizar produtividades médias e marginais de um factor na produção de um 
bem. 

4. Compreender aspectos básicos do comportamento do produtor individual como a obtenção do lucro 
máximo ou a sua envolvente num mercado de concorrência perfeita. 

 Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 8.1.1. 

A empresa Zé & Zé, Lda. dedica-se à apanha de amêijoa, numa zona onde esse marisco existe em 
abundância. Trata-se de uma pequena empresa familiar que utiliza, na produção, trabalho contratado à 
hora. Sabe-se ainda que esta empresa actua num mercado de concorrência perfeita onde existem mais 
1740 pequenas empresas que se dedicam à mesma actividade. 

A empresa enfrenta algumas dificuldades pois, durante o ano de 1995, as suas receitas não foram 
suficientes para cobrir os seus custos que atingiram, neste período, o valor de 1500 contos. 

a) Sabendo que vigora um preço de mercado de 1 conto 110 por cada quilo de amêijoa, poderá dizer 
algo quanto à quantidade de amêijoa capturada e vendida nesse ano? 

b) No jornal local apareceu o seguinte comentário: "A empresa Zé & Zé, Lda. é a prova evidente da 
incompetência dos nossos empresários que de racionalidade têm muito pouco. Quando se supõe que 
estes buscam o lucro máximo, eis que nos apresentam prejuízo." Comente. 

Naturalmente, perante a situação de prejuízo que se verificou em 1995, os donos desta empresa 
querem alterar o seu comportamento em 1996. Para isso tiveram uma reunião e apareceram duas posições 
em confronto: 

• a primeira posição é a seguinte: tendo em conta que não se esperam variações nos preços dos 
inputs utilizados pela empresa, para o ano de 1996, "os custos manter-se-ão e, como tal, basta 
produzir mais para que, gerando mais receitas, obtenhamos lucro"; 

• a segunda posição é a de que não se deverá produzir mais pois, "apesar dos custos se manterem 
inalterados, uma maior quantidade de amêijoas no mercado só será aceite pela procura a um preço 
mais baixo e assim as receitas poderão não aumentar". 

c) Subscreveria alguma destas posições? Se sim, diga qual. Em qualquer dos casos, porquê? 

Sabe-se que esta empresa utiliza como inputs o trabalho de apanha da amêijoa e uma casa alugada 
que funciona como sede da empresa. Um estudo realizado concluiu que algum(ns) destes factores não 
variam a sua utilização ao longo de um ano. 

d) Como descreveria esta situação de produção quanto ao seu tratamento temporal? 

e) Em seu entender qual(is) o(s) factor(es) cuja utilização não varia(m) nesse espaço de tempo? 
Justifique pormenorizadamente. 

Para as alíneas seguintes, admita que o trabalho pode ser encarado como um factor variável. 
Sabe-se ainda que em 1995, foi produzida uma tonelada de amêijoas, utilizando 1700 horas de trabalho. 

f) Calcule a produtividade média do trabalho de apanha de amêijoa, em 1995. 
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g) Não sendo esperadas quaisquer alterações tecnológicas, nem quaisquer variações na utilização 
dos inputs fixos, para o ano de 1996, e se forem utilizadas 1800 horas de trabalho, poderá dizer qual a 
produção anual desta empresa em 1996? Se sim, calcule-a. Se não, justifique a sua resposta. 

A função de produção de longo prazo desta empresa é dada pela seguinte expressão: 

 q v v= ⋅2 049 1
0 8

2
0 1, , , , 

onde q representa a quantidade produzida de amêijoas, medida em kg amêijoas/ano, v1  a quantidade de 
trabalho utilizado, medido em horas de trabalho/ ano e v2  a "quantidade de edifício" utilizada, medida em 
m2 edifício/ano. 

h) Tendo em conta os dados que lhe foram dados na alínea f), quanto à produção e utilização de 
trabalho em 1995, teria sido possível a utilização de v2  = 7 (nas unidades convenientes)? Se sim, diga em 
que condições; se não, porquê.  

i) Recorde o conceito de produtividade marginal de um factor na produção de um determinado 
bem. Discuta a sua aplicabilidade aos dois factores em causa, tendo em conta que está perante uma 
situação de curto prazo. 

j) Calcule a produtividade marginal do trabalho na apanha da amêijoa: 

i) para o caso em que se utiliza ( v v1 2, ) = (1700; 11); 

ii) para o caso em que se utiliza ( v v1 2, ) = (1700; 15); 

iii) que conclusões pode retirar dos valores encontrados com os dois vectores de inputs? 

k) Teria sido possível ter produzido a mesma quantidade de amêijoas (uma tonelada), em 1995, 
recorrendo a menos de 1700 horas de trabalho de apanha? Justifique, e se acha que sim, exemplifique. 

l) E com a tecnologia existente, será possível que no futuro se venha a produzir a mesma 
quantidade de amêijoas recorrendo a uma menor quantidade de trabalho? Justifique e, se achar que sim, 
exemplifique. 

Exercício 8.1.2. 

A empresa David & Ricardo, S.A. dedica-se à produção de trigo, sabendo-se que utiliza na sua 
actividade três factores produtivos: 

• V1 - trabalho (medido em horas de trabalho/ano); 

• V2  - semente (medido em kg semente/ano); 

• V3  - terreno (medido em m2/ano). 

e a função de produção de longo prazo é dada por:  

 q v v v= ⋅ ⋅ ⋅245 1
4

2
5

3 , 

em que q é medido em kg trigo/ano 

a) Tem sentido económico calcular a produtividade média do trabalho nesta produção? Se pensa 
que sim, interprete-o economicamente. Se pensa que não, justifique a sua resposta. 
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b) Para o vector de inputs ( v v v1 2 3, , ) = (4096; 98; 80), calcule a quantidade máxima do bem que 
pode obter. Poderia obter esta mesma quantidade, de forma tecnicamente eficiente, com outro vector de 
inputs? Se acha que sim exemplifique. 

c) Para uma utilização, em condições de eficiência técnica, o vector de inputs (v1,v2 ,v3) = (2401; 
32; 100), calcule a produtividade marginal do trabalho. 

d) Comente, tendo em conta o vector de inputs da alínea anterior, a seguinte frase: "A 
produtividade marginal da semente é inferior à do trabalho utilizados na produção de trigo". 

e) Para uma utilização de 32 kg semente/ano e de 100 m2 terreno/ano, represente graficamente a 
função que exprime a produtividade marginal do trabalho. 

f) A que fenómeno atribui este andamento da produtividade marginal do trabalho. Explique com 
algum detalhe económico. 

  Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 8.1.3. 

Considere uma empresa que actua num mercado de concorrência perfeita e observe que é dada, 
para determinado produto (expressa num determinado sistema de unidades), a função de produção de 
longo prazo: 

q v f f= ⋅ ⋅ ⋅0 7 0 8
1

0 85
2

1 3, , , , , 

em que v representa a quantidade utilizada do factor variável, f1 e f2  representam as quantidades 
utilizadas dos dois factores fixos no curto prazo e q a quantidade produzida do bem. 

a) Determine a função de produção de curto prazo quando f1 assume o valor numérico de 2 e f2  o 
de 1,2. Indique o tipo de unidades em que estão expressos estes números.  

b) A partir dessa função de produção determine as funções que traduzem a produtividade média e a 
marginal do factor variável, quando os factores fixos têm, no curto prazo, os valores indicados na 
alínea anterior. 

c) Faça o mesmo para um dos factores fixos. 

d) Tem sentido dizer que para um determinado valor para a utilização de um factor Vi  
PMe PMgV Vi i

= ? 

e) Suponha que uma fábrica diferente, com acesso à mesma tecnologia, tinha uma dimensão 
diferente, dada por valores diferentes das quantidades de factores fixos nela empregues. Verifique e 
interprete que, nesse caso, na dependência funcional existente entre o valor do factor variável e a 
quantidade produzida, aparece uma constante‚ diferente da que calculou na parte inicial do exercício 
(exemplifique com f1= 2,5 e f2  = 1,5 expressos nas unidades relevantes). 

f) Repita a alínea anterior para os valores f1=3 e f2 =1,3, também expressos nas unidades 
relevantes, e interprete os resultados a que chegou. 
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g) Construa uma função de produção de curto prazo que corresponda, para os mesmos factores 
utilizados, ao uso de uma tecnologia diferente daquela que está incorporada na primeira equação deste 
exercício. Estruture cuidadosamente a sua resposta, indicando os diferentes passos que faz para obter o 
que se pede. 

 

 Secção 2 - Dedução da função de oferta de um bem 

  Objectivos 

 No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Deduzir uma função de oferta de um produtor individual a partir dos dados fornecidos sobre os 
custos. 

2. Interpretar o seu significado económico. 

3. Reconhecer a existência de pontos de encerramento (shut down points) no curto prazo. 

4. Deduzir uma função de oferta de mercado de um bem, a partir das funções de oferta dos produtores 
individuais. 

5. Manipular os dados relativos às funções de oferta num contexto de equilíbrio de mercado. 

  Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 8.2.1.  

Retomemos o estudo da empresa Zé & Zé, Lda. do exercício 8.1.1. para dedicarmos alguma atenção 
aos seus custos de produção de amêijoas. Recorde-se que a empresa utiliza dois factores: o trabalho e o 
edifício da sede na sua actividade. Admita que, no curto prazo, apenas o trabalho pode ser considerado 
como factor variável. 

a) Com base nos elementos de que dispõe sobre esta empresa, diga como deve proceder para obter 
os custos totais que esta empresa suporta para produzir uma certa quantidade de amêijoas. Encontre uma 
expressão matemática que ilustre a sua resposta, identificando correctamente as variáveis envolvidas, 
apresentando notações (com as respectivas unidades) para novas variáveis que tenha de utilizar. 

Sabemos, adicionalmente, que a empresa adquire os factores de produção que utiliza em mercados 
de concorrência perfeita. Para o ano de 1996 os preços dos factores produtivos são: 

• 400$00/hora de trabalho de apanha de amêijoa; 

• 30.000$00 pela renda anual do m2  de edifício. 

b) Tendo em conta as conclusões a que chegou sobre o carácter fixo ou variável de cada um dos 
factores no curto prazo será possível, com a informação disponível, apresentar a função de custos fixos 
(CF) desta empresa para 1996, medindo esses custos em contos por ano? Justifique. 

c) E a função de custos variáveis (CV), também medidos nas mesmas unidades? 
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Em relação ao factor considerado fixo no curto prazo será utilizada a quantidade v2  = 11 m2  
edifício/ano em 1996. 

d) Calcule o custo fixo para 1996 e represente-o graficamente num diagrama que tenha em abcissas 
a quantidade produzida de amêijoas, medido nas unidades já referidas. Pode falar-se na existência de uma 
função de custo fixo? O que representa este custo economicamente (utilize a unidade monetária conto)? 

e) A partir da informação que lhe é fornecida pode saber qual a quantidade de trabalho que é 
necessária para produzir 1,2 toneladas de amêijoa neste ano? E quais seriam os custos associados a essa 
utilização do factor V1? 

f) Apresente uma expressão matemática para a função que representa o custo variável desta 
empresa. Represente esta função graficamente. 

g) Faça o mesmo para a função que representa o custo total (CT). 

 Vamos agora tentar encontrar a função de oferta de amêijoas da nossa empresa, para a qual 
teremos que analisar os custos de uma forma diferente da que consta das alíneas anteriores. 

h) Apresente agora, a expressão matemática para o custo marginal (CMg). Pode representá-la no 
mesmo diagrama que utilizou na alínea anterior? Se puder faça-o. Se não puder, crie um gráfico especial 
para esta representação.  

Analisemos as condições de produção da empresa no curto prazo: 

i) Para um preço de mercado de (1500$00/kg ) de amêijoas qual será a quantidade que a empresa 
terá intenções de vender no mercado? 

j) Apresente a expressão analítica para a função de oferta de amêijoas desta empresa e represente-a 
graficamente, justificando convenientemente todos os passos que der para determinar essa função. 
Aproveite, se puder, alguma representação anterior. 

Exercício 8.2.2. 

A empresa NovoSaco, S.A. dedica-se à produção de sacos de plástico e funciona num mercado de 
concorrência perfeita. A sua função de custos de curto prazo (expressa em u.m./dia), é dada pela 
seguinte expressão analítica: 

 CT q q q= − ⋅ + ⋅ +3 210 34 50 , 

em que q está expresso em 104  sacos de plástico/dia. 

a) Calcule as seguintes funções e diga o que elas representam economicamente: 

 i) custo variável médio; 

 ii) custo médio total; 

 iii) custo marginal. 

b) Qual a decisão racional de produção desta empresa numa situação em que vigora no mercado 
um preço de 11 u.m./104  sacos? Justifique cuidadosamente a sua resposta. 

c) Tendo em conta a sua resposta à questão anterior, apresente uma expressão matemática para a 
oferta de sacos de plástico desta empresa. Não se esqueça de explicitar o intervalo de preços para o qual 
essa expressão é válida. 
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d) Represente essa expressão graficamente. O que significa a "parte esquisita" da função de oferta 
desta empresa? Justifique cuidadosamente. 

e) É possível representar essa função no mesmo gráfico que a função de custo médio (CMe)? Se 
acha que sim, o que há de especial na intersecção entre a curva de CMe e a de custo marginal (CMg)? 

f) Suponha que vigora um preço de mercado de 25 u.m./104  sacos de plástico. Calcule o lucro da 
empresa nesta situação.  

g) Pode representar graficamente o resultado que obteve na alínea anterior? Se acha que sim, 
realize esse trabalho justificando-o. Se acha que não, explique as suas razões de forma cuidadosa. 

  Exercícios resolvidos 

Exercício 8.2.3. 

Retomemos a empresa Zé & Zé, Lda. que trabalhámos nos exercícios 8.1.1. e 8.2.1. Recorde-se que 
esta empresa actuava num mercado de concorrência perfeita com mais 1740 empresas onde todas se 
dedicavam à apanha de amêijoa. 

Sabe-se ainda que nesse mercado todas as empresas funcionam em condições de produção idênticas 
às da empresa Zé & Zé, Lda. 

a) Apresente agora a expressão para a função de oferta no mercado de amêijoas. Justifique todos os 
passos que realizar. 

b) Represente graficamente essa função.  

A função de procura de mercado de amêijoa é dada pela expressão (para os valores em que tem 
sentido económico): 

 Q
p

d =
×106 106

,  

em que o sistema de unidades é o mesmo que temos vindo a utilizar, e em que Qd representa a quantidade 
procurada. 

c) Represente graficamente a função de procura de mercado no mesmo gráfico onde tinha 
representado a função de oferta. 

d) Qual é o preço de equilíbrio de um quilograma de amêijoas nestas condições? 

e) Calcule as quantidades: 

 i) total de amêijoas que é transaccionada no mercado numa situação de equilíbrio; 

 ii) vendida em 1996 pela empresa Zé & Zé, Lda., nestas condições. 

f) Qual o montante de lucro (ou de prejuízo) realizado pela empresa Zé & Zé, Lda. no ano de 1996. 
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Solução  
Como nota introdutória refira-se que este exercício é o último de uma trilogia111 dedicada à empresa 

Zé & Zé, Lda., conjuntamente com os exercícios 8.1.1. e 8.2.1, pelo que a solução deste exercício neces-
sita de informações, resultados e conceitos utilizados na resolução daqueles. 

a) Sabemos que a oferta de mercado representa as intenções de venda de amêijoas, do conjunto dos 
1741 produtores do bem, para um dado preço a vigorar no mercado. Por isso mesmo, corresponderá à 
soma das intenções de cada um deles para esse mesmo preço: 

Q p q ps
i
s

i

( ) ( ).=
=
∑

1

1741

 

Necessitamos, agora, de conhecer as funções de oferta individual para cada produtor i. Como o 
enunciado nos diz que todas as empresas funcionam em condições de produção idênticas às da empresa 
Zé & Zé, Lda., as suas funções de oferta individuais serão iguais: 

q p q p p ii
s s( ) ( ) , ( ,..., )= = ⋅ ∀ =1916 6 1 17414 , 

em que as unidades em que estão medidos os preços e quantidades oferecidas são as indicadas nos 
exercícios anteriores referidos na nota introdutória desta solução. Repare-se que, para aligeirar a notação 
e porque a função de oferta não depende do produtor considerado, se eliminou o índice inferior i da 
expressão da função de oferta 112. 

Assim, a oferta de mercado será dada por: 

 Q p q p p ps s

i

( ) ( ) , . . ,= = × ⋅ = ⋅
=
∑

1

1741
4 41741 1916 6 3336 759 4 , 

sendo esta expressão válida para qualquer preço positivo e em que, naturalmente, mantemos o mesmo 
sistema de unidades que usámos para a oferta de cada produtor. 

b) Representação gráfica da oferta de mercado de amêijoa: 
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Oferta de mercado de amêijoas 
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Note-se que houve uma mudança nas unidades em que estão representadas as intenções totais de 
venda de amêijoas no mercado, de modo a poder representá-las graficamente. 

d) Representação da situação de equilíbrio no mercado de amêijoas: 

Oferta e Procura no Mercado de Amêijoas 
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 (contos/Kg amêijoa)
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e) O preço de equilíbrio no mercado, a que chamaremos p* , será aquele para o qual, as intenções 
do conjunto dos compradores igualam as do conjunto dos vendedores, ou seja, matematicamente: 

Q p Q ps d( ) ( )* *= . 

Como temos duas equações que nos representam esses dois tipos de intenções, torna-se necessário 
resolver o seguinte sistema de três equações, em ordem a p* : 
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Q p

Q
p

Q Q
p

s

d

s s

= ⋅

=
×

=

R

S
||

T
||

⇔
−
−

≈

R
S|
T|

3 336 759 4

106 10

2

4

6

. . , *

*
* contos / kg amêijoa .

 

i) A partir do preço de equilíbrio que encontrámos na alínea anterior, podemos calcular a quan-
tidade que será transaccionada no mercado numa situação de equilíbrio. Para a obtermos, basta 
substituirmos o valor de p* , o preço que garante o equilíbrio no mercado, na equação da oferta de 
mercado ou na da procura de mercado. Quer através de uma, quer através da outra, a quantidade terá que 
ser igual 113, pois essa é a condição de equilíbrio no mercado de concorrência perfeita. Essa quantidade 
será de 53,1 milhares de toneladas de amêijoa por ano. 

ii) Para a empresa Zé & Zé, Lda., o preço a vigorar no mercado será um dado, visto que estamos 
num mercado de concorrência perfeita. Como pretendemos saber qual será a quantidade de amêijoas 
vendida em 1996 pela empresa numa situação de equilíbrio, o preço a vigorar no mercado será p* , ou 
seja, 2 contos/kg amêijoa. 

Conhecemos, no entanto, as condições de produção da nossa empresa, dadas pela sua função de 
oferta individual. Assim, a empresa venderá a quantidade de amêijoa que, ao preço de 2 contos/kg 
amêijoa, lhe permite obter o lucro máximo, isto é: 

 q p ps ( ) , . ,* *= ⋅ =1916 6 30 486 74 kg amêijoa/ano. 

Repare-se que, existindo no mercado 1741 empresas com iguais condições de produção, cada uma 
delas venderá, numa situação de equilíbrio, 1/1.741 da quantidade transaccionada. Então, uma forma 
alternativa de encontrar, neste caso, a quantidade de amêijoa fornecida pela empresa Zé & Zé, Lda., seria: 

 q p Q ps
s

( ) ( ) . . , . ,*
*

= = =
1741

53077 403 6
1741

30 486 7 kg amêijoa/ano. 

f) Sabemos que, por definição, o lucro da empresa, a que chamaremos LT, é dado pela diferença 
entre a receita total (RT) e o custo total (CT). 

A receita total, corresponde ao preço de venda multiplicado pela quantidade vendida, ou seja, neste 
caso, RT p q ps= = × =* *. ( ) . , . ,2 30 486 7 60884 5 contos/ano. 

Para obtermos o custo total, que a empresa enfrenta para produzir esta quantidade, teremos que 
recorrer à função de custo total que calculámos no exercício 7.2.1. e que nos conduz a: 

 CT( . , ) , . , . ,,30 486 7 330 0 121 30 486 7 49 037 61 25= + × = contos/ano. 

Assim, temos o lucro da nossa empresa no período considerado, LT = RT - CT = 11.846,9 
contos/ano, em 1996. 

Exercício 8.2.4.  

Suponha que no mercado do bem X, existem apenas dois grupos de produtores, de que se sabe que: 

• o grupo A é constituído por 600 produtores individuais; 

• o grupo B é constituído por 1200 produtores individuais; 



165 A Fundamentação da Oferta em Concorrência Perfeita Capítulo 8 

 

• em cada um dos grupos a função de custo total é idêntica para todos os produtores (sendo essa 
função diferente entre os dois grupos). 

Em relação ao grupo A, um estudo efectuado por uma revista da especialidade, chegou à conclusão 
que o comportamento de qualquer um dos seus produtores poderia ser representado através da seguinte 
função de oferta: 

 q
p

A
s =

⋅ ⋅ −
10

3 1 2
5

+
, 6

,  

onde qA
s  representa a quantidade produzida, medida em l X/mês e válida para preços de mercado 

(representados por p) superiores a 12,5 u.m./l X, preço abaixo do qual a decisão racional de qualquer 
produtor do grupo A, no curto prazo, corresponde a não produzir. 

Para cada um dos produtores do grupo B a sua função de oferta individual é dada por: 

 q
p

B
s = 15 +

2,4 + 36
1,2
.

, 

onde qB
s  representa a quantidade produzida, medida em l X/mês e válida para preços de mercado 

superiores 448,25 u.m./l X, preço abaixo do qual a decisão racional do produtor do grupo B, no curto 
prazo, corresponde a não produzir. 

É sabido adicionalmente que neste mercado se verificam as hipóteses do modelo de concorrência 
perfeita. 

a) A partir da informação disponível pode, ou não, determinar, expressa em linguagem 
matemática, a função de oferta de mercado do bem X? Se acha que sim, apresente-a justificando 
economicamente todos os cálculos que efectuar. Se acha que não, diga qual a informação adicional de 
que necessitaria e como a utilizaria para determinar o que lhe é pedido. 

b) Uma outra revista, especializada em microeconomia, apresentou uma função de custo total, 
para cada produtor individual do grupo A, dada por: 

 CT q q qA A
s

A
s

A
s= ⋅ ⋅ ⋅2 + 35 - + 0,3 12 3( ) ( ) , 

onde CTA, medido em u.m./mês, representa o custo total e onde qB
s  se encontra expressa no sistema de 

unidades referido na introdução desta pergunta. 

Esta informação é compatível com a função de oferta individual apresentada na alínea anterior 
para um produtor do grupo A? Qualquer que seja a sua resposta, justifique cuidadosamente, do ponto de 
vista económico todos os passos e cálculos que efectuar. 

Solução  
a) No enunciado da pergunta é-nos dada a seguinte informação: 

 • o mercado do bem X funciona em concorrência perfeita; 

 • número de produtores dos grupos A e B; 

 • as funções de custo total são idênticas para cada produtor, dentro do mesmo grupo; 

 • as expressões matemáticas para as funções de oferta individual para cada um dos grupos. 
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Com esta informação é possível apresentar a expressão matemática para a oferta de mercado que 
traduz a relação entre o preço vigente e a quantidade de bem X que o conjunto de todos os produtores 
têm intenções de adquirir a esse preço. 

Sabemos que as intenções totais de venda do bem X no mercado são dadas, para um dado nível de 
preço, pela soma das intenções individuais de venda para esse mesmo preço, ou seja: 

 Q qs
i
s

i

=
+

∑
=1

600 1200

.  

Para cada produtor do grupo A a sua função de oferta individual, tendo em conta os dados do 
enunciado, é expressa matematicamente por: 

 q
p

p

p
A
s =

⋅ ⋅ −
⇐ >

⇐ ≤ <

R
S|
T|
10 +

3 1,2 6
5

12,5

0 0 12 5, .
 

onde se destaca o ramo em que, abaixo de um preço de 12,5 u.m./l X nenhum produtor do grupo A está 
interessado em fornecer o bem. 

Para cada produtor do grupo B a sua função de oferta individual, tendo em conta os dados do 
enunciado, é expressa matematicamente por: 

 q
p

p

p
B
s =

⋅ +
⇐ >

⇐ ≤ <

R
S|
T|
15+

,

0

2 4 36
1 2

448 25

0 448 25
,

,

, .
 

Então, podemos obter a função de oferta dos produtores do grupo A como a soma das suas 
funções de oferta individuais (consideremos para simplificação que os produtores do grupo A são os 
primeiros 600 e os do grupo B os restantes): 

 Q q q q
p p

pA
s

i
s

i
A
s

i
A
s= = = =

+ ⋅ ⋅ − ⇐ >

⇐ ≤ <

RS|T|= =
∑ ∑

1

600

1

600

600
360 1,2 6 12,5

0 0 12,5
.

6000
 

e a função de oferta dos produtores do grupo B: 

 Q q q q
p p

pB
s

i
s

i
B
s

i
B
s= = = =

+ ⋅ ⋅ + ⇐ >

⇐ ≤ <

RS|T|= =
∑ ∑

601

1800
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1800
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18000 1000 2 4 36 448 25
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.

.
, ,

0 0 ,
 

A oferta de mercado, é obtida pelo mesmo raciocínio de soma das intenções de venda de bem X dos 
dois grupos, tendo em atenção que: 

• para preços de mercado entre 0 e 12,5 u.m./l X, nenhum produtor de qualquer dos dois 
grupos está interessado em oferecer uma quantidade não nula do bem; 

• para preços de mercado entre 12,5 e 448,25 u.m./l X, apenas os produtores do grupo A estão 
interessados em oferecer uma quantidade não nula; 

• para preços de mercado superior a 448,25 u.m./l X, qualquer dos produtores de qualquer um 
dos grupos está interessado em oferecer uma quantidade não nula. 

Sendo assim, a expressão matemática para a função de oferta de mercado do bem X é dada por: 
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b) Para verificarmos se a função de custos apresentada é compatível, ou não, com a função de 
oferta individual de um produtor do grupo A, vamos deduzir a função de oferta que decorre da função 
de custos apresentada. 

Em primeiro lugar, sabemos que a condição (de primeira ordem) que permite à empresa obter o seu 
lucro máximo num mercado de concorrência perfeita, corresponde a igualar o seu custo marginal ao 
preço que vigora no mercado do bem. Assim, como neste caso temos uma função de custo marginal 
dada por: 

 CMg q dCT
dq

q q qA A
s A

A
s A

s
A
s

A
sc h c h c h= = ⋅ ⋅35- 6 + 0,3

2
. 

Impondo a condição (de primeira ordem) de lucro máximo temos: 

 CMg q p q q pA A
s

A
s

A
sc h c h= ⇔ ⋅ ⋅ =35- 6 + 0,3

2
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onde a barra por cima da notação do preço significa que este é um dado para o produtor individual. 

Assim, e dado que a função de oferta nos dá as intenções de venda, neste caso de um produtor do 
grupo A, para um determinado preço existente no mercado, temos de resolver a equação anterior em 
ordem a qA

s . Temos, então: 

 q
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p

A
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A
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5
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Qual das duas soluções vamos, então, escolher? 

Sabemos da teoria que existe uma outra condição (de segunda ordem) que determina que o(s) 
ponto(s) de lucro máximo se encontra(m) sempre na parte crescente do custo marginal, razão pela qual 
a curva de oferta de um produtor individual nunca é decrescente. Com esta condição podemos desprezar 
a segunda raiz da equação de segundo grau que resolvemos 114, e assim temos: 

 q
p

A
s =

⋅ ⋅
10 +

3 1,2 - 6
5

. 

Mas sabemos ainda que nem para todos os preços de mercado um produtor individual tem 
intenções de oferecer uma quantidade não nula. Abaixo de um certo preço mínimo, as suas receitas não 
chegam para cobrir os custos variáveis e, por isso, será preferível não produzir nada, enfrentando assim 
apenas os custos fixos, do que produzir alguma coisa onde para além dos custos fixos tem de enfrentar 
um prejuízo maior resultante da parte dos custos variáveis que não são cobertos pelas receitas geradas. A 
condição que nos dá esse preço mínimo resulta da resolução da equação que iguala o custo marginal ao 
custo variável médio: 

 CVM q CV
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q q qA A
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s A

s
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A
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Existe então uma quantidade qA  cujo custo marginal de a produzir iguala o seu custo variável médio: 
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 CMg q CVM q q q q qA A A A A A Ab g b g b g b g= ⇔ − ⋅ + ⋅ = ⋅ + ⋅35 6 0 3 0 12 2, ,35- 3 . 

Resolvendo esta equação, encontramos duas raízes, que são dadas por: 

 qA = 0   l X/mês ∨ qA =15  l X/mês  

Tendo em conta que só nos interessa a parte crescente do custo marginal, desprezamos a quantidade 
nula. Assim, o preço mínimo ao qual o produtor individual tem intenções de oferecer uma quantidade 
não nula de bem X será aquele que iguala o custo marginal de produzir 15 l X/mês, ou seja: 

 CMg p p15 12,5 b g = ⇔ =min min
u.m./l X. 

A função de oferta que decorre, então, da função de custos totais apresentada para um produtor do 
grupo A é dada por: 
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ou seja, é exactamente a função de oferta que nos é dada no enunciado da pergunta (veja-se o que foi 
deduzido na alínea a)). 

Podemos então concluir que esta informação é compatível com a função de oferta individual 
apresentada na alínea anterior para um produtor do grupo A. 

  Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 8.2.5. 

Considere a empresa do exercício 8.1.3., que actua em mercados de concorrência perfeita, quer para 
o bem que produz, quer para os factores V, F1 e F2 que utiliza. 

a) Suponha que os preços que o produtor defronta para esses produtos são, expressos num sistema 
de unidades consistente com o usado para a medição das quantidades: 

 p p p pv f f= = = =12 10 1 2 1 3
1 2

; ; , ; , .  

Determine a função de custo total de curto prazo da empresa e a, partir dela, determine as 
expressões do custo marginal e do custo médio. 

b) Perante isso determine a produção óptima do produtor para os preços indicados. 

c) Supondo que se mantêm os preços indicados para os inputs na alínea anterior, determine a função 
de oferta de curto prazo para este produtor. Analise o intervalo de preços e quantidades em que essa 
função é aplicável. 

Exercício 8.2.6. 

a) Deduza matematicamente que a curva do custo marginal intersecta a do custo médio no ponto 
mínimo desta. 
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b) Interprete economicamente o resultado da alínea anterior. 

c) Repita o que se pede nas duas alíneas anteriores, substituindo custo médio (total) por custo 
médio variável. 

Exercício 8.2.7. 

A condição de maximização do lucro requer não só que a primeira derivada do lucro seja nula, mas 
que a segunda derivada seja negativa. Interprete economicamente essa condição. 

 Conceitos para revisão 

1. Função de produção. 

2. Produtividades médias e marginais de um factor. 

3. Curto e longo prazos. 

4. Lucro, receita e custos totais. 

5. Maximização do lucro total. 

6. Funções de custos (totais, médios, marginais, fixos e variáveis). 

7. Função de oferta individual. 

8. Ponto de encerramento. 
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Capítulo 9 - Introdução ao Mercado de Factores em Concorrência 
Perfeita 

Enquadramento Teórico 

Para a produção dos bens e serviços, em geral, os agentes económicos produtores necessitam, tal 
como vimos no capítulo anterior, de utilizar outros bens e serviços que, para lhes dar lugar, desaparecem 
no processo produtivo através da tecnologia existente. 

Esses agentes económicos produtores, que se colocam numa posição de vendedores nos mercados 
desses bens e serviços que produzem, aparecem aqui, nos mercados dos factores que utilizam, na posição 
de compradores. Vamos dar uma especial atenção à fundamentação das suas procuras de factores neste 
capítulo. 

Tal como no capítulo anterior, limitaremos a nossa análise ao curto prazo. 

1. Conceitos introdutórios 

• Inputs enquanto stocks: situação patrimonial associada a um determinado factor produtivo. Como 
exemplos temos a população activa, ligada ao factor trabalho, ou a área cultivável, ligada ao factor 
terra. 

• Inputs enquanto fluxos: os serviços que determinado factor produtivo fornece para o processo 
produtivo. Como exemplos temos a quantidade de horas trabalhadas durante um ano, ligada ao factor 
trabalho, ou o número de horas-hectares cultivados durante um ano. É com este conceito que temos 
vindo a trabalhar por ser aquele que realmente tem influência sobre a produção. 

• Inputs produzidos no período em análise (ou intermédios): os factores produtivos (enquanto 
fluxos) que são gerados por um processo económico de produção e totalmente utilizados (neste caso 
num outro processo produtivo) durante o período em análise. 

• Inputs não produzidos no período em análise (ou primários): que se dividem em duas classes: 

1. inputs não produzidos: aqueles que não são resultado de um processo económico de produção. 
Como exemplo temos os serviços do factor trabalho ou da terra; 

2. inputs produzidos fora do período: aqueles que, tendo sido resultado de um processo 
económico de produção, foram-no num período anterior àquele que estamos a analisar. Como 
exemplo temos os serviços dos bens de capital. 

• Procura Derivada: diz-se da procura de factores que esta é uma procura derivada. Isto resulta do 
facto de esta não se destinar directamente à satisfação de uma necessidade do consumidor (como 
acontece na procura de um bem final), mas sim a aceder a factores produtivos que serão utilizados na 
produção de outros bens ou serviços. 

• Função de Produtividade Marginal em Valor do Factor Vi : expressão matemática que nos dá a 
variação na receita total que decorre de um aumento infinitesimal na quantidade utilizada de factor Vi  
na produção do bem X - expressa em u.m./u.f. Vi : 
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v v

p q
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e que no caso especial de um produtor de bem X, que vende esse bem num mercado de concorrência 
perfeita (onde o preço p é um dado para si), temos 

 PVMg p f
v

v v v p PMg v v vV
i

i n V i ni i
= =. ,..., ,..., . ,..., ,...,∂

∂ 1 1b g b g 

A partir do que estudámos no capítulo 8 acerca do comportamento das produtividades marginais (físicas), 
podemos concluir que, tal como estas, as produtividades marginais em valor são decrescentes com a 
utilização do factor 
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2. O comportamento do produtor individual 

Estamos, agora, perante o mesmo problema do produtor, mas visto de um ângulo diferente: como 
deverá um produtor individual de bem X (que actua vendendo-o num mercado de concorrência perfeita), 
comportar-se no mercado do factor Vi  que emprega (supostamente também de concorrência perfeita), de 
forma a obter o lucro máximo que lhe é possível? 

Para resolvemos este problema vamos verificar as condições de máximo. Ao contrário do que 
fizemos no capítulo anterior, e de forma a não complicar em demasia a análise, vamos considerar apenas 
a 

Condição de 1ª ordem115: valor nulo para a primeira derivada do lucro total: 
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Analisemos o caso em que existe apenas um factor variável no curto prazo. Nessa situação, a quantidade 
a adquirir de factor Vi  que maximiza o lucro da empresa (vi

d ), dadas as quantidades dos outros factores 
será dada por: 
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ou escrito de outra forma 
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Esta quantidade procurada pela empresa, depende do preço vigente no mercado do factor, bem como 
do preço vigente no mercado do bem116. Podemos ainda verificar que, ceteris paribus, 
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um aumento no preço do factor Vi   faz diminuir as intenções de aquisição desse mesmo factor e que, 
ceteris paribus, 

 ∂
∂ ∂

∂

v
p

p p PMg
v

v

p
p

i
d

V
V

i
i

V
i

i

i, .d i
b g

= − >
1 02  

um aumento no preço do bem X faz aumentar as intenções de aquisição do factor Vi . Graficamente 
podemos representar esta situação da seguinte forma: 
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No caso mais geral pode provar-se, ainda que necessitando de conhecimentos matemáticos mais 
avançados do que os exigidos ao nível introdutório em que estamos, que a função que nos dá as intenções 
de aquisição de um factor produtivo Vi  por parte de uma empresa produtora de um bem X e que actua em 
mercados de concorrência perfeita terá uma expressão geral do tipo 
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ou seja, as intenções de aquisição do input Vi  dependem não só do preço deste factor e do preço do bem 
X, como também dos preços de todos os outros factores utilizados pelo produtor que estamos a estudar. 

3. A procura de mercado do input Vi  

Quando passamos para o nível do mercado, e ao derivarmos as intenções totais de aquisição do 
factor Vi , já sabemos que a função que as representa é dada pela soma das intenções de aquisição dos m 
agentes interessados na sua compra 
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mas é necessário não esquecer que estes se dividem em três grupos: 

1. os produtores de bem X que procuram Vi  para o utilizarem como input no seu processo 
produtivo; 
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2. os produtores de outros bens e serviços que procuram Vi  para o utilizarem como input nos seus 
processos produtivos; 

3. os consumidores finais que procuram Vi  para satisfazer directamente uma necessidade. 

4. A oferta de mercado do input Vi  

No caso da oferta de um input não produzido no período em análise, a fundamentação da sua 
oferta ultrapassa o âmbito da matéria introdutória que aqui procuramos abordar. Este aspecto particular da 
teoria económica é tratado em etapas mais avançadas através de teorias que procuram explicar a oferta de 
factores primários. 

No caso da oferta de um input produzido no período em análise, e transaccionado num mercado 
de concorrência perfeita, a fundamentação da sua oferta em nada o distingue da que desenvolvemos no 
capítulo 8, já que nada impede que o bem X aí tratado venha a ser procurado e utilizado como input 
intermédio por empresas produtores de bens e serviços, para além dos consumidores finais. 

5. O equilíbrio mercado de concorrência perfeita para o input Vi  

Definidas as funções que expressam a totalidade das intenções de aquisição do factor Vi  (função de 
procura de mercado) e a totalidade das intenções de fornecimento do factor Vi  (função de oferta de 
mercado), sabemos que este mercado de concorrência perfeita se encontra em equilíbrio quando se 
verifica um preço pVi

*  tal que todos os agentes vêm realizadas as suas intenções,117 ou seja, quando, dado 
esse preço (e dados todos os outros valores das variáveis "escondidas"), a quantidade procurada iguala a 
quantidade oferecida: 
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No caso especial dos factores primários, o equilíbrio no mercado define uma quantidade e um 
preço de equilíbrio cujo produto corresponde ao rendimento que os proprietários do stock de factor Vi  
auferem por fornecerem serviços dos seus factores ao processo produtivo da economia, durante um 
determinado período. Assim, a forma como modelizamos esses mercados, juntamente com a restrição de 
esgotamento do produto118, fornece-nos uma teoria da repartição funcional do rendimento. 
  

Introdução ao Mercado de Factores em Concorrência Perfeita 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender, fundamentar e descrever o comportamento racional de procura de um factor num 
mercado de concorrência perfeita. 

2. Utilizar e compreender os conceitos de produtividade marginal física e em valor do factor Vi . 

3. Definir e formalizar a função de procura e de oferta de mercado de um factor produzido Vi  

4. Descrever as condições de equilíbrio no mercado de um factor Vi . 



ência Perfeita 176 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

  

Exercício 9.1.1. 

Considere um produtor individual, a Rosa, simbolicamente representada por R, que produz um 
único produto, o produto X, sendo a sua a produção medida em kg X/dia. As condições técnicas de 
produção deste bem são tais que, para a produção desse produto, são necessárias combinações de três 
inputs diferentes, que representaremos por V1, V2 e V3, todos medidos em unidades do tipo unidades 
físicas de factor/dia. A função de produção de longo prazo do bem X é dada por: 

 q v v vx = ⋅ ⋅ ⋅1 75 1
0 7

2
0 3

3
0 2, , , , , 

em que qx representa a quantidade produzida do bem X pela Rosa, medida em u.f. X/dia, e vi (em que i 
pode tomar o valor 1,2 ou 3) representa a quantidade do input Vi, todos medidos nas unidades acima 
indicadas. 

a) Determine a função que dá a produtividade marginal (física) do input V1 do agente económico 
Rosa. Isole claramente as variáveis de que depende esta produtividade marginal e tente interpretar o seu 
significado económico. 

b) Encontre uma representação gráfica para essa função. Escolha uma representação em que meça 
as quantidades do factor V1 em abcissa e a produtividade marginal desse factor na produção do bem X 
na ordenada do gráfico. Tenha em atenção a utilização da hipótese ceteris paribus para poder obter a 
representação gráfica que lhe é pedida. 

Consideremos agora que limitamos a análise a uma situação de curto prazo, em que vamos 
admitir que as quantidades utilizadas dos factores V2 e V3 não variam durante o período de tempo que 
consideramos na análise. Essas quantidades são representadas pelo vector bi-dimensional (25; 40), em 
que o primeiro elemento se refere á quantidade do input V2, o segundo à quantidade do input V3 e em que 
as unidades em que estão medidas estas quantidades são as que temos referido desde o início do 
exercício. O factor V1  é o factor variável. 

c) Perante esta nova informação determine, eventualmente usando os resultados da alínea a), a 
função nos que dá a produtividade marginal de curto prazo do factor V1 na produção do bem X e 
represente-a num gráfico com as mesmas características que aquele que utilizou na resolução da alínea 
b). 

d) Considere que a Rosa vende o bem X num mercado de concorrência perfeita, em que o preço 
de equilíbrio a que se efectuam as transacções é o preço px  com o valor de 4 u.m/u.f. X. Suponha que, 
nessas condições, e sempre numa situação de curto prazo, o produtor decide empregar a quantidade de 
30 u.f. V1 /u.t. na produção do bem X. Determine qual é a receita que o produtor aufere por esse emprego 
do factor V1 . 

e) Suponha agora que a Rosa decide usar, em relação à situação da alínea anterior, uma quantidade 
adicional de 5 u.f. V1 /u.t. Essa quantidade adicional vai permitir aumentar a produção do bem X. 
Determine qual a variação de receita que a Rosa aufere em resultado do emprego adicional deste factor. 
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f) Determine o intervalo de preços do factor V1 para o qual a alteração da alínea e)119 corresponde 
a uma decisão racional da produtora, supondo que o objectivo desta é o de maximizar o seu lucro e que 
o factor variável é adquirido num mercado de concorrência  perfeita. 

g) Suponha que lhe é dito que o produtor quer sempre maximizar o seu lucro, que o mercado do 
produto é de concorrência perfeita e que lá vigora o preço, já referido na alínea d) de 4 u.m/u.f.  X. 
Determine, nessas condições, a função de procura do factor V1 pela Rosa, interpretando o comportamento 
da produtora que essa função descreve. Aproveite para efectuar uma representação gráfica dessa função. 

 

Exercício 9.1.2. 

Considere os dados constantes do exercício anterior, 9.1.1. 

Vamos agora analisar o mercado do factor V1. Para isso faremos várias hipóteses: 

• no mercado do factor vigoram condições tais que podemos admitir que o mercado é de 
concorrência perfeita; 

• o factor é um input produzido (por outros produtores); 

• o factor é utilizado não só na produção do bem X, mas também na produção dos bens Y e Z. 
Sabemos adicionalmente que: 

• a produção de bem X é feita por 1200 produtores que detêm a mesma tecnologia da Rosa. Metade 
deles produz em fábricas da mesma dimensão que a da Rosa e a outra metade produz em fábricas 
50% maiores (isto é, para as quais as quantidades dos inputs fixos que utilizam são 50% maiores 
que as da Rosa); 

• a produção do bem Y é feita por 850 produtores que são todos semelhantes e em que cada um 
desses produtores procura do factor V1 de acordo com a equação seguinte: 

 v
p

Y

v
1 0 6

100

1

( )
.= , 

em que v Y
1
( )  representa a quantidade procurada do factor V1 por cada um desses produtores e pv1

 
representa o preço desse factor, ambas medidas no sistema de unidades usado neste exercício. 

• na produção do bem Z intervêm 700 produtores. Na produção deste bem, o factor V1 tem a 
característica de ser um factor fixo no curto prazo. Para 400 destes produtores a dimensão da sua 
produção de Z corresponde a um valor de 70 para V1, enquanto para os outros 300 corresponde a um 
valor de 30, valores medidos no mesmo sistema de unidades empregue ao longo deste exercício. 

a) Com os elementos apresentados na parte introdutória deste exercício, determine a quantidade 
procurada no mercado do factor V1  quando o seu preço é 10 u.m./u.f V1. 

b) Naturalmente a quantidade procurada do factor V1  dependerá do preço a que os utilizadores 
possam adquirir esse factor. Determine a dependência funcional entre esse preço do factor e a 
quantidade procurada, limitando-a aos valores do preço do bem para os quais tem sentido económico. 
Represente graficamente essa dependência funcional e interprete-a em termos económicos. 

c) Suponha que a oferta global de mercado do input V1  é dada pela expressão matemática: 
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 Q pv
s

v1 1
2345 36 0001 5= ⋅ +, . , 

em que Qv
s
1
 representa a quantidade total oferecida no mercado, medida em u.f. V1 /u.t. 

Determine a quantidade de factor V1  que é transaccionada no mercado na situação de equilíbrio, 
bem como a produção de X que Rosa irá vender no mercado desse bem que, como já se referiu, funciona 
igualmente em concorrência perfeita. (Sugerimos-lhe que  investigue preços não muito afastados de 10 
u.m./u.f. X, no sistema de unidades considerado). 

d) Suponha que uma deslocação da curva da procura do bem X leva a que o preço de equilíbrio 
desse bem X passe de 4 para 4,8 u.m/u.f. X. Quais as consequências (se as houver) sobre a situação de 
equilíbrio no mercado do factor. E sobre a produção realizada pela Rosa? 

Exercícios resolvidos 

 

Exercício 9.1.3. 

O Luís, produtor do bem Z, emprega nessa produção uma tecnologia que utiliza três factores 
produtivos que denominaremos V1,V2 e V3. Numa óptica de curto prazo podemos considerar como fixos 
os factores V1 e V2 e como variável o factor V3. 

Nessa óptica, as quantidades de factores fixos usadas são de 34 kg V1/dia e 74 m3 V2/dia. Esses 
factores são adquiridos em mercados de concorrência imperfeita, aos preços de 47$00/kg V1 e 654$00/m3 
V2, respectivamente. 

Sabe-se também que, nas condições actuais do mercado do factor V3, mercado esse que é de 
concorrência perfeita, a função de custos variáveis desse produtor é dada pela expressão: 

 CV q q q= ⋅ − ⋅ + ⋅5
3

3 222 145 , 

em que CV é o custo variável, medido em Esc./dia e q é a quantidade do bem Z, medida em kg Z/dia. 

a) Suponha que uma alteração nos mercados dos factores V1 e V2 leva a que os preços a que o Luís 
os adquire subam, respectivamente, em 30% (para o factor V1) e em 35% (para o factor V2). Se, com a 
informação sobre esta alteração e com a informação inicial, pode determinar os efeitos sobre a função de 
oferta do produtor devido a essa alteração de preços dos factores, determine-os e apresente o raciocínio 
que os fundamenta. Se, pelo contrário, acha que não dispõe de informação suficiente, explique qual a 
informação adicional de que necessitaria e como a utilizaria para o que lhe é pedido.  

b) Suponha agora que uma nova alteração nos mercados vai levar a novas alterações de preços. 
Essas alterações têm lugar no mercado do produto Z e no mercado do factor variável V3, ambos os 
mercados de concorrência perfeita, e têm como resultado que quer o preço de equilíbrio do produto Z, 
quer o preço de equilíbrio do factor variável aumenta 15%. Com esta informação pode determinar qual a 
alteração que a quantidade utilizada de factor variável sofre? Se acha que sim, determine essa alteração, 
apresentando os cálculos e os raciocínios que lhe permitem determiná-la. Se pelo contrário acha que não, 
depois de justificar a sua opinião, indique qual a informação adicional de que necessita e como a 
utilizaria para responder ao que lhe é pedido. 
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Solução  
a) A alteração indicada nesta alínea refere-se exclusivamente aos preços dos factores fixos, e 

portanto, em termos de custos reflecte-se exclusivamente no custo fixo, e através dele no custo total, não 
alterando em nada o custo variável. Mas se não altera em nada o custo variável também não altera em 
nada o custo marginal, como se pode indicar de dois modos: 

• economicamente, o custo marginal relaciona variações de custos com variações de produção. 
Um aumento de custo fixo leva a que o custo suba, mas não leva a que as variações de custo se 
alterem (o custo total associado a cada quantidade sobe pelo aumento do custo fixo, mas as 
diferenças entre estes custos não se alteram); 

• matematicamente, a alteração do custo fixo corresponde à alteração do termo fixo aditivo do 
custo total. Como o custo marginal é obtido pela derivada do custo total, e como a derivada duma 
constante aditiva é nula, uma alteração do custo fixo não vai alterar o custo marginal. 

A curva de oferta obtém-se, como se sabe da teoria, igualando o custo marginal ao preço. Se não 
houve alteração do custo marginal não houve alteração da curva de oferta. 

Mas ainda não estudámos o que sucede para os pontos da curva da oferta que não são obtidas pela 
igualdade anterior: os preços para os quais o produtor prefere não produzir. Como se sabe da teoria, 
esses preços são aqueles para os quais o preço é inferior ao custo variável médio. Mas se não houve 
alteração no custo variável, também não houve no custo variável médio, e também assim não houve 
alteração na decisão do produtor de não produzir. 

A conclusão de todo este raciocínio é que a alteração do custo fixo não tem qualquer reflexo na 
curva da oferta. Assim, a resposta à pergunta é a de que é possível determinar a alteração que a curva da 
oferta sofre: essa alteração é inexistente. 

Note-se que seria incorrecto pensar que nada se alterou. Um pouco de atenção mostra que, para 
qualquer preço, o valor do lucro máximo altera-se (diminui no montante em que subiram os custos 
fixos). No entanto, e é isso o que é importante para a curva de oferta, não variou, para cada preço, a 
quantidade produzida que, para esse preço, leva ao lucro máximo. 

b) A função de procura do factor variável (no nosso caso V3) obtém-se, como se sabe da teoria, para 
quando há apenas um factor variável, igualando a produtividade marginal em valor do factor ao preço do 
factor (no nosso caso ao preço do factor V3). 

Se há apenas um factor variável, a alteração do seu preço não permite que se substitua por outro 
factor variável o que está a ser utilizado na produção. Assim sendo, a produtividade física do factor 
variável é bem definida no sentido em que é totalmente conhecida para qualquer valor desse factor 
variável (o seu valor depende apenas da quantidade do factor variável). No caso em que existe um único 
factor variável, a produtividade marginal em valor é obtida pelo produto do preço do output pelo valor 
da produtividade marginal física. 

A condição de maximização do lucro leva a que a equação matemática da procura do factor variável 
se possa escrever genericamente como: 

 PMg
p
pv

v

z
3

3= , 
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em que PMgv3
 representa a produtividade marginal física do factor variável (medida em u.f. Z/m3 V3), pv3 

representa o preço do factor variável (medido em Esc./m3 V3) e pz representa o preço do produto (medido 
em Esc./kg Z). 

 Utilizando o índice superior 0 para a situação antes da alteração dos preços e o índice 1 para a 
situação depois dessa alteração, temos que: 
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Interpretemos o resultado a que chegámos, recordando que a produtividade marginal é uma 
função da quantidade do factor variável. A expressão diz-nos que, na situação de equilíbrio 1 (depois da 
alteração de preços), o Luís deve usar uma quantidade de factor variável tal que, para ela, obtenha uma 
produtividade marginal que tenha o mesmo valor que a produtividade marginal que obtinha quando 
utilizava a quantidade inicial (0) desse factor variável. Mas isso só é possível se utilizar, antes e depois da 
alteração de preços, a mesma quantidade de factor variável. 

Assim, respondendo à pergunta, é possível determinar a variação de quantidade do factor variável 
V3 causada pela alteração de preços indicada: essa variação de preços não causa qualquer alteração na 
quantidade empregue do factor variável. 

Exercício 9.1.4. 

Suponha que o Roberto, que pretende produzir o bem X, tem acesso a uma tecnologia que lhe 
permite produzir esse bem com o uso de três factores que denominaremos V1 ,V2 e V3. A tecnologia está 
incorporada na função de  produção: 

 q v v v= ⋅ ⋅ ⋅0 45 1
0 4

2
0 5

3
0 3, , , , , 

em que q representa a quantidade de bem X medida em m3 X/dia e v1 ,v2 e v3 representam as quantidades 
dos vários inputs, medidas nas unidades físicas dos respectivos inputs/dia. 
Sabe-se adicionalmente que para o Roberto: 

• todos os factores são adquiridos em mercados de concorrência perfeita; 

• no curto prazo os factores V2 e V3 podem ser considerados fixos e têm os valores, respec-
tivamente, de 3 u.f. V2/dia e 4 u.f. V3/dia; 

• os preços de aquisição desses factores fixos são respectivamente 0,040 contos/u.f. V2 e 0,055 
contos/u.f. V3.  

a) Com essa informação é possível determinar a função que representa o custo marginal da produ-
ção do bem X pelo agente A? Se acha que isso é possível, determine essa função, apresentando e 
justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário, acha que a informação apresentada não permite esse 
cálculo, indique qual a informação adicional que era necessária, e como a utilizaria para determinar a 
função pedida. 
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b) Suponha que o preço de equilíbrio no mercado do bem X é de 1,5 contos/m3 X, e que as 
condições de produção do Roberto são as condições de curto prazo descritas na alínea anterior. É 
possível, com a informação de que dispõe determinar a quantidade de factor variável que o Roberto 
deve adquirir de modo a maximizar o seu lucro, se este factor for adquirido ao preço de 5 contos/u.f. V1? 
Se acha que pode, determine essa quantidade, apresentando e justificando os cálculos que lhe 
permitiram determiná-la. Se, pelo contrário, considera que não dispõe de informação suficiente, 
justifique qual a informação adicional de que necessitaria e como a utilizaria nesse cálculo. 

Solução 

a) Para determinarmos a função de custo marginal temos de conhecer a função que nos dá o custo 
variável. Não precisamos, porém, do custo total, nem do custo fixo. Como o custo marginal relaciona 
variações de custo com variações de quantidade, só nos interessam elementos sobre a parte do custo que 
pode variar com a quantidade produzida, e assim só nos interessa o custo variável. Para determinar essa 
função é necessário saber a quantidade de factor variável para produzir essa quantidade120 e do preço a 
que é adquirido o factor variável. Como esse preço não é dado, podemos concluir imediatamente que, 
com os elementos dados não é possível determinar o custo variável, como também não é possível 
determinar o custo marginal. 

Respondida a primeira parte da alínea, indiquemos como se procederia para, se se conhecesse esse 
preço121, determinar o custo marginal. Utilize-se como notação para o preço do factor variável, 
considerado conhecido, e medido em contos/u.f. V1, o símbolo pv1

. 
Procede-se do seguinte modo: 

i) determina-se a função de produção de curto prazo, atribuindo, na função de produção 
dada, os valores constantes dos factores V2 V3   quando se está numa situação de curto prazo. Tem-se 
assim: 

 q v v= ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅0 45 3 4 11811
0 4 0 5 0 3

1
0 4, ,, , , , . 

ii) a partir desta função de curto prazo, e por inversão da função, obtém-se uma nova função 
que dá, para cada quantidade de produto, a quantidade mínima do factor variável que é necessário 
utilizar para produzir essa quantidade. Tem-se: 
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.
 

iii) Obtém-se a função que dá o custo variável (CV, expresso em contos/dia) multiplicando a 
quantidade do factor variável pelo seu preço. Com a notação introduzida acima tem-se 

 CV q p qv( ) , ,= ⋅ ⋅0 660
1

2 5 . 

iv) Finalmente obtém-se o custo marginal (CMg, medido em contos/m3 X) como a derivada 
do custo variável em relação à quantidade produzida: 
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 CMg q dCV q
dq

p p qv v( ) ( ) , , ,( , ) ,= = ⋅ ⋅ ⋅ =−0 660 2 5 1 649
1 1

2 5 1 1 5 . 

É imediato, da leitura desta expressão, que se dispuser do valor do preço a que é adquirido o factor 
variável ( pv1

), pode-se determinar imediatamente, por simples substituição, a expressão da função do 
custo marginal. 

b) Sabe-se da teoria que a situação de equilíbrio do produtor, representada como a quantidade de 
factor variável que deve empregar para maximizar o seu lucro122, tem lugar quando a produtividade 
marginal em valor é igual ao preço do factor. Mas temos todos os elementos que necessitamos para 
determinar essa situação de equilíbrio: 

i) para determinarmos a expressão da produtividade marginal em valor ( PVMgv1
), medida 

em contos/u.f. V1), precisamos, no caso de um único factor variável, de multiplicar a produtividade 
marginal física pelo preço do produto. Este último valor é conhecido do enunciado; a 
produtividade marginal física ( PMgv1

, medida m3 X/u.f. V1) obtém-se derivando a função de 
produção de curto prazo em relação ao factor variável. Tem-se assim: 
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donde  

ii) a situação de equilíbrio, de lucro máximo, obtém-se quando a expressão acima for igual 
ao preço do factor (conhecido do enunciado). Tem-se assim que: 
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donde

ou seja

c h  

Logo a resposta à pergunta é que, pelas razões indicadas, e nas circunstâncias indicadas, a situação 
de lucro máximo tem lugar quando o Roberto adquire 0,0385 u.f. V1/dia. 

A pergunta parece totalmente respondida. Com efeito, há na resolução uma hipótese implícita, que 
é a de que o lucro máximo corresponde a uma situação de produção. Como se sabe, em certas 
circunstâncias, a situação de lucro máximo, mais correctamente, de prejuízo mínimo, tem lugar para 
produção nula. De acordo com a teoria isso verifica-se quando o custo variável médio é superior ao 
preço.  

Para verificar se estamos numa situação em que vale a pena produzir, temos de determinar o custo 
variável médio e compará-lo com o preço do produto. Vamos proceder por passos: 

i) determinação da quantidade produzida (q, medida em m3X/dia )quando se usa a quantidade 
calculada do factor variável: tirada da função de produção de curto prazo. Tem-se: 
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 q = × =1181 0 0385 0 3210 4, , ,,  m3X/dia; 

ii) custo variável (CV): determinado pelo produto da quantidade do factor variável e do preço 
desse factor. Tem-se: 

 CV ( , ) , ,0 321 0 0385 5 0 1925= × =  m3X/dia; 

iii) custo variável médio (CVMe) determinado pelo quociente entre o custo variável e a 
quantidade produzida. Tem-se: 

 CVMe( , ) ,
,

,0 321 0 1925
0 321

0 600= =  m3X/dia. 

Mas este custo variável médio é inferior ao preço (1,5 contos/m3X), e portanto estamos numa si-
tuação em que o lucro máximo está associado a uma situação de produção. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

 

Exercício 9.1.5. 

A função de produção de longo prazo duma empresa que se dedica à produção do bem X, segundo 
aparece num estudo, é dada por 

 q v v v= ⋅ ⋅ ⋅2 45 1
0 85

2
0 43

3
0 71, , , , , 

em que na função acima apresentada q representa a quantidade produzida medida em kg X/dia, e v1, v2 e 
v3 representam as quantidades de factores, medidas nas respectivas unidades físicas de factor/dia. 
No entanto, é sabido que a publicação onde esta informação foi colhida é ocasionalmente pouco 
rigorosa no controlo das suas fontes de informação e por isso um seu leitor teve dúvidas sobre a 
fiabilidade dessa informação. Para a testar, obteve a seguinte informação idónea: 

Condições de produção de curto prazo: 

Factores fixos V2 e V3; 

Factor variável V1; 

Preço do produto, no mercado de concorrência perfeita onde é transaccionado 8 u.m./u.f X; 

Preço do factor variável : 23,5 u.m./u.f desse factor, preço esse que não depende da quantidade 
adquirida do factor; 

Quantidade de factores fixos : v2 = 3,3 u.f V2/dia e v3 =  4,1 u.f. V3 /dia 

O produtor escolheu produzir a quantidade que maximiza o seu lucro; 

Lucro obtido: 8475 u.m./dia 

É possível que a função de produção da empresa apresentada na revista esteja correcta, no sentido 
em que seja compatível com a informação idónea acima indicada? Explique o seu raciocínio que lhe 



ência Perfeita 184 

permite fundamentar uma sua opinião, justificando os cálculos que tenha de fazer. Se considera que 
necessita de informação adicional para formar uma opinião fundamentada, indique qual é a informação 
adicional de que necessitaria e, justificando, como a usaria para saber se é possível que a função de 
produção apresentada pode estar correcta. 

Exercício 9.1.6. 

Em situação de curto prazo, na produção do bem Y são utilizados dois factores variáveis que 
denominaremos V1 e V2 (além de outros factores fixos). A função de produção de curto prazo pode ser 
representada pela seguinte expressão matemática: 

 q v v= ⋅ ⋅1 45 1
0 8

2
0 5, ,, ,  

em que q representa a quantidade produzida de Y, medida em ton Y/ano, e v1 e v2 representam as 
quantidades dos dois factores variáveis, medidas nas unidades físicas de cada factor/ano. 

A partir desta expressão é possível determinar se se verifica na produção deste bem, e para o factor 
V1, a existência de produtividades marginais decrescentes? Se acha que tal é possível, indique como se 
pode proceder a essa verificação, apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário 
considera que da análise da expressão apresentada nada pode concluir sobre a validade dessa lei neste 
caso particular, justifique a sua posição. 

Exercício 9.1.7 

Suponha que a empresa NETBIND, S.A. produz o bem X, e que o vende num mercado que funciona 
segundo as hipóteses do modelo de concorrência perfeita. Esta empresa dispõe de uma tecnologia tal 
que, numa situação de curto prazo, para produzir o bem X, utiliza apenas um factor V, cujas quantidades 
são medidas em u.f. de V/semana. A empresa adquire as quantidades de factor de que necessita num 
mercado, também ele, de concorrência perfeita. 

A função de produção desta empresa é, no curto prazo, definida pela seguinte expressão: 
q v= ⋅5 0,4 ,  

em que q representa a quantidade produzida de bem X, medida em alqueires X/semana e v a quantidade de 
factor utilizada, medida no sistema de unidades já referido. 

a) Sabe-se que as condições que vigoram nos dois mercados são tais que o preço relativo do bem 
X, expresso em termos do factor V é de 2 u.f. V/alqueire X. Com esta informação pode, ou não, calcular a 
quantidade de factor V utilizada pela empresa de forma a maximizar o seu lucro? Se acha que sim, 
calcule-a justificando economicamente o que fizer. Caso contrário, diga qual a informação adicional 
necessária para fazê-lo, e como a utilizaria para determinar essa quantidade de factor. 

b) Considere, agora, a empresa INTERMIX, Lda. que se dedica também à produção e venda de bem 
X no mesmo mercado, mas que utiliza uma tecnologia diferente da utilizada pela empresa estudada na 
alínea anterior. Sabe-se que esta empresa, actuando de forma racional, para um preço de equilíbrio no 
mercado do bem X igual a 10 u.m./alqueire X e com o preço relativo considerado na alínea anterior, 
utiliza 5 u.f. V/semana. 
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Se souber que o preço do factor produtivo V aumentou de 0,75 u.m./u.f. V e que o preço de 
mercado do bem X subiu 15%, acha possível determinar a variação na quantidade de factor utilizada 
pela INTERMIX, Lda. que lhe permite, para estes novos preços, alcançar o lucro máximo? Se acha que 
sim, determine-a justificando os cálculos efectuados. Se acha que não, diga que informação teria de 
dispor adicionalmente para poder calcular essa variação, e como utilizar essa informação para o fazer. 

 

Conceitos para revisão 

1. Inputs intermédios. 

2. Inputs primários. 

3. Funções de produção de curto e longo prazo. 

4. Procura derivada de um factor. 

5. Função de produtividade marginal física de um factor produtivo. 

6. Função de produtividade marginal em valor de um factor produtivo. 

7. Comportamento do produtor individual relativamente à quantidade procurada de um factor em contexto 
de concorrência perfeita. 

8. Procura de mercado de um factor. 

9. Oferta de mercado de um factor produzido. 

10. Equilíbrio no mercado de um factor produzido em concorrência perfeita. 
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Capítulo 10 - O Mercado de Monopólio 
Enquadramento Teórico 

Se o modelo de concorrência perfeita é um marco importante na explicação do modo como 
funcionam alguns mercados, tivemos oportunidade de ver no capítulo 7 que os resultados obtidos 
dependem, em qualquer modelo, das hipóteses consideradas. Assim, nos casos em que as hipóteses da 
concorrência perfeita são violadas, será mais correcto utilizar um modelo de concorrência imperfeita para 
a explicação do funcionamento desses mercados. 

O modelo de monopólio é um dos inúmeros modelos de concorrência imperfeita que existem e 
constitui o exemplo extremo contrário ao modelo de concorrência perfeita, sendo, também ele, muito 
mais simples de estudar que os exemplos intermédios. Devido à natureza introdutória da matéria tratada 
neste livro, o modelo de monopólio será o único modelo de concorrência imperfeita a merecer estudo 
detalhado. 

1. Conceitos introdutórios 

Tal como nos três capítulos anteriores, apenas estudaremos o funcionamento do mercado de 
monopólio no curto prazo, deixando para estudo em fases mais avançadas, como também já foi referido, 
os outros períodos de análise. 

• Hipóteses básicas do mercado de monopólio: 

1. existe apenas um produtor do bem transaccionado, o bem X e muitos "pequenos" consumidores; 

2. qualquer comprador pode revender o bem X, adquirido ao monopolista123; 

3. não existem bens substitutos (pelo menos se existem são substitutos muito imperfeitos) do bem 
X; 

4. verificam-se todas as outras hipóteses postuladas para o mercado de concorrência perfeita. 

• Monopólio Natural: situação de monopólio que decorre de razões tecnológicas, ou seja, da 
impossibilidade técnica de, no curto prazo, poder instalar-se outro produtor no mercado. 

• Monopólio Legal: situação de monopólio que decorre de razões legais, ou seja, do impedimento 
jurídico de, no curto prazo, poder instalar-se outro produtor no mercado. 

• Função de Procura Enfrentada pelo Monopolista: dá-nos a quantidade de bem X que o 
monopolista espera conseguir vender no mercado, para cada nível do preço que anuncie. Refiram-se 
aqui quatro notas importantes: 

1. não nos tivemos que preocupar com este conceito no mercado de concorrência perfeita, visto que 
para cada produtor o preço era um dado, ou seja, cada produtor consegue sempre vender a 
quantidade que conseguir produzir, ao preço vigente, pois é muito pequeno face ao mercado. 

2. a procura dirigida a esta empresa monopolista corresponde à procura de mercado já que este 
produtor em estudo é o único; 

3. vamos supor, adicionalmente, que o monopolista tem informação perfeita e sem incerteza quanto 
ao comportamento dos consumidores, pelo que a quantidade (subjectiva) que o monopolista espera 
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conseguir vender, para um preço anunciado, é a mesma (objectiva) que os consumidores estão 
dispostos a comprar; 

4. do lado do monopolista, o que lhe interessa é saber que preço máximo poderá anunciar se quiser 
vender uma certa quantidade de bem X, pelo que a representação matemática da função de procura 
aparecerá invertida em relação à tradicional: 

 p p qd= a f  
em que p representa o preço do bem X, medido em u.m./u.f. X, q a quantidade de bem X, medida em 
u.f. X/u.t. e pd (.) a função de procura invertida enfrentada pelo monopolista. 

• Função de Receita Total: expressão matemática que nos dá a receita do produtor resultante da venda 
de uma dada quantidade do bem X - expressa em u.m./u.t.: 

 RT q p q p q qda f a f= =. .  

note-se que esta função é, pelos motivos apontados, diferente da apresentada no capítulo 8. 

• Função de Receita Marginal: expressão matemática a variação verificada na receita do produtor 
resultante de uma variação infinitesimal nas vendas do bem X - expressa em u.m./u.f. X: 

 RMg q dRT
dq

q d
dq

p q q dp
dq

q q p qd
d

da f a f a f a f a f= = = +. .  . 

 

2. O comportamento do produtor individual 

Tal como fizemos no modelo de concorrência perfeita, vamos supor que o monopolista deseja obter 
o lucro total máximo. Para isso, temos que saber qual será a quantidade que este deve produzir (e 
vender) para que, anunciando um determinado preço máximo que os consumidores estão dispostos a 
pagar por essa quantidade, ele maximize o seu lucro. Deixa-se ao leitor a exploração das diferenças entre 
os dois modelos. Vamos resolver matematicamente em dois passos: 

1º Passo: se o produtor tivesse que produzir algo (uma quantidade não nula), qual seria esta 
quantidade? Para resolvemos este problema vamos verificar as condições de máximo: 

 Condição de 1ª ordem: primeira derivada do lucro total nula: 

 
dLT
dq

q d
dq

RT q CT q d
dq

p q q d
dq

CV q CF

RMg q CMg q

da f a f a f a f a f
a f a f
= ⇔ − = ⇔ − + = ⇔

⇔ − − = ⇔

0 0 0

0 0

.
 

 ⇔ CMg q Rmg qa f a f=  . 

 Condição de 2ª ordem: segunda derivada do lucro total negativa: 

 

d LT
dq

q d
dq

d
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RT q d
dq

CT q dRMg
dq

q d
dq

CMg q

dRMg q
dq
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 ⇔ dCMg
dq

q dRMg
dq

qa f a f>  . 

2º Passo: será melhor para o produtor produzir uma quantidade não nula ou, simplesmente, não 
produzir nada? Este apenas tomará a decisão de produzir q se: 

 
LT q LT RT q CT q RT CT p q q CV q CF CF

p q q CV q p q CV q
q

d

d d

a f a f a f a f a f a f a f a f
a f a f a f a f
> ⇔ − > − ⇔ − − > − − ⇔

⇔ − > ⇔ > ⇔

0 0 0 0 0

0

.

.
 

 ⇔ p q CVMe qd a f a f>  . 

A quantidade de bem X (qs ) que o produtor em causa tem intenção de fornecer, anunciando o preço 
p qd sd i , será dada pelas seguintes condições: 

 
CMg q RMg q p q CVMe q dCMg

dq
q dRMg

dq
q

q p q CVMe q dCMg
dq

q dRMg
dq

q

s s d s s s s

s d s s s s

c h c h c h c h c h c h

c h c h c h c h

= ⇐ > ∧ >

= ⇐ < ∨ <0
 . 

Note-se, através da expressão acima apresentada, que não existe uma função de oferta para o 
monopolista, ao contrário do que acontecia para o produtor individual em concorrência perfeita. Ele não 
reage a um preço ditado pelo mercado, mas anuncia aquele que mais lhe convém para o seu objectivo de 
obtenção do máximo lucro possível. 

Com as hipóteses postuladas o par de valores para o preço anunciado pelo monopolista e para a 
quantidade por ele produzida (e vendida), correspondem aos valores de equilíbrio para o preço ( p*) e 
quantidade (Q*) no mercado do bem X, já que ao preço anunciado ( p*), os consumidores têm a intenção 
de adquirir Q*: 

 
Q Q p q

p p q

d s

d s

* *

*

= =

=

R
S|
T|

d i
d i

 . 

A situação de equilíbrio no mercado tem a seguinte representação gráfica, no caso especial em que o 
monopolista tem intenções de fornecer uma quantidade não nula e enfrenta uma função de procura linear: 
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O mercado de monopólio 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender as hipóteses básicas do modelo de mercado de monopólio. 

2. Compreender o modelo de mercado de monopólio como um dos modelos de concorrência 
imperfeita. 

3. Representar matemática e graficamente o equilíbrio neste tipo de mercado. 

4. Descrever as principais diferenças teóricas entre a natureza do equilíbrio do produtor em 
monopólio e em concorrência perfeita. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

  

Exercício 10.1.1. 

A Companhia de Volfrâmio da Nashlândia, S. A. (C.V.N.) é proprietária da única mina deste 
minério que existe no país. Sabe-se que o governo da Nashlândia, com vista à protecção da indústria 
nacional, proíbe a importação de volfrâmio. 

Um estudo feito pelo departamento de estudos económicos da empresa, chegou à conclusão de que 
o comportamento dos consumidores podia ser caracterizado por: 

• a procura de mercado pode ser representada por uma função linear;  

• para um preço de 300 games 124/kg volfrâmio os consumidores têm intenção de adquirir 14 
toneladas volfrâmio/semana; 

• por m3X/dia cada game/kg volfrâmio a mais no preço, a quantidade de volfrâmio que os 
consumidores desejam adquirir varia 28 kg volfrâmio/semana. 

a) Analise o mercado de volfrâmio da Nashlândia dividindo, nessa análise, o monopólio de origem 
natural do de origem legal. Diga, sucintamente, o que aconteceria nesse mercado se uma destas 
componentes deixasse de existir. 

b) Represente, matemática e graficamente, a procura defrontada por esta empresa. 

Considere o preço de 300 games/kg de volfrâmio. Vamos verificar o que acontece numa 
vizinhança da quantidade que os consumidores desejam adquirir para aquele preço anunciado. 

c) Será que a empresa pode esperar uma receita de 4,5 milhões games/semana ao anunciar o preço 
referido? Justifique cuidadosamente a sua resposta. 

d) Se a C.V.N. desejar produzir uma quantidade inferior em 100 kg volfrâmio/semana em relação à 
considerada na alínea anterior, o que acontece à receita total? 
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e) Represente graficamente, e o no mesmo gráfico que utilizou na alínea b), a receita marginal 
desta empresa. Aproveite essa representação para ilustrar a sua resposta à alínea anterior. 

f) Caso fosse objectivo da C.V.N. obter a receita total máxima do serviço que fornece, qual 
deveria ser o preço a anunciar? Que relação tem a sua resposta com o conceito de elasticidade já 
utilizado no âmbito deste livro? 

Conhece-se ainda a função de custos totais de curto prazo da empresa, e que é: 
CT q q q

= ⋅3524 + 86. +-5
3

2
3

, 

definida em milhares games/semana e onde q representa a quantidade de volfrâmio produzida, expressa 
em ton volfrâmio/semana. 

g) Calcule, agora, o lucro da C.V.N. que a empresa tem ao fornecer uma quantidade de 14 ton. 
volfrâmio/semana. 

h) A partir dos resultados que obteve na alínea f), calcule o lucro da C.V.N. numa situação em que a 
empresa obtém a receita total máxima. 

i) O que acontece ao lucro total se a empresa desejar produzir uma quantidade inferior em 100 kg 
volfrâmio/semana à considerada na alínea anterior? Justifique economicamente o resultado a que chegou. 

j) A produção considerada na alínea h) corresponde à situação em que a empresa obtém o seu lucro 
máximo? Se acha que sim, explique porquê. Se, pelo contrário, acha que não, diga qual será o preço a 
anunciar pela C.V.N. de forma a maximizar o seu lucro. 

k) Represente graficamente a solução a que chegou na alínea anterior. 

Suponha, agora, que o comportamento dos consumidores do bem fornecido por esta empresa se 
altera de forma a que a sua nova função de procura seja dada por: 

 q pd = ⋅30- 0,028 , 

onde as variáveis se encontram medidas segundo o sistema de unidades anteriormente utilizado e sendo 
esta expressão válida apenas para as zonas onde tem sentido económico. 

l) Qual será a atitude racional perante esta nova situação: deverá esta alterar o seu preço anunciado 
ou mantê-lo? Acompanhe a justificação económica de uma solução gráfica onde estão representados, 
também, os resultados a que chegou na alínea k). 

m) Apresente agora a solução matemática. 

Passemos agora a algumas alíneas um pouco mais difíceis. 

n) "Num mercado de monopólio, não podemos representar o comportamento do produtor através de 
uma curva de oferta, à semelhança do que fizemos no de concorrência perfeita." Justifique 
economicamente porque é verdadeira esta afirmação. 

Vamos supor que houve uma nova alteração no comportamento dos consumidores de volfrâmio da 
Nashlândia. A nova função de procura de mercado é conhecida pela C.V.N. mas, por razões estratégicas 
inerentes à própria empresa, não a revela. 

Uma revista da especialidade pretende fazer um estudo sobre as condições do mercado de 
volfrâmio, mas, não conhecendo a função de procura de mercado, sabe apenas que: 
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• qualquer que seja a quantidade adquirida que consideremos, um aumento do preço anunciado em 
3% conduz a uma redução de 4,5% na quantidade de volfrâmio que os consumidores desejam 
adquirir; 

• o preço anunciado pela C.V.N., e que maximiza o seu lucro na presente situação, é de 186 
games/kg volfrâmio. 

o) Qual será a quantidade óptima produzida pela empresa. Justifique cuidadosamente o seu 
raciocínio. 

Exercício 10.1.2. 

Retomemos alguns dados referentes à empresa Zé & Zé, Lda. que utilizámos nos exercícios 8.1.1., 
8.2.1. e 8.2.3. 

As 1741 empresas que se dedicavam à produção de amêijoa (incluindo a Zé & Zé, Lda.), foram 
adquiridas por um grupo de accionistas que formaram uma sociedade, a Bulhão Pato, S.A., de forma a 
que, agrupando todas elas, fosse a única a actuar no mercado da amêijoa considerado. 

Em relação ao funcionamento dessa nova sociedade sabe-se que, no curto prazo, se mantiveram 
todas as condições de produção e mercado de factores que caracterizavam a anterior situação (ver 
exercícios 8.2.1. e 8.2.3.). 

Suponha, para começar, que a administração da Bulhão Pato, S.A. tomava a decisão de produzir 
50.000 ton de amêijoa/ano. 

a) Qual seria o custo total que resultaria de uma decisão de produzir a totalidade dessa quantidade 
recorrendo apenas à Zé & Zé, Lda. e não produzindo nada nas outras fábricas? 

b) Encontre, agora, o custo total resultante de uma decisão de produzir as 50.000 ton de 
amêijoa/ano em 500 das fábricas da Bulhão Pato, S.A., em partes iguais para cada uma delas. 

Sabe-se que a decisão óptima de distribuição de uma produção q  pelas 1741 fábricas corresponde 
a produzir em cada uma delas a quantidade 125: 

 • qi  (com q qi
i

=
=
∑

1

1741

) tal que o custo marginal seja igual em todas as fábricas. 

c) A partir dos resultados obtidos nas alíneas anteriores, e para a produção dada, qual acha que 
deverá ser a decisão óptima de distribuição da produção pelas fábricas? 

d) Generalize o seu raciocínio para qualquer nível de produção e apresente a função de custos 
totais da Bulhão Pato, S.A. 

e) Calcule a função de custo marginal da Bulhão Pato, S.A. e represente-a graficamente. 

Em vez da função de procura utilizada no exercício 8.2.3. 126, o comportamento dos consumidores 
é caracterizado pela seguinte função: 

 Q
p

d =
×178 5 106

1,75

, , 

em que as variáveis estão medidas no sistema de unidades usado até agora e a expressão apenas é válida 
para as zonas onde tem sentido económico. 
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f) Calcule a função de receita marginal desta empresa e represente-a, juntamente com a função de 
procura, no mesmo gráfico que construiu na alínea anterior. 

g) Apresente, gráfica e matematicamente, a solução de equilíbrio para o mercado da amêijoa nesta 
nova situação. Antes de responder à questão comece por interpretar o que se entende por solução de 
equilíbrio. 

Vamos agora proceder à comparação com os resultados a que chegámos num exercício semelhante 
ao 4.2.3. mas em que os resultados das alíneas d) a f) dependem da nova função de procura. Para efeitos 
deste exercício consideremos que obteve, nesse mercado de concorrência perfeita: 

• um preço de equilíbrio de 2 contos/kg de amêijoa; 

• uma quantidade transaccionada em equilíbrio de 53,1 milhares de toneladas amêijoa/ano para o 
conjunto das 1741 empresas a actuarem nesse mercado; 

• um lucro total dessas mesmas 1741 empresas (obtido como a soma de todos os lucros individuais 
numa situação de equilíbrio) de 20,7 milhões contos/ano. 

h) Compare, em relação às três variáveis apontadas acima, as situações de equilíbrio antes e 
depois da formação da Bulhão Pato, S.A. 

i) Comente a seguinte afirmação: "A formação de uma única empresa a actuar no mercado da 
amêijoa conduz à existência de maiores lucros na produção do bem em causa, mas implica a existência de 
um preço de equilíbrio mais elevado e, consequentemente, uma redução no consumo total do bem". 

A alínea que se segue é um pouco mais difícil pelo que é aconselhável a elaboração de um esquema 
de resposta prévio na sua feitura. 

j) A que se devem resultados de equilíbrio diferentes nos mercados de concorrência perfeita e de 
monopólio, tendo em conta que a tecnologia de produção, as condições de utilização dos factores e a 
procura de mercado, se mantiveram constantes? 

 

Exercícios resolvidos 

 

Exercício 10.1.3. 

Na República da Kafkónia existe uma única empresa que produz um bem material chamado 
Metamorphium. A importação desse bem é proibida pelas autoridades do país. 

A função de custos de curto prazo é dada pela seguinte expressão matemática: 

 CT q q q q( ) = + ⋅ − ⋅ +200 350 12,5
6

2
3

, 

e em que q representa a quantidade produzida de Metamorphium medida em m3  Metamorphium/ 
quinzena, e CT os custos totais expressos em Samsas/quinzena. 

A função de procura de mercado é dada pela expressão: 
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 Q pd = − + − ⋅3,75 15
4

4975 32 , 

para a(s) zona(s) em que tem significado económico, onde Qd  representa as intenções de aquisição de 
Metamorphium, medidas em m3  Metamorphium/quinzena e p o preço do bem, expresso em Samsa 
127/m3  Metamorphium. 

a) A partir dos dados que lhe são fornecidos ache a expressão matemática para a função de custo 
marginal e represente-a graficamente. 

b) Faça o mesmo que é pedido na alínea anterior, mas agora para a função de receita marginal 
subjacente à procura defrontada pela empresa e represente também, no mesmo gráfico, a própria função 
de procura. 

c) Num mercado de monopólio, e em princípio, existe equilíbrio no ponto em que o monopolista 
produz (e vende) uma quantidade tal que o seu custo marginal e a receita marginal se igualam. Calcule o 
preço e quantidade produzida numa tal situação. 

d) Calcule, agora, o lucro que a empresa retira da situação referida na alínea anterior. 

e) Qual seria o lucro que esta mesma empresa, e dadas as condições indicadas, auferiria se não 
produzisse nada? O que pode, então, concluir quanto à decisão racional de produção do monopolista? 

f) Tal como se fez no modelo de concorrência perfeita, tente generalizar o resultado que obteve, 
apresentando uma condição suficiente para que, numa situação de curto prazo, o monopolista prefira 
não produzir nada, ou seja, uma condição que caracterize o shut-down point (ponto de encerramento) 
do monopolista. 

 

Solução  
a) Como se sabe da teoria, a expressão matemática do custo marginal obtém-se a partir da 

primeira derivada da função de custo total já que, recorde-se, o custo marginal dá-nos a variação no 
custo total que é provocada por (ou deriva de) uma variação infinitesimal na quantidade produzida. 
Assim, temos: 

 CMg q dCT
dq

q q qb g b g= = − ⋅ +350 25
2

2

, 

que vem expresso em Samsa/m3  Metamorphium. A sua representação gráfica128 é apresentada no final 
desta solução. 

b) Em relação à receita marginal, sabemos que a sua expressão matemática é dada pela primeira 
derivada da função de receita total já que, recorde-se, a receita marginal dá-nos a variação na receita 
total que deriva de uma variação infinitesimal na quantidade produzida (que é, por hipótese, igual à 
vendida). Comecemos por expressar completamente a função de procura de mercado, tendo em conta o 
domínio económico para o preço: 

 

Q p p

p

d = − + ⋅ − ⋅ ⇐ ≤ ≤

⇐ >

R
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4

4975 32 0 155

0 155 .  
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Sabemos, para além disso, que a receita total de um produtor é uma função da quantidade 
procurada dirigida a esta empresa. Mas, como neste a empresa é a única a actuar no mercado temos: 

 RT q p Q p Q qd d d( ) . .= = c h . 

Para obtermos esta função de receita total, temos que obter a expressão analítica do preço que os 
compradores estão dispostos a pagar por uma dada quantidade de Metamorphium: 

 
Q p

p Q Q

d

d d

= − + ⋅ − ⋅ ⇔

⇔ = − −

3,75 15
4

4975 32

155
2

4 30
c h

,

 

e assim, a função de receita total é dada por:  

 RT Q Q
Q Q

d d
d d

( ) = ⋅ − −155
4 30

2 3c h c h
, 

sendo válida para quantidades positivas e não superiores a 64,54 m3  Metamorphium/quinzena. 

Podemos agora calcular a função de receita marginal, válida para qualquer quantidade pertencente 
ao intervalo 129 (0; 64,54): 

 RMg Q dRT
dQ

Q Q Q
d

d
d

d d

c h c h c h
= = − −155

2 10

2 .
 

c) Verifiquemos as condições de equilíbrio num mercado de monopólio: 

• condição de 1ª ordem: receita marginal igual ao custo marginal. Vamos obter a quantidade que 
maximiza o lucro do monopolista, tendo em conta que o total das intenções de venda no mercado 
são iguais às suas próprias intenções de venda (já que este é o único produtor) e que, em equilíbrio, 
as intenções totais de venda são iguais às intenções totais de compra: 

CMg q RMg Q

q Q
Q Q

q q q q

q q

d

s

s d

b g c h=

=

=

R
S
||

T
||

⇔ − ⋅ + = − − ⇔

⇔ ≈ ∨ =

350 25
2

155
2 10

10,83 m / quinzena 30 m / quinzena

2 2

3 3Metamorphium Metamorphium .

 

• condição de 2ª ordem: para que estejamos num ponto de maximização do lucro e não de 
minimização, tem de se verificar se a quantidade de equilíbrio se encontra na zona em que o valor 
da derivada do custo marginal é superior ao da derivada da receita marginal 130. Como podemos 
ver no gráfico abaixo apresentado, o custo marginal apresenta uma inclinação superior à da receita 
marginal para quantidades produzidas superiores a 20,4 m3  Metamorphium/quinzena. 

Assim, a quantidade produzida de cumpre as duas condições apresentadas será: 

 q*  = 30 m3  Metamorphium/quinzena, 

quantidade esta que só será aceite pela procura de mercado a um preço de: 

 p*  = 117,5 Samsas/m3  Metamorphium. 
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d) O lucro gerado pela produção (e venda) de uma quantidade de 30 m3  Metamorphium/quinzena 
será igual a: 

 L RT CT30 30 30  425b g b g b g= − = −  Samsas/quinzena. 

e) Se a empresa nada produzisse, teria uma receita nula bem como um custo variável nulo pelo que 
teria um lucro igual ao simétrico do seu custo fixo: 

 L RT CT CF CV CF0 0 0 0 0 200b g b g b g b g= − = − + = − = −  Samsas/quinzena. 

Verificado este facto, teria sido preferível à empresa não produzir nada no curto prazo, 
enfrentando assim o prejuízo gerado pelos custos fixos, do que estar a produzir os 30 m3  
Metamorphium/quinzena e não ter receitas para cobrir, sequer, os seus custos variáveis. 

f) Analisando matematicamente o raciocínio que desenvolvemos na alínea anterior, chegamos à 
conclusão que será preferível à empresa não produzir do que produzir q*  (a quantidade que iguala o 
custo marginal à receita marginal e se situa na intervalo em que o custo marginal é crescente), se o lucro 
de uma produção nula for superior ao gerado por q* , ou seja, se: 

 
L L q0b g c h> *

. 

Como já vimos, o primeiro membro da inequação é dado pelo simétrico do custo fixo, pelo que: 

 − > − ⇔ − > ⇔ >CF RT q CT q CT q CF RT q CV q RT q* * * * * *c h c h c h c h c h c h , 
dividindo ambos os membros da inequação por q*  (que, lembre-se, é uma quantidade não nula), obtemos, 
por fim, a condição suficiente que nos dá o shut-down point do monopolista: 

 CVMe q p qd* *c h c h> . 

Repare-se que esta é, à semelhança do estudado para os mercados de concorrência perfeita, uma 3ª 
condição que temos de verificar quando estudamos a decisão racional de produção de uma empresa em 
monopólio e que não considerámos ao resolver a alínea c), razão pela qual verificámos em e) não ser 
aquela a decisão óptima. Apresenta-se, de seguida, um gráfico ilustrativo dos vários aspectos referidos 
nesta resolução. 

Mercado de Metamorphium 
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Exercício 10.1.4.  

O mercado do bem M funciona em monopólio onde existe a possibilidade de revenda. Conhece-se 
a função de custos totais, de curto prazo, do monopolista que é dada por: 

 CT q q q q( ) .= + ⋅ − ⋅ +100 30 5
3

2
3

000 , 

onde q representa a quantidade produzida, medida em quilolitros (Kl) M/mês, e CT os custos totais, 
medidos em escudos/mês. 

Este produtor utiliza, no fabrico do bem M, dois factores: o factor F, que pode ser considerado fixo 
no curto prazo, e o factor V que pode ser considerado variável. 

Sabe-se, ainda, que dadas as condições de produção e a procura de mercado existente, se transac-
cionam, em equilíbrio, 30 Kl M/mês a um preço de 800$00/Kl M, e que a elasticidade da procura de 
mercado para esse preço assume um valor de – 4,7. 

a) Se o preço de F aumentar em 5% pode achar a nova solução de equilíbrio?  Se acha que o pode 
fazer, determine-a, apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário, acha que a 
informação de que dispõe é insuficiente, indique qual a informação adicional de que necessitaria, e como 
a utilizaria para calcular os novos preço e quantidade de equilíbrio no mercado do bem M. 

b) Se em vez da alteração indicada na alínea anterior, lhe for dito que, em relação à situação de equilíbrio 
referida na parte inicial, o rendimento de todos os consumidores aumentou de 3%, pode achar a nova 
solução de equilíbrio resultante desta alteração de rendimento? Se acha que o pode fazer, determine-a, 
apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário, acha que a informação de que dispõe é 
insuficiente, indique qual a informação adicional de que necessitaria e, justificando, como a utilizaria 
para calcular os novos preço e quantidade de equilíbrio no mercado do bem M. 

Solução 
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a) Sabemos que na situação inicial de equilíbrio foi obtida de forma a que o custo marginal 
igualasse a receita marginal, ou seja: 

 CMg q RMg q* * ,c h c h=  

e obtivemos como quantidade óptima a produzir q*  = 30 Kl M/mês. Nesta situação, o monopolista 
anuncia um preço de 800$00/Kl M, sendo este o preço que os consumidores do bem estão dispostos a 
pagar pela referida quantidade. 

Dado que o preço do factor fixo, no curto prazo, aumenta, teremos também um aumento na mesma 
proporção no custo fixo do monopolista que passará a ser de 105.000 escudos/mês. 

No entanto, esta alteração do custo fixo em nada afecta a função de custo marginal e assim, 
ceteris paribus, mesmo não conhecendo a função de procura de mercado, podemos concluir que a 
solução de equilíbrio não se altera em relação à situação inicial pelo que o monopolista deverá continuar 
a anunciar um preço de 800$00/Kl M para fornecer uma quantidade de 30 Kl M. 

 b) Sabemos que o rendimento de cada consumidor é uma das variáveis "escondidas" por detrás da 
sua função de procura de um determinado bem. A expressão para a procura de mercado que está 
subjacente à solução inicial de equilíbrio, que não conhecemos, é dada pela soma de todas as funções de 
procura individuais e, por esse motivo, depende dos valores das variáveis "escondidas" de cada 
consumidor. 

Sabemos que se estes valores se alterarem, a função de procura do consumidor i, expressa como 
q q pi

d
i
d= b g  para i = 1, ..., n, vai sofrer alguma alteração nos valores dos parâmetros da sua expressão 

analítica. 

Como não conhecemos as funções de comportamento dos consumidores que nos dão as intenções 
de aquisição de X pelo consumidor i, dados o preço de mercado e o seu rendimento (entre outras 
variáveis que admitimos não se modificarem e que representaremos pelo vector α i): 

 q g p yi
d

i i i= ; ; αb g , 
onde y i ni para 1, 2= , ...,  representa o rendimento do consumidor i, não podemos achar a nova função 
que expressa o comportamento do conjunto de todos os consumidores, e que seria dada por: 

 Q g p yd
i i i

i

n

=
=
∑ ; ; αb g

1

. 

Note-se que nem sequer temos qualquer razão para supor que os comportamentos de todos os 
consumidores são iguais pelo que, para podermos obter esta função de comportamento, teríamos que 
conhecer as n funções de comportamento individuais. Só então, e na posse dos novos valores dos 
rendimentos individuais poderíamos voltar a "esconder" todas as variáveis que não o preço de mercado e 
obter, assim, a nova função de procura de mercado: 

 Q g p y Q pd
i i i

i

n
d= =

=
∑ ; ; αd i b g

1

, 

onde a barra por cima das variáveis diz-nos que estamos a considerar constantes os seus valores. 
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Sem esta função de procura de mercado não podemos encontrar a função de procura defrontada 
pelo monopolista, tal como, sem esta última, a função de receita total e sem esta, a função de receita 
marginal. Assim, não conhecendo nós a função de receita marginal não a podemos concretizar a 
igualdade entre receita marginal e custo marginal e assim, obter a quantidade óptima produzida pelo 
monopolista e, através da curva de procura que este defronta, qual o preço que este deve anunciar de 
forma a obter o lucro máximo. 

 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

 

Exercício 10.1.5. 

Suponha que, no mercado do bem X, onde apenas existe um produtor desse bem, a curva de procura 
de mercado é dada pela expressão: 

 Q pd = ⋅22 - 0,1 , 

para o domínio onde esta tem sentido económico, e em que Qd  representa as intenções totais de 
aquisição do bem X, medidas em u.f. X/u.t. e p representa o preço do bem X, medido em u.m./u.f. X. 

a) Determine matemática e graficamente a curva de procura enfrentada pelo monopolista. 
Justifique cuidadosamente, e em termos económicos, todos os passos percorridos. 

b) Deduza matematicamente a expressão que nos dá a receita total do monopolista. O que 
diferencia esta expressão da despesa total dos consumidores na aquisição do bem X? 

c) Apresente, agora, a expressão matemática da receita marginal do monopolista e represente-a 
juntamente com o que fez na alínea a). 

d) Interprete economicamente a representação da alínea anterior. 

e) "Qualquer que seja a curva de procura enfrentada por um monopolista, um aumento 
infinitesimal da quantidade produzida conduz sempre a um aumento no mesmo montante na receita 
total." Comente esta afirmação. 

 

Exercício 10.1.6. 

Considere que o monopolista do exercício anterior tem uma função de custos totais de curto prazo 
dada por: 

 CT q q q= ⋅ ⋅3 2-12,5 + 70 + 600 , 

válida apenas para produções iguais ou inferiores a 12 u.f. X/u.t. e onde todas as variáveis se encontram 
expressas num sistema de unidades coerente com o do exercício anterior. 

a) Determine o nível de produção que permite ao monopolista obter um lucro máximo e represente 
graficamente essa situação. 
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b) Qual deverá ser o preço anunciado pelo monopolista, para o bem X, de modo a que possa 
encontrar-se nessa situação óptima? Justifique economicamente. 

c) Calcule o montante de lucro correspondente a essa situação de equilíbrio. 

d) Se o produtor desejar produzir uma quantidade um pouco menor ou maior de bem X, o que 
acontece ao lucro que calculou na alínea anterior? Justifique a sua resposta do ponto de vista económico e 
matemático. 

e) "A produção calculada na alínea a) permite alcançar um lucro máximo. Assim, o monopolista 
deveria anunciar um preço mais elevado (do que o da alínea b)) para o bem já que, em tal situação, a 
receita total seria maior e o custo total o mesmo." Concorda com a afirmação proferida? Justifique 
cuidadosamente a sua posição. 

f) Pode determinar matemática e graficamente a curva de oferta do bem X? Se acha que o pode 
fazer, apresente os seus resultados. Se acha que não, justifique economicamente as razões que o impedem 
de o fazer. 

Exercício 10.1.7.  

Suponha que um monopolista, que tem a função de custos dada por: 

 CT q q q= ⋅ − ⋅ + ⋅ +12 30 50 7003 2 , 

em que CT é o custo total de produção, medido em u.m./ano, e q é a quantidade produzida, medida em ton 
Y/ano, defronta um conjunto de consumidores do seu produto que, actuam de forma a que, para cada um 
deles o preço é um dado, e para os quais a procura de mercado é dada por: 

 Q p
= −15

30
, 

em que Q é a quantidade procurada do bem medida nas unidades acima indicadas e p é o preço desse bem 
medido em u.m./ton Y. 

Uma empresa internacional acha que este monopolista não está a explorar convenientemente o seu 
mercado e apresenta-lhe uma proposta de publicidade e marketing permanentes destinada a alterar os 
gostos dos consumidores, e assim a alterar as condições de procura de mercado. 

Essa proposta, com o custo de 40 u.m./ano, levará a que a qualquer preço a quantidade procurada 
no mercado aumente em 25%. 

O monopolista pode, naturalmente, aceitar ou rejeitar a proposta. Suponha que é o economista que 
o monopolista contrata para o aconselhar neste negócio. Explique, fundamentando, qual o conselho que 
daria ao monopolista (aceitar ou recusar a proposta, ou pedir mais elementos porque não dispõe dos 
necessários para avaliar a proposta)  apresentando e fundamentando cuidadosamente todos os cálculos 
que necessitar efectuar para o efeito. 

Exercício 10.1.8. 

Este exercício destina-se a avaliar o seu grau de compreensão e consolidação da matéria deste 
capítulo 10, pelo que não deverá ser feito antes de pelo menos ter resolvido algum dos anteriores. 
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Vão ser apresentadas algumas afirmações para as quais deverá discutir a sua veracidade, 
apresentando não só o seu valor lógico (que poderá ser "não existe informação suficiente"), como a 
justificação económica para tal escolha. 

a) A receita marginal, sendo uma receita, não pode, por razões económicas, apresentar um valor 
negativo. 

b) Numa situação de monopólio, o produtor pode fixar o preço e a quantidade produzida do bem. 

c) Ao contrário do mercado de concorrência perfeita, no mercado de monopólio o preço é 
anunciado por um dos intervenientes no mercado. 

d) Num mercado de monopólio não pode existir uma situação de prejuízo, no curto prazo. 

e) Numa situação de equilíbrio num mercado de monopólio, a receita total do monopolista é sempre 
superior à que existiria, em equilíbrio, se o mercado fosse de concorrência perfeita. 

f) Não existe situação de equilíbrio possível num mercado de monopólio para um bem cuja procura 
de mercado é totalmente rígida. 

g) Num determinado país, existe uma única empresa que produz um determinado bem. Existe 
possibilidade de revenda do bem e o Estado abstém-se de fazer qualquer intervenção no mercado desse 
bem. No entanto, o produtor não vai necessariamente comportar-se como um monopolista. 

h) Caso um monopolista produza uma quantidade tal que o seu custo marginal seja inferior ao seu 
custo variável médio, a sua atitude racional deverá ser, à semelhança de um produtor em concorrência 
perfeita, deixar de produzir o bem. 

 

Conceitos para revisão 

1. Monopólio legal. 

2. Monopólio natural. 

3. Função de procura enfrentada pelo monopolista. 

4. Função de receita total. 

5. Função de receita marginal. 

6. Função de custo marginal. 

7. Comportamento maximizador do lucro da empresa monopolista. 

8. Condições de equilíbrio num mercado de monopólio. 
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Capítulo 11 - A Medição de Agregados Económicos 
Enquadramento Teórico 
Damos agora início ao estudo da Macroeconomia. Esta segunda parte será dividida em três grupos 

de capítulos: nos capítulos 11 a 14 trataremos da medição da actividade económica agregada, nos 
capítulos 15 e 16 da forma como um desses agregados, o rendimento, está distribuído pelos agentes 
individuais e nos capítulos 17 a 20 introduziremos um modelo explicativo das intenções dos agentes 
agregados. 

Neste capítulo daremos uma visão geral da medição da actividade económica através de agregados 
e dos problemas de valorização que lhe estão subjacentes. Estudaremos ainda a valorização da actividade 
económica das empresas através do valor acrescentado. 

1. Conceitos introdutórios 

• Agregado Económico: variável económica que pretende representar, através de um mesmo valor 
escalar, um conjunto de variáveis que se podem considerar como possuindo uma mesma característica 
principal correspondendo às decisões de um agente agregado. Matematicamente, a construção de um 
agregado consiste na redução a um escalar - expresso num único sistema de unidades - da informação 
contida num vector.132 

Existem dois tipos de agregados, quanto à forma como é obtido o seu valor: 

1. os que podem ser obtidos segundo uma lógica de preço x quantidade; 

2. os que são obtidos através de operações algébricas envolvendo outros agregados. 

• Vector de Quantidades: vector contendo as quantidades de bens relevantes para um agregado A. 
Denominaremos por qt

A  o vector de quantidades relevantes para um agregado A, no período ou 
momento t:133 

 q t
A

A
t

n
A

t

q

q
=
L

N
MMM

O

Q
PPP

1

 134 

 e onde qi
A

t  (i = 1, ..., n) representa a quantidade de bem i no período ou momento t. 

• (Um) Sistema de Preços: vector contendo preços que valorizam os elementos de um vector de 
quantidades. Denominaremos por pk

A  o sistema de preços escolhido para a valorização de um 
agregado A, sistema este que utiliza os preços do período ou momento k:135 
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 e onde pi
A

k  (i = 1, ..., n) representa o preço no período ou momento k para o bem i. 

Este sistema de preços contém três tipos de preços que permitem valorizar as quantidades de bens 
do vector de quantidades atrás apresentado: 

1. os preços relevantes, para o agente agregado em causa, que realmente se verificaram para os bens 
e serviços mercantis que foram transaccionados no mercado; 
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2. os preços relevantes, para o agente agregado em causa, que se verificariam para os bens e 
serviços mercantis que não foram transaccionados no mercado; 

3. os custos unitários de produção dos serviços não mercantis a que estiveram sujeitos os agentes 
seus produtores (como é óbvio, estes serviços não passaram pelo mercado). 

Para um agregado A, do primeiro tipo, podemos expressar o seu valor no período ou momento t, 
utilizando o sistema de preços de k, como sendo: 

 v p qt
A k

k
A

t
A

i
A

k i
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n
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. .= =
=
∑p qc h
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 . 

• Valor do Agregado A a Preços Correntes: utilização do sistema de preços do período ou momento a 
que se refere o agregado, ou seja, t. Na nossa notação vt

A t( ) . 

• Valor do Agregado A a Preços Constantes de k: utilização do sistema de preços de um momento ou 
período k diferente daquele a que se refere o agregado, ou seja, t. Na nossa notação v k tt

A k( ) , ≠ . 

• Índice de Valor do Agregado A em t com Base em k: número índice que nos dá a evolução do valor 
do agregado A entre os momentos ou períodos k e t. Matematicamente, temos: 
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 ou seja, o rácio entre os valores do agregado em t e k, ambos a preços correntes. 

• Índice de Quantidades (ou Volume) do Agregado A em t com Base em k: número índice que 
pretende representar a evolução da componente de quantidades dos bens que compõem o agregado A 
entre os momentos ou períodos k e t. Matematicamente, temos: 
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 ou seja, o rácio entre os valores do agregado em t e k, ambos a preços constantes de k. Note-se, que 
podemos ver o índice de quantidades como uma média aritmética ponderada dos índices de 
quantidade de cada bem i em t, dados por q qi

A
t i

A
k , e em que as ponderações, γ i

A
k , são as proporções 

do peso do valor do bem i no total do valor dos bens em k. 

• Índice de Preços do Agregado A em t com Base em k: número índice que pretende representar a 
evolução da componente de preços dos bens que compõem o agregado A entre os momentos ou 
períodos k e t. Matematicamente, temos: 
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 ou seja, o rácio entre os valores do agregado em t, a preços correntes, e o seu valor em t, a preços 
constantes de k. Note-se, que podemos ver o índice de preços como uma média aritmética ponderada 
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dos índices de preços de cada bem i em t, dados por p pi
A

t i
A

k , e em que as ponderações, λ i
A

t , são as 
proporções do peso do valor do bem i no total do valor dos bens em t. 

Podemos deduzir uma relação existente entre estes três tipos de índices - todos são expressos como 
números puros - e que é dada por: 

 IV IP IQt
A k

t
A k

t
A k( ) ( ) ( ).=  . 

Como característica fundamental para os agregados do primeiro tipo, os que têm uma natureza de 
preços x quantidades, podemos deduzir uma propriedade fundamental para qualquer um destes índices, 
tendo em conta que são valores positivos que os constituem: 

 IV IP IQ At
A k

t
A k

t
A k( ) ( ) ( ), , ≥ ⇐ ∈0 Tipo 1 . 

2. Aplicação à medição do valor do património 

• Património (ou Capital Próprio) de um Agente: vector de quantidades contendo os direitos de 
propriedade de um agente, líquidos das obrigações para com outros agentes, num determinado 
momento t. Este é um vector de stocks que é dado por: 

 c d ot t t= −  

 em que dt  representa o vector contendo os direitos de propriedade do agente, também denominado 
por activo do agente, e em que ot  representa o vector contendo as suas obrigações para com outros 
agentes, também denominado por valor do passivo do agente. Note-se que este vector de 
"quantidades" ct  é artificial, já que alguns dos seus elementos podem ser negativos, representando 
obrigações superiores aos direitos sobre o bem i. 

Podemos obter o valor do património do agente no momento t utilizando o sistema de preços do 
momento k, expresso em unidades monetárias de k (u.m.k.), como: 

 CP A Pt
k

k
CP

t
CP

t
k

t
k( ) T ( ) ( ).= = −p cc h  

onde At
k

k
A

t
( ) T

.= p dc h  representa o valor do activo do agente e Pt
k

k
P

t
( ) T

.= p oc h  o do seu passivo, ambos 
expressos em u.m.k. Repare-se que este agregado CPt

k( )  não tem uma natureza de preços x quantidades, 
sendo uma diferença entre dois agregados desse primeiro tipo: A Pt

k
t

k( ) ( )e . Para este tipo de agregados, 
resultado de operações algébricas envolvendo outros agregados, apenas podemos dizer que: 

 IV IP IQ At
A k

t
A k

t
A k( ) ( ) ( ), , ∈ ⇐ ∈|R Tipo 2 , 

já que podemos encontrar valores negativos (a preços correntes e constantes), em qualquer dos períodos 
utilizados, t e k. 

3. Valorização da actividade produtiva das empresas 

• Valor Acrescentado pela Empresa j (no Período t): valor criado pela empresa j (no período t) na 
produção de bens e serviços - é um fluxo integrado expresso em u.m138. Matematicamente podemos 
expressar este valor criado como: 

 VA v vt
j

t
OUT j

t
II j( ) ( ) ( )

= −  , 
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 em que vt
OUT j( )  representa o valor dos outputs (ou vendas) da empresa j e vt

II j( )  o valor dos seus inputs 
intermédios, ou seja, o valor das suas compras de inputs a outras empresas, utilizados na produção do 
output. 

• Amortizações (Económicas139) da Empresa j (no Período t): valor do desgaste real dos bens de 
capital fixo propriedade da empresa j - é um fluxo integrado expresso em u.m. que notaremos por 
Amt

j( ) . 

• Valorização em Termos Brutos: medição de um agregado ignorando o desgaste do capital fixo. 
Normalmente utiliza-se a adição da letra "B" ao conceito para identificar este tipo de valorização. 

• Valorização em Termos Líquidos: medição de um agregado tendo em conta que o desgaste do 
capital fixo não constitui valor gerado no processo produtivo, pelo que deve ser abatido aos valores 
brutos. Normalmente utiliza-se a adição da letra "L" ao conceito para identificar este tipo de 
valorização. Tomando como exemplo o valor acrescentado temos: 

 VAL VAB Amt
j

t
j

t
j( ) ( ) ( )= −  . 

• Impostos Directos: impostos que incidem sobre os rendimentos dos agentes gerados pela actividade 
produtiva140. 

• Impostos Indirectos: impostos que incidem sobre o valor das vendas das empresas, afectando os seus 
preços. Estes impostos dividem-se em dois tipos: 

1. os dedutíveis (ou IVA) - aqueles em que o agente que os paga tem o direito ao seu reembolso 
por parte do Estado, no caso de ser uma empresa; 

2. os não dedutíveis - aqueles em que nenhum agente tem direito ao seu reembolso141. 

• Subsídios à Produção: valores atribuídos pelo Estado às empresas pela produção de determinados 
bens ou serviços, afectando os seus preços. Estes subsídios podem ser vistos como impostos 
indirectos não dedutíveis negativos, pelo que nos referiremos, a partir de agora, à Tributação 
Indirecta (não dedutível) Líquida (TIL) como o resultado da diferença entre o valor dos impostos 
indirectos não dedutíveis e dos subsídios sobre um determinado bem (ou conjunto de bens). 

Como os agentes são afectados  de forma diferente pelo sistema de tributação indirecta, quando 
adquirem bens e serviços, temos várias formas de valorizar o valor acrescentado por uma empresa: 

• Valorização ao Custo de Factores (cf): medição do valor criado por uma empresa na produção de 
bens e serviços, do ponto de vista da própria empresa, ou seja, em que o valor dos seus outputs não 
considera quaisquer impostos indirectos (são receitas do Estado e não suas) e as compras seus inputs 
consideram apenas os impostos não dedutíveis (já que pode reaver o IVA). Assim, temos: 

 VAcf v vt
j

t
OUT

t
II( ) ( ) ( )= ∧ − ∧s / IVA  s / TIL s / IVA  c / TIL  . 

• Valorização a Preços de Mercado (pm): medição do valor criado por uma empresa na produção de 
bens e serviços, do ponto de vista de outra empresa que lhe adquire os seus bens e serviços, ou seja, 
em que o valor dos seus outputs considera o valor dos impostos indirectos não dedutíveis (ao comprar 
os bens, esta empresa não pode deduzir estes impostos, mas pode deduzir o IVA, visto que é uma 
empresa),  e as compras dos inputs consideram apenas os impostos não dedutíveis (já que se tivesse 
que ser ele a produzir esses bens, poderia deduzir o IVA). Assim, temos: 

 VApm v vt
j

t
OUT

t
II( ) ( ) ( )= ∧ − ∧s / IVA  c / TIL s / IVA  c / TIL  . 
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• Valorização no Consumidor Final (pm* ): medição do valor criado por uma empresa na produção de 
bens e serviços, do ponto de vista do consumidor final dos seus bens e serviços, ou seja, em que o 
valor dos seus outputs considera todos impostos indirectos que sobre eles incidem (o consumidor final 
nada pode deduzir), assim como as compras seus inputs (já que se tivesse de produzir, ele mesmo, 
esses bens, também não poderia deduzir nenhum tipo de imposto). Assim, temos: 

 VApm v vt
j

t
OUT

t
II*( ) ( ) ( )= ∧ − ∧c / IVA  c / TIL c / IVA  c / TIL  . 

• Remunerações na Empresa j: custo, para a empresa j, da utilização dos serviços do factor produtivo 
trabalho contratado sob a forma de trabalho por conta de outrem. Note-se que: 

 Remt
(j)

t
(j)

t
(j)= +Sal CPSS  

 este agregado inclui não só os salários brutos dos trabalhadores por conta desta empresa (Salt
(j)) como 

as contribuições patronais que a empresa paga para a Segurança Social (CPSSt
(j)). 

• Excedente de Exploração na Empresa j: valor gerado na empresa que não é atribuível à utilização 
dos serviços do factor produtivo trabalho contratado sob a forma de trabalho por conta de outrem e 
sim à utilização de outros factores. Podemos expressar este agregado de forma bruta ou líquida e 
calculando os seus valores como: 

 EBE VABcf ELE VALcft
j

t
j

t
j

t
j

t
j

t
j( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )= − ∧ = −Rem Rem  . 

 

A Medição de Agregados Económicos 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender o conceito de valorização de um agregado económico a preços correntes e a preços 
constantes. 

2. Compreender e utilizar os dados para calcular índices de quantidade, preço e valor associados à 
valorização de um agregado económico. 

3. Aplicar os conceitos de valorização dos agregados económicos ao caso do património de um 
agente. 

4. Compreender e utilizar as diferentes ópticas de valorização da actividade produtiva das empresas. 

5. Verificar a importância do sistema de tributação indirecta nas diferentes valorizações da 
actividade produtiva das empresas. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 
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Exercício 11.1.1. 

A empresa Compodoce, Ld.ª dedica-se à produção de compota de morango. No final do mês de 
Fevereiro de 1996, a situação patrimonial desta empresa, expressa em termos físicos podia ser 
representada pelos seguintes bens nas seguintes quantidades: 

 
Bem patrimonial Quantidade 

em 96/02/29 
Unidades 

Dinheiro em cofre 750 contos; 

Dívida por empréstimo obtido em 95/1/25 no Banco 
Gouveia, por 2 anos e a uma taxa de juro fixa anual de 9% 

13.728 contos; 

Computadores XPTO-45 adquiridos em Novembro de 95 1 unidade; 

Computadores XPTO-45 adquiridos em Janeiro de 96 1 unidade; 

Empréstimo de morangos pelo grossista José Almeida em 
Outubro de 94, para fazer face a uma falta em armazém 

150 kg; 

Embalagens de plástico para compota 2000 unidades; 

Dívida por empréstimo obtido em 94/7/7 ao Werkbank, por 
5 anos e a uma taxa de juro variável que foi, em 94, de 
7,3% 

2500 marcos 
alemães (DM); 

Morangos existentes em armazém 100 kg; 

Máquina de fabrico e embalagem da compota adquirida em 
Setembro de 1969 

1 unidade; 

Depósito à ordem no Banco Gouveia 6219 contos; 

Açúcar existente em armazém 170 kg; 

Depósito à ordem no Werkbank 2136 DM. 

A respeito destes bens sabe-se ainda que: 

• os computadores têm uma duração estimada de 25.000 horas e só irão entrar ao activo em Abril de 
1996, altura em que estará instalado o software necessário. O preço do computador adquirido em 
Novembro de 95 é 425.000$00 e em qualquer dos casos é utilizado um regime fiscal de 
amortizações constantes ao longo de 4 anos; 

• a máquina, quando foi adquirida, tinha uma vida útil estimada de 50.000 horas. Até ao dia 1 de 
Março de 1996 tinha sido utilizada durante 48.400 horas. Esta foi adquirida por um valor de 7.200 
contos e foi utilizado um regime de amortizações fiscais constantes ao longo de 25 anos. 

a) Justifique economicamente porque é que não lhe é possível calcular o valor patrimonial (ou 
Capital Próprio) da Compodoce, Ldª. em 29 de Fevereiro de 1996? Diga qual é a informação de que 
necessitaria para o fazer e como a utilizaria. 

Para além da informação que lhe foi fornecida na alínea anterior, conhece-se ainda a seguinte, 
referente ao mesmo dia de Fevereiro: 
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1) Preços dos bens: 

• morangos: 350$00 cada kg; 

• açúcar: 150$00 cada kg; 

• computadores XPTO-45: 207.000$00 por unidade; 

• uma máquina de confecção e embalagem de compota com características técnicas semelhantes às 
da utilizada pela empresa: 200.000 contos; 

• por cada embalagem de plástico para compota o seu vendedor obtém 12$50. Sabe-se ainda que, 
as autoridades fazem incidir um imposto indirecto não dedutível sobre este tipo de embalagens de 
forma a desincentivar o seu uso pelo impacto ambiental que têm. Este imposto incide com uma taxa de 
60% sobre o preço relevante para o vendedor das embalagens. 

2) Informação financeira do Banco Gouveia: 

• taxa de câmbio do DM: 103$60; 

• taxa de juro dos Bilhetes do Tesouro (BT): 8,4% ao ano. 

b) Calcule o valor patrimonial da máquina de confecção e embalagem da Compodoce, Ld.ª no 
final de Fevereiro. Justifique economicamente o resultado que obteve. O que pode dizer em relação à 
diferença entre os conceitos económico e fiscal de amortizações? 

c) Calcule agora o valor do património da Compodoce, Ld.ª no dia 29 de Fevereiro de 1996. 
Tenha o cuidado de referir o sistema de valorização que utilizou. 

d) Se lhe fosse dito que o valor do activo desta empresa calculado da mesma forma que fez na 
alínea anterior era de 5159 contos em 28 de Fevereiro de 1987, será lícito dizer que o seu valor 
económico é mais elevado em 1996? Justifique cuidadosamente. 

Em 30 de Novembro de 1995 verificavam-se os seguintes preços (para bens em primeira mão) e 
informação financeira: 

 102$10/DM; 

346$00/kg de morangos; 

149$00/kg de açúcar; 

15$00/embalagem de plástico;142 

425.000$00/computador XPTO-45; 

184.210 contos/máquina de 
confecção e embalagem. 

Sabe-se ainda que a máquina de confecção e embalagem tinha tido uma utilização de 48.100 horas 
até ao final do mês de Novembro de 95. 
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e) Calcule os valores a preços constantes, para 29 de Fevereiro de 1996 e tomando como base o 
dia 30 de Novembro de 1995, para o activo, passivo e Capital Próprio da Compodoce, Ldª. 

f) Calcule agora os índices de preços para o activo e passivo da empresa em 29 de Fevereiro de 
1996 e com base em 30 de Novembro de 1995. 

g) Calcule um índice de preços, para o mesmo momento e com a mesma base, para o agregado 
Capital Próprio. Poderá também fazer uma interpretação deste como aquela que fez para o activo e 
passivo? Justifique a sua resposta. 

Conhecem-se as quantidades de bens patrimoniais da Compodoce, Ld.ª existentes no dia 30 de 
Novembro de 1995, e que são dadas pelo seguinte quadro: 

Bem patrimonial Quantidade 
em 95/11/30 

Unidades 

Dinheiro em cofre 1500 contos; 

Dívida por empréstimo obtido em 94/6/2 no Banco 
Gouveia, por 6 meses e a uma taxa de juro fixa anual de 
9,2% 

13.750 contos; 

Computadores XPTO-45 adquiridos em Novembro de 95 1 unidade; 

Empréstimo de morangos pelo grossista José Almeida em 
Outubro de 95, para fazer face a uma falta em armazém 

200 kg; 

Embalagens de plástico para compota 3000 unidades; 

Dívida por empréstimo obtido em 94/7/7 ao Werkbank, por 
5 anos e a uma taxa de juro variável que foi, em 94, de 
7,3% 

15.000 DM; 

Morangos existentes em armazém 430 kg; 

Máquina de fabrico e embalagem da compota adquirida em 
Setembro de 1969 

1 unidade; 

Depósito à ordem no Banco Gouveia 5000 contos; 

Açúcar existente em armazém 450 kg; 

Depósito à ordem no Werkbank 12.500 DM. 

h) Apresente um quadro com os índices de volume para os três agregados estudados anteriormente, 
para o mesmo momento e utilizando a mesma base. Interprete-os economicamente. 

i) Faça o mesmo que na alínea anterior mas agora para os índices de valor. 

Passemos agora a algumas alíneas mais complexas. 

j) Uma outra empresa que se dedica à mesma actividade, a Sócompota, S.A., registou quer em 
Novembro de 1995, quer em Fevereiro de 1996, uma estrutura patrimonial idêntica à da Compodoce, 
Ldª., apesar de apresentar um valor patrimonial substancialmente maior que era, a preços correntes de 
29 de Fevereiro de 1996, de 1500 contos. Pode determinar o valor patrimonial desta empresa em 30 de 
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Novembro de 1995 e a preços correntes? Se acha que sim, determine-o justificando económica e 
matematicamente. Se acha que não justifique e indique a informação adicional que necessitaria. 

k) Sabendo que o valor do activo da Sócompota, S.A. era, a preços correntes, de 339.658 contos 
em 29 de Fevereiro de 1996, e que a evolução do índice de preços deste agregado apresentou taxas de 
crescimento iguais em todos os meses de Novembro de 1995 e Fevereiro de 1996, calcule o valor do 
activo desta empresa no final de Fevereiro, mas a preços constantes do final de Janeiro de 1996. 

Exercício 11.1.2. 

Considere os seguintes dados sobre a actividade económica produtiva de uma determinada empresa, 
a Labels Portuguesa, S.A., que se dedica ao fabrico de etiquetas autocolantes. Esta empresa tem como 
clientes outras empresas e também utilizadores finais dos produtos que fabrica. Todos os dados listados 
a seguir, respeitantes a valores, encontram-se expressos em milhares de contos e referem-se ao ano de 
1995: 

• o valor das compras efectuadas de matérias primas, incluindo impostos indirectos não dedutíveis, 
mas excluíndo o IVA foi 15.000; 

• o valor do IVA facturado sobre as compras de matérias primas foi 2550; 

• valor de serviços comprados a outras empresas exigidos pela produção, 4500; 

• valor do IVA facturado pela compra de serviços de terceiros, 765; 

• valor dos salários brutos auferidos pelos trabalhadores, 12.000, que incluem 1320 de encargos 
com a Segurança Social suportados pelos trabalhadores;  

• valor dos encargos com a Segurança Social suportados pela empresa, 2940; 

• valor das vendas, sem a inclusão de quaisquer impostos indirectos, 42.000; 

• valor dos impostos indirectos líquidos sobre as vendas, excluíndo o IVA, 1800; 

• valor do IVA facturado sobre as vendas, 7446; 

• valor das amortizações fiscais, 4100; 

• valor do IRC e outros impostos sobre lucros, 900; 

• a taxa única de IRS pago por trabalhadores por conta de outrem é 20% sobre o respectivo 
rendimento do trabalho; 

• valor do lucro distribuído aos accionistas (dividendos) da empresa (admitindo que esta se trata, 
juridicamente, de uma sociedade anónima), 1250. 

Perante os dados que lhe são apresentados, relativos a esta empresa, responda às seguintes questões, 
tendo sempre os cuidados de justificar teoricamente o conteúdo das variáveis cujo valor lhe é pedido e 
de seleccionar a informação estritamente necessária para responder às perguntas. 

a) Determine o valor economicamente relevante das vendas de produtos desta empresa, no 
período considerado, e na óptica da própria empresa que os produz. 
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b) Calcule o valor das compras de inputs intermédios neste período, começando por explicar no 
que consiste economicamente o conceito de input intermédio, feito pela Labels Portuguesa, S.A. a outras 
empresas destinados a ser incorporados na produção. Admita que se está a valorizar esses inputs segundo 
a óptica da própria empresa. Justifique todos os passos do seu raciocínio para obter o valor 
economicamente relevante relativamente ao que é pedido. Tenha particular atenção às implicações que 
o sistema de tributação indirecta sobre os produtos tem na valorização da actividade produtiva. 

c) Com a informação disponível é possível afirmar que estamos perante um sistema de IVA em que 
a taxa de imposição respectiva é única? Justifique a sua posição. No caso de admitir que essa taxa é 
única, determina-a e justifique economicamente os cálculos que efectuar. 

d) A partir da informação que obteve nas alíneas precedentes, determine o valor economicamente 
relevante do VAB (Valor Acrescentado Bruto) na óptica da própria empresa, conferindo-lhe o nome 
pelo qual é normalmente conhecido em Economia e comente a razão de ser dessa denominação. 

e) Suponha agora que se quer valorizar a actividade produtiva da Labels Portuguesa S.A, mas na 
óptica do adquirente, admitindo que este adquirente é uma outra empresa e que, portanto, de acordo 
com a lógica de funcionamento do imposto indirecto IVA, esse adquirente tem possibilidade de deduzir o 
valor pago de IVA respeitante às compras de inputs efectuadas, destinados a incorporar a produção. De 
acordo com o que estudou sobre as diferentes ópticas de valorização da actividade produtiva das 
empresas, determine então o valor do VAB da Labels Portuguesa, S.A., quando avaliado por um 
adquirente que é outra empresa. Atribua ao VAB obtido o nome pelo qual é normalmente conhecido em 
Economia e comente a sua razão de ser. 

f) Suponha que se pretende valorizar a actividade produtiva desta empresa na óptica de um 
adquirente  final, isto é, de um consumidor final. Determine agora o valor do VAB seguindo o critério de 
valor economicamente relevante para este tipo de adquirente, justificando economicamente todas as 
parcelas que considera para o cálculo da variável pedida. 

g) Calcule o valor do IVA onerando os produtos produzidos pela empresa Labels Portuguesa, S.A., 
neste período. 

h) Comente, justificando, a validade económica da seguinte afirmação: "a existência de um sistema 
de imposição indirecta na economia representa uma das fontes de criação de valor, induzida pela 
actividade do conjunto dos agentes económicos produtores". 

Vamos agora olhar para o valor acrescentado pela actividade produtiva da empresa como 
rendimento gerado nessa actividade e distribuído aos proprietários dos factores produtivos primários 
utilizados no processo produtivo das empresas. 

i) Explicite o que, em termos técnicos e económicos, nos leva a distinguir entre inputs intermédios 
e inputs primários no processo produtivo de uma empresa. 

j) Determine o valor das Remunerações da Labels Portuguesa, S.A. neste período, no sentido 
técnico, isto é, tendo em conta os encargos gerais relativos ao factor trabalho que são suportados por 
esta empresa na sua actividade produtiva. 

Comment: Page: 215 
 Camarada: a luta continua, 
governo para a rua!!! 
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k) Determine o valor do Excedente Bruto de Exploração (EBE) da empresa, tendo o cuidado de 
justificar convenientemente os cálculos efectuados. 

l) Calcule o valor do VAL da empresa, igualmente nas diferentes ópticas que conhece para a sua 
valorização, repetindo os passos dados nas alíneas iniciais e caracterizando economicamente a diferença 
entre os conceitos de VAB e VAL na sua utilização para a medição da actividade económica das empresas. 

m) Determine o valor dos lucros retidos pela empresa no período, caso a informação disponível o 
permita e explicitando as hipóteses de que se servir para calcular esse valor. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 11.1.3. 

Suponha que está a estudar o esquema de valorização de uma empresa. Estude os efeitos das 
seguintes alterações fiscais no VABcf e no VABpm, supondo que se mantém o preço de venda 
economicamente relevante para a empresa e que as únicas alterações fiscais são as que constam do texto 
das perguntas. 

a) O imposto sobre o gasóleo, que é um input da empresa, passa a ser objecto de IVA em vez de, 
como até agora, ser objecto de um imposto não dedutível. A taxa deste imposto mantém-se constante. 

b) A taxa de IVA sobre produtos que são inputs da empresa sobe de um valor médio de 15% para 
um valor médio de 20%, mantendo-se em 15% a taxa média de IVA sobre os outputs da empresa. 

c) Os outputs dessa empresa, que eram destinados exclusivamente ao mercado interno, passam 
agora a ser totalmente destinados ao mercado externo, isto é, passam a ser totalmente exportados. 
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Solução 
a) O preço de venda economicamente relevante para a empresa é o preço de venda sem qualquer 

imposto indirecto, dedutível ou não dedutível. A empresa "cobra" o imposto na venda dos seus produtos 
mas entrega-o à Administração Fiscal: o imposto é uma receita do Estado. O preço de compra dos inputs 
intermédios que é economicamente relevante para a empresa não inclui os impostos indirectos dedutíveis 
(IVA) que sobre ele incidam, a empresa reaverá do Estado o valor desse imposto pago sobre os seus 
inputs. Mas o preço de compra relevante inclui os impostos indirectos não dedutíveis que sobre ele 
incidem, já que a empresa não será reembolsada do respectivo valor pelo Estado, constituindo esse 
imposto um custo para a empresa. 

Se em relação ao gasóleo, sobre o qual incidia um imposto não dedutível para a empresa, passa 
agora a incidir IVA, dedutível para a empresa. O preço do input economicamente relevante para a 
empresa baixa pelo montante do imposto inicialmente pago sobre o gasóleo e, portanto, o VABcf sobe. 
Como o sistema de tributação das vendas não se altera, não existe incidência sobre a diferença entre o 
VABcf e o VABpm. Mas como o VABcf aumentou, o VABpm aumentou nesse mesmo montante. 

b) O preço de compra dos inputs economicamente relevante para a empresa é o preço sem os 
impostos dedutíveis sobre esses inputs e, portanto, esse preço relevante não aumenta em resultado de um 
aumento da taxa de IVA sobre os inputs, ou seja, não há alteração do valor do VABcf. A diferença entre o 
VABpm e o VABcf depende exclusivamente dos impostos indirectos não dedutíveis que incidem sobre os 
outputs da empresa. Como esses impostos não se alteraram, por informação do próprio enunciado, não se 
altera a diferença entre o VABpm e o VABcf. Mas como o VABcf mantém-se constante, também o VABpm 
mantém-se com o mesmo valor relativamente à situação inicial. 

c) Se os outputs da empresa, que se destinavam inicialmente ao mercado interno (sobre os quais 
incidiriam impostos indirectos dedutíveis e/ou não dedutíveis) se destinarem à exportação, então não 
existirão quaisquer impostos indirectos sobre essas vendas.143 Como não existe, neste caso, alteração 
fiscal do lado dos inputs, o VABcf não se altera. Para a diferença entre o VABcf e o VABpm, podem 
considerar-se, designadamente, dois casos: 

1) existem impostos indirectos não dedutíveis sobre os outputs, quando dirigidos ao mercado 
interno, mas não quando dirigidos à exportação. Neste caso, a diferença entre o VABcf e o VABpm, 
agora que os produtos são totalmente exportados, diminui pelo valor desses impostos não 
dedutíveis, ou seja, o VABpm diminui; 

2) existe IVA sobre os outputs e não existem impostos não dedutíveis sobre esses outputs. Neste 
caso, o IVA que incide sobre as exportações passa a ser à taxa 0. No entanto, mesmo quando a 
produção desta empresa se destinava ao mercado interno incidindo sobre as respectivas vendas uma 
determinada taxa de IVA (diferente de 0), tal facto não alterava o valor do VABpm. 

Pode resumir-se este raciocínio verificando que o VABpm diminui pelo montante dos impostos 
específicos, não dedutíveis, que incidem sobre os outputs da empresa quando estes são vendidos no 
mercado nacional e que não incidem sobre esses produtos quando são exportados. 

Exercício 11.1.4. 

Considere a actividade produtiva da empresa Emax, com sede na capital da Criptolândia, no ano de 
1996. Resumida e agregadamente, a conta de exploração da empresa apresenta o seguinte aspecto, em 
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que os valores indicados são os relevantes para a empresa e encontram-se expressos em 103 u.m. da 
Criptolândia/ano: 

• compras a outras empresas, necessárias para a produção vendida   12.400 ; 

• vendas             34.000 ; 

• remunerações             15.600 . 

Suponha que é alterada a legislação sobre segurança social neste país, nos seguintes termos: 

• são mantidos os salários brutos dos trabalhadores por conta de outrem; 

• são reduzidas de 10% para 5% (do salário bruto) as contribuições dos trabalhadores por conta 
de outrem para o sistema de segurança social; 

• são aumentadas de 25 para 30% (do salário bruto) as contribuições patronais para o sistema de 
segurança social. 

Supondo que o sistema de fiscalidade indirecta não se altera e que, igualmente, não se alteram os 
preços que vigoram na economia, incluindo nesses preços o salário bruto, apresente uma quantificação 
dos efeitos sobre: 

a) o valor acrescentado bruto a custo de factores, VABcf ; 

b) o valor acrescentado bruto a preços de mercado, VABpm: 

c) as Remunerações; 

d) o excedente bruto de exploração, EBE 

dessa empresa. 

Se, para responder a esta pergunta necessitar de fazer hipóteses adicionais às que estão incorporadas 
no texto do enunciado, apresente-as concisamente, indicando porque delas necessita. 

Solução  
a) Se não se alteram nem os preços de venda nem o sistema de fiscalidade indirecta, necessa-

riamente não se altera nenhum dos conceitos do Valor Acrescentado: nem o valor acrescentado medido  
a custos de factores (VABcf) nem o valor acrescentado medido a preços de mercado (VABpm). 

A mudança na legislação sobre segurança social vai é alterar a repartição do VABcf entre 
Remunerações e Excedente Bruto de Exploração (EBE). Antes da modificação temos, exprimindo todos 
os valores em 106 u.m./ano: 

 VABcf = 34.000 - 12.400 = 21.600 . 

dos quais 15.600 correspondem as remunerações (dado do problema) e o restante (21.600 - 15.600 = 
6000) correspondem a EBE. 

b) Como já referimos na alínea anterior, o valor do VABpm não sofre qualquer alteração. 

c) As remunerações correspondem ao custo do trabalho visto pelo lado dos empregadores; 
vejamos o que é que esta alteração da legislação implica: 

• a redução da contribuição paga pelo trabalhador não afecta o custo do trabalho visto do lado do 
empregador, pois o salário bruto não se altera; 
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• o aumento da contribuição patronal de 25% para 30% altera o custo do trabalho visto pelo lado 
do empregador. O valor das remunerações, depois da alteração da legislação sobre segurança 
social, pode ser calculado assim: 

1) valor dos salários brutos antes da alteração da legislação sobre segurança social: 15.600 / 
(1 + 0,25) = 12.480 x 106  u.m./ano; 

2) valor dos salários brutos depois da alteração: não se alteram e mantêm-se em 12.480 x 106  
u.m./ano; 

3) valor das remunerações depois  da legislação sobre segurança social: 12.480 . (1 + 0,30) = 
16.224 x 106  u.m./ano. 

d) O valor do EBE depois da alteração da legislação sobre segurança social obtém-se a partir do 
valor do VABcf, que não mudou, retirando-lhe o novo valor das remunerações, tendo-se assim  21.600 - 
16.224 = 5376 x 106  u.m./ano. 

 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 11.1.5. 

É possível que exista um sistema de tributação indirecta tal que, para uma determinada empresa o 
VAPpm seja inferior ao VALcf? Se acha que pode existir, indique as características desse sistema fiscal 
na medida em que afecta a valorização da actividade produtiva dessa empresa ou, se acha que um tal 
sistema não pode existir, apresente a justificação da sua opinião. 

Exercício 11.1.6. 

Quais os efeitos de um agravamento dos direitos aduaneiros (impostos não dedutíveis sobre 
importações), que recaem sobre a importação de fibras têxteis, sobre o VABpm e o VABcf das indústrias 
do sector têxtil? Fundamente a sua resposta explicitando as hipóteses que fizer sobre os preços de venda 
das indústrias deste sector. Admita, adicionalmente, que os únicos impostos indirectos existentes na 
economia são constituídos por direitos aduaneiros. 
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Conceitos para revisão 

1. Agregado económico. 

2. Vector de quantidades 

3. Sistema de preços. 

4. Valorização de um agregado a preços correntes e a preços constantes. 

5. Índice de quantidade (ou volume) de um agregado. 

6. Índice de preços de um agregado. 

7.Índice de valor de um agregado. 

8. Património de um agente e problemas de valorização a ele associados. 

9. Valor acrescentado por uma empresa: valorização em termos brutos e em termos líquidos. 

10. Impostos indirectos, dedutíveis e não dedutíveis. 

11. Subsídios à produção. 

12. Impostos indirectos (não dedutíveis) líquidos (ou tributação indirecta líquida não dedutível). 

13. IVA - imposto (dedutível) sobre o valor acrescentado. 

14. Valorização do valor acrescentado das empresas a custo de factores, a preços de mercado e no 
consumidor final. 

15. Remunerações numa empresa. 

16. Excedente (bruto/ líquido) de Exploração numa empresa . 
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Capítulo 12 - Introdução à Contabilidade Nacional 
Enquadramento Teórico 
Depois de termos valorizado a actividade produtiva das empresas, recorrendo ao conceito de valor 

acrescentado, vamos mudar o nível de observação e passamos a olhar para uma economia, ou país, como 
uma unidade homogénea. 

Neste capítulo analisaremos, de uma forma introdutória, os conceitos de produto, despesa e 
rendimento, o seu modo de medição, bem como as relações existentes entre os seus valores. 

Nos próximos dois capítulos iremos aprofundar estas mesmas relações e introduziremos o Quadro 
de Entradas e Saídas como instrumento privilegiado de análise.  

1. Conceitos introdutórios 

• Período de Análise: intervalo de tempo que designaremos por t = τ τ0 1, , ou seja, é limitado pelos 
momentos τ 0  (momento inicial) e τ 1 (momento final). 

• Espaço de Análise: unidade geo-política onde tem lugar a actividade económica. Veremos, mais à 
frente, que teremos dois conceitos de espaço de análise. 

• Agentes Económicos Agregados: 

• as Famílias; 
• as Empresas; 
• o Estado (ou Administrações); 
• o Exterior. 

• Bens Intermédios: bens ou serviços que têm uma utilização intermédia, ou seja, são utilizados 
totalmente na produção de outros bens ou serviços, no período e no espaço de análise considerados 
para a economia nacional. 

• Bens Finais: bens ou serviços que têm uma utilização final, ou seja, não são utilizados totalmente 
para produzir outros bens ou serviços, no período ou no espaço de análise considerados para a 
economia nacional. 

A construção dos conceitos básicos a utilizar, irá obedecer a uma construção em puzzle a partir do 
preenchimento de três campos fundamentais: 
Tipo de agregado Espaço de análise Tratamento do desgaste do capital fixo144 

Quanto ao tipo de agregado iremos utilizar três conceitos básicos: 

• Produto: valor criado na produção de bens e serviços finais no período t. Corresponde à agregação 
dos valores acrescentados das empresas. 

• Despesa: valor gasto na aquisição de bens e serviços finais no período t. Corresponde à agregação dos 
diferentes tipos de despesa dos agentes agregados. 

• Rendimento: valor cuja geração é atribuível à aplicação de factores produtivos primários na produção 
de bens e serviços finais no período t. Corresponde à agregação dos diferentes tipos de rendimento 
dos agentes agregados proprietários de factores primários. 

Em relação do espaço de análise que consideramos para a economia nacional, temos de distinguir 
dois conceitos: 
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• Interno: qualificativo de um agregado que se refere à utilização, no período em estudo, de factores 
produtivos no território nacional, para a produção dos bens e serviços. 

• Nacional: qualificativo de um agregado que se refere à utilização, no período, de factores produtivos 
propriedade de agentes residentes no território nacional, para a produção145. 

Em relação ao tratamento do desgaste do capital fixo, este é, de uma forma geral, apenas 
explicitado para os conceitos de produto, apesar da sua aplicação ter lógica para os dois outros tipos de 
agregados básicos. São aqui utilizados os conceitos estudados no capítulo anterior: 

• Bruto: corresponde à valorização ignorando o efeito das amortizações. 

• Líquido: corresponde à valorização considerando explicitamente o efeito das amortizações. 

Assim, podemos construir dois exemplos de utilização desta metodologia: 

1. Produto Interno Bruto (PIB): valor criado na produção de bens e serviços finais no período t, 
por factores produtivos utilizado sobre o território nacional e ignorando o efeito das amortizações. 

2. Rendimento Nacional (RN) - conceito líquido: valor cuja geração é atribuível à aplicação de 
factores produtivos primários na produção de bens e serviços finais no período t, factores esses 
propriedade de agentes residentes no território nacional e onde se considera explicitamente o efeito 
do desgaste do capital fixo (como não fazendo parte do rendimento). 

2. O Produto 

Existe um ligação estreita entre este conceito e o de valor acrescentado. Como tivemos 
oportunidade de reparar, o sistema de imposição indirecta afecta a forma de medição do valor 
acrescentado, pelo que afectará, também, a forma de medir o produto. 

• Valorização do Produto ao Custo de Factores (cf): corresponde, tal como considerámos para o 
valor acrescentado, à óptica das empresas produtoras dos bens e serviços. 

Assim, temos os conceitos de Produto Interno (Bruto e Líquido) ao custo de factores: 

 PIBcf VABcf PILcf VALcft t
j

j

m

t t
j

j

m

≡ ∧ ≡
= =

∑ ∑( ) ( )

1 1

 

como a soma dos valores acrescentados das m empresas que produziram bens e serviços no território 
nacional no período t, visto da óptica das empresas produtoras. 

Podemos estabelecer uma relação entre ambas as formas de valorização no que respeita à forma de 
tratamento do desgaste do capital fixo: 

 PIBcf VABcf VALcf Am PILcf Amt t
j

j

m

t
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t
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m
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= =
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onde Amt  representa o valor total das amortizações na economia, no período t. 

• Valorização do Produto a Preços de Mercado (pm): corresponde, ao contrário do que considerámos 
para o valor acrescentado, à óptica do consumidor final dos bens e serviços146. 

Assim, temos os conceitos de Produto Interno Bruto a preços de mercado (podemos fazer o mesmo 
raciocínio para o conceito Líquido): 

 PIBpm VABpm TILTt t
j

t
IM

j

m

= +
=
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como a soma dos valores acrescentados das m empresas que produziram bens e serviços no território 
nacional no período t, visto da óptica dos consumidores finais, com o valor de TILTt

IM , a tributação 
indirecta líquida total sobre os bens e serviços importados. Esta variável contém: 

 TILT TIL IVAt
IM

t
IM

t
IM≡ +  

TILt
IM , o valor dos impostos indirectos líquidos não dedutíveis sobre os produtos importados e IVAt

IM , o 
valor do IVA onerando147 os produtos importados. 

Assim, temos uma relação entre os conceitos ao custo de factores e a preços de mercado: 

 PIBpm PIBcf TIL IVA TIL IVA PIBcf TIL IVA PIBcf TILTt t t
N

t
N

t
IM

t
IM

t t t t t= + + + + = + + = +c h c h b g  , 

onde TILt
N  representa o valor dos impostos indirectos líquidos não dedutíveis sobre os bens e serviços 

nacionais, IVAt
N  o valor do IVA onerando os bens e serviços nacionais, TILt  e IVAt  os seus valores para 

todos os bens e serviços e TILTt  o montante total de impostos indirectos líquidos. 

3. Produto e Despesa 

• Consumo Privado (dos residentes) (Ct ): valor dos bens e serviços mercantis que as famílias 
residentes adquirem no período t, com vista à satisfação directa das suas necessidades - é uma 
variável de fluxo integrado expressa em u.m. 

• Consumo Colectivo (Gt ): valor dos serviços não mercantis que o Estado fornece, e os outros agentes 
consomem,148 no período t - é uma variável de fluxo integrado expressa em u.m. 

• Formação Bruta149 de Capital Fixo (FBCFt ): valor dos novos bens de capital fixo que as empresas 
e as famílias adquirem no período t, com vista à produção de bens e serviços150 - é uma variável de 
fluxo integrado expressa em u.m. 

• Existências (ou Stocks) Iniciais (Stt
i): valor dos bens e serviços mercantis que foram deixados em 

armazém no final do período anterior (o período t - 1), para o início do período t (o momento τ 0 ), com 
vista à sua utilização neste último - é uma variável de stock expressa em u.m. 

• Existências (ou Stocks) Finais (Stt
f ): valor dos bens e serviços mercantis que são deixados em 

armazém no final do período t (o momento τ 1), com vista à sua utilização no período seguinte (o 
período t + 1) - é uma variável de stock expressa em u.m. 

• Exportações (dos residentes) ( Xt ): valor dos bens e serviços mercantis que são adquiridos aos 
residentes, no período t, por agentes não residentes no território nacional - é uma variável de fluxo 
integrado expressa em u.m. 

• Importações (dos residentes) ( IMt ): valor dos bens e serviços mercantis que são adquiridos, no 
período t, aos não residentes por agentes residentes no território nacional - é uma variável de fluxo 
integrado expressa em u.m. 

Podemos definir o valor dos empregos totais de bens e serviços no período t como: 

 EMP UBI C G FBCF St Xt t t t t t
f

t≡ + + + + +  , 
em que UBIt  é o valor da utilização de bens e serviços intermédios no período t, e podemos definir o 
valor dos recursos totais de bens e serviços no período t como: 

 REC DBI PIBpm St IMt t t t
i

t≡ + + +  , 
em que DBIt representa o valor da disponibilidade de bens e serviços intermédios no período t. 
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Vamos admitir que não existe desperdício151 e que, como provaremos nos dois capítulos seguintes, 
se verifica sempre a igualdade DBI UBIt t= . Vamos definir como Despesa Interna o seguinte agregado, 
que resulta de operações algébricas sobre outros: 

 DI C G I X IMt t t t t t≡ + + + −  , 
onde I FBCF St Stt t t

f
t
i≡ + −c h, nos dá um novo conceito a que chamaremos Investimento (Bruto), por 

variação de existências, ou de stocks, o fluxo integrado que resulta da diferença entre os dois stocks 
apresentados ∆St St Stt t

f
t
i≡ − . Podemos, então, deduzir a seguinte igualdade entre os valores de dois 

agregados fundamentais: 

 PIBpm DIt t=  . 

4. Produto e Rendimento 

• Remunerações dos Residentes (Remt
*): corresponde ao conceito de remunerações que analisámos no 

capítulo anterior (Remt
(j)), mas tendo em conta que, nas m empresas que actuam no território nacional, 

existem remunerações pagas a agentes não residentes e existem remunerações de residentes recebidas 
em empresas no exterior: 

 Rem Rem Remt
*

t
(j) Rem

t
Rem= + = +

=
∑
j

m

t tRX RX
1

, 

 em que RXt
Rem  representa o saldo (ou diferença) entre as remunerações pagas por empresas nacionais 

a não residentes e as pagas por empresas estrangeiras a residentes e Remt  o total das remunerações 
pagas pelas empresas nacionais. 

• Excedente Líquido de Exploração dos Residentes (ELEt
* ): tem uma interpretação análoga à das 

remunerações dos residentes, mas agora para os outros factores primários que não o trabalho por 
conta de outrem. Facilmente identificamos estas novas variáveis: 

 ELE ELE ELEt
*

t
(j) ELE

t
ELE= + = +

=
∑
j

m

t tRX RX
1

. 

• Saldo dos Rendimentos com o Exterior: diferença entre os rendimentos de factores enviados para o 
exterior (para os não residentes) e os vindos do exterior (para os residentes): 

 RX RX RXt t t≡ +Rem ELE  152. 
Com a definição de Rendimento Nacional que já explicitámos atrás, podemos verificar que: 

 RN ELEt ≡ +Remt
*

t
*  , 

Tendo em conta que podemos ter uma definição de valor acrescentado para os residentes, podemos 
obter um outro conceito de produto como: 

 PNLcf VALcf RXt t
j

j

m

t= +
=

∑ ( )

1

 , 

o que nos leva a uma outra igualdade de valores de agregados fundamentais: 

 RN PNLcft t=  . 

5. Poupança e Rendimento Disponível 

• Rendimento Disponível de um Agente i (Y (i)
d t ): valor que o agente i dispõe para a utilização em bens 

e serviços no período t, depois das operações de repartição com os outros agentes.153 
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• Poupança de um Agente i ( St
(i) ): parte do rendimento disponível do agente i que não é utilizada, no 

período t, na aquisição de bens e serviços. 

Considerando o conjunto formado pelos agentes famílias e empresas residentes, a que chamaremos 
sector privado, teremos a sua poupança (líquida) dada por: 

 S Y C RN ELE TR TDL Ct
p p

t t t t x p t t
( ) ( )

/≡ − = − + − −d
gc h d i  

onde ELEt
g  representa o excedente líquido de exploração que cabe ao Estado por deter participações em 

empresas, TRx p/  as transferências líquidas (diferença entre as recebidas e as enviadas) do exterior para os 
privados154 e TDLt  os impostos directos líquidos (ou seja, retiradas as transferências do Estado para os 
privados). 

Passando ao Estado (ou Administrações), temos que a sua poupança (líquida) é dada por: 

 S Y G ELE TR TTL Gt
g g

t t t x g t t
( ) ( )

/≡ − = + + −d
g d i  

onde TRx g/  as transferências líquidas (diferença entre as recebidas e as enviadas) do exterior para o 
Estado e TTL TDL TILTt t t≡ +  os impostos totais líquidos. 

Por último, para o Exterior, a sua poupança é dada por: 

 S Y X IM RX TR Xt
x x

t t t t x t
( ) ( )≡ − = + − −d b g  

onde TR TR TRx x p x g≡ +/ /  as transferências líquidas (diferença entre as recebidas e as enviadas) do 
exterior para os residentes. 

Se definirmos poupança líquida total como: 

 S S S St t
p

t
g

t
x≡ + +( ) ( ) ( )  

e Investimento Líquido como: 

 IL I Amt t t≡ −  , 
podemos encontrar outra igualdade entre estes dois agregados fundamentais: 

 S ILt t=  155. 
 

Introdução à Contabilidade Nacional  

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender os critérios que subjazem à construção dos diferentes agregados da contabilidade 
Nacional: o tipo de agregado, o espaço de análise e o tratamento quanto ao desgaste do capital fixo. 

2. Distinguir entre bens finais e bens intermédios 

3. Compreender o conceito de Produto nas suas diferentes ópticas valorização: custo de factores e 
preços de mercado. 

4. Relacionar os conceitos de Produto e Despesa e a identidade fundamental da Contabilidade que 
lhes está associada. 

5. Relacionar os conceitos de Produto e Rendimento. 
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6. Compreender os conceitos de Poupança e Rendimento Disponível aplicados aos diferentes 
agregados macroeconómicos.  

7. Compreender a identidade fundamental da Contabilidade Nacional entre Investimento e 
Poupança. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 12.1.1. 

Ervídia é uma região de um país chamado Xecitónia. Vamos estudar a actividade económica desta 
região no ano de 1996. Refira-se, como introdução, que o país a que pertence essa região não se encontra 
inserido em nenhum processo de integração económica com outros e que o seu sistema fiscal indirecto 
contempla a existência de IVA. No que diz respeito ao tratamento dado ao sistema de segurança social, 
este é semelhante ao dado em Portugal. É de salientar ainda que as autoridades regionais de Ervídia são 
responsáveis pelas suas receitas fiscais e pelo fornecimento de serviços não mercantis à sua população. 

Nessa região destacaremos três sectores de actividade para a análise que vamos efectuar: 

• os bens mercantis; 

• os serviços mercantis; 

• os serviços não mercantis. 

Conhece-se a seguinte informação geral em relação ao país e à região: 

• na economia da Xecitónia existe uma taxa de IVA única156 para todos os bens e serviços: 15%; 

• todas as importações são tributadas com direitos aduaneiros a uma taxa única: 10%; 

• contribuição patronal para a Segurança Social: 20% sobre o salário bruto dos TCO; 

• contribuição do trabalhador para a segurança social: 11% sobre o salário bruto dos TCO; 

• salário bruto praticado para os trabalhadores por conta de outrem (TCO) na região: 100 
Plins157/hora de trabalho. 

Em relação à actividade de produção de bens mercantis em 1996 e a preços correntes, 
conhecem-se os seguintes dados, expressos em milhares de Plins: 

• todos os bens mercantis utilizados para consumo intermédio são adquiridos fora da região; 

• valor das compras de serviços mercantis produzidos na região, sem considerar qualquer forma 
de tributação indirecta: 153; 

• valor das compras de inputs intermédios produzidos fora da região, mas dentro do país, sem 
considerar qualquer forma de tributação indirecta: 480; 

• valor das compras de inputs intermédios produzidos fora do país, sem considerar qualquer forma 
de tributação indirecta: 150; 

• valor das vendas, sem considerar qualquer forma de tributação indirecta: 4500; 
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• valor dos impostos indirectos não dedutíveis nas compras de inputs intermédios de origem 
nacional: 84; 

• valor dos subsídios nas compras de inputs intermédios de origem nacional: 142; 

• valor dos impostos indirectos não dedutíveis sobre os bens mercantis produzidos na região: 540. 

a) Calcule o valor acrescentado bruto pelas empresas produtoras de bens mercantis em Ervídia e 
durante o ano de 1996, segundo os três tipos de valorização distintos que aprendeu. 

Em relação às empresas produtoras de serviços mercantis em Ervídia, conhecem-se os seguintes 
dados: 

• utilização de trabalho por conta de outrem nas empresas produtoras de serviços mercantis: 
41.750 horas de trabalho; 

• valor da depreciação do capital fixo destas empresas: 195 mil Plins; 

• Excedente Líquido de Exploração: - 342 mil Plins; 

• valor dos subsídios dados pelas autoridades regionais à produção de serviços mercantis: 23 mil 
Plins. 

• não existem impostos indirectos não dedutíveis sobre este tipo de serviços. 

b) Faça o mesmo que na alínea a), mas desta vez para as empresas produtoras de serviços 
mercantis. 

Apresenta-se, agora, um quadro contendo informação económica para Ervídia durante o ano de 
1996 e a preços correntes (milhares de Plins): 
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Agregados Valores 

Consumo Privado 7866

Consumo Colectivo 3318

FLCF 3301

Amortizações 417

Variação de Existências 46

Vendas de bens e serviços destinadas ao resto de 
Xecitónia 

1219

Exportações (para o estrangeiro) 1679

Compras de bens e serviços ao resto de 
Xecitónia 

?

Importações (do estrangeiro) 3320

Impostos indirectos não dedutíveis líquidos de 
subsídios s/bens e serviços da região 

517

IVA onerando os produtos 1482

Impostos s/Importações ?

c) As entidades produtoras de serviços não mercantis adquiriram inputs intermédios no valor de 
1518 milhares de Plins (incluindo todos os impostos não dedutíveis para estas entidades). Calcule o valor 
do valor acrescentado ao custo de factores para estas entidades. 

d) Calcule agora os valores para o Produto Interno Bruto utilizando as ópticas do custo de 
factores e de preços de mercados. Porque é que o PIBpm não é igual à soma dos VABpm calculados 
anteriormente? 

e) Preencha os "buracos" do quadro anterior, justificando cuidadosamente os cálculos que 
efectuar. 

Tenha, agora, em conta a seguinte informação referente ainda a Ervídia no ano de 1996 e a preços 
correntes: 

Informação Valores Unidades 

Participação média das autoridades regionais em empresas 
privadas 

5 %; 

Transferências externas líquidas para as autoridades 
regionais 

- 1129 mil 
Plins; 

Remunerações 9210 mil 
Plins; 

Impostos directos 1972 mil 
Plins; 

Transferências das autoridades regionais para as famílias 200 mil 
Plins. 
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Na região de Ervídia, os lucros das empresas são totalmente distribuídos aos seus detentores. 

f) Calcule o valor da poupança bruta das autoridades regionais (note-se que é uma poupança do 
Estado, neste caso) no ano de 1996. 

g) Sabendo que a poupança externa desta região assumiu um valor de 3039 mil Plins, calcule o 
valor da poupança privada. 

Exercício 12.1.2. 

Cada uma das alíneas seguintes corresponde a uma afirmação que é verdadeira, incompleta ou 
falsa. Indique a veracidade da afirmação, justificando. Em qualquer dos casos, explicite 
convenientemente a fundamentação do seu raciocínio. 

a) Num sistema fiscal em que os impostos existentes sejam exclusivamente impostos directos, a 
diferença entre os valores do Produto Interno Bruto medido a preços de mercado (PIBpm) e o Produto 
Interno Bruto medido a custo de factores (PIBcf), é menor do que num sistema em que haja também 
impostos indirectos. 

b) Os rendimentos do trabalho por conta própria constituem uma parcela relativamente pequena da 
rubrica de Remunerações apresentada na Contabilidade Nacional. 

c) A FBCF nunca pode ser negativa, mas o investimento líquido pode ser negativo. 

d) Um aumento da tributação directa, compensado por uma diminuição da tributação indirecta de 
modo que as receitas fiscais se mantenham constantes, não altera nem o Produto Interno a custo de 
factores (PIBcf) nem o Produto Interno Bruto a preços de mercado (PIBpm). 

e) O aumento do preço internacional de um produto de que o país é o único fornecedor (vinho do 
Porto, como exemplo para o caso português) aumenta o PIB (quer o PIBcf quer o PIBpm) a preços 
correntes mas não aumenta o PIB (quer o PIBcf quer o PIBpm) a preços constantes. 

f) Sempre que se verifique que a poupança externa é nula, pode garantir-se que a diferença entre 
exportações e importações (dado pelo saldo da balança de bens e serviços) é nula. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 12.1.3. 

Suponha que em 1996, na Alfalândia, medida em 106 u.m./ano e a preços correntes, dispõe da 
seguinte informação macroeconómica: 

Consumo Privado 6000 ;

Consumo Colectivo 1400 ;

Investimento Bruto Total 2100 ;

Amortizações 550 ;

Saldo da Balança de Bens e Serviços 
que inclui o saldo dos rendimentos de 
factores  ( RX ) 

-1200 ; 
150 ;
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Impostos indirectos totais 850 ;

Impostos directos totais 700 ;

Subsídios à produção 120 ;

Transferências unilaterais privadas líquidas 
recebidas do exterior 

930 .

Dispõe-se ainda da seguinte informação adicional sobre a economia de Alfalândia, em que os 
valores numéricos estão expressos como números puros: 

Taxa de actividade da população 0,47 ;

Índice de repartição funcional do rendimento nacional 0,53 .

a) Baseado na informação apresentada, pede-se que calcule a criação de valor pela economia, 
nesse ano de 1996, que é devida ao uso do factor trabalho. Se acha que os elementos fornecidos lhe 
permitem calcular o que se pede, apresente, justificando, os cálculos que lhe permitem obter esse valor. 
Se, pelo contrário, acha que não dispõe de informação suficiente, indique qual a informação adicional de 
que necessitaria, e, justificando, como a utilizaria para o cálculo que lhe é pedido. 

b) Suponha que, adicionalmente aos dados que se encontram apresentados na introdução a esta 
pergunta, o Governo decidiu, através de uma empresa monopolista de importação de produtos petrolí-
feros, fazer, em 1996, uma importação estratégica (para constituição de uma reserva a ser utilizada em 
caso de conflito armado) de petróleo bruto, no quantitativo de 150.000 toneladas de petróleo bruto. 
Sabe-se ainda que: 

• essa importação é realizada ao preço CIF158 de 20 US$159/tonelada; 

• a taxa de câmbio é de 120 u.m. da Alfalândia/US$; 

• os direitos alfandegários são de 5% sobre esta importação; 

• dado o carácter estratégico do petróleo, o Governo isenta esta importação de IVA. 

Indique, justificando e apresentando os cálculos que forem necessários, as alterações que esta im-
portação estratégica introduz na igualdade contabilística entre o investimento e a poupança, tomando 
em consideração o efeito que eventualmente tenha sobre cada uma das suas componentes, quando esta 
igualdade está expressa na moeda da Alfalândia. 

Solução  

a) É obvio que não é possível responder ao que é pedido, pois seria necessário saber a parte do 
Rendimento Nacional (que podemos calcular com os elementos dados, como se fará a seguir) que é criada 
pelo trabalho. Mas só dispomos, através da repartição funcional do rendimento, da proporção que é criada 
pelo trabalho no regime de trabalho por conta de outrem. Não dispomos da proporção do valor criado na 
economia pelo uso dos factores primários que corresponde ao trabalho por conta própria. 

Suponhamos que nos era dada essa proporção, que notaremos por µ. 

Em primeiro lugar calcularíamos o Rendimento Nacional, através dos seguintes passos, que 
correspondem a aplicar conceitos e igualdades da Contabilidade Nacional: 

• Determinação da Despesa Nacional (em termos brutos):160 

 DNb  = C + G + I + Saldo da Balança de Bens e Serviços = 
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 = 6000 + 1400 + 2100 -1200 = 8300 × 106 u.m./ano. 

• Determinação do Rendimento Nacional: 

 RN = DNb  - Amortizações - Impostos Indirectos Totais + Subsídios à Produção =  

 = 8300 - 550 - 850 + 120 = 7020 × 106 u.m./ano. 

Em segundo lugar determinaria o valor criado pelo trabalho: 

• Valor criado pelo trabalho por conta de outrem: 

 Índice de repartição funcional do rendimento nacional × RN =  

 = 7020 × 0.53 = 3720,6 × 106 u.m./ano. 

• Valor criado pelo trabalho por conta própria: 

 Proporção do trabalho por conta própria no rendimento nacional × RN =  

 = 7020 × µ × 106 u.m./ano. 

• Valor total criado pelo trabalho: 

 Rem*  + Valor criado pelo trabalho por conta própria =  

 = 7020 × 0,53 + 7020 .  µ  = 7020 . ( 0,53 + µ) = 3720,6 + 7020 .µ × 106 u.m./ano. 

Vê-se assim que, se conhecêssemos o valor de µ, a proporção da criação de valor total feita pelos 
factores primários na economia que corresponde ao trabalho por conta própria, poder-se-ia  obter o 
que se pede, por substituição na expressão anterior. 

A informação adicional de que necessitaria para responder à pergunta era o valor de µ. Conhecido 
esse valor, e do modo indicado nesta resposta, seria possível calcular o que é pedido. 
b) Vejamos em primeiro lugar os valores "associados" a esta importação: 

Valor da importação, antes de impostos, medida em moeda de Alfalândia: 

 150.000 × 20 × 120 =360×106 u.m./ano. 

Valor dos impostos aduaneiros que incidem sobre esta importação: 

 0,05 × 360 = 18×106 u.m./ano. 

Sabemos que a igualdade entre a Poupança e o Investimento se escreve: 

 I S S Sp g x= + +  , 

em que I é o investimento, Sp é a poupança privada, Sg é a poupança do Estado e Sx é a poupança externa. 
O que nos interessa é ver como é que esta importação afecta cada um dos termos dessa identidade. 

Vejamos primeiro do lado do investimento. Esta importação, valorizada a preços de mercado, isto 
é, incluindo os impostos aduaneiros, corresponderá a um aumento das existências da economia. Ou 
seja, sendo a variação de existências uma componente do investimento, temos que teremos um aumento 
de investimento de: 

 360 + 18 = 378×106 u.m./ano. 
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Vejamos agora o que sucede do lado das poupanças. A poupança privada não é afectada, pois 
nenhuma das suas componentes é afectada por esta importação. 

A poupança do Estado aumenta no valor dos impostos aduaneiros, que correspondem a uma receita 
adicional para o sector público, ou seja, é aumentada em: 18 × 106 u.m./ano. 

A poupança externa aumenta pelo valor das importações, que correspondem a uma receita do 
sector exterior, medida ao preço relevante para o exterior, ou seja, sem a inclusão dos impostos 
aduaneiros; no nosso caso 360 × 106 u.m./ano. 

Vemos assim que a igualdade entre o Investimento e a Poupança se mantém, pois o aumento do 
investimento é exactamente igual à soma dos aumentos da poupança pública e da poupança externa. 

Exercício 12.1.4. 

Suponha que conhece para o país Ziluga, os seguintes valores referentes ao ano de 1996: 

Variável macroeconómica Valor em 1996 Índice de preços 

Consumo privado de residentes 12.000 1,45 ; 

Consumo colectivo 2400 1,30 ; 

Investimento bruto 3200 1,20 ; 

Formação bruta de capital fixo 3000 1,25 ; 

Amortizações 1000 1,15 ; 

Importações totais de bens e 
serviços 

7000 1,60 ; 

Exportações totais de bens e 
serviços 

5400 1,40 ; 

Saldo das transferências unilaterais 
privadas com o exterior 

2500 1,55 . 

em que os valores estão medidos, a preços correntes, em 109 zilu (a unidade monetária de Ziluga) e em 
que os índices de preços são números absolutos com a base no ano de 1991. 

a) Determine, medido na mesma base de 1991, o índice de preços do PILpm (Produto Interno 
Líquido a preços de mercado), justificando cuidadosamente os seus cálculos, que deverão ser 
apresentados. 

b) Suponha que sabe adicionalmente que em 1991: 

• as remunerações auferidas pelos residentes de Ziluga (remunerações totais) foram de 4700 ×109 
zilu; 

• o índice de repartição funcional do Rendimento Nacional indica que as remunerações totais 
representam 55 % desse rendimento; 

• o saldo de remunerações recebidas e pagas ao exterior foi positivo, e representou 1% das 
remunerações totais. Não houve, nas ligações ao exterior, quaisquer outros rendimentos de 
factores; 
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• o valor do PILpm foi superior em 15 % ao valor do PILcf (Produto Interno Líquido a custo de 
factores). 

Utilizando esses dados e justificando, calcule o valor da taxa de variação média anual do PILpm, 
(isto é a taxa de variação média anual deste agregado medido a preços constantes) entre 1991 e 1996. 

Solução  
a) Sabe-se que a igualdade fundamental da Contabilidade Nacional, que iguala o uso dos recursos 

e os empregos de bens finais é válida a preços constantes e a preços correntes. Podemos escrever esta 
igualdade em termos líquidos, utilizando as notações habituais: 

 C + G + IL + X = PILpm + IM , 

em que os vários símbolos correspondem a: 

C   - Consumo privado de residentes; 
G   - Consumo colectivo; 
IL   - Investimento líquido: 
X  - Exportações totais de bens e serviços (dos residentes); 
PILpm  - Produto Interno Líquido, medido a preços de mercado; 
IM  - Importações totais de bens e serviços (dos residentes). 

Repare-se que no nosso caso podemos determinar o Investimento Líquido pela expressão: 

 IL = I - Am , 

em que: 

I  - Investimento bruto; 

Am  - Amortizações. 

Para a valorização a preços correntes dispomos de todos os elementos da expressão acima, excepto 
do valor do PILpm. Se substituirmos os valores dados no enunciado, e tendo presente a observação acima 
sobre a determinação do Investimento Líquido, temos, medido em 109 zilu: 

 12.000 + 2400 + (3200 -1000) + 5400 = PILpm + 7000 . 

Donde se tira que o valor do PILpm de Ziluga em 1996, a preços correntes é de 15.000 × 109 zilu. 

Mas sabe-se que se pode obter o valor de um agregado A, no período t, a preços constantes de um 
período k, pela expressão geral: 

 v v
IPt

A k t
A t

t
A k

( )
( )

( )=  

em que vt
A k( )  representa o valor a preços constantes, vt

A t( )  o valor a preços correntes e IPt
A k( )  o índice de 

preços adequado para essa variável. 

Se aplicarmos agora a equação fundamental da Contabilidade Nacional, a Ziluga em 1996, mas 
agora medindo as diversas variáveis em preços constantes, temos que: 
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em que  IPPILpm
1996

1991( ) , o índice de preços do PILpm, é a única incógnita. Resolvendo a expressão acima 
obtém-se para esta variável o valor de 1,316. 

Assim, e pelas razões apresentados, o índice de preços do Produto Interno Líquido a preços de 
mercado de Ziluga em 1996 é de 1,316.Este índice de preços é um número puro e tem como base o ano de 
1991. 

b) Da resolução acima podemos tirar o valor do PILpm de 1996 de Ziluga, medido a preços 
constantes: 

 15000
1 316

11401 3.
,

. ,=  × 109 zilu. 

Resta-nos calcular o valor da mesma variável para o ano de 1991. Como o ano que serve de base 
para a determinação dos preços constantes é o ano de 1991, não há, quando nos referimos a variáveis 
desse ano, qualquer distinção entre variáveis medidas a preços correntes e variáveis medidas a preços 
constantes. Vamos proceder por passos: 

Passo 1: se conhecemos as remunerações e o índice de repartição funcional do rendimento, 
podemos determinar o valor do Rendimento Nacional (RN), a partir da própria expressão que 
define o índice de repartição funcional. Temos assim: 

 RN = =
4700
0 55

8545 5
,

,  × 109 zilu. 

Passo 2: se os rendimentos de factores pagos e recebidos do exterior são exclusivamente 
constituídos por remunerações (do enunciado) e o seu valor é de 1% das remunerações, então esse 
valor é de 0,01x 4700 = 47 × 109 zilu. Se o saldo é positivo significa que Ziluga recebeu mais 
remunerações do exterior do que as que pagou ao exterior, e que portanto o Rendimento Interno 
(RI) é inferior ao rendimento nacional. Assim o valor do Rendimento Interno é de 8545,5 - 47 = 
8498,5 × 109 zilu. 

Passo 3: sabe-se, da Contabilidade Nacional, que o valor do Rendimento Interno é 
necessariamente igual  ao valor do Produto Interno Líquido a custo de factores (PILcf). Assim esta 
última variável tem o valor de 8498,5 × 109 zilu. 

Passo 4: sabe-se, do enunciado, que o Produto Interno Líquido a preços de mercado é 
superior em 15% ao valor dessa mesma variável medida a custo de factores. Mas isso implica que: 

 PILpm PILcf= + ⋅ = × =( , , , ,1 0 15) 115 8498 5 9773 2  × 109 zilu. 

Já dispomos assim dos valores da variável PILpm, a preços constantes para os anos de 1991 e 1996, 
ambos medidos nas mesmas unidades (109 zilu). O índice de volume ( IQPILpm

1996
1991( ) ) de 1991 a 1996 é dado 

pelo quociente dos valores destas variáveis e é assim de: 

 IQPILpm
1996

1991 11401 3
9773 2

1167( ) ,
,

,= =  . 

Mas o que se pede é a taxa média de variação anual. Se chamarmos t a essa taxa, e tendo em 
consideração que entre 1991 e 1996 medeiam 5 anos, é pedido que se encontre a taxa de variação que 
resolve a equação: 
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 1 11675+ =tb g ,  . 

Resolvendo, obtém-se t = 0,031. 

Assim, a taxa de variação média anual do Produto Interno Líquido a preços de mercado de Ziluga, 
entre 1991 e 1996, é de 3,1%. Trata-se de um valor cujas unidades são número puro/ano. Como a taxa de 
variação é positiva, significa que estamos perante um crescimento desta variável (PILpm), em termos 
reais. 

Exercício 12.1.4. 

"Uma subida de impostos indirectos não dedutíveis compensada por uma descida do imposto 
sobre o valor acrescentado (IVA) de modo a manter as receitas fiscais, da imposição indirecta, 
constantes, leva a uma subida dos valores acrescentados medidos a preços de mercado (VApm) e, 
consequentemente, do seu somatório, mas não altera o valor do Produto Interno, medido igualmente a 
preços de mercado (PIpm)". 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada nada 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

Solução 

A frase está correcta. Com efeito o VApm, por extenso o Valor Acrescentado a preços de 
mercado,161 inclui os impostos indirectos não dedutíveis que incidem sobre a produção nacional e se 
estes aumentam mantendo-se tudo o resto constante, aumenta este Valor Acrescentado. Já para o valor 
do Produto Interno a preços de mercado contam a totalidade dos impostos indirectos, valor esse que, de 
acordo com o enunciado, não se alterou (apenas há um "desvio" na estrutura dos impostos indirectos, 
com um aumento dos não dedutíveis e com uma diminuição de IVA de igual montante). É então verdade 
que o Produto Interno a preços de mercado não se alterou e, portanto, a frase indicada está correcta. 

Para o leitor mais cuidadoso, a resposta acima não está totalmente correcta, porque não contempla 
um caso, que a questão permite. Se o aumento dos impostos indirectos não dedutíveis derivar 
exclusivamente de impostos sobre produtos importados, impostos esses que não fazem parte do VApm, 
então não há lugar a um aumento desses valores acrescentados. Mantém-se, no entanto, válida a segunda 
parte da frase, em que se diz que o valor do Produto Interno a preços de mercado não se altera. Nesse 
caso, e de acordo com a justificação apresentada (exigindo-se, nomeadamente, a explicitação da hipótese 
referida neste parágrafo), a frase é apenas parcialmente correcta. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 12.1.5. 

Considere os dados referentes ao exercício 12.1.1. para a região de Ervídia no ano de 1996. Sabe-
se que no ano de 1995, se registaram os seguintes valores para os agregados macroeconómicos a preços 
correntes (milhares de Plins): 
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Agregados Valores 

Consumo Privado dos residentes 7351 ; 

Consumo Colectivo 3190 ; 

Investimento 3727 ; 

Exportações (dos residentes) 2520 ; 

Importações (dos residentes) 4520 . 

a) O valor do PIBpm cresceu 1,3% entre 1995 e 1996 para a região de Ervídia. Interprete 
economicamente o significado desta taxa de crescimento. 

São conhecidos os seguintes índices de preços registados entre 1995 e 1996, com base em 1995, 
para os seguintes agregados: 

Agregados 
Índices 

de 
preços 

Consumo Privado dos residentes 1,05 ;

Consumo Colectivo 1,03 ;

Investimento (bruto) 1,01 ;

Vendas de bens e serviços destinadas ao resto de 
Xecitónia 

1,05 ;

Exportações (dos residentes) para o estrangeiro 1,04 ;

Compras de bens e serviços ao resto de Xecitónia 1,04 ;

Importações (dos residentes) do estrangeiro 1,00 .

b) Calcule o valor das diversas componentes da Despesa Interna de 1996 a preços constantes de 
1995.  

c) Calcule agora o valor do PIBpm de 1996 a preços constantes de 1995. O que pode dizer em 
relação à pergunta que lhe é feita na alínea a)? 

d) Qual é o valor do deflator do PIBpm para 1996 e com base em 1995? 

As alíneas que se seguem têm um carácter mais difícil pelo que apenas deverão ser feitas depois de 
bem apreendida a matéria que diz respeito à valorização a preços correntes e constantes. 

Centremo-nos agora na produção de bens mercantis que analisámos na alínea a) do exercício 
12.1.1. Conhecem-se os seguintes dados para os preços praticados no ano de 1995: 

• os preços relevantes para os inputs intermédios adquiridos na região pelas empresas do sector 
aumentaram, em média, 6% entre 1995 e 1996; 

• os preços relevantes para os inputs intermédios adquiridos no país, mas fora da região pelas 
empresas do sector aumentaram, em média, 5% entre 1995 e 1996; 

• os preços relevantes para os inputs intermédios adquiridos fora do país pelas empresas do 
sector diminuíram, em média, 1% entre 1995 e 1996; 
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• as taxas de impostos indirectos não dedutíveis sobre os inputs intermédios adquiridos pelas 
empresas do sector diminuíram, em média, 3 pontos percentuais entre 1995 e 1996; 

• não houve alteração no que diz respeito aos subsídios atribuídos na região entre 1995 e 1996; 

• a taxa de direitos aduaneiros era de 12% em 1995. 

e) Calcule o valor das compras de inputs intermédios por estas empresas em 1996 e a preços 
constantes de 1995. 

f) Sabendo que, em média, os preços dos bens mercantis eram 7% mais baixos em 1995, calcule o 
valor do VABcf para estas empresas em 1996 e a preços de 1995. 

g) Sabendo que em 1995 a contribuição patronal para a segurança social era de 25% do salário 
bruto e que o este era de 140 Plins/hora de trabalho, calcule o valor do EBE de 1996 a preços constantes 
de 1995. Considere que em 1996 o salário bruto e contribuição patronal para a segurança social eram 
iguais em toda a região. 

h) Calcule o valor do índice de preços para o EBE de 1996 com base em 1995. Poderá fazer para 
este a mesma interpretação económica que tem feito para outros índices de preços? 

Exercício 12.1.6. 

Apresentam-se a seguir algumas afirmações sobre a medição da actividade económica global. 
Todas as afirmações estão ou erradas ou incompletas. Indique, justificando, a natureza do erro ou da 
insuficiência encontrada. 

a) Um aumento das transferências unilaterais privadas enviadas pelos emigrantes, ao alterar o saldo 
de rendimentos de factores, embora não altere o Produto Interno, aumenta o Produto Nacional. 

b) Dado que as importações aparecem com sinal negativo na Despesa Interna e que esta é igual ao 
PIBpm, uma importação diminui o valor do PIBpm. 

c) Um aumento da poupança das empresas, isto é, uma maior retenção de lucros por parte das 
empresas, implica, dada a identidade entre a soma das poupanças e o investimento, um aumento do 
investimento. 

Exercício 12.1.7. 

Suponha que uma determinada empresa de Zilanga constrói em 1996 um bem de produção 
duradouro (uma complexa escavadora de terras) e que o exporta nesse mesmo ano de 1996 para a  
Gorilândia. Em termos da sua utilização, a classificação mais correcta desse bem e a justificação para 
essa classificação é: 

a) Bem de utilização intermédia, porque vai ser utilizado, exclusiva e totalmente, no processo 
produtivo dado que o bem, pela sua própria natureza, nunca pode servir para consumo das 
famílias. 

b) Bem de utilização final, porque a sua utilização vai ser feita fora do território de Zilanga. 

c) Bem de utilização final, porque a sua utilização vai ser feita, pelo menos parcialmente, fora do 
ano de produção. 
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d) Não é possível, sem mais informação, classificar a utilização deste bem. Se nos estivermos a 
referir a um período curto, será bem de utilização final, porque a sua utilização não é totalmente 
feita no período. Se nos estamos a referir a um período longo, a sua classificação será de bem de 
utilização intermédia porque, nesse período mais longo, o bem é totalmente utilizado no processo 
produtivo. 

Apresente as razões que o levaram a escolher uma das quatro alternativas propostas (isto é o 
conjunto constituído pela classificação de bem associado à justificação que é apresentada para essa 
classificação) e a recusar as outras. Caso não concorde com nenhuma das alternativas propostas, 
justifique a sua posição e indique, justificando, qual a classificação que atribuiria. 

Exercício 12.1.8. 

Num sistema fiscal em que os impostos existentes sejam exclusivamente impostos directos, a 
diferença entre os valores do Produto Interno Bruto medido a preços de mercado (PIBpm) e o Produto 
Interno Bruto medido a custo de factores (PIBcf), é menor do que num sistema em que haja também 
impostos indirectos. Comente a veracidade desta afirmação. 

Exercício 12.1.9. 

"Os financiamentos da União Europeia (UE) que, em média, pagam 65% dos investimentos 
públicos, sendo os restantes 35% pagos, em média, pelo orçamento do Estado, levam a que, devido a esta 
despesa adicional, seja reduzida a poupança do Estado." Comente a veracidade desta afirmação. 

Exercício 12.1.10 

Na economia de Ancor conhecem-se os valores apresentados no quadro abaixo, para vários agrega-
dos macroeconómicos, verificados para o ano de 1996, medidos a preços correntes do ano, e cujos 
valores estão expressos em milhões de Riscos162/ano. Sabe-se, além disso, que os agregados estão me-
didos segundo a óptica dos agentes residentes. 
 

Agregado Valor 
Produto Interno Bruto a custo de factores (PIBcf) 22.720 ;
Formação Líquida de Capital Fixo (FLCF) 4911 ;
Variação de Existências +512 ;
Consumo Colectivo 3748 ;
Exportações  8380 ;
Amortizações 1045 ;
Remessas recebidas dos Emigrantes do país 1114 ;
Remessas enviadas pelos Imigrantes no país 432 ;
Impostos Directos 2283 ;
Impostos Indirectos Líquidos não dedutíveis sobre os 
bens e serviços nacionais e importados 

500 ;

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA), onerando 
produtos nacionais e importados 

1358 .

a) Num jornal especializado em assuntos económicos encontrou-se referido que, "no ano de 1996, o 
Consumo Privado dos residentes de Ancor registou um valor de 4000 milhões de Riscos/ano". Perante a 
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informação de que dispõe, poderá, ou não, ter havido uma gralha na redacção da referida notícia? Se 
acha que sim justifique a sua resposta com os dados disponíveis. Se acha que não diga qual a informação 
adicional que necessitava para responder à questão e como a utilizaria para esse efeito. 

b) Suponha que neste país, Ancor, o IVA é cobrado com base numa taxa única. Uma reforma fiscal 
elimina esse tipo de imposto e substitui-o por um imposto indirecto não-dedutível sobre os bens de 
consumo final, igualmente a uma taxa única, de modo que a receita deste novo imposto indirecto seja 
idêntica à receita que anteriormente provinha do IVA. 

Diga, justificando, qual(is) o(s) efeito(s) que esta alteração do sistema de fiscalidade indirecta 
tem sobre os seguintes agregados macroeconómicos:163 

i) Produto interno bruto a custo de factores; 

ii) Somatório dos VAB (valor acrescentado bruto) a custo de factores; 

iii) Somatório dos VAB a preço de mercado; 

iv) Produto interno bruto a preços de mercado. 

Exercício 12.1.11. 

Numa economia produzem-se bens e serviços mercantis, que estão sujeitos a impostos indirectos 
líquidos positivos cobrados a uma taxa única, e serviços não-mercantis  que, não sendo transaccionados 
no mercado, não são naturalmente sujeitos a qualquer imposto indirecto. O quadro abaixo apresenta dois 
cenários alternativos para a Despesa Interna. Os preços e o sistema fiscal supostos em ambos os cenários 
são os mesmos. 
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Cenários para a Despesa Interna para 1997 

Valores em milhões de dobrões164 

 Cenário A Cenário B 
Consumo Privado 156 150 
Consumo Colectivo 30 36 
Investimento 47 47 
Exportações 64 64 
Importações 72 72 

Qual dos cenários supõe o maior valor para o Produto Interno Bruto a custo de factores (PIBcf)? 
Justifique convenientemente a sua resposta. 

Conceitos para revisão 

1. Agentes económicos agregados. 

2. Período de análise e espaço de análise: os conceitos "internos" e os conceitos "nacionais" da 
contabilidade Nacional. 

3. Bens finais e bens intermédios. 

4. Produto, Despesa e Rendimento. 

5. Valorização do Produto a custo de factores. 

6. Valorização do Produto a preços de mercado. 

7. Valorização dos agregados a preços correntes e a preços constantes. 

8. Tratamento das amortizações na Contabilidade Nacional. 

9. Despesa Interna e suas componentes. 

10. Identidade fundamental entre a Despesa Interna e o Produto Interno Bruto a preços de mercado. 

10. Rendimento Interno e Rendimento Nacional. 

11. Poupança e Rendimento Disponível dos diferentes agentes agregados. 

12. Identidade fundamental entre Investimento e Poupança, em termos líquidos e brutos. 
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Capítulo 13 - Introdução ao Estudo do Quadro de Entradas e Saídas 
Enquadramento Teórico 
Um dos elementos mais importantes do sistema de Contabilidade Nacional é o Quadro de Entradas 

e Saídas (QES), onde estão representadas as relações entre as diversas actividades económicas numa 
economia, partindo-se de uma análise ao nível do produto para chegar aos agregados económicos que 
estudámos no capítulo anterior. 

Neste capítulo iremos apresentar um modelo de QES muito simples para uma economia sem Estado 
e onde os produtores dos bens vendem directamente aos compradores sem a interferência de um 
intermediário: o comerciante. 

No próximo capítulo iremos abandonar estas hipóteses simplificadoras para aproximar o nosso 
modelo da realidade económica, em especial do sistema de contas nacionais utilizado em Portugal, o SEC 
- Sistema Europeu de Contabilidade Nacional. 

1. Conceitos introdutórios 

• Hipóteses para a Economia Nacional: 

1. é uma economia aberta; 

2. não existem impostos indirectos nem produção de serviços não mercantis; 

3. são produzidos n produtos (bens ou serviços); 

4. são utilizados h factores produtivos primários na sua produção; 

5. os produtores vendem os produtos directamente aos compradores. 

Tendo em conta o que estudámos na primeira parte sobre as funções de produção, podemos 
apresentar uma função de produção para o produto j (j = 1, ..., n) - fluxo integrado165 expresso em u.f. j -, 
que será dada por: 

 q f q q q v v vj j j ij nj j sj hj
Pr , ..., , ..., , , ..., , ...,= 1 1d i , 

em que qij  (i = 1, ..., n) representa a quantidade de produto i utilizado como input intermédio na 
produção do produto j166 e vsj  a quantidade de serviços do input primário Vs  utilizada na produção do 
produto j167. 

• Óptica do Território: as variáveis que definiremos, estarão de acordo com uma óptica territorial. Por 
exemplo, a produção de produto j será a produção que teve lugar no período em estudo, o período t168, 
no espaço que corresponde ao território nacional169. 

Recorrendo à restrição orçamental para o bem j que estudámos no capítulo 1, e admitindo que não 
existe desperdício no período em estudo, podemos definir os recursos do bem j: 

 q q q q j nj j j j
REC Imp Sti≡ + + ∀ =Pr , ...,1  , 

em que q j
Imp  representa a quantidade de bem j que foi importada para o território, no período - fluxo 

integrado expresso em u.f. j - e q j
Sti  a quantidade de bem j que existia em armazém no início período (o 

momento τ 0 ) - stock expresso em u.f. j. Da mesma forma, os empregos do bem j no período são dados 
por: 

 q q q q q q j nj ji
i

n

j j j j
EMP Con FCF Ex Stf≡ + + + + ∀ =

=
∑

1

1, ...,  
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em que q j
Con representa a quantidade de bem j que foi consumida sobre o território, no período - fluxo 

integrado expresso em u.f. j -, q j
FCF a quantidade de bem j que foi utilizada para a constituição de capital 

fixo no período - fluxo integrado expresso em u.f. j -, q j
Ex  a quantidade de bem j que foi exportada do 

território, no período - fluxo integrado expresso em u.f. j - e q j
Stf  a quantidade de bem j que foi deixada 

em armazém para o próximo período (a que existia no momento τ 1) - stock expresso em u.f. j. Temos, 
então, a igualdade entre recursos e empregos: 

 q q j nj j
REC EMP= ∀ = 1, ...,  . 

2. O QES físico 

Vamos representar a actividade económica da nossa economia através de uma matriz que será 
constituída por três submatrizes a que chamaremos quadrantes. Esta representação será feita da seguinte 
forma: 

1. no primeiro quadrante (uma matriz n x n), cada linha i (i = 1, .., n) representa as utilizações 
intermédias de bem i na produção de bem j; 

2. no segundo quadrante (uma matriz n x 4), cada linha i (i = 1, .., n) representa as utilizações 
finais de bem i; 

3. no terceiro quadrante (uma matriz h x n), cada linha s (s = 1, .., h) representa as utilizações dos 
serviços do input primário Vs  na produção de bem i; 

4. introduziremos uma outra matriz, não integrada no sistema, em que cada coluna representa as 
origens dos recursos do bem j (j = 1, .., n), incluindo uma linha para o seu total; 

5. introduziremos um vector coluna, não integrada no sistema, em que cada elemento representa o 
total dos empregos do bem i (i = 1, .., n). 

• Propriedades do QES Físico: 

1. os elementos da diagonal principal do primeiro quadrante (qij  com i = j), têm sempre um valor 
nulo pois vamos considerar, para simplificação, que a definição de produção é feita em termos 
líquidos, ou seja, se é necessário bem i para produzir bem i, consideraremos como produção a 
diferença entre a quantidade final e a inicial no período em que decorre o processo produtivo; 

2. é possível a adição ao longo de cada linha i nos primeiro e segundo quadrantes, pois as 
grandezas estão expressas nas mesmas unidades (u.f. i); 

3. é possível a adição ao longo de cada linha s no terceiro quadrante, pois as grandezas estão 
expressas nas mesmas unidades (u.f. Vs ); 

4. é possível a adição ao longo de cada coluna j (com o seu total expresso na linha "REC") na 
matriz não integrada onde estão representadas as origens dos recursos do bem j, pois as grandezas 
estão expressas nas mesmas unidades (u.f. j); 

5. não é possível a adição ao longo de qualquer coluna dos quadrantes, pois as grandezas 
representadas estão expressas em unidades diferentes; 

6. podemos eliminar a linha "Sti" (na matriz não integrada) e a coluna "Stf" no segundo quadrante, 
substituindo por uma coluna "∆St" no segundo quadrante onde cada elemento dá-nos a variação de 
existências (ou stocks) do bem i no período, ou seja, ∆St Stf Stii i i= −  (i = 1, ..., n)170. Note-se que, 
nesse caso, cada elemento dessa coluna seria um fluxo integrado. 
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Produtos 1 … j … n Con FCF Ex Stf EMP 
1 0 … q j1  … q n1  q1

Con q1
FCF q1

Ex  q1
Stf  q1

EMP 

           

i qi1 … qij  … qin  qi
Con qi

FCF qi
Ex  qi

Stf  qi
EMP 

           

n qn1 … qnj  … 0 qn
Con qn

FCF qn
Ex  qn

Stf  qn
EMP 

F. Primários           

1 v11 … v j1  … v n1       

           

s vs1 … vsj  … vsn       

           

h vh1  … vhj  … vhn       

Pr q1
Pr  … q j

Pr  … qn
Pr       

Imp q1
Imp  … q j

Imp  … qn
Imp       

Sti q1
Sti  … q j

Sti  … qn
Sti       

REC q1
REC  … q j

REC  … qn
REC       

4. O QES em valor 

À utilização, final ou intermédia, de uma determinada quantidade de um bem i, está subjacente uma 
de duas origens: nacional ou importada (mesmo para os bens que transitaram do período anterior). Assim, 
a quantidade de bem i com utilização k será dada por: 

 q q q i n k nik ik ik= + ∀ = ∧ ∀ =PI PE Con St1 1, ..., , ...., , , ..., ∆  171, 
em que qik

PI  é a quantidade de bem i de origem interna que tem utilização k e qik
PE  é a sua homóloga de 

origem externa. 

Assim, se admitirmos, como acontece normalmente, que os preços absolutos expressos em moeda 
nacional a que o bem i é transaccionado no território diferem consoante a sua origem interna ou externa, 
termos dois sistemas de preços que irão servir para valorizar estas quantidades172: 
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 . 

Resta-nos, agora, valorizar cada uma destas quantidades através do respectivo preço e somar os 
valores das duas origens, ou, alternativamente, utilizar um preço médio que conduza exactamente ao 
mesmo resultado: 

 e p q p q e p q p p q p q
qik i ik i ik ik ik ik ik

i ik i ik

ik

= + ⇔ = ∧ =
+PI PI PE PE

PI PI PE PE

. . . . .  

onde eik  (i = 1, ...., n e k = 1, ...., n, Con, ..., ∆St) representa o valor da utilização k do bem i - expresso em 
u.m. - e pik  o preço médio do bem i com utilização k - expresso em u.m./u.f. i173. Este preço será único 
para todas as utilizações k se acontecer uma de duas coisas: 

1. os preços de origem interna e externa forem iguais - p pi i
PI PE= ; 



243 Introdução ao Estudo do Quadro de Entradas e Saídas Capítulo 13 

 

2. as proporções das origens forem iguais - q q q qik ik ik ik
PI PE= . 

O valor total dos empregos do bem i. será dado por: 

 EMP e i ni ik
k n

= ∀ =
∈

∑
1

1
, ..., ,

, ...,
Con, ..., St∆l q

 . 

Passando aos recursos, podemos definir, com os dados que possuímos, o valor dos consumos 
intermédios que são necessários à produção do bem j - expresso em u.m. -, como: 

 CI e j nj ij
i

n

= ∀ =
=
∑

1

1, ...,  . 

Tendo em conta que o valor das vendas de bem j é dado pelo valor da produção de origem interna do bem 
j (pelo que não se pode utilizar aqui um preço médio) - expresso em u.m.: 

 VP p q j nj j j= ∀ =PI Pr. , ...,1  , 
podemos calcular o Valor Acrescentado Bruto174 na produção do bem j - expresso em u.m. - como: 

 VAB VP CI j nj j j= − ∀ = 1, ...,  . 
Da mesma forma, o valor das importações de bem j são dados pelo valor da produção de origem 

externa de bem j (pelo que não se pode utilizar aqui um preço médio) - expresso em u.m.: 

 VI p q j nj j j= ∀ =PE Imp. , ...,1  . 
O valor total dos recursos do bem j. será dado por: 

 REC VP VI j nj j j= + ∀ = 1, ...,  . 
Mais uma vez, o QES vai-se basear na igualdade, desta vez em valor: 

 EMP REC j nj j= ∀ = 1, ...,  . 
Consideremos, agora, o que acontece aos factores primários. Para simplificação vamos numerar os 

factores primários de forma a que: 

• o factor V1 são os serviços de trabalho por conta de outrem; 

• o factor V2  são os serviços dos bens de capital fixo propriedade da empresa produtora; 

• os factores V Vh3 , ...,  são os outros factores produtivos primários. 

Temos o valor das Remunerações pagas na produção do bem j - expresso em u.m.: 

 Remj = ∀ =p v j nj
V

j
1

1 1. , ...,  , 
onde pj

V1  representa o preço dos serviços do factor trabalho por conta de outrem pago quando utilizado na 
produção do bem j175 - expresso em u.m./u.f. V1. 

Mas, se este preço pode ser verificado no mercado de trabalho, o mesmo já não se passa com o 
desgaste dos bens de capital fixo que são propriedade da empresa. Este desgaste inclui, nomeadamente, 
uma componente de desgaste físico devido à utilização do bem e uma componente de obsolescência 
devida ao progresso tecnológico que se verifica nos novos bens de capital que servem para o mesmo fim. 

Vamos admitir que o "preço"176 para as quantidades de factor V2  utilizado na produção de bem j - 
expresso em u.m./u.f. V2  - é dado através de estudos técnico-económicos, pelo que o valor das 
amortizações177 na produção do bem j é dado por: 

 Am p v j nj j
V

j= ∀ =2
2 1. , ...,  . 
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Finalmente, podemos calcular o valor atribuível à utilização dos serviços de todos os outros factores 
primários que não o trabalho por conta de outrem e o desgaste dos bens de capital na produção de bem j 
como sendo: 

 ELE VAB Amj j j= − −Remj  . 
O QES em valor terá, então, o seguinte aspecto: 

Produtos 1 … j … n Con FBCF Ex ∆St EMP 
1 0 … e j1  … e n1  e1

Con e1
FBCF  e1

Ex  e1
∆St  EMP1 

           
i ei1 … eij  … ein  ei

Con ei
FBCF  ei

Ex  ei
∆St  EMPi  

           
n en1 … enj  … 0 en

Con en
FBCF  en

Ex  en
∆St  EMPn  

CI CI1 … CI j  … CIn       
VAB Rem1 … Remj

 … Remn       
Am Am1 … Amj  … Amn       
ELE ELE1 … ELE j  … ELEn       
Pr VP1 … VPj  … VPn       

Imp VI1 … VI j  … VIn       
REC REC1 … RECj … RECn      

Uma propriedade importante que diferencia o QES físico do QES em valor, é o facto de ser possível 
a adição ao longo de qualquer coluna k dos quadrantes, pois as grandezas representadas estão expressas 
nas mesmas unidades (u.m.). 
 

Introdução ao Estudo do Quadro de Entradas e Saídas 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Entender o QES físico como forma de representação da actividade económica e as respectivas 
propriedades. 

2. Efectuar a passagem do QES físico para o QES em valor, utilizando um sistema de preços 
adequado. 

3. Construir a estrutura do QES físico e em valor, e efectuar operações entre os seus elementos. 

4. Verificar a igualdade entre recursos e empregos como característica fundamental da construção 
do QES, físico ou em valor. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Devido à grande interdependência que existe entre este capítulo e o seguinte, aconselhamos o 
leitor a fazer também uma primeira leitura da introdução teórica do capítulo 14 antes de entrar na 
resolução dos exercícios que se seguem. 
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Exercício 13.1.1. 

Para se familiarizar com o modo como determinadas operações económicas são representadas no 
QES (Quadro de Entradas e Saídas) considere uma economia muito simples em que, durante o ano de 
1996: 

• apenas existem quatro bens (no sentido geral) produzidos no período: os bens (no sentido 
restrito) A e B e os serviços C e D. O serviço C é mercantil e o serviço D é não mercantil; 

• a natureza do bem B é tal que ele pode ser utilizado também como bem de capital, isto é, como 
bem duradouro de produção; 

• qualquer dos dois bens materiais pode ser o resultado de  produção interna ou de importação; 

• só existe um tipo de trabalho, mas há dois tipos de máquinas, as máquinas tipo T1 e as máquinas 
tipo T2; 

• todos os números são apresentados nas unidades seguintes: 

Bem A, kg de bem A; 

Bem B,m3 de bem B, 

Serviço C, horas de serviço C; 

Serviço não mercantil D, horas de serviço D; 

Trabalho, horas de trabalho; 

Máquinas: respectivamente horas de máquina T1 e horas de máquina T2. 

a) Vamos registar a actividade física de produção desta economia recorrendo à construção de um 
QES em termos físicos e elementares. Comece por indicar o significado de cada um dos termos que se 
encontram evidenciados no texto desta alínea. 

Vamos organizar o QES, considerando cinco tipos de utilização final: Consumo privado, consumo 
Colectivo, Formação de Capital, Exportações e Existências finais. Esta estrutura pressupõe a divisão da 
coluna do QES dedicada ao consumo em duas: uma para o consumo privado, CP (bens e serviços 
mercantis) e outra para o consumo colectivo, G (serviços não mercantis).178 

Vamos supor que em 1996 as utilizações do bem B foram as seguintes: 

• utilizado na produção do bem A:    170 m3; 

• utilizado na produção do serviço C:   235 m3; 

• utilizado na produção do serviço D:   70 m3; 

• utilizado em consumo:     147 m3; 

• exportado:       45 m3; 

• utilizado como bem de produção duradouro:  25 m3. 

e que depois dessas utilizações se encontravam por utilizar 76m3. 
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b) Registe essas operações no QES desta economia. Para o fazer comece por construir a estrutura, 
(a informação de que dispõe é suficiente para isso) e só depois  comece a preencher essa estrutura com a 
informação que lhe é dada nesta alínea. 

Sabe igualmente que a produção interna do bem B em 1996 foi de 535 m3 e que, no princípio do 
período, se dispunha, como existências iniciais, de: 

• bem B proveniente da produção interna - 34 m3; 

• bem B proveniente de importação - 7 m3. 
c) Registe esta informação no QES, justificando os cálculos e raciocínio que efectuar. 

d) Utilizando as condições de equilíbrio entre os recursos e os empregos, introduza no QES toda a 
informação que nele não se encontra ainda registada e que se refere ao bem B. Justifique sucintamente 
todos os procedimentos que utilizar para efectuar o registo dessa informação e aproveite ainda para 
justificar também porque é não pode preencher determinados elementos da estrutura do QES que está a 
usar. 

No entanto, ainda não dispõe de informação sobre as condições de produção desse bem B. Essa 
informação é a seguinte, referente a 1996: 

• trabalho usado na produção: 1500 horas; 

• uso da máquina T1 : 450 horas de máquina; 

• uso da máquina T2: 340 horas de máquina; 

• bem A usado como input na produção deste bem:  

1) proveniente da produção interna do bem A: 75 kg; 

2) proveniente da importação: 44 kg; 

• serviço C usado na produção de B: 145 horas. 

e) Com esta informação dispõe de elementos que, adicionados ao que já dispunha, lhe permitem 
registar as condições técnicas de produção do bem B. Registe essa informação no QES. 

f) É possível determinar o excedente físico na produção do bem B pela leitura do QES? Explique a 
sua posição, e se acha que isso é possível calcule-o, justificando, e indicando as unidades em que se 
encontra expresso. 

g) Pode, com a informação de que dispõe, determinar a função de produção do bem B? Apresente 
os argumentos que possam justificar a sua posição e se achar que a pode construir, determine-a. 

Exercício 13.1.2. 

Continuemos com a construção do QES que iniciámos no exercício anterior, e passemos agora para 
as condições de uso do trabalho e das máquinas na produção, durante o ano de 1996. Dispomos da 
seguinte informação adicional: 

• uso do trabalho: 

1) na produção do bem A  770 horas; 
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2) na produção do serviço C  420 horas; 

3) na produção do serviço D  830 horas; 

• uso da máquina T1: 

1) na produção do bem A  210 horas; 

2) na produção do serviço C  Esta máquina não é utilizada 

3) na produção do serviço D  320 horas; 

• uso da máquina T2: 

1) na produção do bem A  Esta máquina não é utilizada 

2) na produção do serviço C  400 horas; 

3) na produção do serviço D  120 horas. 

a) Com esta informação, construa a parte do Quadro de Entradas e Saídas que se refere ao uso dos 
factores primários na produção e, a partir dele, determine o uso total desses factores primários nesta 
economia em 1996. 

b) Em relação ao serviço não mercantil D, sabe igualmente que, na sua produção, foram também 
utilizados, em 1996, 75 kg de A e 90 horas de C, e que o consumo final deste serviço foi de 475 horas de 
serviço D. Com esta informação, que é suficiente para o efeito, preencha totalmente a coluna e a linha 
do QES referente ao serviço D. 

c) O bem A apenas pode ser utilizado como matéria prima. São utilizados 95 kg de A para a 
produção de C e são exportados 47 kg de A. Se souber que não houve importações deste bem, que as 
existências em princípio de 1996 eram de 75 kg e que a variação de existências entre o final do ano e o 
seu início foi de +79 kg, determine a produção interna deste bem em 1996 e utilize a informação dada 
para o preenchimento do QES. 

d) Utilizaram-se 115 unidades do serviço C na produção de A e 245 unidades em consumo. Dado 
que este serviço, pelas suas características, não é importável, utilize esta informação para completar o 
QES. 

e) Considere todas as somas em linha que pode calcular no QES:  

i ) analise com cuidado quais as somas que podem ser feitas; 

ii) analise as que têm sentido económico, e interprete o seu significado. 

f) Em vez de utilizar as somas em linha, responda agora à pergunta anterior para o caso das somas 
em coluna. 

g) Reinterprete o conceito de utilização dum bem ou serviço como incorporando nessa utilização 
não as existências finais, mas a variação de existências. Esta reinterpretação vai dar origem a duas 
alterações: 

i) haverá uma alteração correspondente no conceito de disponibilidade de um bem ou serviço; 
indique, justificando, qual é essa alteração; 
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ii) será necessário reconstruir o QES, de acordo com essa reinterpretação. Proceda a essa 
reconstrução. 

h) Determine, para cada bem e serviço deste QES: 

i) a estrutura do seu uso; 

ii) a estrutura da sua origem. 

Considere dois casos diferentes para a resolução desta alínea. Um caso corresponderá aos conceitos 
de uso e de origem antes da reinterpretação a que se refere a alínea anterior. O outro caso utilizará esses 
mesmos conceitos mas depois da reinterpretação pedida. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 13.1.3. 

Neste exercício vamos proceder à construção de um QES, já não medido em termos físicos, como 
nos exercícios anteriores, mas em valor. Admitimos que não há tributação indirecta, pois só trataremos 
da complexidade adicional que este tipo de tributação introduz, em exercícios posteriores. 

Considere uma economia em que só existem 4 bens (bens materiais e serviços): 

• A e B são bens (no sentido restrito) e C e D são serviços. O serviço C é um serviço mercantil e o 
serviço D é um serviço não mercantil; 

• quer qualquer dos dois bens materiais, quer o serviço mercantil podem ser o resultado de  
produção interna ou de importação; 

Os factores primários considerados nessa economia são: 

• trabalho de tipo L1, realizado exclusivamente por trabalhadores por conta de outrem (TCO); 

• trabalho de tipo L2, realizado exclusivamente por trabalhadores por conta própria (TCP), feito 
pelos proprietários das empresas nas suas próprias empresas; 

• há apenas um tipo de máquinas: as máquinas pertencem às empresas que as utilizam; 

• na construção do valor acrescentado pela acção dos factores primários, apenas se consideram duas 
parcelas: as remunerações e o excedente de exploração. 

No QES em termos físicos, os números aí apresentados estão expressos nas unidades seguintes: 

Bem A, kg de bem A; 

Bem B, m3 de bem B, 

Serviço C, horas de serviço C; 

Serviço não mercantil D, horas de serviço D; 

Trabalho por conta de outrem, horas de trabalho tipo L1; 

Trabalho por conta própria, horas de trabalho tipo L2; 

Máquina: horas de máquina. 
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Durante o ano de 1996, o QES físico da economia tem o aspecto seguinte: 
 A B C D CP CC FCF Ex ∆St 

A  7 9 5 24  8 9 -2 
B 4  5 3 17  12 7 2 
C 7 8  4 5  0 1 0 
D      25    

TCO 20 25 20 25      
TCP 5 7 1       
Máq. 6 5 7 4      

Pr 30 30 20 25      
Imp 30 20 5       

em que as valores apresentados estão medidos em milhões das unidades indicadas acima e em que os 
símbolos tem a seguinte leitura: 

CP - Consumo privado; 

G - Consumo colectivo; 

FCF - Formação de capital fixo; 

 ∆St - Variação de existências, entre o início e o fim do ano de 1996; 

Ex - Exportações; 

Pr - Produção interna; 

Imp - Importações. 

Dispõe adicionalmente da seguinte informação: 

• os preços a que são vendidos os diferentes bens e serviços não dependem da natureza dos 
adquirentes. Esses preços não variaram durante o ano de 1996 e também eram os mesmos no final 
de 1995 e no início de 1997. 

• para qualquer bem ou serviço (incluindo aqui igualmente as suas existências iniciais e finais) a 
composição dos usos desse bem, no sentido da proporção desse bem que é de origem nacional e de 
origem importada, é sempre a mesma; 

• os preços de produção interna dos diferentes bens e serviços, medidos em Prek 179/unidade 
física do bem são: 

 A B C 
Preço de produção interno 150 200 100 

• os preços de importação dos diferentes bens e serviços, medidos em US$ 180/unidade física dos 
bens são: 

 A B C 
Preço de importação 1 1,3 1,2 
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• a taxa de câmbio da moeda do país é de 150 Prek/US$; 

• o salário bruto auferido pelos TCO é de 100 Prek/hora de trabalho de tipo 1. O sistema de 
segurança social é tal que os patrões, além desse salário, têm de pagar uma contribuição patronal 
para a segurança social de 20% desse salário bruto; 

• o valor de mercado do trabalho por conta própria (TCP) é de 150 Prek/hora de trabalho de tipo 
2. Sobre este trabalho não incide qualquer contribuição patronal para a segurança social; 

• o valor de mercado do uso de uma hora de máquina é de 145 Prek/hora de máquina. 

Vamos agora começar a construir o QES em valor. Em cada alínea do exercício tem que utilizar 
algumas das hipóteses e dados que lhe são dados na parte introdutória do exercício. Identifique as 
hipóteses que utilizar. No caso de necessitar de hipóteses adicionais, justifique esse facto e proponha 
hipóteses que lhe sirvam para esse efeito. 

a) Calcule os preços médios, em Preks/unidades físicas de bens, a que são feitos os fornecimentos 
dos bens A e B e do serviço C. Indique igualmente por que razão não tem sentido fazer esta mesma 
pergunta para o serviço D. 

b) Explique porque é que, ao passar do QES físico para o QES em valor, é necessário reinterpre-
tar FCF para FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) e porque é que essa reinterpretação não era 
necessária (nem válida) em termos físicos. 

c) Construa a estrutura do QES em valor 181 e preencha nessa estrutura os elementos que se 
referem aos usos dos bens cujos preços calculou na alínea a). 

d) Uma vez resolvida a alínea anterior, preencha, para cada um dos bens acima tratados, a totali-
dade da coluna que lhe diz respeito, explicitando os cálculos que fez. 

e) Construa agora a parte ainda não preenchida deste QES em valor, parte essa que se refere ao 
serviço não mercantil. Explicite as diferenças de construção para este serviço. 

f) Sabendo que tem elementos que lhe permitem determinar o valor do PIB (Produto Interno Bruto) 
em 1996, determine esse valor, não se esquecendo naturalmente de indicar as unidades em que está 
medido. Determine também qual a contribuição que decorre da produção de cada bem e serviço 
produzidos nessa economia para o valor achado. 

g) Tem igualmente elementos que lhe permitem determinar o valor da DI (Despesa Interna). De-
termine esse valor e decomponha-o nas suas várias parcelas. 

As três alíneas seguintes são mais difíceis e de solução facultativa. 

h) Demonstre, a partir da apresentação do QES em valor, que o valor do PIB é necessariamente 
igual ao valor da DI. 

i) Calcule, a partir dos elementos de que dispõe, o PIL (Produto Interno Líquido), justificando os 
cálculos que fizer e, sobretudo, interpretando economicamente esses cálculos. 

j) Calcule igualmente a Despesa Interna em termos líquidos, justificando os cálculos que efectuar. 
Essa justificação, associada à justificação da alínea h), permitir-lhe-á, com facilidade, demonstrar a 
igualdade do valor deste conceito com o valor do PIL. 

Solução  
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a) Um preço médio é, por definição, aquele que, se fosse o mesmo em todo o período e qualquer 
que fosse a sua origem ou utilização, daria lugar ao mesmo valor. Neste caso, apenas há diferença entre 
preços para a produção de origem interna ou importada pelo que, pelo raciocínio exposto: 

 p q p q p q Q p p q p q
q qi i i i i i i i

i i i i

i i
I

PI PE Imp Imp
PI PE Imp

Imp. . .( ) . .Pr Pr
Pr

Pr+ = + ⇔ =
+
+

, 182 

onde os preços do bem i, de origem importada, já estão medidos em moeda nacional. 

 p p e pi i i
PE = = ⋅* *. 150 , 

sendo pi
*  o preço internacional do bem i, expresso em US$/u.f. bem i e e a taxa de câmbio do dólar 

(expressa em Prek/US$). 
Os preços médios para os bens mercantis serão: 

 ( , , ) ( , , )p p pA B c = 150 198 116  
expressos respectivamente em Preks/kg de A, Preks/m3  de B e Preks/horas de C. 

Note-se que o preço a que é fornecido o serviço D será, na falta de outra informação, nulo, pelo 
que não tem sentido calcular um preço médio. Por outro lado, sendo D um serviço não mercantil, não é 
valorizado com base no preço, porque não existem preços para serviços não mercantis, mas sim com base 
no custo de produção, aspectos que analisaremos com mais detalhe em exercícios posteriores. 

b) Enquanto no QES físico, e em relação a um bem de capital temos duas visões distintas: 

• o stock de um bem i que constitui Capital Fixo, medido em kg de máquina, por exemplo183; 

• a utilização dos serviços dessa máquina à produção, medidos em horas de máquina; 

e não tem sentido, nem se pode realizar, subtrair a segunda à primeira. Quando passamos a valor 
podemos definir Formação Líquida de Capital Fixo como o valor dos novos bens de capital adquiridos 
no período, retirado o valor da perda de serviços dos já existentes (e dos novos utilizados no período) 
devido ao seu desgaste e obsolescência. 

c) A construção do QES em valor com o preenchimento dos elementos que se referem aos usos dos 
bens de cujos preços calculamos na alínea a) tem o seguinte aspecto: 
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QES em valor (milhões de Preks) para 1996 

 Bem A Bem B Bem C Bem D CP G FBCF Ex ∆St Total 
Empr. 

Bem A - 1050 1350 750 3600 - 1200 1350 - 300 9000 
Bem B 792 - 990 594 3366 - 2376 1386 396 9900 
Bem C 812 928 - 464 580 - 0 116 0 2900 
Bem D           

CI           
Rem           
EBE           
Pr           

Imp           
Total 

Recur. 
          

Os valores dos fornecimentos são obtidos através da multiplicação de um preço por uma 
quantidade. Para qualquer adquirente o preço a que obtém um determinado bem é o mesmo: preço do 
bem i de origem nacional e o importado. Como a composição dos usos dos bens mantêm a composição 
da sua origem, o preços médio a que cada utilizador adquire o bem i é o mesmo. Podemos valorizar todas 
as utilizações do bem i através do seu preço médio. Note-se que isto é válido para as existências iniciais 
e finais pelo que será para a variação de existências. Quanto a esta é de notar que não é necessária 
qualquer reavaliação desta ∆St  pois não existe variação de preços destas desde o final de 1995 até ao 
início de 1997.  

d) O valor das produções internas é valorizado aos seus preços de produção internos e o das 
produções importadas aos seus preços de importação. 

O valor das Remunerações = Salário bruto dos TCO + Contribuições Patronais Para Segurança 
Social = 1,2 × Salário Bruto dos TCO. 

O EBE é obtido por diferença entre valor da produção e valor dos CI + Remunerações. 

Por convenção o valor dos consumos intermédios de serviços não mercantis é nulo.184
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QES em valor (milhões de Preks) para 1996 

 Bem A Bem B Bem C Bem D CP G FBCF Ex ∆St Total 
Empr. 

Bem A - 1050 1350 750 3600 - 1200 1350 - 300 9000 
Bem B 792 - 990 594 3366 - 2376 1386 396 9900 
Bem C 812 928 - 464 580 - 0 116 0 2900 
Bem D - - -        

CI 1604 1978 2340        
Rem 2400 3000 360        
EBE 496 1022 - 700        
Pr 4500 6000 2000        

Imp 4500 3900 900        
Total 

Recur. 
9000 9900 2900        

e) Ao contrário dos outros bens, no serviço não mercantil começamos por definir por convenção o 
valor do EBE como sendo nulo.185 Não sendo mercantil, esse serviço só pode ter origem nacional pelo 
que o seu valor da produção = valor dos consumos intermédios necessários para o produzir + 
Remunerações. 

 Esta produção terá como emprego apenas o consumo colectivo pelo que o seu valor igualará o 
valor da produção deste bem. 
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QES em valor (milhões de Preks) para 1996 

 Bem A Bem B Bem C Bem D CP G FBCF Ex ∆St Total 
Empr. 

Bem A - 1050 1350 750 3600 - 1200 1350 - 300 9000 
Bem B 792 - 990 594 3366 - 2376 1386 396 9900 
Bem C 812 928 - 464 580 - 0 116 0 2900 
Bem D - - - - - 3608 - - - 3608 

CI 1604 1978 2340 1808       
Rem 2400 3000 360 1800       
EBE 496 1022 - 700 -       
Pr 4500 6000 2000 3608       

Imp 4500 3900 900 -       
Total 

Recur. 
9000 9900 2900 3608       

f) Podemos determinar o valor do PIB como o somatório dos VAB na produção de cada bem j: 

 PIB VAB EBEj
j A

D

j
j A

D

j= = +
= =
∑ ∑ ( )Rem , 

pelo que o valor do PIB será de 8378 milhões de Preks. A contribuição da produção de cada bem para 
este valor é dada pela multiplicação deste valor pelo vector de estrutura: 

 Bem A Bem B Bem C Bem D 

VAB 0,346 0,480 - 0,041 0,215 

g) Por definição a Despesa Interna é dada por 

 DI = CP + G + FBCF + ∆St  + Ex - Imp, 

em que, cada uma das parcelas indicadas corresponde ao somatório dos valores de cada bem nesse tipo de 
utilização (ou com origem importada), ou seja 

 DI v v v v vi
CP

i
G

i
FBCF

i
St

i A

D

j
j A

D

= + + + −
= =
∑ ∑( ) ∆ Imp , 

sendo o seu valor de 8378 milhões de Preks, e a sua estrutura dada pelo seguinte quadro: 
 CP G FBCF ∆St Ex Imp 

Util. 0,901 0,431 0,427 0,011 0,340 - 1,110 

h) Partamos da igualdade contabilística fundamental: 

Valor Total dos Recursos = Valor Total dos Empregos. 

Podemos especificar o que está presente em cada um dos membros: 

 v v v v v v vj j
j A

D

ij
j A

D

i
CP

i
G

i
FBCF

i
St

i A

D
Pr ( )+ = + + + +

L
NM

O
QP= ==

∑ ∑∑Impd i ∆ , 

em relação ao valor da produção de origem interna do bem j sabemos que é dado por 
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 v v VAB v VAB j A B C Dj j
CI

j ij j
i A

D
Pr , , , ,= + = + ∀ =

=
∑ , 

pelo que podemos escrever 

 CI + PIB + Imp = CI + CP + G + FBCF + ∆St  ⇔ 

 ⇔ PIB = CP + G + FBCF + ∆St + Ex - Imp ⇔ 

 ⇔ PIB = DI. 

i) O valor das amortizações é dado pelo valor do consumo de bens de capital no período. Tendo 
em conta que cada máquina foi feita para durar um número finito de horas de utilização, o valor das suas 
amortizações será dado pelo valor de mercado das horas gastas no período, para a produção de bens 
mercantis, ou seja: 

 AmA = × =6 145 870  Preks 

 AmB = × =5 145 725  Preks 

 AmC = × =7 145 1015  Preks. 

Para a produção do serviço não mercantil o valor das amortizações seria dado, pela mesma lógica 
por 580 Preks. No entanto, admitimos, para este tipo de produção, que não existe qualquer excedente por 
parte do estado, ou seja, EBE = ELE = 0186. Deste modo, e por consequência:  

 AmD = 0  Preks. 

Através dos valores das amortizações podemos achar os VAL gerados na produção de cada bem j, 
como: 

 VAL VAB Am j A B C Dj j j= − ∀ =, , , , , 

e o valor do PIL como o somatório dos VAL: 

 
PIL VALj

j A

D

=
=
∑

, 

que será igual a 5768 Preks. A sua estrutura será dada por 

 Bem A Bem B Bem C Bem D 

VAL 0,351 0,572 - 0,235 0,312 

j) Para obtermos a Despesa Interna Líquida (DIL) teremos que alterar o conceito que diz respeito 
ao valor da Formação de Capital Fixo, deixando de ter a FBCF e passando a ter a FLCF. Note-se, no 
entanto, que não podemos obter a FLCF para cada bem já que dispomos de duas informações diferentes: 

• o valor bruto da utilização do bem i para formação de capital fixo; 

• o valor do consumo de capital utilizado na produção do bem i e não o valor do consumo do bem 
i existente como capital fixo. 

 Desta forma, a FLCF só tem sentido a nível agregado e é dada por 

 FLCF FBCF Ami
i A

D

j
j A

D

= − = − =
= =
∑ ∑ 3576 2610 966  Preks, 
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e podemos obter a DIL 

 DIL = CP + CC + FLCF + ∆St + Ex - Imp, 

sendo o seu valor de 5768 Preks. A sua estrutura será: 
 CP G FLCF ∆St Ex Imp 

Util. 1,308 0,626 0,167 0,017 0,494 - 1,612 

 

Conceitos para revisão 

1. Hipóteses para a economia nacional. 

2. Óptica do território. 

3. Restrição orçamental para o bem j. 

4. Conceito de QES físico. 

5. Propriedades do QES físico. 

6. Conceito de QES em valor. 

7. Preço médio do bem i com utilização k. 

8. Igualdade entre recursos e empregos em valor. 
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Capítulo 14 - As Influências do Papel Económico do Estado e do Comércio 
no Quadro de Entradas e Saídas 

Enquadramento Teórico 
Neste capítulo vamos alargar o modelo simplificado de economia que temos vindo a estudar de 

modo a introduzir fenómenos como a existência de impostos indirectos, serviços não mercantis e serviços 
de comércio, e analisaremos os efeitos que estas realidades têm sobre o QES. Com isto fecharemos este 
conjunto de quatro capítulos dedicados à Contabilidade Nacional. 

No próximo capítulo, aproveitaremos os resultados aqui obtidos em termos de geração do 
rendimento através da actividade produtiva para introduzirmos um outro tipo de análise, a da distribuição, 
dos agregados macroeconómicos, nomeadamente do rendimento. 

1. A tributação indirecta 

A existência de tributação indirecta implica a introdução de mais um agente numa transacção 
relativa a um bem: o Estado. Vamos, por isso, levantar a primeira parte da hipótese 2 do capítulo anterior. 
No entanto, vamos admitir, para maior simplicidade, que este país não está integrado com outros em 
nenhuma união aduaneira ou forma de integração superior187. 

• Preço do Bem i  Relevante para a Utilização k: valor que um agente económico tem de dispender 
para adquirir um unidade física de bem i com vista a dar-lhe uma utilização k. Vamos utilizar a 
notação pik  (com i = 1, ..., n e k = 1, ..., n, Con, ..., ∆St) para este preço relevante. Tal como fizemos 
no capítulo anterior, podemos considerar um preço médio que resulte da média ponderada dos preços 
relevantes com origem interna e importada, ou seja: 

 . . , ..., , ..., ,p q p q p
q

i n k nik
ik ik ik ik

ik

=
+

∀ = ∧ ∀ =
PI PI PE PE

Con,  ...,   St1 1 ∆  , 

 tal que o valor relevante da aquisição seja o mesmo quer calculado como a soma dos valores 
relevantes para as quantidades segundo as origens quer calculado como: 

 e p q i n k nik ik ik= ∀ = ∧ ∀ =. , ..., , ..., ,1 1 Con, ...,  St∆  . 
• Preço à Saída de Fábrica do Bem i: preço relevante para o produtor do bem i, ou seja, o valor que 

este agente recebe pela venda de uma unidade física do bem. No caso de se tratar de um bem de 
origem importada, este será um preço à entrada da alfândega188. Notaremos este preço como pi

PI, no 
caso de ter origem interna, e por pi

PE, no caso de ser importado189. 

• Taxas de Imposto Indirecto Líquido Não Dedutível sobre o Bem i: proporção da diferença entre o 
valor dos impostos indirectos não dedutíveis e dos subsídios à produção que incidem sobre o bem i, 
no seu preço à saída de fábrica. Assim temos: 

 t
p

d
pi

i

i
i

i

i

= ∧ =
τ τPI

PI

PE

PE  , 

 onde ti  é a taxa de imposto indirecto líquido não dedutível sobre o bem i de origem interna, τ i
l  (l = PI, 

PE) o valor do imposto indirecto, líquido de subsídios, sobre cada unidade do bem i de origem l e di  é 
a taxa de imposto indirecto líquido não dedutível (ou direito aduaneiro) sobre o bem i de origem 
externa. 

Assim, se não existisse IVA, os preços relevantes par os utilizadores do bem i seriam: 

 . . , ..., , ..., ,p p t p p d i n j nik ik i ik ik i
PI PI PE PE Con,  ...,  St= + ∧ = + ∀ = ∧ ∀ =1 1 1 1b g b g ∆  . 
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A introdução destes impostos implica duas alterações na configuração do QES: 

1. a introdução de uma linha "TILPr "  no terceiro quadrante, em que cada elemento nos dá o valor 
dos impostos indirectos não dedutíveis sobre o bem j de origem interna: 

 TIL t p q j nj j j j
Pr Pr. . , ...,= ∀ =PI 1  , 

e que permite o equilíbrio entre os valores dos empregos (que está numa óptica do adquirente dos 
bens) e dos recursos pelo que a linha do valor acrescentado será VABpm e não VABcf; 

2. a introdução de uma linha "TILImp"  na submatriz dos recursos, em que cada elemento nos dá o 
valor dos direitos aduaneiros sobre o bem j de origem importada: 

 TIL d p q j nj j j j
Imp PE Imp= ∀ =. . , ...,1  , 

de forma a permitir a mesma igualdade190. 

Existindo IVA, que incide a uma taxa ti
IVA  quer sobre o bem i de origem interna, quer sobre o de 

origem importada, teremos que ter em atenção três factos importantes: 

1. as empresas podem deduzir o valor desse imposto sobre os produtos que adquirem, obtendo-o 
por reembolso do Estado (pelo que o preço relevante para as suas aquisições será sem IVA191); 

2. os consumidores finais não podem deduzir o valor do IVA sobre os bens e serviços que 
adquirem (pelo que o preço relevante para as suas aquisições será com IVA192); 

3. as exportações têm uma incidência de IVA à taxa zero de forma a evitar que os produtos 
nacionais percam competitividade nos mercados internacionais, já que serão taxados com direitos 
aduaneiros, e eventualmente IVA, no país de destino. 

Assim, os preços relevantes são dados por: 
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A introdução do IVA no QES vai conduzir a mais uma alteração na sua configuração e que se 
traduz na introdução de uma linha "IVA" na submatriz dos recursos, em que cada elemento nos dá o 
valor do IVA onerando o bem j qualquer que seja a sua origem: 

 IVA t
p

t
q j nj j

j

j
j=

+
∀ =IVA Con

IVA
Con. . , ...,,

1
1  . 

Note-se que apenas utilizamos o valor relevante do consumo final porque esta é a única rúbrica de 
utilizações sobre a qual incide IVA não dedutível a uma taxa positiva. Por outro lado, a divisão do preço 
relevante para os consumidores finais por (1 + t j

IVA ) serve para obtermos o preço relevante para o bem j 
antes da incidência do IVA.  

2. Os serviços de comércio 

Vamos agora levantar a hipótese 5 do capítulo anterior e assumir que os agentes adquirem os bens 
de que necessitam recorrendo a um serviço de comercialização que identificaremos como o produto n + 1. 

Assim, quando um comprador adquire uma determinada quantidade de bem i, adquire 
simultaneamente uma quantidade de serviço de comercialização do bem i, não podendo, as duas 
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quantidades, ser utilizadas separadamente. Vamos usar a notação cik  para a quantidade de serviços de 
comércio que é utilizada quando se adquire qik  - expressa em u.f. (n + 1). 

Em relação à valorização desta quantidade, e em termos fiscais, o Estado considera que é o bem i 
que está a ser vendido pelo que terá a mesma incidência de IVA que a verificada para o bem i, não 
havendo uma taxa de IVA especial que só afecte os serviços de comercialização. Assim, teremos os 
seguintes preços relevantes para esta quantidade de serviços de comércio associados ao bem i: 
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Teremos, associado às utilizações k de bem i, um valor de serviços de comércio dado por: 

 c p j nik n k
i. , ..., ,( )

+ ∀ =1 1a f Con, ...,  St∆  , 

mas este não é o valor total dos serviços de comércio que têm a utilização k, já que existem n bens 
comercializados. Assim, o valor que consta na linha n + 1 do QES será dado por: 

 e c p k nn k ik n k
i

i

n

+ +
=

= ∀ =∑1 1
1

1a f a f. , ..., ,( ) Con,  ...,  St∆  . 

Em relação à inserção do comércio no QES têm de se considerar os seguintes problemas: 

1. não são considerados como consumos intermédios do comércio os bens que são adquiridos para 
venda, mas apenas os que servem para produzir o serviço que é vendido conjuntamente; 

2. não existem importações de comércio, considerando como bens homogéneos aqueles que chegam 
às fronteiras incluindo nos seus valores os serviços de comercialização no exterior; 

3. o valor dos serviços de comércio vendidos para a utilização k é dado pelo valor dos serviços de 
comércio de todos os produtos (mercantis) com essa utilização; 

4. e n n+ + ≠1 1 0b g b g  porque, apesar dos comerciantes de um bem i não o adquirirem a outros, eles têm 
de adquirir bens j i≠ , como inputs intermédios; 

5. existem stocks de serviços de comércio já que, quando se guarda para um período posterior, um 
bem que foi adquirido através do comércio, se considera que o serviço de comércio que lhe estará 
associado no momento da venda foi também stockado. 

3. Os serviços não mercantis 

Levantemos agora a segunda parte da hipótese 2 do anterior capítulo, de forma a permitir a 
produção e utilização de um serviço193, que notaremos por n + 2, com as seguintes características: 

1. não é transaccionado no mercado, mas sim fornecido directamente aos utilizadores sem existir 
cobrança de um preço por essa utilização194. Como é óbvio, também não existem quaisquer 
impostos indirectos sobre a utilização deste serviço; 

2. é produzido pelo Estado, ou Administrações, sem haver um intuito de obtenção de lucro. Por 
isso, e por convenção, admite-se a priori que ELE EBEn n+ += =2 2 0 ; 

3. não existem importações deste tipo de serviços; 

4. as Administrações não têm direito a deduzir o IVA nos seus inputs intermédios, ou seja: 
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. . , ..., ,p p t t i n ni n i ii n+ = + + ∀ = +

+2 2
1 1 1 1b g b g b g c hIVA

 . 
5. tal como a maior parte dos serviços, não é stockável; 

6. não existindo preço, a produção deste serviço é valorizada pelos custos em que as 
Administrações incorrem para a levar a cabo, ou seja VP CI Amn n n n+ + + += + +2 2 2 2Rem  ; 

7. como não é possível, em geral, determinar as diversas componentes de utilização deste serviço, 
admite-se que ele é totalmente utilizado como consumo final. A existência deste serviço leva a uma 
separação entre dois tipos de consumo final: 

 • o consumo privado sobre o território, para os bens j = 1, ..., n, n + 1, que representaremos 
numa coluna que notaremos por CP; 

 • o consumo colectivo, para o serviço n + 2, que representaremos numa coluna que notaremos 
por G. 

Assim, temos:  e
k G

VP k Gn k
n

+
+

=
⇐ ≠
⇐ =

RST2
1

0
a f  . 

Podemos ver no final da página seguinte o novo aspecto do QES, depois de introduzirmos a 
tributação indirecta, os serviços de comércio e os serviços não mercantis. 

4. O QES na apresentação portuguesa  

Devido a dificuldades estatísticas, o QES tem, em Portugal, uma apresentação ligeiramente 
diferente da acima apresentada. A principal diferença baseia-se no tratamento do comércio. Assim, na 
apresentação portuguesa os valores para as utilizações dos bens mercantis aparecem incluindo o valor dos 
serviços de comércio a eles ligados, ou seja, nas células do primeiro e terceiro quadrante temos: 

 a e p c i n k n CP Stik ik n k
i

ik= + ∀ = ∧ ∀ = ++ . , ..., , ..., , , ...,( )
1 1 1 2a f ∆  , 

sendo a linha n + 1 preenchida com zeros já que os seus valores se encontram nas outras linhas. Para  
haver equilíbrio entre recursos e empregos, introduz-se uma linha denominada "Margens Comerciais" 
(MC) (figurando, normalmente, entre as linhas "TILImp" e "IVA") e onde, cada elemento, representa o 
valor total dos serviços de comércio associados às transacções do bem j (para j = 1, ..., n): 
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5. O QES e os agregados da Contabilidade Nacional 

• Ramo: agrupamento de actividades de produção de bens e serviços que se podem considerar 
homogéneas do ponto de vista de uma característica. 

É tradicional a apresentação do QES agregado por ramos em vez de apresentar os milhares de 
produtos simples que existem numa economia. Apenas há a salientar que, quando se agrega uma série de 
produtos num ramo, existem valores não nulos dos fornecimentos de bens desse ramos para a utilização 
como consumos intermédios do próprio ramo195. 
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Em relação à determinação dos grandes agregados que estudámos no capítulo 12, estes são 
facilmente retirados a partir do QES, com um destaque para o seguinte problema: sendo XT o valor do 
consumo privado feito no território por não residentes (as exportações de serviços de turismo), e IT o 
valor do consumo privado feito fora do território pelos residentes (importações de serviços de turismo), 
podemos verificar que: 

 C CP IT XT CP IT XT X Ex XT Ex XT IM IT ITi
i

n

i
i

n

i

n

= + − = + − ∧ = + = + ∧ = + = +
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Imp Impi
 , 

ou seja, podemos obter o valor da Despesa Interna recorrendo ao QES, sendo ele exactamente igual ao 
que encontrámos no capítulo 12, apesar de algumas das suas componentes possuírem conceitos e valores 
diferentes: 

 C G FBCF St X IM DI CP G FBCF St Ex+ + + + − ≡ ≡ + + + + −∆ ∆ Imp . 

O QES incluindo tributação indirecta, comércio e serviços não mercantis 

Produtos 1 ... j ... n + 1 n + 2 CP G FBCF Ex ∆St EMP 
1 0 ... e j1  ... e n1 1+b g  e n1 2+b g  eCP

1  0 eFBCF
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CI CI1 ... CI j  ... CIn + 1 CIn + 2        

Rem Rem1 ... Remj  ... Remn + 1  Remn + 2       

Am Am1 ... Amj  ... Amn + 1  0       

TILPr  TIL1
Pr  ... TILj

Pr  ... TILn + 1
Pr  0       

ELE ELE1 ... ELE j  ... ELEn + 1 0       
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Imp VI1 ... VI j  ... 0 0       

TILImp TIL1
Imp ... TILj

Imp ... 0 0       

IVA IVA1 ... IVAj  ... IVAn + 1
 0       

REC REC1 ... RECj  ... RECn + 1 RECn + 2        

 

As Influências do Papel Económico do Estado e do Comércio no Quadro de 
Entradas e Saídas 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender a influência dos serviços de comércio na estrutura do QES. 

2. Compreender a influência da tributação indirecta líquida, não dedutível e dedutível, na estrutura 
do QES. 
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3. Saber retirar a informação relevante do QES para a determinação dos agregados da contabilidade 
nacional. 

4. Interpretar a estrutura do QES na sua representação portuguesa. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

  

Exercício 14.1.1. 

Consideremos os dados do exercício 13.1.3. Neste exercício vamos aproximar-nos da realidade, 
admitindo que na economia que estamos a analisar, para o ano de 1996, houve actividade comercial. 
Esta actividade, que corresponde a um serviço adicional aos que já encontrámos na economia, tem as 
seguintes características: 

• todos os bens (no sentido estrito, isto é, não incluindo os serviços), quer sejam importados quer 
sejam produzidos internamente são sempre transaccionados através do comércio (explicite, para 
si, exactamente o que isto quer dizer); 

• o preço dos serviços de comércio não depende da sua origem (nacional ou importada), nem do 
uso do bem comercializado. Esse preço é de 19 Preks por hora de comercialização; 

• todas as existências se encontram no utilizador, e não há existências, ainda não vendidas, que se 
encontrem nos produtores; 

• existe a seguinte proporção constante entre a quantidade de um bem comercializado e a 
quantidade de serviços de comércio necessária: 

Bem A  2,24 horas comércio/ kg A ; 

Bem B  1,57 horas de comércio/kg B. 

O comércio utilizou em 1996 os seguintes inputs: (medidos nas mesmas unidades em que se encontra 
representado o QES físico): 

Bem A   3; 

Bem B  1; 

Serviço C  3; 

TCO   12; 

TCP   2; 

Máquina  2. 

Sabe igualmente que os inputs adicionais de bens produzidos necessários para a produção do 
serviço comércio, têm a mesma proporção de origem nacional e de origem estrangeira que os utilizados 
na produção dos outros bens e serviços.196 

a) Calcule a nova linha que terá de introduzir no QES físico contendo as quantidades de serviços 
de comércio. Justifique os passos que der.  
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b) Construa a estrutura do novo QES em valor (novo porque existe agora um novo serviço, o 
comércio) e transcreva para essa estrutura os valores que pode transcrever do QES em valor já 
construído no exercício anterior. 

c) Indique a interpretação que dá à produção do serviço comércio e em função dessa interpretação 
preencha a linha correspondente ao ramo comércio. Apresente as contas de forma detalhada, tratando 
separadamente a parte da linha que se encontra no primeiro quadrante (fornecimento intermédio de 
serviços de comércio) e a parte que se encontra no segundo quadrante. Neste último quadrante, que se 
refere a usos finais de serviços de comércio, trate separadamente cada caso de uso final e em particular 
interprete o que quer dizer a variação de existência de serviços de comércio (que à primeira vista parece 
ser um erro porque, tratando-se de um serviço, é aparentemente não-stockável). 

d) Construa a coluna correspondente ao serviço comércio discutindo e interpretando, em particular 
o valor que apresente para as importações deste serviço. 

e) Determine agora, de forma semelhante ao que já lhe foi solicitado anteriormente, os valores do 
PIB e DI, correspondente a esse conceito de produto, indicando as suas composições. Igualmente, se 
resolveu no exercício 13.1.3. as alíneas em que se trabalha com conceitos líquidos em vez de conceitos 
brutos, repita essa parte do exercício para este caso em que já há actividade de comércio. 

Exercício 14.1.2. 

Vamos considerar os dados obtidos na sequência da resolução do exercício anterior, 14.1.1. mas 
vamos agora introduzir a influência da fiscalidade indirecta na construção tradicional do QES em valor. 

Neste exercício, o sistema de fiscalidade indirecta será introduzido em duas fases. 

Na primeira fase todo o sistema de fiscalidade indirecta é constituído exclusivamente por 
impostos indirectos, no sentido lato (isto é, incluindo também subsídios) que são não-dedutíveis 197, 
sendo isto o que faremos neste exercício. Numa segunda fase, introduziremos, além da tributação 
indirecta específica, a influência da tributação indirecta dedutível (IVA) na estrutura do QES. 

a) Explique o que significa um imposto indirecto não dedutível. Em particular considere e explicite 
os quatro casos possíveis: 

i) imposto não dedutível sobre um input; 

ii) imposto não dedutível sobre um output; 

iii) subsídio não dedutível sobre um input; 

iv) subsídio não dedutível sobre um output. 

Recomenda-se que construa uma situação concreta de uma empresa, que compra inputs e que 
vende outputs e que aplique a essa situação concreta as várias possibilidades acima enunciadas. 

Suponha agora que, em 1996, o sistema de fiscalidade indirecta que vigora nesta economia é o 
seguinte: 

• produção interna: 

1) produto A, imposto proporcional à taxa uniforme de 12%; 
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2) produto B, Subsídio específico, por unidade produzida de 18 prek/m3; 

3) produto C, Imposto proporcional à taxa uniforme de 5%; 

4) não incidem quaisquer impostos ou subsídios sobre a comercialização dos bens. 

• importações: sobre os bens e serviços  importados incidem direitos aduaneiros à taxa única 
de 15%. 

b) Comece por construir a estrutura do QES, com o tratamento lógico dos serviços de comércio (e 
não o tratamento corrente em Portugal), de modo que os fornecimentos sejam registados de modo a 
incluir no seu valor os impostos indirectos que sobre ele incidem e de modo a que sejam apresentados 
separadamente, no Valor Acrescentado a preços de mercado, os efeitos dos impostos e dos subsídios. 

c) Preencha o QES cuja estrutura apresentou na alínea anterior. Em particular tenha especial 
cuidado na explicação das modificações que a introdução dos impostos indirectos acarreta. Como guia de 
preenchimento sugere-se que siga o seguinte caminho: 

i) Escolha, dos exercícios anteriores, deste capítulo e do capítulo 13, aquele cujos resultados mais 
facilmente podem servir de base a esta alínea; 

ii) a partir desse exercício indique as transformações em linha que são necessárias por efeito da 
introdução dos impostos indirectos. Trate separadamente os fornecimentos para usos intermédios e 
os fornecimentos para usos finais (e dentro destes, trate igualmente de forma separada a utilização 
como variação de existências). Trate naturalmente de forma especial a linha de serviços de 
comércio e reserve para tratamento oportuno a linha do serviço não mercantil; 

iii) determine agora as alterações que devem ser feitas nas colunas, separando as alterações que já 
foram feitas em ii) e as alterações que devem ser feitas na zona do VAB. Trate separadamente a 
coluna referente ao serviço não mercantil, e repercuta esse tratamento na linha correspondente. 

d) Utilize agora o QES que apresentou, para determinar o PIB (quer a custo de factores quer a 
preços de mercado) e determine igualmente a DI. Verifique as igualdades que se verificam entre alguns 
destes conceitos. Em particular explique, em termos económicos (e como fundamentação para a resposta 
à alínea seguinte) porque é que o PIB a preços de mercado não é dado pela soma dos VAB a preços de 
mercado. 

e) Por comparação com o QES que lhe serviu de apoio para a construção do que se pede na alínea 
b), e na linha da interpretação que vem da alínea f) do exercício 13.1.3., separe no valor criado por esta 
economia a parte que lhe vem da actividade produtiva e a parte que lhe vem da introdução da imposição 
indirecta. Interprete economicamente o resultado a que chegou. 

Exercício 14.1.3. 

Na linha do que dissemos anteriormente vamos agora entrar com a última complexidade do sistema 
de fiscalidade indirecta: a complexidade que corresponde à existência, além do sistema de impostos não-
dedutíveis de um imposto adicional, dedutível, a segunda fase a que nos referimos acima. Para fixarmos 
ideias, admitiremos que, para lá do sistema de fiscalidade indirecta descrito nos exercícios anteriores, 
existe igualmente um imposto sobre o valor acrescentado, IVA, que apresenta as seguintes características: 



adas e Saídas 266 

• esse imposto incide sobre todas as transacções que se realizam na economia (e portanto, em 
especial, afecta também os serviços de comércio); 

• o valor desse imposto é calculado sobre os valores de output depois de sobre ele agirem os 
impostos não-dedutíveis eventualmente existentes; 

• o imposto é dedutível, em condições semelhantes ao IVA. Isto é, é dedutível quando se verifica 
uma ou mais das seguintes condições: 

 1) o adquirente é uma empresa, ou mais correctamente, o adquirente utiliza o bem ou serviço 
no processo produtivo198 de um bem ou serviço mercantil; 

 2) o bem ou serviço é exportado. 

• a taxa desse imposto é idêntica para todas as transacções realizadas no interior da economia, e 
incluindo assim as importações, sendo o seu valor de 15%. Para os bens exportados a taxa de IVA é 
de 0%. 

Na resolução deste exercício vamos combinar dois exercícios: vamos resolver o exercício com a 
apresentação dos serviços de comércio na lógica tradicional do QES e, alternativamente, com a 
apresentação destes serviços do modo como é feita em Portugal. Assim, e conforme o caso, cada alínea 
deste exercício deve ser interpretada de forma dupla e aplicada a cada uma das representações possíveis 
dos serviços comerciais. 

a) Considere que vai apresentar o IVA do modo que foi indicado na introdução teórica e que corres-
ponde à apresentação, para cada produto, do IVA líquido que sobre ele incide. Comece por definir a 
estrutura do QES e preencha, nessa estrutura, os valores que pode copiar de quadros que tenha 
anteriormente preenchido. 

b) Considere o preenchimento de uma linha do QES. Determine as alterações que a introdução do 
sistema de impostos dedutíveis dá origem no preenchimento dessa linha. De acordo com a sua reflexão, 
preencha-a (Nota: existe alguma dificuldade no tratamento das variações de existências, pelo que deve 
ser cuidadoso nas hipóteses que fizer para esse tratamento, que deve explicitar). A partir daí, e tendo 
cuidado com a natureza das várias linhas, proceda ao preenchimento das linhas em que o pode fazer. 

c) Considere agora o preenchimento das colunas do QES. De acordo com as necessidades de 
equilíbrio entre recursos e empregos, reflicta sobre as alterações que a introdução do IVA vai dar origem 
no preenchimento das colunas. 

d) A partir dessa reflexão, acabe de preencher o QES. Isso significa preencher a totalidade das 
colunas e, a partir disso, acabar o preechimento das linhas que ainda não tinha podido preencher total-
mente. 

e) Como parte terminal deste exercício resta-nos o cálculo dos grandes agregados macroeconó-
micos, da sua composição e da sua interpretação. Nos exercícios anteriores já foram apresentadas 
alíneas cuja resolução implica que tal seja feito. Nesta altura, já deve ser capaz de por sua própria 
iniciativa fazer esse cálculo e essa interpretação. Assim, e baseado na leitura de alíneas de exercícios 
anteriores, elabore perguntas que tenham essa finalidade e responda-lhes 
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Exercícios resolvidos 

Exercício 14.1.4. 

Considere o seguinte Quadro de Entradas e Saídas (QES), referente ao ano de 1996 em Tigolândia, 
e todo ele medido em 106 u.m. desse país. Este quadro está apresentado "seco", isto é não estão 
apresentados quaisquer totais ou subtotais. 

 
 A B C Comércio D Utilizações 

finais 

Bem A  50 20 10 30 140 

Serviço mercantil B 10  80 20 40 160 

Serviço mercantil C 40 40  10  110 

Comércio  15 60  20 115 

Serviço não mercantil D      150 

Remunerações 50 45 10 80 60  

Excedente líquido de exploração 20 35 5 30   

Impostos indirectos líquidos 20 35 5 30   

Impostos sobre a importação 10 10 10    

Importação 50 20 5    

IVA onerando produtos 50 60 5 30   

Repare que as utilizações finais são apresentadas sem qualquer desagregação, mas que os bens e 
serviços não se encontram agregados. 

a) Sabe que nessa economia, existe um imposto indirecto, tipo IVA (imposto, dedutível, sobre o 
valor acrescentado), com taxas diferenciadas conforme os bens ou serviços. Se acha que, a partir dos 
elementos que dispõe, pode calcular essas várias taxas, calcule-as, apresentando e justificando os seus 
cálculos. Se, pelo contrário, acha que não pode determinar essas taxas, indique os elementos adicionais 
que necessitaria para as calcular e como utilizaria esses elementos adicionais para a sua determinação. 

b) Sabe que, qualquer que seja a utilização do bem A, a sua composição (isto é a proporção que é 
de origem nacional e a que é de origem importada) é a mesma. Suponha que sobe de 40% o preço, em 
moeda nacional, de importação desse bem, e que não há qualquer outra alteração na produção, no 
preço dos outros produtos, no valor dos serviços de comércio ou no valor dos impostos cobrados nesta 
economia. Indique as modificações que esta alteração introduz no QES. Para o fazer construa a estrutura 
do QES, mas preencha apenas o que é alterado ou, alternativamente, construa o novo QES total mas 
preencha com outra cor o que foi alterado. Justifique cuidadosamente os seus cálculos, que deve 
apresentar. 

Solução  
a) Como se sabe, o IVA é um imposto indirecto que é dedutível quando pago por empresas que 

vendem os seus produtos no mercado. O imposto só afecta assim: 

• os inputs adquiridos para a produção de serviços não-mercantis (porque os serviços produzidos 
não são vendidos no mercado); 
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• os bens e serviços adquiridos para consumo final 199. 

Ora os elementos apresentados não permitem identificar a parte da utilização final que corresponde 
a consumo privado e sem esses elementos não se podem determinar as taxas de IVA. Assim a primeira 
parte da resposta consiste em indicar que, pelo que acima se disse, os elementos apresentados não 
permitem calcular as diversas taxas de IVA. 

Para o fazer, precisamos dos valores do uso dos diferentes bens e serviços como consumo privado e 
procederíamos do modo que a seguir se apresenta. 

Suponhamos que conhecemos os valores do consumo privado dos bens A, B e C, que 
denominaremos, com notação óbvia, CPA, CPB e CPC. Para calcularmos a taxa de IVA, por exemplo a que 
incide sobre o bem A, usaríamos o seguinte raciocínio, em que os valores estão expressos em 106 u.m da 
Tigolândia: 

• o valor do uso do bem A, sobre o qual incide IVA que não foi deduzido, é de 30 + CPA (o valor de 
30 corresponde ao input de bem A usado na produção de serviço não mercantil); 

• o valor do IVA que onera o bem A é de 50; 

• logo o valor do bem A, sobre o qual incide IVA não dedutível, medido naturalmente antes da 
incidência deste imposto, é de 30 + CPA - 50 = CPA -20; 

• a taxa de IVA sobre o bem A obtém-se pelo quociente entre o valor do IVA não dedutível (50) e o 
valor acima determinado. Ou seja, chamando tA a essa taxa de IVA teríamos: 

 t
CPA

A

=
−

50
20

, 

taxa essa que é um número puro. Naturalmente para as taxas de IVA sobre os serviços mercantis B e C 
proceder-se-ia de modo semelhante e, com esta apresentação, estaria resolvida a pergunta. 

Para o leitor mais cuidadoso, a solução apresentada não está totalmente correcta. Com efeito, não 
considerámos uma utilização em que existe também IVA não dedutível. Referimo-nos à variação de 
existências dos inputs utilizados na produção de serviços não-mercantis. Um pouco de reflexão mostra 
que a variação de existências destes inputs tem que ser considerada como uma utilização adicional (que, 
tenha-se isso presente, pode ter valores negativos se, para um qualquer input, o valor das existências 
finais for superior ao valor das existências iniciais). Assim, no primeiro passo acima indicado do modo de 
cálculo da taxa de IVA, a soma apresentada deve ser 20 + CPA + VEA,Snm em que VEA,Snm representa a 
variação de existências do bem A na produção do serviço não mercantil. 

Repare-se que essa correcção só é precisa para o bem A. Para os produtos B e C, e porque se tratam 
de serviços, não sendo, por hipótese, stockáveis, pelo que não pode haver variação de existências, uma 
correcção semelhante não é necessária, sendo a solução apresentada totalmente correcta. 

b) Raciocinemos com cuidado. Nas condições do enunciado apenas três "coisas" se podem alterar, 
para além naturalmente do valor das importações do bem A (e tenhamos presente que os números 
apresentados têm implícito o sistema de unidades do enunciado, isto é, estão expressos em 106 u.m. de 
Tigolândia): 

• o valor do fornecimento do bem A para as diversas utilizações; 
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• o valor do excedente líquido de exploração dos bens ou serviços que utilizam o bem A como input 
e que vendem o seu produto no mercado (que, pela leitura do quadro, são todos os bens e serviços 
mercantis, excluindo o próprio bem A); 

• no valor da produção que não é vendida no mercado, na qual não há, por hipótese, excedente de 
exploração. 

Com efeito, com tudo aquilo que o enunciado diz manter-se, são essas as três únicas possibilidades 
de alteração e a dificuldade do exercício reside essencialmente em nos apercebermos disso, evitando, 
assim, enveredar por uma solução cheia de cálculos. 

Mas em quanto aumenta o valor dos fornecimentos de A, fornecimentos esses que são constituídos 
parcialmente por bem de origem nacional e parcialmente por bem importado? O valor desse aumento é de 
40% do valor da  importação do bem A, ou seja de 0,40 × 50 = 20. Dito de outro modo, os fornecimentos 
do bem A passam de 250 (soma da linha A, necessariamente igual à soma da coluna A) para 250 + 20 = 
270, ou seja o valor de cada fornecimento do bem A vai ser multiplicado por: 

 270
250

1 08= , , 

ou, o que quer dizer o mesmo, isso significa que o valor dos vários fornecimentos do bem A aumenta de 
8%. Assim sendo, os excedentes de exploração dos bens B, C e do comércio têm de ser reduzidos no 
montante desse mesmo aumento de modo a que os preços se mantenham constantes. 

Falta verificar o que sucede ao serviço não mercantil. Neste bem o aumento do custo do input A 
não pode ser compensado pela redução do excedente líquido de exploração: este aumento terá de se 
repercutir no valor do serviço não-mercantil fornecido às utilizações finais. 

Assim, de acordo com o que se apresentou acima, as alterações do QES são as indicadas a seguir: 

 

 A B C Comércio D Utilizações 
finais 

Bem A  50 + 0,08 ×⋅50 

= 54,0 

20 + 0,08 × 20 

= 21,6 

10 + 0,08 ×10 

= 10,8 

30 + 0,08 × 30 

= 32,4 

140 + 0,08 ×140 

= 151,2 

Serviço mercantil B       

Serviço mercantil C       

Comércio       

Serviço não mercantil D      150+0,08 × 30 

= 152,4 

Remunerações       

Excedente líquido de exploração  35 - 0,08⋅×50 

= 31,0 

5 - 0,08 × 20 

= 3,4 

80 - 0,08 ×10 

= 79,2 

  

Impostos indirectos líquidos       

Impostos sobre a importação       

Importação 50 + 0,4 ×⋅50 

= 70 
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IVA onerando produtos       

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 14.1.5. 

Considere que está a estudar a actividade económica de um país, Kripton, durante o ano de 1994, e 
que dispõe dos seguintes resultados, todos eles retirados de somas obtidas a partir do QES desse país. Os 
resultados obtidos estão a preços correntes e são medidos em milhões de Plik, sendo o Plik a unidade 
monetária usada em Kripton. 

I. Dados obtidos relativos à utilização de bens finais no território no período referido e que se 
referem à soma de colunas do segundo quadrante do QES em 1996: 

Consumo privado:  10.600; 
Consumo colectivo:  1900; 
Formação bruta de capital fixo:  2300; 
Exportações:  2500; 
Variação de existências:  -100. 

II. Dados obtidos por soma de linhas do terceiro quadrante do QES de Kripton em 1996: 

Remunerações:  5500; 
Excedente líquido de exploração:  4400; 
Amortizações:  700; 
Impostos indirectos não dedutíveis sobre a produção nacional:  900; 
Subsídios incidindo sobre a produção nacional:  300; 
Importações a preços de entrada na fronteira:  4800; 
Impostos não dedutíveis sobre importações   200; 
IVA onerando os produtos:  1000. 

a) Com esta informação pode calcular os conceitos internos globais de Contabilidade Nacional. 
Comece por indicar, recordando o que já aprendeu, em que medida, e de forma geral, os conceitos 
internos divergem dos conceitos nacionais. 

b) Calcule, baseado nos dados apresentados acima, os valores correspondentes aos conceitos 
abaixo indicados. Os conceitos são apresentados de acordo com as suas siglas habituais e, naturalmente, 
o que deverá começar por fazer é indicar, por extenso, o que significa cada uma dessas siglas e só depois, 
justificando, proceder aos cálculos que lhe são pedidos: 

i) PIBcf;    vi) PILcf; 

ii) PIBpm;    vii) PILpmL; 

iii) FLCF;    viii) DI (conceito bruto); 

iv) I (conceito bruto);  ix) DI (conceito líquido); 

v) I (conceito líquido);  x) RI. 
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Para o estudo da actividade económica de Kripton dispõe ainda de elementos da balança de 
pagamentos, referentes igualmente a 1996, e expressas em milhões de US$ 200; na parte que se refere às 
transacções correntes (e cujo saldo corresponde ao saldo da BTC, ou seja, por extenso, o saldo da 
balança de operações correntes) dispõe dos seguintes elementos: 
 

Operação Crédito Débito Saldo 
Mercadorias 11,2 20,0 - 8,8 

Serviços, excluindo 
turismo 

1,3 4,0 - 2,7 

Turismo 7,5 1,0 + 6,5 
Rendimento de facto-

res 
1,5 0,5 + 1,0 

- Dos quais são 
remunerações 

0,1 0,2 -0,1 

Transferências priva-
das 

9,5 1,5 + 8,0 

Estes elementos, convenientemente utilizados, vão-lhe permitir "passar" dos conceitos internos 
para os conceitos nacionais. 

c) Vamos proceder em duas fases: 

i) Identificar os conceitos que foram apresentados na alínea anterior e para os quais existe 
distinção entre a óptica nacional e a óptica interna. 

ii) Para esses conceitos, e justificando, calcular os valores para os respectivos conceitos 
nacionais, apresentando os resultados quer sob a forma de siglas, quer sob a forma de descrições 
por extenso. 

d) A informação apresentada permite, para além dos elementos pedidos, determinar o conceito de 
Consumo dos residentes. Para o calcular, proceda em duas etapas: 

i) Determine o conceito de Consumo Privado no território e no período, ou seja, o conceito 
de Consumo Privado de que o QES se socorre. 

ii) A partir daí determine o valor do Consumo Privado dos residentes. 

Como parte final, reescreva as diferentes parcelas da DI (conceito líquido), identificando as suas 
componentes e "testando" os valores que puder testar perante a balança de pagamentos que lhe foi acima 
apresentada. A importância desta parte final reside na reinterpretação que é levado a fazer dos conceitos 
que tem utilizado até agora. 

e) Naturalmente na actividade produtiva os factores primários que aí são empregues criam ren-
dimento, rendimentos esses que, directa ou indirectamente, são propriedade das famílias ou do Estado. Se 
souber que o ELE gerado nas empresas produtoras de bens e serviços mercantis de que o Estado é 
parcial ou totalmente, proprietário foi, em 1996 de 800 (milhões de Plik) e que nessas empresas o Estado 
detém, em média, 28% do seu capital, determine o rendimento primário das famílias, em Kripton e em 
1996. 
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f) Finalmente dispõe de elementos para determinar a distribuição funcional do rendimento 
primário. Perante os dados que calculou anteriormente, determine: 

• a distribuição do rendimento primário total; 

• a distribuição do rendimento primário das famílias. 

g) Os dados que lhe são fornecidos permitem-lhe determinar a contribuição proporcional do 
factor trabalho para a criação de valor em Kripton e em 1996? Interprete o que se lhe pede e justifique 
cuidadosamente a sua resposta. Se for positiva, calcule, justificando, essa contribuição proporcional. Se 
a sua resposta for negativa, indique que dado(s) adicional(is) necessitaria e como o(s) utilizaria para 
determinar essa contribuição. 

Tomemos agora em consideração alguns dados sobre o Sector Público Administrativo de Kripton 
(isto é a conta do Estado e das Autoridades locais que se refere às suas actividades não mercantis e que 
representam o que normalmente se qualifica na terminologia da contabilidade nacional como 
Administrações). A partir dessa conta, e com valores para 1996 medidos nas mesmas unidades que 
temos utilizado até aqui, conhecemos os seguintes dados: 

• Impostos directos cobrados (incluindo receitas da Segurança Social):  400; 
• Despesas do Estado no pagamento a funcionários:  1600; 
• Despesas do Estado em Formação Bruta de Capital  350; 
• Despesas do Estado em transferências para as famílias  600. 
 

h) Em primeiro lugar determine a poupança externa de Kripton nesse ano de 1996, expressa em 
unidades monetárias desse país (não se esqueça que, dado que o conceito de poupança de um agente 
económico pode conduzir a valores positivos ou negativos, de indicar o sinal que obteve). Explique 
economicamente em que medida pode interpretar o seu cálculo como a poupança de um agente 
económico. 

i) Em segundo lugar determine a poupança do Estado em Kripton, justificando e baseando-se num 
mesmo tipo de raciocínio que aquele que lhe é pedido na alínea anterior 201. 

j) Como sabe, existe necessariamente uma identidade fundamental contabilística que relaciona, ao 
nível global da economia, investimento e poupança. Depois de recordar o conteúdo preciso dessa 
igualdade e de interpretar cuidadosamente os seus termos, utilize-a para calcular, em 1996 e em Kripton, 
o valor da poupança do sector privado. 

Exercício 14.1.6. 

Considere o seguinte Quadro de Entradas e Saídas (QES), referente a uma economia durante o ano 
de 1996, e em que todos os valores estão expressos em 109 unidades monetárias desse país. Neste quadro 
não estão apresentados quaisquer totais ou subtotais. 

 
 A B C Consumo 

privado 
Consumo 
colectivo 

Investimento Exportações

Bens e serviços mercantis (A) 70 15 20 140  30 20 

Comércio (B) 15  15 25  15 10 
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Serviços não mercantis (C)     70   

Remunerações 20 40 35     

Excedente líquido de exploração 10 17      

Impostos indirectos líquidos 28       

Impostos sobre importações 20       

Importações 100       

IVA onerando os produtos 32 8      

Repare que se trata de um QES agregado, em que se agregaram em um só ramo todos os bens e 
serviços mercantis (com excepção do comércio), e em outro ramo todos os serviços não mercantis. 

a) Suponha que os serviços não mercantis correspondem ao fornecimento de serviços de saúde e de 
educação, e suponha que o Estado decide que os utentes do serviço de saúde vão passar a pagar uma 
taxa, dita taxa moderadora, pelo seu uso. Se houver 2.000.000 utilizações do serviço por ano e a taxa 
moderadora for fixada em 700 u.m. por cada utilização, indique as modificações que esta alteração 
introduz no QES (para o fazer construa a estrutura do QES, mas preencha apenas o que é alterado ou, 
alternativamente, construa o novo QES total mas preencha com outra cor o que foi alterado). Justifique 
cuidadosamente os seus cálculos, que devem ser apresentados. 

b) Sabe adicionalmente que este QES foi construído considerando a taxa de contribuição patronal 
para a Segurança Social dos trabalhadores por conta de outrem é de 25%. Se, com a mesma estrutura 
produtiva, e com os mesmos preços de todos os bens e serviços mercantis, se elevar a taxa acima 
indicada para 40%, acha que é possível calcular o efeito desta alteração no QES acima apresentado? Se 
acha que sim, determine, justificando, o efeito dessa alteração (indicando, se quiser, apenas os valores 
alterados), e apresente os cálculos efectuados. Se, pelo contrário, acha que não, indique porquê e 
apresente quais os elementos adicionais de que necessitaria e como os utilizaria para esse cálculo. 

Exercício 14.1.7. 

Considere o Quadro de Entradas e Saídas (QES), que representa a actividade produtiva que teve 
lugar no território de Vilpolar durante o ano de 1996 e em que todos os valores estão medidos em milhões 
de klits (a unidade monetária desse país). Neste não estão apresentados quaisquer totais ou subtotais. 

 
 A B C Comº Consumo 

privado 
Consumo 
colectivo 

Investimento Exportações 

Bem A  750 1430 200 5324  907,5 1355,2 

Serviço mercantil B 1000   250 2495,5  195,5 460 

Bem C 900 820  450 3894  1416 885 

Comércio         

Remunerações 1700 1391 2400 900     

Excedente líquido de exploração 400 370 2960 461,7     

Impostos indirectos líquidos 400 170 430      

Impostos sobre importações 750 160 30      
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Importações 3500 740 170      

Serviços de comércio 1316,7  945 -2261,7     

IVA onerando os produtos         

Se analisar com cuidado o QES que lhe é apresentado, poderá verificar que o tratamento do 
comércio no QES em Vilpolar é semelhante ao tratamento que lhe é dado em Portugal. Da sua análise 
pode igualmente concluir que: 

• nesta economia não existe um imposto indirecto tipo IVA; 

• nesta economia não existem serviços não mercantis. 

a) Suponha que lê num jornal que o saldo, em 1996, da balança de bens e serviços desse país, é 
negativo, e que o seu valor absoluto é de 1709,8 milhões de klits. Pode, pela leitura do QES verificar se a 
informação veiculada pelo jornal está certa? Se acha que pode, justifique a sua posição e indique se a 
informação está certa ou está errada, apresentando os seus cálculos. Se acha que não pode testar a 
veracidade da informação jornalística, indique qual era a informação adicional de que necessitaria e 
como a utilizaria para testar o valor indicado no jornal. 

Suponha que lhe é dito que: 

• todas as utilizações finais de bens são adquiridas através do comércio (isto é, para qualquer 
utilização final, o adquirente do bem adquire-o a um comerciante e não directamente ao produtor); 

• todas as utilizações intermédias de bens são adquiridas directamente ao produtor; 

• não existem variações de existências, pelo que pode ignorar o seu valor no cálculo do 
valor dos serviços de comércio; 

• apesar de não se conhecerem as quantidades e preço dos serviços de comércio, sabe-se que, 
para cada bem e independentemente do adquirente, o valor do serviço de comércio associado 
representa uma proporção fixa do valor do bem transaccionado. 

b) A partir dessa informação, construa o QES com a apresentação tradicional em economia (isto é 
com a linha do comércio preenchida), apresentando e justificando os cálculos que tenha de fazer. Para 
essa apresentação, se quiser, construa apenas um quadro representando a estrutura do QES, em que 
preencherá apenas os valores que sofrem alteração da apresentação inicial para a nova alteração. Isole 
bem quaisquer hipóteses que tenha feito. 

Exercício 14.1.8 

Suponha que dispõe da seguinte informação referente a um determinado país e ao ano de 1996, em 
que os valores apresentados no quadro seguinte estão expressos em milhões de u.m. desse país: 

Variável económica Valor em 1996 

Consumo privado dos residentes 22.000 

Formação Bruta de Capital Fixo 5200 

Variação de Existências -500 

Amortizações 1550 
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Rendimentos de factores pagos ao exterior 1000 

Rendimentos de factores recebidos do exterior 1250 

Saldo de Turismo -750 

Conhece-se adicionalmente, pela leitura do Quadro de Entradas e Saídas (QES) referente a esta 
economia, a seguinte informação, que naturalmente é apresentada de acordo com os conceitos aplicados 
na construção desse quadro: 

• o valor das exportações de bens e serviços foi, em 1996, 7 000  milhões de u.m; 

• o valor das importações de bens e serviços foi, em 1996, 11.500 milhões de u.m; 

• o consumo colectivo foi contabilizado, também neste ano, em 3900 milhões de u.m. 

A partir da informação disponível tente calcular, justificando rigorosamente os diversos passos que 
der, quer a DI (conceito bruto), quer o Produto Interno Bruto a custo de factores (PIBcf), desta economia 
no ano de 1996. Se acha que não pode calcular algum destes agregados (quer se trate de um dos 
agregados pedidos, quer de ambos), indique qual a informação adicional de que necessitaria para poder 
efectuar esse(s) cálculo(s), indicando como a utilizaria para efectuar o(s) cálculo(s) que não foi possível 
efectuar com a informação disponível. 

Exercício 14.1.9. 

Na economia da Padalândia registou-se, no ano de 1996, o seguinte Quadro de Entradas e Saídas 
(QES), em que os valores estão medido em milhões de Pads 202 (repare que os valores estão indicados em 
termos líquidos, e não em termos brutos). 

Sabe-se ainda que: 

• a actividade de comércio é apresentada da maneira tradicional em economia e não do modo 
como é feito em Portugal; 

• para qualquer bem, e qualquer que seja o tipo de utilização, a proporção entre a parte de origem 
nacional e importada dos bens, é sempre igual; 

• todas as existências encontram-se no utilizador final. 
 

 Bem A Bem B Comércio Serv.não-
merc. D 

Consumo 
Privado 

Consumo 
Colectivo 

Investim. 
Líquido 

Exporta-
ções 

Bem A  330 250 110 8250  836 100 

Bem B 480  250 220 550  1158 222 

Comércio 144 66 125 88 1815  515 87 

Serviço n-merc. D      2938   

Remunerações 3475 859 1050 2520     

Exced. Líq. Expl. 1015 455 980      

Impostos. Indir. Liq. 14 18 12      

Impostos s/ Import. 190 52       

Importações 3798 1030       

IVA oner. produtos. 760 70 173      
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Total Recursos 9876 2880 2840 2938     

 

a) Suponha que a taxa única de IVA sobre os bens e serviços aumenta em 5 pontos percentuais. 
Indique, se existirem, quais as modificações que esta alteração produz na linha e na coluna do QES 
relativa ao bem B (não se preocupe com as alterações que não façam parte desta linha e coluna). Para o 
fazer pode construir a estrutura do QES, mas preencha apenas a linha e coluna B ou, alternativamente, 
usar o QES inicial, mas preenchendo com outra cor o que foi alterado nessa linha e nessa coluna. 
Justifique cuidadosamente os seus cálculos, que devem ser apresentados. 

b) Se o governo da Padalândia resolver aumentar a taxa do imposto directo sobre o Excedente 
Líquido de Exploração, passando do actual valor de 25% para 28%, quais serão as modificações que 
esta alteração traz aos valores apresentados no QES? Apresente uma estrutura do QES em que apenas 
indique os valores que sofrem, em seu entender, alterações. Se preferir, e tal como fez na alínea anterior, 
pode apresentar o QES total em que os valores modificados aparecem numa cor diferente. Apresente 
naturalmente as hipóteses de que se serviu e justifique os cálculos e as conclusões a que chegar. 

Exercício 14.1.10. 

Para determinarmos a evolução dos vários preços economicamente relevantes entre 1990 e 1996, a 
solução usualmente adoptada é a de construir um QES representando a mesma actividade económica que 
existiu em 1996, mas aplicando-lhe uma valorização com base no sistema de preços verificado em 1990. 
Tomemos então como referência os exercícios 14.1.1., 14.1.2. e 14.1.3., nos quais construímos o QES a 
preços correntes para esta economia. 

Neste exercício pretendemos assim: 

• construir um QES a preços de 1990; 

• por comparação entre dois QES (aquele que é baseado nos preços de 1990 e o que se baseia nos 
preços de 1996) determinar a(s) variação(ões) de preços de 1990 para 1996. 

Apenas se pede a construção do QES tradicional e não o QES como é utilizado em Portugal. No 
entanto, sugere-se ao leitor que repita este exercício para este segundo de apresentação, como trabalho 
complementar. 

Os dados correspondentes a valorização, e relativos ao ano de 1990, são: 

• os preços de produção interna dos diferentes bens e serviços, medidos em Prek/unidade física 
do bem foram: 

 
 A B C 

Preço de produção interno 120 190 110 

• os preços de importação dos diferentes bens e serviços, medidos em US$/unidade física dos bens 
foram: 

 A B C 
Preço de importação 0.8 1.4 1 

• a taxa de câmbio da moeda do país (o Prek) é de 130 Prek/US$; 
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• o salário bruto auferido pelos TCO foi de 90 Prek/hora. O sistema de segurança social era tal que 
os patrões, além desse salário, tinham de pagar uma contribuição patronal para a segurança social 
de 15% desse salário bruto; 

• o valor de mercado do trabalho por conta própria (TCP) foi de 140 prek/hora; sobre este trabalho 
não incidia qualquer contribuição patronal para a segurança social. 

• o valor de mercado do uso de uma hora de máquina foi de 130 prek/hora; 

• o preço dos serviços de comércio não dependia da sua origem (nacional ou importada), nem do 
uso do bem comercializado. Esse preço foi de 18 Preks por hora de comercialização; 

• existia, também, uma proporção, constante, entre a quantidade de um bem comercializado e a 
quantidade de serviços de comércio necessária: 

Bem A  1,38 horas comércio/kg A ; 

 Bem B  2,59 horas de comércio/kg B. 

Relativamente ao sistema fiscal vigente em 1990, dispõe-se da seguinte informação: 

• o sistema de fiscalidade indirecta tinha em 1990 exactamente as mesmas características que 
tem em 1996. Apenas divergem os valores de certas taxas. Temos que as taxas em 1990 foram: 

1) impostos não dedutíveis: 

- produção interna: 

i) produto A - imposto proporcional à taxa uniforme de 10%; 

ii) produto B - subsídio específico, por unidade produzida de 15 prek/m3; 

iii) produto C - imposto proporcional à taxa uniforme de 6%: 

iv) Não incidem quaisquer impostos ou subsídios sobre a comercialização dos 
bens; 

- importações: 

i) sobre os bens e serviços importados incidem direitos aduaneiros à taxa única 
de 12%; 

2) imposto dedutível: IVA à taxa única de 12%. 

a) A partir destes dados e dos dados "físicos" sobre a actividade económica de 1996, construa o 
QES, na sua representação tradicional, ou seja, com o comércio tratado como qualquer serviço, 
valorizado a preços de 1990. 

b) Se construiu correctamente este QES, ele deve apresentar preenchidos os mesmos elementos que 
se apresentam preenchidos no QES a preços correntes. Explique porque é que o quociente entre o termo 
do QES a preços correntes e o mesmo termo do QES a preços constantes de 1990 é um indicador da 
variação de preços, relevante para esse elemento, entre 1990 e 1996. 
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c) Baseado nessa interpretação, construa um quadro representando essas variações de preços e que, 
tendo a mesma estrutura do QES, seja obtido pela divisão, termo a termo, dos QES a preços correntes 
pelo a preços constantes de 1990. A interpretação dos valores desse quadro tem alguns casos especiais, 
que o leitor deve tomar em consideração: 

i) a interpretação quando estes valores correspondem a totais (e a sua ligação aos valores atribuídos 
a parcelas desses totais); 

ii) a interpretação dos valores referentes às serviços de comércio; 

iii) a interpretação dos valores referentes ao excedente de exploração. 
d) Utilize o QES para 1996 a preços de 1990 para determinar o valor do PIB e da DI a preços desse 
ano.203 

e) Perante a informação que calculou determine os deflatores macroeconómicos. Em particular 
determine os seguintes deflatores: 

i) PIB; 

ii) DI; 

iii) componentes da DI; 

iv) componentes do PIBcf; 

Exercício 14.1.11. 

Nas economias reais o número de bens e serviços é muito elevado e, assim, não é possível, na 
prática, construir QES que se referem a bens e serviços elementares. Normalmente, trata-se de bens 
compósitos ou agregados, que se obtêm por agregação de um QES construído com bens elementares. 

Como primeira familiarização com o QES real suponhamos que queremos agregar os bens A e B, 
isto é queremos que, em vez de representações separadas para cada um desses bens, encontre uma 
representação em que estes dois bens se apresentam agregados num único ramo.  

As alíneas a) a e) deverão ser feitas para o QES de 1996 a preços correntes e para o QES a preços 
constantes de 1990 e, em ambos os casos, para a apresentação tradicional, isto é, em que o comércio é 
tratado com um serviço normal. 

Assim, neste exercício, vamos considerar toda a informação económica subjacente aos exercícios 
14.1.1., 14.1.2., 14.1.3. e 14.1.10. 

a) Indique como agrega as linhas respeitantes aos bens A e B, e interprete economicamente esta 
agregação. 

b) Indique como agrega as colunas respeitantes aos bens A e B e interprete economicamente esta 
agregação. 

c) Depois da agregação, o elemento da diagonal já não é nulo. Explique porque é que este elemento 
deixou de ser nulo. 

d) Tem sentido económico construir um QES agregado correspondente ao bem compósito A+B em 
que o elemento da diagonal seja nulo? Apresente os seus argumentos e, se achar que tem sentido 



279 A Influência do Papel Económico do Estado e do Comércio no Quadro de Entradas e Saídas Capítulo 14 

 

económico, construa um QES em que isso se verifique, interpretando o que fez  bem como o resultado 
que obteve. 

e) Verifique quais são os totais de linhas e de colunas que não se alteram com esta agregação e, a 
partir disso, reanalise a sua discussão anterior sobre os totais que têm significado económico 204. Em 
particular, verifique que os métodos utilizados para calcular a DI e o PIB são insensíveis ao grau de 
agregação com que o QES está apresentado. 

f) Da comparação dos QES a preços correntes e a preços constantes pode determinar a variação 
de preços entre 1990 e 1996, e já fez, no exercício 14.1.10., esse exercício para os QES em que se 
apresentam bens e serviços elementares. Repita-o agora e, em particular, explique economicamente 
porque é que, não havendo diferenças de preços do bem A e do bem B conforme o seu uso, aparecem 
diferenças de "preço" no bem compósito A+B conforme o seu uso, o que parece contraditório. 

 

Conceitos para revisão 

1. Tributação indirecta. 

2. Preço à saída da fábrica de um bem. 

3. Preço de um bem relevante para uma determinada utilização. 

4. Taxa de imposto indirecto líquido não dedutível sobre um bem. 

5. Serviços de comércio. 

6. Serviços não mercantis. 

7. QES na apresentação tradicional. 

8. QES na apresentação à portuguesa. 

9. Obtenção dos agregados da contabilidade nacional a partir do QES. 

Referências Bibliográficas205 

• Francisco (1990) 

 Capítulo 01 - Introdução......................................................................... 0011-0016 

 Capítulo 05 - As Operações sobre Bens e Serviços 

  A produção de bens........................................................................... 0049-0050 

  A produção de bens mercantis............................................................. 0051-0054 

  A produção de serviços não mercantis................................................ 0055 

  Do ramo de actividade ao produto........................................................ 0055 

  O consumo intermédio......................................................................... 0056-0058 

  O consumo final................................................................................... 0059 

  A formação bruta de capital................................................................. 0060-0062 

  A exportação e a importação................................................................ 0063 



Capítulo 13 Introdução ao Estudo do Quadro de Entradas e Saídas 280 

  Princípios de avaliação e registo........................................................... 0064-0072 

 Capítulo 06 - As Operações de Repartição 

  As remunerações dos empregados....................................................... 0076 

  Os rendimentos de propriedade e da empresa....................................... 0077 

  Princípios de avaliação e registo........................................................... 0082 

 Capítulo 09 - Os Tipos de Contas e Quadros 

  O Quadro de Entradas-Saídas............................................................... 0113-0124 

 Anexo 8 - Quadro de Entradas-Saídas para Portugal...................................... 0189-0195 



 

Capítulo 15 - A Concentração do Rendimento 
Enquadramento Teórico 
Nos capítulos anteriores estudámos o modo como a actividade produtiva gera rendimentos através 

da utilização de factores primários. No entanto esse estudo foi feito de forma agregada, olhando para a 
totalidade do rendimento ou para as grandes rúbricas que o compõem, sem nos preocuparmos com a 
forma como este é distribuído pelos vários grupos de agentes e, dentro destes grupos, pelos vários 
indivíduos que os compõem. 

Vamos, agora, proceder ao estudo da concentração dos rendimentos, estudo este que será 
completado no próximo capítulo com a introdução de juízos de valor na avaliação da desigualdade na 
distribuição deste entre as famílias que constituem a economia. 

1. Conceitos introdutórios 

• Capital Humano: stock do factor primário trabalho detido por um determinado agente. 

• Capital Não-Humano: conjunto de stocks dos outros factores primários que não o trabalho detidos 
por um determinado agente. 

• Rendimento Primário de um Agente: valor gerado pela utilização dos serviços dos factores 
produtivos primários de que o agente é proprietário - expresso em u.m./u.t206. Tendo em conta o que 
estudámos nos quatro capítulos anteriores, podemos definir matematicamente o rendimento primário 
do agente i através de: 

 R VG VGi i i
p TCO Outros= +  , 

 onde VGi
TCO representa o valor gerado pelo factor trabalho do agente i ao ser utilizado por conta de 

outrem e VGi
Outros o valor gerado pelos outros factores propriedade do mesmo agente, bem como pelo 

trabalho utilizado por conta própria, ambas as parcelas expressas em u.m./u.t207. 

• Repartição Funcional (ou Primária) do Rendimento: estrutura do rendimento primário segundo o 
tipo de factores empregues para o gerar. Pela dificuldade de identificação estatística (e teórica) das 
diversas componentes de VGi

Outros, utiliza-se como medida deste tipo de repartição funcional do 
rendimento do agente i o seguinte Índice de Repartição Funcional do Rendimento - expresso como 
um número puro: 

 IRFR VG
R

i
i

i= TCO

p

 . 

Quando estamos perante o caso particular do agente i ser o conjunto dos residentes numa 
determinada economia este índice é dado por: 

 IRFR
RN

Res
*Rem

=  . 

A partir do conceito de Rendimento Primário dos Residentes (R RNp
Res = ), podemos verificar que 

este é constituído por: 

 RN R RFam Est= +p p  , 

ou seja, pelo rendimento primário das famílias (RFam
p ) e pelo rendimento primário do Estado (REst

p ), 
ambos medidos em u.m./u.t. Visto que o Estado não é proprietário de factor trabalho, o seu rendimento 
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primário limita-se a uma parte do ELE da economia que denominaremos por ELE g .208 Para cada família j 
residente no país, o seu rendimento primário será dado por: 

 R VG VG ELEj j j j j
p TCO Outros= + = +Rem* *  , 

em que Rem* j  e ELE j*  representam as parcelas de, respectivamente, Rem*  e ELE * que são atribuíveis à 
utilização de factores produtivos propriedade da família j. Somando para as N famílias residentes na 
economia, podemos obter o seu rendimento primário: 

 R R ELEFam j Fam

j

N

p p= = +
=

∑ Rem* *

1

 , 

sendo ELE Fam*  a parte das famílias no ELE * total. Por último, podemos verificar que o rendimento 
primário dos residentes é dado por: 

 RN ELE ELEFam
= + + = +Rem Rem ELE* * ** ge j  . 

• Rendimento Disponível Mercantil de um Agente: rendimento que é susceptível de utilização em 
bens e serviços mercantis, no mesmo período em que é gerado, pelo agente, depois da influência do 
total de operações de repartição entre esse agente e todos os restantes - expresso em u.m./u.t. Assim, 
podemos definir matematicamente o rendimento disponível mercantil do agente i através de: 

 RDM R ORi i i= +p ∆  , 

 onde ∆ORi  é o saldo das operações de repartição entre este agente e os restantes, expresso em 
u.m./u.t. Este saldo é definido como: 

 ∆OR OR ORi i i= −+ −( ) ( )  , 

 em que ORi
( )+  são as operações de repartição de natureza aditiva, ou seja, aquelas que aumentam a sua 

disponibilidade de rendimento e ORi
( )−  são as operações de repartição de natureza subtractiva, ou seja, 

aquelas que diminuem a sua disponibilidade de rendimento, ambos expressos em u.m./u.t. 

Este rendimento é constituído da seguinte forma: 

 RDM RDM RDMi i i= +M E , 

onde RDM i
M  é o rendimento disponível mercantil do agente i recebido sobre a forma monetária e RDM i

E  
é o seu rendimento disponível mercantil recebido em espécie, ou seja, sob a forma de bens e serviços 
mercantis. 

• Rendimento Disponível Não Mercantil de um Agente: rendimento recebido pelo agente sob a 
forma de bens e serviços não mercantis - expresso em u.m./u.t. Notaremos este tipo de rendimento 
disponível por RDNM i . Note-se que este tipo de rendimento é recebido e utilizado simultaneamente, 
não podendo ser transmitido a outrem. 

• Rendimento Disponível Total de um Agente: rendimento que é susceptível de utilização na 
aquisição de todos os tipos de bens e serviços, no mesmo período em que é gerado - expresso em 
u.m./u.t. Matematicamente podemos defini-lo como: 

 RDT RDM RDNMi i i= +  . 
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2. A Natureza das Operações de Repartição das Famílias 

Vamo-nos concentrar nas famílias residentes enquanto agentes económicos pois são elas a base do 
estudo da distribuição do rendimento. O mesmo tipo de análise poderia ser feito para outros agentes como 
as empresas, o Estado ou o resto do mundo. Concentremo-nos na família j: 

 OR j
( )+  OR j

( )−  
Outras Famílias Doações a j. Doações de j 

Empresas Bolsas de estudo, esquemas privados de reforma, etc. Retenção de lucros. 
Estado Transferências. Impostos directos.209 

Resto do Mundo Transferências unilaterais para j. Transferências unilaterais de j. 

3. A Curva de Lorenz 

Vamos agora passar ao estudo da concentração do Rendimento das Famílias. Não nos 
preocuparemos, por ora, com a definição de rendimento utilizada já que o conceito aplica-se para 
qualquer um dos conceitos enunciados anteriormente, mas para objectivos diferentes, como é óbvio. 
Desta forma, notaremos o "rendimento" da família j como R j , um dos m atributos que definem a família 
j210, ou seja, cada família é definida por um vector de atributos: 

 A A Aj j
m
j

1 2, , ...,c h  
onde Ak

j  (k = 1, ..., m), representa o "valor"211 do atributo k para a família j. 

• Hipóteses para a Utilização da Curva de Lorenz: 

1. o atributo é mensurável; 
2. o atributo é ordenável; 
3. o atributo é somável; 
4. os valores do atributo são sempre positivos ou nulos. 

• Função da Curva de Lorenz do Atributo k: representação matemática que nos dá a relação entre a 
proporção de atributo k das famílias com valores para esse atributo menores ou iguais ao da família j e 
a proporção de famílias com valores para o atributo menores ou iguais ao da família j. Assim, esta 
função será dada por: 

 z xk
j

k k
j= c h . 

Suponhamos que as famílias foram ordenadas de forma crescente com o próprio atributo k: 

 A A A Ak k k
j

k
N1 2≤ ≤ ≤ ≤ ≤... ...  . 

Então, zk
j  representa a proporção do valor do atributo k concentrado nas famílias com valores para 

este atributo menores ou iguais aos da família j - medido como um número puro: 

 z
A

A
k
j

k
i

i

j

k
i

i

N= =

=

∑

∑
1

1

 , 

e que xk
j  representa a proporção de famílias com valores para este atributo menores ou iguais aos da 

família j - medido como um número puro: 
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 x j Nk
j =  . 

• Propriedades da Função da Curva de Lorenz: 
a 0% das famílias correspondem 0% do atributo k 0 0b g =  . 
a 100% das famílias correspondem 100% do atributo k 1 1b g =  . 
a proporção de famílias é sempre igual ou superior à do 
atributo 

k k
j

k
jx x j Nc h ≥ ∀ = 1, ...,  . 

a função é crescente k k
j

k k
jx x j N+ ≥ ∀ = −1 1 1c h c h , ...,  . 

a função é convexa k k
j

k k
j

k k
j

k k
jx x x x j N+ + +− ≥ − ∀ = −2 1 1 1 2c h c h c h c h , ...,  . 

Podemos representá-la graficamente por: 

 x0
k
j

z k
j

1

1 z   =k
j

k(     )xk
j

 . 
• (Uma) Distribuição do Rendimento das Famílias: vector contendo os valores para o rendimento de 

cada família j212. Vamos definir a distribuição genérica Db  como sendo: 

 D y y yb b bj bN= 1,..., , ...,d i  . 
• Concentração do Rendimento das Famílias no Ponto α: diz-se que uma distribuição D1 é mais 

concentrada no ponto α que outra D0  se e só se: 

 ( ) ( )1 0α αb g b g>  , 

 onde ( ) .1 b g  representa a função da curva de Lorenz para a distribuição de rendimento D1 e ( ) .0 b g  a 
função da curva de Lorenz para a distribuição D0 . 

• Dominação à Lorenz: diz-se que a distribuição D1 domina à Lorenz D0  se e só se: 

 ( ) ( ) ] , [1 0 0 1α α αb g b g> ∀ ∈  , 

 ou seja, se D0  for mais concentrada que D1  em todos os pontos no intervalo ]0, 1]. Este caso observa-
se, graficamente, quando temos duas curvas de Lorenz que não se cruzam. No caso apresentado, a 
curva D1  estaria mais próxima da diagonal de igual distribuição do que a curva D0 , não se cruzando 
em nenhum dos pontos (excepto nos pontos (0, 0) e (1, 1)). 

Podemos deduzir duas propriedades importantes: 
1. se y y a a j Nj j1 0 0 1= + ∀ > ∧ ∀ =, , ..., , então a distribuição D1 domina à Lorenz D0 ; 
2. se y y a a j Nj j1 0 0 1= ∀ > ∧ ∀ =. , , ..., , as funções das curvas de Lorenz ( ) .1 b g  e ( ) .1 b g  possuem a 
mesma expressão analítica. 

• Índice de Gini: numero índice que pretende representar o grau de concentração global associado a 
uma dada distribuição de rendimento Db  - medido como um número puro. Este índice corresponde ao 
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quociente entre a área que separa a curva de Lorenz da recta dos 45º, e a área do triângulo definido 
pelos pontos [(0, 0); (1, 0); (1, 1)], que corresponde à concentração máxima. Para uma curva que 
considere um número finito de famílias, este índice será dado pela seguinte expressão: 

 K
z

x

b
i

j

N

i
j

NG
( ) = − =

−

=

−

∑

∑
1 1

1

1

1
 , 

 índice este que varia no intervalo entre 0 (concentração mínima) e 1 (concentração máxima). 

4. A Curva de Lorenz Generalizada 

• Função da Curva de Lorenz Generalizável do Atributo k, Ordenado pelo Atributo r: 
representação matemática que nos dá a relação entre a proporção de atributo k das famílias com 
valores menores ou iguais ao da família j para o atributo r, e a proporção de famílias com valores para 
o atributo r menores ou iguais ao da família j. Assim, esta função será dada por: 

 s xk r
j

k r r
j

, ,=g c h  . 
De forma diferente do que fizemos para a curva de Lorenz vamos, agora, supor que as famílias 

foram ordenadas de forma crescente segundo o atributo r, ou seja: 

 A A A Ar r r
j

r
N1 2≤ ≤ ≤ ≤ ≤... ...  . 

Desta forma, sk r
j
,  representa a proporção do valor do atributo k concentrado nas famílias com 

valores para o atributo r menores ou iguais aos da família j - medido como um número puro. 
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• Propriedades da Função da Curva de Lorenz Generalizada: 
a 0% das famílias correspondem 0% do atributo g k r, 0 0b g =  ; 

a 100% das famílias correspondem 100% do atributo g k r, 1 1b g =  ; 

a função é crescente g gk r r
j

k r r
jx x j N, , , ...,+ ≥ ∀ = −1 1 1c h c h  . 

Considerando um exemplo em que k é o rendimento e r é a riqueza, a ordenada de um ponto desta 
curva dá-nos a proporção de rendimento concentrada nas famílias com riqueza igual ou inferior ao da 
família j que define a abcissa. 
 

Concentração do Rendimento  

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender os conceitos de rendimento primário de um agente económico e da sua repartição 
funcional. 
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2. Compreender a passagem do conceito de rendimento primário para o de rendimento disponível 
de um agente através do efeito das operações de repartição entre este e os restantes. 

3. Compreender e interpretar economicamente o conceito de curva de Lorenz bem como as 
respectivas propriedades. 

4. Compreender e interpretar economicamente o conceito de curva de Lorenz generalizada bem 
como as suas propriedades. 

5. Compreender, calcular e interpretar economicamente o índice de Gini associado à curva de 
Lorenz. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 15.1.1. 

É-lhe dada informação, organizada no quadro seguinte, sobre seis grupos de famílias: 
 

Nome do grupo Número de famí-
lias no grupo 

Rendimento pri-
mário, por família 

Política P1 

Saldo de operações 
de repartição, por 

família 

Política P2 

Saldo de operações 
de repartição, por 

família 

Alfa 200 1400 + 400 +420 
Beta 45 2200 -200 -300 

Gamma 160 1900 +50 +20 
Delta 150 1800 +150  +70 

Epsilon 20 2500 -300 -200 
Fi 300 1300 +450 +550 

em que P1 representa o valor líquido das operações totais de repartição no caso de haver uma 
determinada política económica e P2 representa esse mesmo valor no caso de outra política económica, e 
em que os valores do quadro, medidos em u.m. por ano, se referem ao que se passa com cada família do 
grupo.213 

a) De acordo com a informação dada, ordene as duas distribuições de rendimento disponível das 
famílias resultantes destas duas políticas económicas, em termos de concentração, admitindo que usa 
como critério de concentração do rendimento disponível o índice de Gini. 

b) Investigue igualmente se a concentração do rendimento disponível, em cada uma das políticas, é 
maior ou menor que a concentração do rendimento primário, medida igualmente pelo índice de Gini.  

c) Represente a curva de Lorenz da distribuição inicial e as curvas de Lorenz das distribuições do 
rendimento que resultam do efeito de cada uma das políticas económicas, P1 e P2. O critério de 
dominação à Lorenz é válido para alguma destas distribuições relativamente às restantes? Comece por 
explicar previamente o que se entende por "dominação à Lorenz". 
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d) Após a resolução da alínea anterior, mantém as mesmas conclusões relativamente à ordenação 
das três distribuições apresentadas em termos de concentração? Justifique convenientemente a sua 
resposta. 

Exercício 15.1.2. 

Neste exercício, vamos determinar o rendimento disponível da família Trigueiros. Para isso são-
nos dadas várias informações sobre essa família, e sobre o sistema fiscal do país em que essa família 
vive (e que tem semelhanças, mas não é idêntico, ao português dos nossos dias): 

1. A família, no sentido das pessoas que vivem juntas, partilhando a mesma casa e realizando em 
comum as principais despesas, é constituída do seguinte modo: 

• um casal: o Manuel, com 50 anos, e a Natália, com 47 anos; 

• o pai da Natália, chamado Álvaro, com 75 anos, viúvo; 

• uma tia idosa da Natália, a D. Sónia, também viúva e que apenas tem, além desta família, um 
filho, que vive em França, o Eduardo; 

• os três filhos do casal: 

i) o Vasco, de 24 anos; 

ii) a Isabel, de 19 anos; 

iii) a Catarina de 15 anos. 

2. O Manuel é sócio-gerente de uma pequena empresa comercial, em que detém uma quota de 100 
contos. A empresa tem um capital social de 500 contos e tem reservas de 750 contos. Como sócio gerente 
dessa empresa o Manuel aufere um salário bruto de 2100 contos/ano. 

3. A empresa auferiu, pela sua actividade produtiva, um lucro (depois de deduzidas as amortizações 
fiscais) de 2400 contos. Em Assembleia Geral foi decidido que, depois de pagar o IRC (imposto sobre as 
pessoas colectivas) no valor de 36,5% do lucro, a empresa reteria, para acrescentar às reservas, o 
montante de 380 contos e que o lucro remanescente seria distribuído pelos sócios proporcionalmente às 
suas quotas. 

4. A Natália trabalha em casa como modista e tem uma boa clientela. De tal modo, que o resultado 
da sua actividade foi, no ano em que estamos a estudar, relativamente boa. Com efeito, vendeu fatos que 
fez no valor de 3200 contos e gastou na sua execução 1300 contos na compra de materiais e pagou 800 
contos de salários brutos a auxiliares (costureiras) cujo trabalho utilizou (não teve quaisquer outras 
despesas relativas à sua actividade produtiva, nem tem máquinas que deva amortizar). Os valores das 
vendas e das compras indicados aqui estão sujeitos ao IVA á taxa de 17%. Sobre o pagamento feito às 
costureiras incide a Contribuição Patronal para a Segurança Social, no valor de 24,5%. 

5. O Álvaro é reformado e tem uma reforma no valor de 1400 contos/ano. 

6. O Álvaro dedica o seu tempo à cultura duma pequena horta. Os produtos que aí produz, que são 
consumidos em casa pela família. Se fossem comprados no mercado, teriam custado 200 contos. 

7. O Vasco está empregado, como trabalhador por conta de outrém, numa pequena empresa da 
região, como auxiliar de contabilista e aufere um salário bruto de 1260 contos/ano.  
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8. A Isabel está a estudar medicina, recebendo uma bolsa de estudos, para pagamento parcial de 
alguns encargos desse curso, no valor de 200 contos por ano. 

9. A Isabel tem um namorado e está a pensar casar quando acabar o curso. A madrinha da Isabel (a 
Josefina, irmã da Natália, e que não tem filhos) deposita-lhe 110 contos todos os trimestres numa conta 
bancária constituída com a finalidade de poupar para a entrada do andar que desejará adquirir quando 
casar. 

10. A Catarina está a estudar no ensino secundário, numa escola privada onde paga 180 con-
tos/ano. Os pais dão-lhe uma mesada de 6 contos. 

11. O Eduardo, emigrante em França, manda trimestralmente, para a sua mãe, a quantia de 200 
contos, de modo a que esta possa dispor de algum dinheiro para as suas despesas pessoais. 

12. O sistema fiscal que incide sobre os rendimentos das pessoas apresenta as seguintes carac-
terísticas principais: 

• para efeitos de tributação, cada unidade constituída por um casal e seus filhos menores ou 
estudantes, é considerada uma unidade fiscal; 

• os rendimentos, excepto os que provêm de dádivas, e qualquer que seja a sua natureza, são 
considerados para efeitos de tributação. Assim. é possível definir, para cada unidade fiscal, o 
rendimento tributável sobre o qual recairá a imposição directa. 

• para o cálculo de rendimento sujeito a tributação directa (rendimento tributável) cada unidade 
fiscal pode descontar do seu rendimento bruto um montante anual dado pela seguinte tabela: 
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Pessoa só  80 contos; 

Casal 140 contos; 

Por cada filho a cargo 12 contos. 

• todos os rendimentos de trabalho, quer por conta de outrem quer por conta própria, pagam como 
contribuição para a Segurança Social por conta do trabalhador, 11% do salário bruto. Adicio-
nalmente, sobre o trabalho por conta de outrem, incide uma contribuição patronal para a 
Segurança Social à taxa de 24,5%, calculado igualmente sobre o salário bruto; 

• o imposto único sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS) é um imposto cujo valor é 
calculado por uma fórmula matemática que, descrita em palavras, pode ser resumida do seguinte 
modo: 

i) a base de cálculo desse imposto é o rendimento tributável por adulto produtivo. Isto 
quer dizer que o imposto que incide sobre uma unidade fiscal é a multiplicação do imposto 
calculado por adulto produtivo pelo número de adultos produtivos que existem nessa unidade 
fiscal; 

ii) se o rendimento tributável por adulto produtivo for inferior a 900 contos/ano, não é 
tributado em imposto sobre o rendimento das pessoas singulares; 

iii) se o rendimento tributável por adulto produtivo for superior a 900 contos/ano, sobre 
a parte que lhe é superior incide uma taxa de 24%. 

Esta família tem 4 unidades fiscais: o casal, o Álvaro, a D. Sónia e o Francisco, no sentido em que 
seguem processos separados na sua relação com a administração fiscal. 

Perante esta informação, responda às seguintes perguntas: 

a) Determine, em primeiro lugar, o rendimento primário de cada unidade fiscal considerada neste 
exercício. 

Pretende-se, neste exercício, determinar o rendimento disponível total desta família. Para isso 
vamos seguir vários passos. 

b) Identifique e calcule as operações de repartição de natureza aditiva para cada unidade fiscal, 
sem IRS. 

c) Identifique e calcule as operações de repartição de natureza subtractiva para cada unidade 
fiscal, sem IRS. 

d) Calcule o IRS para cada unidade fiscal. 

e) Identifique e calcule as operações de repartição que se anula no seio da família. 

f) Determine, o rendimento disponível desta família, naturalmente como a soma dos rendimentos 
disponíveis das quatro unidades fiscais consideradas. 
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Exercícios resolvidos 

Exercício 15.1.3. 

Considere que numa economia existem 6 grupos de famílias homogéneas em relação a um con-
junto de 3 atributos214 que abaixo se indicam: 

• rendimento anual disponível antes de impostos, medido em milhares de basulas/ano; 

• riqueza, medido pelo valor mercantil do património, medido em milhões de basulas/ano; 

• número de anos de escolaridade do chefe da família. 

A informação referente aos vários grupos de famílias encontra-se sintetizada no quadro abaixo: 
 

Grupo de famílias Número de famílias 
do grupo 

Rendimento dispo-
nível por família 

(milhares de 
basulas/ano) 

Riqueza por família 
(milhões de 
basulas/ano) 

Anos de escolari-
dade do chefe de 

família 

1 2 3 4 5 

Alfa 70 140 2,0 15 
Beta 40 130 3,5 11 

Gamma 115 110 1,2 6 
Delta 35 170 4,0 9 

Epsilon 25 130 1,6 4 
Zeta 75 150 2,0 6 

A resolução do conjunto de alíneas deste exercício necessita de um conjunto relativamente elevado 
de cálculos. O leitor deve, para cada alínea, estudar inicialmente o modo como organizar esses cálculos 
num quadro semelhante ao que se apresenta no próprio enunciado. Este método permite uma melhor 
compreensão do próprio exercício. O leitor que eventualmente saiba trabalhar com uma folha de cálculo 
tem toda a vantagem em utilizar esse apoio informático. Bem utilizado, permite-lhe concentrar-se na 
parte "inteligente" dos exercícios, remetendo para o programa informático a mecânica calculatória. 

a) Construa a curva de Lorenz para o rendimento anual disponível das famílias que constituem 
esta população e explique os diversos passos da sua construção. 

b) A partir dos cálculos que efectuou, e utilizando a expressão analítica que conhece, calcule o 
índice de Gini associado à distribuição do rendimento disponível.  

c) Suponha agora que quer representar, igualmente, a curva de Lorenz generalizada referente ao 
rendimento disponível, mas em que as famílias sejam ordenadas pelo número de anos de escolaridade 
do chefe de família. Depois de explicar por palavras suas o que se pretende, proceda a essa construção, 
explicando os diversos passos que essa construção requer. 

d) Suponha que uma reforma monetária no país substitui a sua unidade monetária o basula por 
uma nova unidade monetária, o quantum, e que a nova unidade monetária (o quantum) é introduzida de 
modo a que se verifique a igualdade 1 quantum = 75 basulas. Para os rendimentos disponíveis 
representados agora em quantuns, refaça as alíneas a) a c) deste exercício. Após esse trabalho faça a 
comparação dos resultados antes e após a alteração da unidade de conta neste país. 
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e) Pode ler, no gráfico que construiu na alínea a), a proporção do rendimento disponível total que é 
auferido pelos 15% das famílias com maiores rendimentos? Se acha que sim, explique como o fará. Se 
acha que não fundamente a sua opinião. 

f) E o valor do rendimento disponível médio? Se acha que sim, explique como o fará. Se acha que 
não, fundamente devidamente a sua opinião. 

g) Suponha agora que quer analisar a eventual correspondência entre a concentração do rendi-
mento disponível e a concentração da riqueza. Como base para essa análise, construa duas curvas de 
Lorenz generalizadas: 

• a curva de Lorenz generalizada do rendimento disponível, ordenada pela riqueza das famílias; 

• a curva de Lorenz generalizada da riqueza, ordenada pelo rendimento disponível. 

e responda às seguintes questões, respostas essas que deverão ser convenientemente justificadas. 

h) Pode construir, económica, não matematicamente, as duas curvas no mesmo gráfico? Tente 
perceber bem o que se entende com a pergunta, e só depois proceda à resposta. 

i) É possível, exclusivamente a partir da primeira curva, obter os elementos necessários para 
construir a segunda? Se acha que sim, explique como o fará. Se acha que não, fundamente a sua opinião. 

j) Pode, pela análise das curvas apresentadas, determinar a veracidade da seguinte afirmação 215: "a 
distribuição da riqueza é mais concentrada do que a do rendimento disponível"? Justifique 
convenientemente. 

São-lhe apresentadas duas afirmações: 

• as famílias com os menores 40% de rendimento disponível detêm 55% da riqueza desta 
população; 

• as famílias com os menores 55% da riqueza auferem 40% do rendimento disponível desta 
população. 

k) Indique, para cada afirmação, como procederia para testar a sua veracidade, de posse das curvas 
de Lorenz generalizadas calculadas no início desta alínea. 

l) Suponha que sabe que, num determinado país, a distribuição da riqueza entre famílias é mais 
concentrada que a distribuição do rendimento disponível, isto é, que a curva de Lorenz do rendimento 
disponível domina à Lorenz a curva de Lorenz da riqueza. Explique porque é que, dessa informação 
sobre os graus de concentração, não pode, sem mais informação, inferir que a proporção da riqueza total 
detida pelas 15% de famílias mais ricas é superior à proporção do rendimento disponível depois de 
imposto detida por essas famílias. 
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Solução  
a) O atributo em estudo, para a construção da curva de Lorenz, é o rendimento disponível das 

famílias (que podemos notar por Y D ). Este atributo é ordenável e somável, aspectos requeridos para 
que se possa construir uma curva de Lorenz do rendimento disponível das famílias. A unidade de 
observação é a família e os dados estão apresentados tendo em conta a hipótese de homogeneidade das 
famílias. 

Um primeiro passo para construir a curva de Lorenz é a conveniente organização dos dados 
constantes do quadro do enunciado. O output dos cálculos a efectuar são as abcissas do gráfico216 ( x

Y
j

D ) e 
as ordenadas ( z

Y
j

D ) do gráfico da curva de Lorenz para os dados disponíveis no quadro de informação. 
Para isso, os cálculos devem ser organizados, para maior simplificação da resolução, nos seguintes 
passos: 

• Construção das abcissas do gráfico: 

1. Ordenação dos grupos de famílias segundo o valor do atributo que estamos a utilizar para 
construir a curva de Lorenz, o rendimento disponível anual. Desde já se chama a atenção para o 
facto de se ter de "fundir" dois dos grupos de famílias considerados por apresentarem o mesmo 
valor para o rendimento disponível (as famílias Beta e Epsilon). 

2. Cálculo, noutra coluna, do número acumulado de famílias com base na ordenação do atributo 
anteriormente efectuada. 

3. Cálculo das frequências relativas acumuladas das famílias ordenadas pelo valor do rendimento 
disponível anual e que são o nosso xY

j
D . 

• Construção das ordenadas do gráfico: 

1. Tendo já as famílias ordenadas por ordem crescente do rendimento disponível, podemos calcular 
o rendimento disponível de cada grupo homogéneo de famílias. 

2. Seguidamente efectuamos a acumulação do rendimento disponível dos grupos de famílias. 

3. Finalmente podemos determinar os zY
j

D  fazendo as frequências relativas acumuladas do 
rendimento disponível dos vários grupos de famílias previamente ordenados. 

No quadro seguinte, e respeitando a metodologia de cálculo proposta acima, apresentam-se os 
cálculos que permitem construir a curva de Lorenz para o rendimento disponível anual das famílias 
que constituem esta população: 
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Grupos de 
famílias 
ordenadas 

RD da 
família 
típica de 
cada grupo 

Número de 
famílias em 
cada grupo 

Número 
acumulado 
de famílias  

Abcissas 
da curva de 
Lorenz do 
RDF 
( xY

j
D ) 

RD das 
famílias 
de cada 
grupo  

RD 
acumulado 
das famílias 

Ordenadas 
da curva de 
Lorenz do 
RDF ( z

Y
j

D ) 

1 2 3 4 5 6 = [2*3] 7 8 

Gamma 110 115 115 0,319 12650 12650 0,263 
Epsilon+Beta 130 (25+40) 180 0,500 8450 21100 0,439 

Alfa 140 70 250 0,694 9800 30900 0,642 
Zeta 150 75 325 0,903 11250 42150 0,876 
Delta 170 35 360 1,000 5950 48100 1,000 

A representação gráfica da curva de Lorenz pretendida é a que se segue. Constitui um bom 
exercício complementar interpretar economicamente um ponto qualquer da curva de Lorenz 
efectuando a sua leitura. 
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Curva de Lorenz do Rendimento Disponível das Famílias 
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b) Associado à curva de Lorenz que construímos acima está o respectivo índice de Gini que 

podemos calcular aproximadamente recorrendo à expressão seguinte: 
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em que x j  e z j  são respectivamente os valores das abcissas e ordenadas já obtidos na resolução da curva 
de Lorenz na alínea anterior.  

Fazendo os respectivos cálculos obtém-se um valor para o índice de Gini associado à curva de 
Lorenz do rendimento disponível anual das famílias, que é de: 

 KG = 0 0812,  (número puro) 

representando este número o facto de se tratar de uma distribuição com uma fraca concentração, isto é, 
com um valor próximo de zero. 

c) Vamos agora construir a curva de Lorenz Generalizada do rendimento disponível anual das 
famílias ordenadas pelo número de anos de escolaridade do representante da família. O que se 
pretende agora é analisar a concentração do primeiro atributo referido, o rendimento disponível anual das 
famílias, mas tendo em conta que estas se encontram ordenadas por um outro atributo: o grau de 
instrução do representante (que notaremos por GI). Vamos obter, não já uma curva de Lorenz, em que se 
utiliza apenas um atributo ordenável e somável, mas sim uma outra curva de concentração, a que se dá o 
nome de curva de Lorenz Generalizada, que utiliza, na sua construção, dois atributos: um atributo para 
efectuar a ordenação dos dados, o qual tem de ser portanto ordenável mas não necessariamente somável 
(e neste caso vai ser o grau de instrução do representante) e um outro atributo, somável, com os 
respectivos valores ordenados pelo primeiro atributo, que vai ser utilizado para obter a curva de 
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concentração desse atributo relativa à população em estudo. A curva de Lorenz Generalizada utiliza 
portanto dois atributos para a sua construção. 

Neste sentido, a curva de Lorenz generalizada pode ser definida do seguinte modo: 

 
s g x x sY GI

j
GI
j

GI
j

Y GI
j

D D, ,( ), ;= ≤ ≤ ≤ ≤0 1 0 1
 

em que xGI
j  é a proporção de famílias com um valor do atributo "grau de instrução do representante" (o 

atributo que vamos utilizar como critério de ordenação) menor ou igual ao da família j e sY GI
j

D ,  a 
proporção do rendimento disponível anual das famílias cujo representante tem um grau de instrução 
menor ou igual ao da família j. Esta curva permite-nos analisar a concentração do rendimento disponível 
das famílias tendo em conta o grau de instrução do representante da família, isto é, permite-nos saber 
qual a proporção do rendimento disponível das famílias que têm um representante com um nível 
mais baixo de instrução no rendimento total.217 

Em primeiro lugar, é necessário ordenar os dados pelo grau de instrução do representante da 
família. Após este cuidado inicial, tudo se passa de maneira relativamente semelhante, mutatis mutandis, 
aos passos dados aquando a construção da curva de Lorenz na alínea a) e que podemos sintetizar no 
seguinte quadro: 
 

Grupos de 
famílias or-
denadas se-
gundo o grau 
de instrução 

Grau de ins-
trução do 
representante 
da família 

RD da 
família de 
cada 
grupo 

Número 
de famíli-
as em 
cada 
grupo 

Número 
acumulad
o de 
famílias  

Abcissas 
da curva 
de Lorenz 
Generali-
zada RDF 
( xGI

j ) 

RD das 
famílias 
de cada 
grupo  

RD acu-
mulado 
das famí-
lias 

Ordenadas 
da curva de 
Lorenz 
Generalizada 
do RDF 
(Error! 
Objects 
cannot be 
created from 
editing field 
codes.) 

1 2 3 4 5 6 7=[3*4] 8 9 

Epsilon 4 130 25 25 0,069 3250 3250 0,068 
Gamma+Zeta 6 110,150 115+75 215 0,597 23900 27.150 0,564 

Delta 9 170 35 250 0,694 5950 33.100 0,688 
Beta 11 130 40 290 0,806 5200 38.300 0,796 
Alfa 15 140 70 360 1,000 9800 48.100 1,000 

Observação importante: Note-se que as famílias dos grupos Gamma e Zeta possuem o mesmo 
valor para o atributo que está a ser utilizado para a ordenação dos dados. Por isso aparecem "fundidos" 
num só grupo pois representam famílias homogéneas quando o atributo considerado é o grau de 
instrução do representante. É então necessário tomar as devidas precauções quando se efectuam os 
cálculos relativos ao rendimento disponível: é que as famílias de Gamma e Zeta, embora tenham os 
mesmos valores para o atributo de ordenação (grau de instrução), não têm os mesmos valores para o 
rendimento disponível anual (atributo utilizado para a soma), como se pode ver na coluna 3 do quadro 
acima. Assim, há que ter cuidado a efectuar os produtos apresentados na coluna 7 em relação ao novo 
grupo homogéneo formado pelas famílias de Gamma e Zeta. O rendimento do novo grupo, formado pela 
soma Gamma e Zeta (grupos de famílias que têm o mesmo valor para o atributo de ordenação, grau de 



ento 296 

instrução do representante), será obtido multiplicando o rendimento de cada família de Gamma pelo 
número de famílias de Gamma ao que se soma a multiplicação do rendimento de cada família de Zeta 
pelo número de famílias de Zeta. 

A curva de Lorenz Generalizada obtida corresponde à representação apresentada no gráfico 
seguinte: 

Curva de Lorenz Generalizada do Rendimento Disponível ordenada 
pelo grau de instrução do representante 
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d) Nesta alínea pede-se explicitamente que se refaçam, tal como procedemos entre as alíneas a) e 

c), todos os cálculos por forma a obter uma nova curva de Lorenz que resulta da reforma monetária que 
substitui a unidade monetária basula pela unidade monetária quantum. Contudo vamos ver que não é 
necessário refazer esses cálculos e explicar porquê 218. 

A reforma monetária substitui o basula pelo quantum e a relação entre o valor nominal de cada uma 
das moedas é estabelecida, pelo enunciado, em 1 quantum = 75 basulas. Mas uma das propriedades da 
curva de Lorenz é que esta curva é independente da escala dos rendimentos. Assim, os valores das 
abcissas e ordenadas da curva de Lorenz, xY

j
D  e zY

j
D , não dependem das unidades em que se mede o 

atributo que está a ser analisado em termos de concentração.  

Para construir a nova curva de Lorenz, correspondente à situação após a reforma monetária, todos 
os valores anteriores respeitantes ao rendimento disponível, que estavam expressos em milhares de 
basulas/ano são multiplicados por uma constante = 1/75 (que representa a relação entre as duas 
unidades monetárias) e apareceriam agora expressos na nova unidade monetária (em milhares de 
quantuns/ano). A curva de Lorenz, depois desta alteração, não sofreria qualquer modificação, uma vez 
que sendo construída com base em valores normalizados não é sensível a transformações de escala do 
atributo em estudo. 

e) É possível ler no gráfico que construímos na alínea a) a proporção do rendimento disponível 
anual total que é auferido pelos 15% das famílias com maiores rendimentos. Essa leitura, tratando-se da 
proporção de famílias com maiores rendimentos, é feita a partir do ponto (1, 1) da curva de Lorenz, dada 
a forma como ela é construída e pressupondo que o atributo foi ordenado de forma crescente. Assim, a 
proporção de 15% das famílias com maiores rendimentos é o complementar da proporção de (1 - 0,15) de 
famílias com menores rendimentos e em que estas detêm uma proporção zY

j
D  do rendimento total. Então 
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a proporção de rendimento dos 15% de famílias com maiores rendimentos corresponde, assim, à 
proporção 1- z

Y
j

D  do rendimento total da sociedade e esse valor é legível no gráfico que representámos 
na alínea a). Porém, é pertinente referir que no caso concreto deste exercício, nos 15% de famílias de 
maiores rendimentos estão todas as famílias o grupo Delta e só algumas famílias do grupo Zeta (veja-se 
a coluna que nos dá os valores da abcissa, na alínea a), dos xY

j
D ), não sabemos quais, uma vez que todas 

as famílias, dentro de cada grupo, têm o mesmo rendimento disponível. 

f) Com o gráfico que se construiu na alínea a) não é possível ler o valor do rendimento disponível 
anual médio, nem qualquer outra variável relacionada com o rendimento, expressa em termos de unidades 
monetárias por unidade de tempo, visto que o que aí está representado são proporções, ou seja, valores 
numéricos sem unidades. O rendimento disponível anual médio é dado pelo quociente entre o rendimento 
disponível anual total e o total de famílias existentes na sociedade. Esta informação que é expressa em 
unidades do tipo u.m./ano não é, naturalmente, legível a partir de uma curva de Lorenz como a que 
temos na alínea a). 

g) Com base na metodologia de construção das curvas de concentração utilizada já em alíneas 
anteriores podemos obter facilmente as curvas de Lorenz Generalizadas do rendimento disponível anual 
das famílias ordenadas pela riqueza e a curva de Lorenz Generalizada da riqueza ordenada pelo 
rendimento disponível. 

Vamos organizar os cálculos em quadros semelhantes aos utilizados anteriormente, seguidos das 
respectivas representações gráficas. 
• Para a curva de Lorenz Generalizada do Rendimento Disponível ordenado pela Riqueza a organização 
dos dados dá origem ao seguinte quadro de resultados: 
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Grupos de 
famílias 
ordenadas 
segundo a 
riqueza 

Riqueza 
da família 
i (em 
milhões de 
basulas) 

RD da 
família de 
cada 
grupo 

Número 
de famílias 
em cada 
grupo 

Número 
acumulado 
de famílias  

Abcissas 
da curva de 
Lorenz 
Generaliza
da RDF 
( xR

j ) 

RD das 
famílias 
de cada 
grupo  

RD 
acumulad
o das 
famílias 

Ordenadas 
da curva de 
Lorenz 
Generalizad
a do RDF 
(Error! 
Objects 
cannot be 
created 
from 
editing 
field 
codes.) 

1 2 3 4 5 6 7=[3*4] 8 9 

Gamma 1,2 110 115 115 0,319 12650 12650 0,263 
Epsilon 1,6 130 25 140 0,389 3250 15900 0,331 

Zeta+Alfa 2,0 150,140 75+70 285 0,792 21050 36950 0,768 
Beta 3,5 130 40 325 0,903 5200 42150 0,876 
Delta 4,0 170 35 360 1,000 5950 48100 1,000 

 

A representação gráfica desta curva de Lorenz Generalizada é a que se segue: 
Curva de Lorenz Generalizada do Rendimento Disponível ordenada pela Riqueza 
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• Para a curva de Lorenz Generalizada da Riqueza ordenada pelo rendimento disponível 

anual das famílias, a organização conveniente dos dados dá origem ao seguinte quadro de resultados: 
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Grupos de 
famílias or-
denadas se-
gundo o 
Rendimento 
disponível 

Riqueza 
da famí-
lia i (em 
milhões 
de basu-
las) 

RD da 
família 
de cada 
grupo 

Número 
de famí-
lias em 
cada 
grupo 

Número 
acumulado 
de famílias  

Abcissas 
da curva 
de Lorenz 
Genera-
lizada 
RDF 
( xY

j
D ) 

Riqueza 
das famí-
lias de 
cada 
grupo (em 

milhões de ba-

sulas) 

Riqueza 
acumu-
lado das 
famílias 

Ordena-
das da 
curva de 
Lorenz 
Generali-
zada do 
RDF 
(Error! 
Objects 
cannot 
be 
created 
from 
editing 
field 
codes.) 

1 2 3 4 5 6 7=[2*4] 8 9 

Gamma 1,2 110 115 115 0,319 138 138 0,184 
Beta+Epsil 3,5 e 1,6 130 40,25 180 0,500 180 318 0,425 

Alfa 2 140 70 250 0,694 140 458 0,612 
Zeta 2 150 75 325 0,903 150 608 0,813 
Delta 4 170 35 360 1,000 140 748 1,000 

 

A representação da curva de Lorenz Generalizada da riqueza ordenada pelo rendimento disponível 
anual das famílias é apresentado no gráfico seguinte: 

Curva de Lorenz Generalizada da Riqueza ordenada pelo Rendimento Disponível  
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h) Economicamente, não se podem construir as duas curvas em causa no mesmo gráfico porque as 

variáveis representadas nos eixos, abcissas e ordenadas, não são as mesmas para as duas construções 
referidas. Estamos a falar de uma curva de concentração do rendimento disponível ordenada pela riqueza 
e de uma outra curva de concentração, a da riqueza ordenada pelo rendimento disponível. Os atributos 
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envolvidos são os mesmos num e noutro caso mas produzem curvas completamente diferentes, em 
termos económicos. Enquanto no primeiro caso o critério de ordenação é o nível de riqueza das 
famílias, o que nos permite analisar a proporção de rendimento disponível, das famílias que têm níveis 
de riqueza menores (lendo a partir do ponto (0, 0), por exemplo), no rendimento disponível total, no 
segundo caso, a leitura é completamente diferente. Lemos a proporção da riqueza, das famílias que têm 
os níveis mais baixos de rendimento disponível (continuando a ler do ponto (0, 0)), no valor total da 
riqueza da sociedade.  

No primeiro caso, a abcissa é obtida seguindo um critério de ordenação com base no nível de 
riqueza das famílias, no segundo caso, a abcissa é obtida com um critério de ordenação diferente: pelo 
rendimento disponível das famílias. As curvas só seriam economicamente representáveis no mesmo 
gráfico e susceptível de uma comparação com algum nexo económico se o eixo das abcissas, isto é, a 
forma como se obteve a ordenação dos dados, fosse o mesmo em ambas as curvas. Assim, faria sentido 
representar, por exemplo, no mesmo gráfico, embora no eixo das ordenadas tivéssemos representadas 
duas variáveis distintas, e que deveriam ser portanto explicitadas enquanto tal, as curvas de Lorenz 
generalizada do rendimento disponível e da riqueza ordenada pelo grau de instrução do representante da 
família. 

i) Já vimos que os atributos utilizados são os mesmos num e noutro caso. A diferença é que num 
caso, um atributo funciona como critério de ordenação dos dados e noutro como critério de soma e vice-
versa. Os atributos são utilizados de diferente modo num e noutro caso. Para construir a primeira curva 
referida, a curva de Lorenz Generalizada do rendimento disponível ordenada pela riqueza das famílias, o 
atributo empregue para ordenar os dados é a riqueza. Este atributo dá origem a uma ordenação específica 
dos dados e portanto dá origem a um conjunto de pontos de abcissa consistente com essa ordenação. 
Logo, parece evidente que, exclusivamente dada pela curva, não é possível obter elementos que 
permitam construir a curva de Lorenz generalizada da riqueza ordenada pelo rendimento disponível das 
famílias, uma vez que o critério de ordenação dos dados é distinto daquele que foi empregue na 
construção da primeira curva. 

Um dos erros comuns numa resposta apressada a esta pergunta seria considerar que bastaria 
"trocar" os eixos da primeira curva para obter a segunda curva referida, consideração que, com um 
pequeno esforço de raciocínio teórico, se depreende totalmente destituída de sentido económico. 

j) Só faz sentido comparar concentrações de duas distribuições, cada uma respeitante a um dado 
atributo, quando essas concentrações são representadas por curvas de Lorenz, e não curvas de Lorenz 
Generalizadas. Duas curvas de Lorenz podem ser ordenadas, e portanto comparadas em termos de 
concentração, se respeitarem o critério de dominação à Lorenz.  

As curvas em causa nesta alínea não são curvas de Lorenz mas sim curvas de Lorenz Generalizada 
e como tal não faz sentido empregar o raciocínio exposto acima para a curva de Lorenz, essencialmente 
por uma razão: cada uma das curvas utiliza dois atributos, um para critério de ordenação e outro para a 
soma. Não faz sentido pretender ordenar, em termos de concentração, duas distribuições que utilizam dois 
atributos distintos para a sua construção. Além disso, é de esperar, em geral, que duas curvas de Lorenz 
Generalizada, mesmo que utilizem supostamente o mesmo atributo de ordenação, não respeitem o critério 
de dominação à Lorenz, aspecto que torna impossível a ordenação de duas distribuições em termos de 
concentração.  
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k) Para testar a veracidade de cada uma das afirmações é necessário saber, em primeiro lugar, em 
qual das curvas verificar essa veracidade e isso decorre da própria natureza das curvas, a maneira como 
são tecnicamente construídas.  

A veracidade da primeira afirmação deveria ser testada no gráfico respeitante à curva de Lorenz 
Generalizada da riqueza ordenada pelo rendimento disponível anual familiar. A veracidade da segunda 
afirmação deveria ser testada na curva de Lorenz Generalizada do rendimento disponível ordenada pelo 
nível de riqueza da família. Assim, em relação à primeira afirmação, bastaria procurar o valor de abcissa 
igual a 0,4 que representa a proporção das famílias que têm os menores níveis de rendimento disponível 
anual (o atributo é ordenado por ordem crescente) e verificar se essa abcissa corresponde, ou não, a um 
valor de ordenada igual a 0,55, valor numérico que representa a proporção da riqueza das famílias com 
menores níveis de rendimento disponível anual na riqueza total da sociedade. O raciocínio para a segunda 
frase é análogo, com as devidas modificações. Note-se que a pergunta pede claramente o modo de 
procedimento para a verificação da veracidade daquelas afirmações e não para dizer se são, de facto, 
verdadeiras ou falsas. 219 

l) A informação inicial descrita nesta questão refere-se a duas curvas de Lorenz. Só faz sentido 
efectuar comparações em termos de concentração de uma distribuição quando temos duas curvas de 
Lorenz, em que a ordenação e a soma é feita pelo mesmo atributo. Contudo, relativamente ao que é 
perguntado, nada se pode afirmar, sem mais informação, uma vez que, sendo as ordenações das 
distribuições feitas com base em variáveis diferentes: riqueza das famílias e rendimento disponível 
depois de impostos directos, não sabemos se os 15% de famílias mais ricas representam as mesmas 
famílias que constituem os 15% de famílias com maior rendimento disponível o que torna inviável, só 
com esta informação, dizer se a afirmação descrita no enunciado é ou não verdadeira. 

Exercício 15.1.4. 

Considere que num determinado país a curva de Lorenz do Rendimento Disponível das famílias é 
dada pela equação: 

 z x x= ≤ ≤ >α α0 1 1, 

em que x (contido no intervalo fechado [0; 1]) representa proporções de famílias, z (igualmente contido 
no intervalo fechado [0; 1]) representa proporções do rendimento disponível total das famílias e α 
representa uma constante, maior que 1, cujo valor se desconhece. 

Sabe igualmente que o rendimento total disponível de que dispõem as 10% de famílias com menor 
rendimento disponível é 200 u.m./ano, e que o rendimento total disponível da totalidade das famílias 
nessa economia é de 200.000 u.m./ano. 

Pretende-se determinar o rendimento disponível total de que dispõem os 10% de famílias com 
maior rendimento disponível. 

Se considera que a informação de que dispõe é suficiente para esse cálculo, determine esse ren-
dimento disponível, explicitando e justificando o seu raciocínio. Se, pelo contrário, considera que não 
dispõe de informação suficiente, indique qual a informação adicional de que necessitaria e explique 
como a utilizaria para determinar o que se lhe pede. 

 
Solução  
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Da expressão apresentada para a curva de Lorenz, sabe-se que o valor de z, para x = 0,10 
corresponde à proporção do rendimento disponível total detido pelos 0,10 (=10%) das famílias com 
menor rendimento. Isso decorre da própria definição da curva de Lorenz. Sabe-se, dos dados do 
problema que essa proporção é: 

 200
200.000

0,001= . 

Mas, se utilizarmos o que se disse acima sobre a curva de Lorenz, temos que: 

 0,10 0,001a = , 

donde se tira imediatamente que α = 3, e ficamos assim com a expressão completa da curva, sem 
qualquer parâmetro desconhecido.  

A proporção do rendimento disponível total de que dispõem as famílias com os 10% de maior 
rendimento é a diferença entre 1 (a proporção do rendimento disponível total correspondente à 
totalidade da economia) e a proporção detida pelas 0,90 (= 90%) das famílias com menor rendimento 
disponível. Esta última proporção obtém da curva de Lorenz, de que já se conhece agora o valor do 
expoente, fazendo nela x = 0,9. Substituindo, obtém então para esse valor de x, a ordenada de 0,729. Ou 
seja, a proporção de rendimento auferido pelas 10% de famílias com maior rendimento disponível é de 1 
- 0,729 = 0,271. 

Mas dos dados sabemos que o rendimento disponível total é de 200.000 u.m./ano. Aplicando a esse 
rendimento total a proporção atrás considerada, obtemos o valor de 0,271 × 200.000 = 54.200 u.m./ano 

A resposta à pergunta é assim, de que os elementos apresentados permitem calcular o rendimento 
disponível de que dispõem as 10% de famílias com maior rendimento disponível. De acordo com o 

raciocínio apresentado, essas famílias dispõem de um rendimento disponível total de 54.200 u.m./ano. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 15.1.5. 

Numa dada economia sabe-se que, no ano de 1996, existem 1000 famílias, sendo o seu rendimento 
nominal total antes de impostos de 5000 u.m./ano. A curva de Lorenz que representa a repartição deste 
rendimento entre as famílias é dada pela expressão: 

 z x xx
1 1

1
15 0 1= ⋅ ≤ ≤− ,  

em que x1 representa a proporção acumulada de famílias e z1 representa a proporção acumulada do 
rendimento nominal antes de impostos. 

Sobre o rendimento das famílias incide um imposto directo e sabe-se que, em 1996: 

• a taxa média de imposição fiscal directa sobre os particulares foi de 0,2; 

• a ordenação das famílias segundo o valor do imposto pago é igual à ordenação das famílias 
segundo o rendimento nominal antes do imposto; 



303 A Concentração do Rendimento Capítulo 15 

 

• a curva de Lorenz que representa a repartição deste imposto entre as famílias é dada pela 
expressão: 

z x xx
2 2

1
215 0 1= ⋅ ≤ ≤− , 

em que x2 representa a proporção acumulada das famílias e z2 representa a proporção acumulada do 
imposto. 

Com base na informação fornecida, pode determinar a taxa média de imposição fiscal directa sobre 
as famílias do primeiro decil da distribuição do rendimento nominal antes do imposto? Se puder, 
determine-a, justificando adequadamente os cálculos efectuados. Se não puder, apresente, de forma 
cuidada, os elementos adicionais de que necessitaria para a poder calcular e, justificando, indique como 
os utilizaria. 

Exercício 15.1.6. 

Considere uma população em que há 5 grupos de famílias, de que conhece as características 
indicadas no quadro abaixo, e em que os rendimentos aí referidos se referem a rendimentos anuais, 
medidos em milhares de u.m. 
 

Nome do grupo Número de 
famílias 

Rendimento 
salarial por família 

Rendimento não 
salarial, por 

família 

Anos de trabalho 
do representante 

Alfa 150 0 400 0 

Beta 200 200 250 35 

Gamma 250 200 150 15 

Delta 300 100 150 20 

Epsilon 400 400 600 40 

e em que "anos de trabalho do representante" significa o número de anos de trabalho que o representante 
da família já efectivou na situação de trabalhador por conta de outrém. 

Construa a curva de Lorenz generalizada do rendimento salarial total ordenada pelo número de 
anos de trabalho do representante, explicando, apresentando e justificando os seus cálculos, e represente-a 
graficamente. Escolha o ponto dessa curva correspondente à abcissa 0,60 (determine qual o ponto da 
curva que corresponde a essa abcissa), e escreva uma frase interpretando economicamente esse ponto. 

Conceitos para revisão 

1. Capital humano e capital não-humano. 

2. Rendimento primário de um agente. 

3. Repartição funcional (ou primária) do rendimento. 

4. Operações de repartição entre um agente e os restantes e natureza das operações de repartição. 

5. Rendimento disponível mercantil de um agente. 
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6. Rendimento disponível não mercantil de um agente. 

7. Curva de Lorenz. 

8. Propriedades da curva de Lorenz. 

9. Distribuição do rendimento das famílias. 

10. Dominação à Lorenz. 

11. Índice de Gini. 

12.Curva de Lorenz generalizada. 

13. Propriedades da curva de Lorenz generalizada. 
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Capítulo 16 - Desigualdade na Repartição do Rendimento 

Enquadramento Teórico 
No capítulo anterior analisamos o problema técnico da concentração do rendimento, ou seja, da 

acumulação de grande "fatia" do rendimento nas mãos de uma proporção mais ou menos pequena de 
famílias. 

No entanto, a visão sobre a justiça de uma determinada distribuição do rendimento (bem como de 
outros atributos económicos), é uma questão que depende da opinião de cada pessoa, dos seus juízos de 
valor, podendo uma mesma distribuição ser vista como "bastante justa" por um agente e "bastante 
injusta" por outro. 

Vamos, neste capítulo, introduzir esta complexidade na nossa análise recorrendo ao conceito de 
bem-estar social. 

1. Conceitos introdutórios 

• Função de Utilidade do Rendimento do Indivíduo j: expressão que nos dá o grau de satisfação 
sentido pelo indivíduo j220 em função do rendimento221 que aufere - medido em utis222 de j/u.t. Esta 
função tem a expressão geral: 

 U U yj j j= d i 
 e que tem como propriedades: 

1. ser crescente com o rendimento: 

 
dU
dy

yj

j
jd i > 0 ; 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o rendimento do indivíduo j, regista-se um 
aumento no grau de satisfação que este sente.] 

2. ter uma segunda derivada negativa: 

 
d U
dy

yj

j
j

2

2 0d i <  . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o rendimento do indivíduo j, registam-se 
aumentos cada vez menores no grau de satisfação que este sente.] 

• Função de Bem-Estar Atribuído pelo Avaliador h ao Indivíduo j: expressão que nos dá o grau de 
satisfação que o avaliador h acha ser sentido pelo indivíduo j em função do rendimento que este 
aufere - medido em utis conjecturais de h223/u.t. Esta função tem a expressão geral: 

 W W yj
h

j
h

j
( ) ( )= d i  

 e que supomos ter as mesmas propriedades que U j .b g. 
• Função de Bem-Estar Social do Avaliador h: expressão matemática que nos dá grau de satisfação 

que o avaliador h atribui à distribuição do rendimento Db  conjunto dos indivíduos que compõem a 
sociedade - medido em utis conjecturais de h/u.t. Esta função é do tipo: 
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 SW W W Wh h h
j

h
N

h( ) ( ) ( ) ( ) ( ), ..., , ...,=S 1d i  
 e com a propriedade de ser crescente com os níveis de bem-estar de cada indivíduo: 

 ∂
∂
S ( )

( )
( ) , ...,

h

j
h j

h

W
W j Nd i > ∀ =0 1  . 

Tendo em conta que os níveis de bem-estar dependem do rendimento de cada indivíduo, admitimos 
que a função de bem-estar social associada a uma dada distribuição Db  é dado pela função: 

 SW SW Y y y yh h
b b bj bN

( ) ( ) ; , ..., , ...,= 1d i , 
em que: 

 Y yb bj
j

N

=
=

∑
1

 

é o rendimento total dos indivíduos na economia, e a função é crescente em todos os seus argumentos, ou 
seja: 

 ∂
∂

∂
∂

SW
Y

SW
y

j N
h

b

h

bj

( ) ( )

. . , ...,b g b g> ∧ > ∀ =0 0 1  . 

Assim, existem três formas de aumentar o bem-estar social visto por h: 

1. aumentar o rendimento total sem alterar a forma como está distribuído; 

2. distribuir melhor (do ponto de vista de h) o mesmo rendimento total; 

3. combinar as duas anteriores. 

• Distribuição Equitativa Segundo o Avaliador h: diz-se que uma distribuição de rendimento Db  é 
equitativa (ou óptima) segundo o avaliador h quando este acha não ser possível aumentar o bem-estar 
social sem aumentar o rendimento total. 

• Rendimento Total Mínimo Segundo o Avaliador h: valor do rendimento total que, distribuído de 
forma equitativa segundo h, proporciona o mesmo nível de bem-estar social que o subjacente à 
distribuição observada D0 . Assim, este rendimento Ym

h( )  é tal que: 

 SW Y y y y SW Y y y yh
j N

h
m

h
m

h
mj

h
mN

h( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ); , ..., , ..., ; , ..., , ...,0 01 0 0 1d i d i=  , 

 sendo D y y ym
j

m
j

mj
h

mN
h( ) ( ) ( ) ( ), ..., , ...,= 1d i  a distribuição óptima de Ym

h( )  para o avaliador h. 

2. Medidas de desigualdade 

Tendo em conta que cada pessoa, é um potencial avaliador, tendo a sua forma subjectiva de avaliar 
o grau de satisfação dos outros e da sociedade em geral, existem várias medidas para avaliar a 
desigualdade na distribuição do rendimento, entre os quais: 

1. o índice de Gini (KG ) que analisámos no capítulo anterior; 

2. os índices de desperdício de rendimento; 

3. outras medidas. 
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• Índices de Desperdício de Rendimento: conjunto de índices de medição da desigualdade de 
repartição do rendimento baseados na ideia de que se pode obter o mesmo bem-estar social (para um 
determinado avaliador h) que o correspondente a uma distribuição inicial D0 , distribuindo de forma 
óptima um rendimento menor que Y0. Este tipo de índices têm a expressão geral: 

 K Y Y
Y

j m
j

DR
( )

( )

=
−0

0

 , 

 ou seja, dá-nos a proporção de rendimento total que está a ser desperdiçado, segundo h, devido a uma 
má distribuição. Este tipo de índices variam entre 0 (inexistência de desperdício na distribuição 
inicial) e 1 (desperdício total). 

3. O índice de Atkinson 

Este é um caso especial de índice de desperdício de rendimento, baseado nas seguintes hipóteses 
simplificadoras: 

1. não existem rendimentos negativos y j Nj ≥ ∀ =0 1, ...,  ; 

2. a função de bem-estar social é aditiva SW W yh
j

h
j

j

N
( ) ( )=

=
∑ d i

1

 ; 

3. anonimidade na avaliação do bem-estar W y W y j Nj
h

j
h

j
( ) ( ) , ...,d i d i= ∀ = 1  ; 

4. a função de bem-estar é da forma 
W y

a b y a b

a b y a b

h
j h

j h h

j h

h

( )
. ,

.ln ,
d i

d i
=

+
−

⇐ > ∧ ≠ ∧ >

+ ⇐ > ∧ =

R
S|
T|

−

1
0 1 0

0 1

1

ε
ε ε

ε

ε

 

A partir destas simplificações podemos concluir que a distribuição equitativa de um rendimento 
total Y0, o mesmo que numa distribuição inicial D0 , será: 

 D y y y0 0 0 0
* , ..., , ...,= b g  ,  

onde y
N

y j
j

N

0 0
1

1
=

=
∑.  é o rendimento médio dos indivíduos, ou seja, rendimento igual para todos. 

Desta forma, somos conduzidos à seguinte expressão para o índice de Atkinson224: 

 K
N

y
y

y
y

A
j

j

j

N

h h

j

j

N N

h

h h

( )

.
=

−
F
HG
I
KJ

L
N
MM

O
Q
PP ⇐ > ∧ ≠

−
F
HG
I
KJ ⇐ =

R

S
|||

T
|||

=

− −

=

∑

∏

1 1 0 1

1 1

0

01

1
1

1

0

01

1

ε ε

ε ε

ε

 . 

Repare-se que a única distinção entre diferentes avaliadores é a existência de diferentes valores para 
o parâmetro ε h . 

• Coeficiente de Aversão à Desigualdade do Avaliador h: medida da sensibilidade da avaliação da 
desigualdade de uma dada distribuição por um determinado avaliador h. No caso do índice de 
Atkinson esse coeficiente é dado pelo parâmetro ε h . 

O índice de Atkinson tem as seguintes propriedades: 
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1. para um coeficiente de aversão à desigualdade 
nulo, não existe desigualdade, qualquer que seja a 
distribuição existente 

ε h
jK= ⇒ =0 0A

( )  ; 

2. para uma dada distribuição D0 , quanto maior o 
coeficiente de aversão à desigualdade, maior será a 
desigualdade vista por h 

∂
∂ε
K j

h

A
( )

.b g > 0 ; 

3. um aumento proporcional de todos os 
rendimentos não altera a desigualdade vista por h 

y y a j N K D K Dj j
j j

1 0 1 01= ∀ = ⇒ =. , , ..., , ... , ...( ) ( )
A Ab g b g 

4. um aumento na mesma quantia de todos os 
rendimentos diminui a desigualdade vista por h 

y y a j N K D K Dj j
j j

1 0 1 01= + ∀ = ⇒ <, , ..., , ... , ...( ) ( )
A Ab g b g 

4. Política orçamental e repartição do rendimento disponível 

Consideremos a distribuição inicial do rendimento D0  e uma política orçamental P1 que, ceteris 
paribus, provoca uma alteração nessa distribuição transformando-a em D1, da seguinte forma225: 

 y y j Nj j j1 0 1= − =τ P1 , ...,  , 

em que τ j
P1  dá-nos a influência absoluta da política P1 sobre o rendimento inicial do indivíduo j. Note-se 

que pode ter um valor positivo (impostos directos) ou negativo (transferências ou fornecimento de bens e 
serviços não mercantis se estivermos a analisar o RDT). Por outro lado, 

 t
y

j Nj
j

j

P
P

1

1

= =
τ

0

1, ...,  

dá-nos a influência proporcional da política P1 sobre o rendimento inicial do indivíduo j. t j
P1 é portanto 

uma taxa média (ou incidência proporcional) associada à política P1. 

Para simplificação, vamos admitir que esta influência proporcional é uma função contínua e 
diferenciável do rendimento do indivíduo t t yj j

P P1 1= 0d i, para j = 1, ..., N, e tem a mesma expressão 
analítica para qualquer que seja o indivíduo, ou seja, é anónima. 

• Tipos de Actuação da Política P1 : 
1. progressiva se dt

dy
y j N

j
j

P1

0
0 0 1d i > = , ...,  ; 

2. proporcional se dt
dy

y j N
j

j

P1

0
0 0 1d i = = , ...,  ; 

3. regressiva se dt
dy

y j N
j

j

P1

0
0 0 1d i < = , ...,  . 

5. Inflação e repartição do rendimento 

Apesar de os preços dos bens e serviços serem os mesmos para todos os indivíduos, estes 
consomem-nos em proporções diferentes pelo que, cada indivíduo (ou família) será afectado por um 
índice de preços diferente226: 

 IP IP j Nj
i

j
i

i

n

= =
=
∑ . , ...,γ

1

1  , 
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em que IPi  é o índice de preços do bem i (com base no período k) e γ j
i  é a proporção227 do valor do 

consumo potencial228 do bem i pelo indivíduo j no valor total do seu consumo potencial. Vamos admitir 
que a estrutura do consumo potencial é a mesma que a utilizada na medição do índice (a verificada no 
período base, por exemplo). 

Assim, a inflação afectará de forma diferente o rendimento de cada indivíduo, sendo o seu 
rendimento real dado por: 

 y
y
IP

j Nj
R j

j

= = 1, ..., . 

Temos, no entanto que levar em conta algumas diferenças que decorrem dos diferentes conceitos de 
rendimento a utilizar: 

1. Rendimento Disponível Mercantil (RDM): existem bens e serviços mercantis que são atribuídos 
ao indivíduo em espécie. Temos que assumir que se fosse dada uma quantidade de moeda 
equivalente ao valor de mercado desses, o valor do seu consumo seria o mesmo. 

2. Rendimento Disponível Total (RDT): existem serviços não mercantis que são atribuídos ao 
indivíduo em espécie. Temos que ter em conta a evolução dos custos de produção que determinam 
o seu valor. 

 

Secção 1 - Desigualdade na Repartição do Rendimento: os índices de 
desigualdade 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender o conceito de utilidade derivada do rendimento para um indivíduo. 

2. Compreender o conceito de função de bem-estar individual do indivíduo j para um avaliador h e 
a função de bem-estar social para este avaliador. 

3. Compreender as hipóteses que caracterizam as funções de bem-estar individual e de bem-estar 
social de Atkinson para um determinado avaliador. 

4. Compreender, interpretar e utilizar de forma adequada os dados sobre distribuições de 
rendimento que permitem determinar medidas de desigualdade tais como os índices de desperdício de 
rendimento, em particular o índice de desigualdade de Atkinson para um determinado avaliador. 

5. Compreender o conceito de aversão à desigualdade subjacente ao juízo de valor de um avaliador 
relativamente a uma determinada repartição do rendimento. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 16.1.1. 

Considere que o Sr. Silva apresenta a seguinte função de utilidade do rendimento: 

 U yS S= + ⋅7 2 , 
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em que y representa o seu rendimento disponível, medido em u.m./ano, e US  representa a utilidade. 

a) Explicite em que unidades, na sua opinião, está medida a utilidade do Sr. Silva. 

b) Determine, para o valor do rendimento de 3 u.m./mês a utilidade do Sr. Silva. 

c) Determine para o mesmo valor do rendimento da alínea anterior a utilidade marginal do 
Sr.Silva. 

d) Determine, aproximadamente, a variação de utilidade do Sr. Silva quando o seu rendimento 
passa do valor utilizado na alínea anterior para um valor superior a esse em 0,1 u.m./ano, utilizando para 
isso o valor calculado da utilidade marginal. Verifique directamente, a partir da função de utilidade, o 
valor exacto e compare os dois resultados. 

e) Escolha três valores do rendimento do Sr. Silva, de forma a que possa verificar que a utilidade 
marginal do Sr.Silva é decrescente. 

f) Demonstre que a utilidade marginal do Sr. Silva é decrescente. 

g) Considere agora uma nova função de utilidade para o Sr. Silva em que se chamou Z à utilidade: 

 Z yS S= + ⋅4 5 0 4, . 

Verifique para essa nova função que se mantêm as seguintes propriedades: 

• a utilidade é crescente com o rendimento; 

• a utilidade marginal é decrescente com o rendimento. 

Vamos agora considerar a existência de outros dois agentes, o Sr. Gomes e o Sr. Tavares. 

Considere que o Sr. Gomes tem uma função de utilidade dada pela seguinte expressão: 

 U y
yG

G

T

= +
⋅

+ ⋅
4 2

5 3
, 

em que yG é o rendimento do Sr. Gomes e yT é o rendimento do Sr. Tavares, ambos medidos em 
contos/ano. 

h) Verifique, dando exemplos, que a utilidade do Sr. Gomes depende do rendimento do Sr. 
Tavares. Comece por pensar como interpretar a pergunta e só depois tente organizar os exemplos. 

i) Interprete o que pode querer dizer economicamente, neste caso, a utilidade do Sr. Gomes ser 
crescente com o seu rendimento. Depois de encontrar uma interpretação económica, demonstre 
matematicamente que a função de utilidade apresentada verifica essa característica.  

j) Baseado no raciocínio anterior, tente interpretar o que quererá dizer economicamente que a 
utilidade marginal do Sr. Gomes é decrescente com o seu rendimento. Depois de o fazer, demonstre que 
a função de utilidade apresenta essa propriedade. 

k) Depois de interpretar economicamente o que quer dizer "a variação da utilidade do Sr. Gomes 
com o rendimento do Sr. Tavares", verifique que a utilidade do Sr. Gomes é decrescente com o 
rendimento do Sr. Tavares. 

l) Como interpretaria, em termos de português corrente, a posição do Sr. Gomes em relação ao Sr. 
Tavares (tentando qualificar, designadamente, o "sentimento" do Sr. Gomes em relação ao Sr. Tavares)? 
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m) Descreva, em português corrente, uma atitude do Sr. Gomes em relação ao Sr. Tavares dife-
rente da que está incorporada na expressão matemática apresentada no exercício. Uma vez caracterizada 
essa atitude encontre e interprete uma expressão matemática que represente essa atitude. 

Exercício 16.1.2. 

Para estudarmos a desigualdade de distribuição de rendimento entre 5 famílias (as que se en-
contram indicadas no quadro que se segue) apresentámos a duas pessoas, X e Y, várias distribuições de 
rendimento disponível que essas famílias poderiam ter: a distribuição que actualmente se verifica (a 
distribuição D1) e as que resultariam de políticas económicas diversas (as distribuições D2 a D5). 
Pedimos-lhes que comentassem os resultados dessas políticas económicas exclusivamente em termos do 
seu impacto sobre a desigualdade de distribuição do rendimento entre essas 5 famílias. 

Os valores dos rendimentos, que são anuais e se referem ao mesmo ano, estão expressos em u.m. no 
quadro seguinte. 
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Família D1 D2 D3 D4 D5 

Aires 8 12 6 13 20 

Brito 12 18 11 17 18 

Cardoso 15 22,5 15 20 15 

Dâmaso 18 27 19 23 12 

Enes 20 30 22 25 8 

 

Das conversas havidas com essas duas pessoas obtivemos a seguintes informações: 

Do senhor X, e naturalmente de acordo com a sua opinião: 

X.1. é possível obter o mesmo bem-estar social que a distribuição D1, com um rendimento 
anual total de 65 u.m., se esse for optimamente distribuído; 

X.2. a distribuição de rendimento D2 apresenta a mesma desigualdade que a distribuição D1; 

X.3. a distribuição de rendimento D3 apresenta maior desigualdade que a distribuição D1; 

X.4. a distribuição D4 apresenta menor desigualdade que a distribuição D1; 

X.5. a distribuição D5 corresponde à maior alteração de desigualdade quando a situação 
inicial é D1, porque é a que requer maiores transferências de rendimento entre as famílias. 

Do senhor Y, e naturalmente de acordo com a sua opinião: 

Y.1. o mesmo bem-estar social da distribuição D1 pode ser obtido com o rendimento total de 
64 u.m., se este for optimamente distribuído entre as 5 famílias; 

Y.2. a distribuição D2 apresenta maior desigualdade que a distribuição D1; 

Y.3. a distribuição D4 apresenta a mesma desigualdade que a distribuição D1 porque as di-
ferenças entre os rendimentos não se alteram; 

Y.4. a distribuição D5 tem a mesma desigualdade que a distribuição D1. 

Em função do que se encontra dito acima, responda às seguintes questões: 

a) Identifique a natureza da alteração229 de distribuição de rendimento que existe entre a distribui-
ção inicial (D1) e cada uma das quatro outras distribuições (D2 a D5). 

b) Determine os índices de desperdício de rendimento que a distribuição inicial apresenta para os 
senhores X e Y. Fundamente a sua resposta. 

c) Para algum dos senhores X ou Y pode ser válida a propriedade de que a desigualdade é 
independente da escala de rendimento? Justifique a sua resposta. 

d) Para algum dos senhores X ou Y pode ser válida a propriedade de que a desigualdade de 
distribuição do rendimento é anónima? Justifique convenientemente. 

e) Da informação que obteve das conversas, e das respostas às alíneas anteriores, construa duas 
novas distribuições de rendimento entre essas 5 famílias, as distribuições D6 e D7 de modo a que: 
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i) a distribuição D6 tenha a mesma desigualdade que a distribuição D1, na opinião do Sr. X; 

ii) a distribuição D7 tenha a mesma desigualdade que a distribuição D1, na opinião do Sr. Y. 

f) Suponha que estas distribuições (D1 a D5) são apresentadas a um senhor Z, que usa como me-
dida de desigualdade o índice de Gini. É possível (é uma afirmação, não uma pergunta), sem calcular 
esse índice, comparar a desigualdade de cada uma das distribuições D2 a D5 com a de D1. Estabeleça 
essa comparação e apresente o raciocínio que lhe permite fazê-la. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 16.1.3. 

Considere que dispõe da seguinte informação: 

1. expressão que dá a utilidade do Sr. Cardoso: 

 5 2 0 5+ ⋅ yC
, . 

2. expressão que dá a utilidade que o Sr. Cardoso atribui aos rendimentos auferidos pela Sr.ª 
Matos: 

 7 3 0 4+ ⋅ yM
, . 

3. expressão que dá a utilidade que o Sr. Cardoso atribui aos rendimentos auferidos pelo Dr. 
Lopes: 

 3 0 65⋅ yL
, . 

4. Expressão que dá a utilidade da Sr.ª Matos: 

 5 2 0 7+ ⋅ yM
, . 

5. Expressão que dá a utilidade que a Sr.ª Matos atribui aos rendimentos auferidos pelo Sr. 
Cardoso: 

 0 4 5 2 0 7, ( ),⋅ + ⋅ yC . 

6. Expressão que dá a utilidade que a Sr.ª Matos atribui aos rendimentos auferidos pelo Dr. 
Lopes: 

 3 0 65⋅ yL
, . 

em que os rendimentos estão expressos em u.m./ano, têm o símbolo genérico y e têm um índice que 
caracteriza a pessoa que aufere o rendimento. 

a) As expressões são apresentadas sem primeiro membro. Complete-as, escrevendo o seu primeiro 
membro, escolhendo uma notação apropriada e indique as unidades em que estão expressas as variáveis 
que indicar como 1.º membro. 

b) Discuta, justificando, a veracidade das seguintes afirmações (caso necessário, indique as hipó-
teses que utiliza para o fazer): 
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i) para rendimentos iguais de 1 u.m./ano, a utilidade do Sr. Cardoso é igual à utilidade da Sr.ª 
Matos; 

ii) se a Sr.ªMatos auferir o rendimento de 20 u.m./u.t, a utilidade que ela aufere é mais valo-
rizada por ela do que pelo Sr. Cardoso; 

iii) quer o Sr. Cardoso quer a Sr.ª Matos valorizam do mesmo modo os rendimentos do Dr. 
Lopes; 

iv) a utilidade que a Sr.ª Matos atribui a um rendimento que ela aufira é sempre superior á 
utilidade que ela admite que o Sr. Cardoso aufere dum rendimento com o mesmo valor. 

v) a distribuição óptima do rendimento total de 75,84 u.m./ano é, para a Sr.ª Matos, a distri-
buição de 53,817 u.m./ano ao Sr. Cardoso, de 10 u.m./ano a ela própria e de 11,923 u.m./ano ao Dr. 
Lopes, porque com essa distribuição cada um aufere a mesma utilidade. 

vi) na opinião da Srª Matos, a capacidade de gozar os frutos do rendimento é menor para o Sr. 
Cardoso do que para ela, porque para qualquer valor do rendimento, a utilidade do Sr. Cardoso é 
inferior à sua própria. 

vii) a distribuição de rendimento em que o Sr. Cardoso aufere 10 u.m./ano, a Sr.ª Matos au-
fere 10 u.m./ano e o Dr. Lopes aufere 10 u.m./ano é valorizada pelo Sr. Cardoso como preferível a 
uma distribuição em que os rendimentos auferidos são respectivamente de 8, 12 e 9 u.m./ano.  

 viii) a distribuição de rendimento em que o Sr. Cardoso aufere 15 u.m./ano, a Sr.ª Matos au-
fere 13 u.m./ano e o Dr. Lopes aufere 11,5 u.m./ano. é valorizada pelo Sr. Cardoso como preferível a uma 
distribuição em que os rendimentos auferidos são respectivamente de 14, 12,5 e 11 u.m./ano. 

Solução  
Nota introdutória: Este exercício, em especial na sua alínea b), admite vários tipos de resposta 

correcta, desde que devidamente apresentadas as hipóteses em que estas se baseiam. Neste texto 
apresentaremos apenas uma das respostas que corresponda, tanto quanto possível, a uma visão mais geral 
do problema proposto e com a informação disponível no enunciado. 

a) As notações utilizadas são as apresentadas na introdução teórica deste capítulo. Assim, temos 
para a expressão que nos dá: 

 1. a utilidade do Sr. Cardoso é dada pela expressão: 

 U y yC C Cb g = +5 2 0 5. , , 

que depende do seu rendimento anual e, como tal, estará expressa em utis do Sr. Cardoso/ano. 

 2. a utilidade que o Sr. Cardoso atribui aos rendimentos auferidos pela Sr.ª Matos é dada por: 

 W y yM
C

M M
( ) ,.b g = +7 3 0 4

. 

Note-se que esta expressão representa o grau de satisfação que o Sr. Cardoso pensa que é sentido 
pela Sr.ª Matos, quando esta aufere um determinado rendimento. Como este último conhece o seu próprio 
grau de satisfação, que vimos ser dado pela primeira expressão, mas apenas pode conjecturar sobre 
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aquilo que a Sr.ª Matos sente, não estamos a falar de utilidade mas de bem-estar da Sr.ª Matos avaliado 
pelo Sr. Cardoso que, como é óbvio, se encontra expresso em utis conjecturais do Sr. Cardoso/ ano. 

 3. a utilidade que o Sr. Cardoso atribui aos rendimentos auferidos pelo Dr. Lopes é dada por: 

 W y yL
C

L L
( ) ,.b g = 3 0 65 . 

Este bem-estar do Dr. Lopes avaliado pelo Sr. Cardoso, encontra-se expresso nas mesmas unidades 
que o bem-estar da Sr.ª Matos avaliado pelo mesmo Sr. Cardoso já que se trata da mesma pessoa a 
atribuir níveis de satisfação a duas pessoas diferentes. 

 4. a utilidade da Sr.ª Matos é dada por: 

 U y yM M Mb g = +5 2 0 7. , . 

Aqui voltamos a falar de utilidade do rendimento já que estamos a representar o nível de satisfação 
que a Sr.ª Matos sente. Esta expressão é medida em utis da Sr.ª Matos/ano. 

 5. a utilidade que a Sr.ª Matos atribui aos rendimentos auferidos pelo Sr. Cardoso é dada pela 
expressão: 

 W y yC
M

C C
( ) ,, . .b g c h= +0 4 5 2 0 7 . 

Neste caso encontramos o bem-estar do Sr. Cardoso avaliado pela Sr.ª Matos e que se encontra 
expresso em utis conjecturais da Sr.ª Matos/ano. 

 6. a utilidade que a Sr.ª Matos atribui aos rendimento auferidos pelo Dr. Lopes é dada por: 

 W y yL
M

L L
( ) ,.b g = 3 0 65 . 

Tal como no caso anterior, mas desta vez tratando-se da visão da Sr.ª Matos sobre o grau de 
satisfação que o rendimento do Dr. Lopes proporciona a ele próprio, temos o bem-estar do Dr. Lopes 
avaliado pela Sr.ª Matos e medido em utis conjecturais da Sr.ª Matos/ano. 

b) 

 i) Poderemos dizer que, no caso do Sr. Cardoso e da Sr.ª Matos auferirem ambos 1 u.m./ano 
de rendimento, sentem ambos o mesmo grau de satisfação? Verifique-se que o nível de satisfação sentido 
pelo Sr. Cardoso para um rendimento de 1 u.m./ano UC 1b gc h , encontra-se medido em utis do Sr. 
Cardoso/ano, ao passo que o da Sr.ª Matos U M 1b gc h , está expresso em utis da Sr.ª Matos/ano. Desta 
forma as duas utilidades dos rendimentos não são comparáveis, como não o são as utilidades de 
quaisquer duas pessoas, quaisquer que sejam os seus rendimentos. 

 ii) Temos, neste caso, novamente uma comparação entre o grau de satisfação que a Sr.ª Matos 
sente por auferir um rendimento de 20 u.m./ano (U M 20b g , medido em utis da Sr.ª Matos/ano), e aquilo 
que o Sr. Cardoso avalia como sendo o seu grau de satisfação (WM

C( ) 20b g , medido em utis conjecturais 
do Sr. Cardoso/ano). Como as duas grandezas se encontram expressas em unidades diferentes, não faz 
qualquer sentido compará-las. 

 iii) Aqui, encontramos uma comparação entre duas avaliações diferentes do bem-estar do Dr. 
Lopes: aquela que é feita pelo Sr. Cardoso (W yL

C
L

( ) b g , medida em utis conjecturais do Sr. 
Cardoso/ano), e a que é feita pela Sr.ª Matos (W yL

M
L

( ) b g , expressa em utis conjecturais da Sr.ª 
Matos/ano). Apesar das expressões analíticas que definem os bem-estares serem iguais, elas definem 
grandezas que não são comparáveis, não esquecer que uma função é definida pela sua expressão analítica, 
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domínio e contradomínio, sendo os contradomínios destas funções de bem-estar diferentes nos dois casos 
apontados. Também neste caso não podemos proceder à comparação indicada. 

 iv) Em primeiro lugar temos a utilidade que a Sr.ª Matos atribui a um rendimento que ela 
aufira que é dado pela expressão U y yM M Mb g = +5 2 0 7. , , e que já vimos estar expressa em utis da Sr.ª 
Matos/ano. Em segundo lugar temos o bem-estar que a Sr.ª Matos atribui ao Sr. Cardoso quando este 
aufere um determinado rendimento e que é dado por W y yC

M
C C

( ) ,, . .b g c h= +0 4 5 2 0 7 , expresso em utis 
conjecturais da Sr.ª Matos/ano. Podemos comparar estas duas expressões? 

 Note-se que os dois graus de satisfação são avaliados pela mesma pessoa, a Sr.ª Matos, e 
referem-se, por um lado, ao que a Sr.ª Matos sente, e por outro ao que ela avalia noutra pessoa. No texto 
de apoio sobre esta matéria, postulámos a hipótese de que quando um avaliador atribui um nível de bem-
estar a si próprio, tal como o faz para os outros elementos da sociedade, o faz de acordo com aquilo que 
realmente sente como sendo o seu grau de satisfação, ou seja: 

 W y U yj
j

j j j
( ) d i d i= . 

Assim sendo, podemos comparar os utis conjecturais da Sr.ª Matos com os seus utis. 

Mas isto não é suficiente para atribuirmos um valor lógico à afirmação visto que ela implica uma 
valorização, pela Sr.ª Matos, sempre superior da sua própria utilidade em relação ao bem-estar que avalia 
para o Sr. Cardoso. Deste modo será sempre verdade que, para rendimentos iguais para ambos 
(y y kM C= = ), verifica-se sempre que: 

 U y W yM M C
M

Cb g b g> ( )
 ? 

Desenvolvendo as expressões anteriores chegamos a 

 
5 0 2 0 4 5 0 2

0 7 0 7
+ > +, . , . , .

, ,
k ke j

. 

Se admitirmos que nenhum dos dois agentes em questão pode auferir um rendimento negativo 230 
ou mesmo nulo, ou seja, y yM C> ∧ >0 0 , então a expressão anterior é equivalente a 1 > 0,4 visto que 
k > 0. Neste caso a afirmação seria verdadeira já que a condição indicada é universal. 

 v) Em primeiro lugar, podemos verificar que os níveis de satisfação para os três agentes estão 
a ser avaliados pela mesma pessoa, a Sr.ª Matos, pelo que são comparáveis. 

Em segundo lugar, podemos verificar que o bem-estar que a Sr.ª Matos atribui aos referidos 
rendimentos é realmente igual, ou seja 

 W W WM
M

C
M

L
M( ) ( ) ( ), , ,10 53 817 11 923 15 02b g b g b g= = =  utis conjecturais da Sr.ª Matos/ano. 

No entanto, o facto de verificarmos que a Sr.ª Matos atribui o mesmo grau de satisfação aos três 
agentes para esta distribuição de um rendimento total de 75,74 u.m./ano, não implica que esta seja a 
distribuição óptima desse mesmo rendimento. Essa mesma distribuição seria a óptima se não fosse 
possível aumentar o presente nível de bem-estar social, para um rendimento total de 75,74 u.m./ano, 
distribuindo-o de outra forma. Mas isto implica conhecer a função de bem-estar social da Sr.ª Matos, 
informação de que não dispomos231. Deste modo não temos informação suficiente para analisar o valor 
lógico desta afirmação. 

 vi) Se analisarmos a afirmação em causa verificamos que esta pode-se traduzir por 
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 W k U kC
M

M
( ) d i d i< , 

ou seja, trata-se, no fundo, de uma afirmação equivalente à quarta, já tratada anteriormente. Com efeito, 
quando se diz que, na opinião da Sr.ª Matos "capacidade de gozar os frutos do rendimento é menor para o 
Sr. Cardoso do que para ela", é o mesmo que dizer que, na opinião daquela avaliadora, o grau de 
satisfação de obter um determinado nível de rendimento é menor para o Sr. Cardoso do que para ela 
própria. Esta conjectura pertence à Sr.ª Matos enquanto avaliadora, o que significa que esse grau de 
satisfação é valorizado com base em funções de bem-estar individual pertencente a essa avaliadora e, 
portanto, expressa na mesmas unidades (utis conjecturais da Sr.ª Matos/ano). 

 vii) Neste caso estamos perante uma situação semelhante à apresentada com a quinta 
afirmação (ver o que se disse atrás), onde não conhecemos a função de bem-estar social do Sr. Cardoso 
e é-nos pedido que comparemos os bem-estares sociais de duas repartições diferentes (e correspondentes 
a dois rendimentos totais diferentes), avaliadas pelo Sr. Cardoso. Também aqui nada podemos concluir 
acerca do valor lógico da afirmação.  

Repare-se que, no contexto teórico que temos vindo a adoptar no estudo da função de bem-estar 
individual relativa a um dado avaliador, temos considerado algumas propriedades importantes, 
designadamente que o bem-estar individual de um indivíduo depende apenas do seu rendimento, não 
sendo influenciado pelo rendimento dos outros indivíduos, e também que o bem-estar individual 
aumenta quando o rendimento do indivíduo aumenta (o bem-estar individual é crescente com o 
rendimento do próprio indivíduo). Por outro lado, admite-se que o bem-estar social, para a sociedade no 
seu conjunto, para um dado avaliador, depende do bem-estar individual que ele atribui a cada um dos 
indivíduos da sociedade e também que o bem-estar social aumenta quando o bem-estar atribuído a um 
dos indivíduos aumenta, mantendo-se os demais constantes. Estas propriedades são independentes da 
forma específica que a função de bem-estar social assumir 232. 

Assim, feitas estas considerações, não podemos concluir nada acerca do valor lógico da afirmação 
porque, para isso, seria necessário conhecer a expressão que nos dá a função de bem-estar social do Sr. 
Cardoso. A relação de preferência entre as duas distribuições do rendimento só poderia ser feita se 
pudéssemos concluir que, para o Sr. Cardoso, uma das distribuições representaria um maior nível de bem-
estar social que a outra. Ora, como na segunda distribuição há rendimentos que diminuem e outros que 
aumentam em relação à primeira distribuição, não é possível, sem conhecer a função de bem-estar social 
do Sr. Cardoso, saber qual a que proporciona um maior nível de bem-estar social. 

 viii) A última afirmação corresponde à comparação entre o bem-estar social, avaliado pelo Sr. 
Cardoso, para duas distribuições de rendimento diferentes. À primeira vista poderia parecer uma 
situação semelhante à anterior mas, se analisarmos mais de perto verificamos que a repartição (14; 12,5; 
11) proporciona bem-estares individuais, avaliados pelo Sr. Cardoso, menores para todos os indivíduos 
do que a distribuição (15; 13; 11,5), e isto mesmo sem recorrer a quaisquer cálculos, pois supusemos 
que uma das propriedades das funções de bem-estar individual é serem crescentes. Supusemos também, 
mas agora para as funções de bem-estar social que estas gozam da propriedade de serem crescentes com 
cada um dos bem-estares individuais, pelo que a um maior nível de satisfação para o indivíduo i, avaliado 
por j, corresponderá, ceteris paribus, um maior nível de bem-estar social, também avaliado por j. Repare-
se pois, que comparando os rendimentos de todos os indivíduos na distribuição (15; 13; 11.5) com os 
rendimentos da distribuição (14, 12,5, 11), se verifica que os rendimentos são maiores para todos os 
indivíduos, o que leva a preferir aquela distribuição a esta, mesmo não conhecendo a expressão 



319 Desigualdade na Repartição do Rendimento Capítulo 16 

 

específica da função de bem-estar social para este avaliador, verificadas as hipóteses que referenciámos 
na alínea anterior. Assim, esta afirmação é verdadeira. 

Exercício 16.1.4. 

Considere um avaliador, o Sr. Cardoso, que vai avaliar a desigualdade de uma população 
constituída por duas famílias: a família Antunes e a família Borges.  

O Sr. Cardoso tem uma função de bem-estar social que é aditiva, mas a sua função de bem-estar 
individual não é anónima. As funções de bem-estar individual do Sr. Cardoso são as seguintes: 

 •para a família Antunes: 

 W yA
c

A
( ) ,= 4 0 8 ; 

 • para a família Borges: 

 W yB
c

B
( ) ,= 2 0 8 , 

em que yA  e yB  representam respectivamente os rendimentos, medidos em u.m./ano, da família Antunes 
e da família Borges, e em que WA

c( )  e WB
c( )  , que representam respectivamente o bem-estar individual que o 

Sr. Cardoso atribui à família Antunes e à família Borges, são naturalmente medidos em utis conjecturais 
do Sr. Cardoso/ano. 

Com esta informação, construa um exemplo que permita verificar que a distribuição de 
rendimento total que corresponde a distribuir metade desse rendimento à família Antunes e a outra 
metade à família Borges, não corresponde à distribuição de rendimento que maximiza, para esse 
rendimento total, o bem-estar social que este avaliador, Sr. Cardoso, atribui a esta população. 

Solução  
A pergunta pede para construir um exemplo que mostre que, nas condições do enunciado, a 

distribuição igualitária de rendimento não é aquela que maximiza, para o avaliador Cardoso, o bem-estar 
social. Para o fazermos procederemos em três etapas: 

1. determinaremos o bem-estar social associado à distribuição igualitária; 

2. determinaremos o bem-estar social associado a uma outra distribuição; 

3. verificaremos que esta outra distribuição conduz, na opinião do Sr. Cardoso, a um bem-
estar social mais elevado. 

Para o rendimento total de Y,  no caso da distribuição igualitária233 cada uma das duas famílias terá 
o rendimento de Y/2, e o bem-estar social associado a esta distribuição pode ser obtido a partir da 
informação que temos sobre as funções de bem-estar individuais do Sr. Cardoso relativas à família 
Antunes e à família Borges. De facto, sabendo a partir do enunciado que a função de bem-estar social é 
aditiva, o bem-estar social que o Sr. Cardoso associa a esta distribuição do rendimento é obtido pela 
soma dos bens estares individuais de cada família, e que se pode exprimir como: 

 SW Y Y Y Y1

0 8 0 8 0 8
0 84

2
2

2
6

2
3 446= ⋅FHG

I
KJ + ⋅FHG

I
KJ = ⋅FHG

I
KJ = ⋅

, , ,
,, . , 



partição do Rendimento 320 

em que SW representa bem-estar social, medido naturalmente em utis conjecturais de Sr. Cardoso/ano. 

Estudemos agora uma distribuição alternativa. Se olharmos para as expressões do bem-estar 
individual, veremos que, para o mesmo nível de rendimento, o Sr. Cardoso atribui mais bem-estar à 
família Antunes que à família Borges. Vamos então estudar uma distribuição de rendimento em que a 
família Antunes tenha mais rendimento que a família Borges. 

Por exemplo, atribuamos à família Antunes 2/3 do rendimento total (ou seja, com as notações do 
exercício yA = 2Y/3) e à família Borges o 1/3 restante (ou seja yB = Y/3). Utilizando as expressões que dão 
os bens-estares individuais de cada família, e a propriedade de que a função de bem-estar social do Sr. 
Cardoso é aditiva, obtemos para esta distribuição do rendimento total o bem-estar social (em que usamos 
o índice inferior 2): 

 SW Y Y Y Y2

0 8 0 8 0 8
0 84 2

3
2

3
8 964

3
3 722= ⋅FHG

I
KJ + FHG

I
KJ = ⋅FHG

I
KJ = ⋅

, , ,
,. , , . 

É evidente que para qualquer valor de Y, o valor de SW2 é superior ao valor de SW1. Isso significa 
que, na opinião do Sr. Cardoso, a distribuição estudada em segundo lugar corresponde a um nível de 
bem-estar social superior à primeira, que era a distribuição em que ambas as famílias tinham o mesmo 
rendimento. 

Mas era isso que a pergunta pretendia. Construiu-se uma distribuição de rendimento total Y (2/3 
para a família Antunes e 1/3 para a família Borges) que, na opinião do Sr. Cardoso, apresenta maior nível 
de bem-estar social do que aquela que corresponde a dividir igualmente o rendimento entre as duas 
famílias. 

Exercício 16.1.5. 

Considere uma população em que há 5 grupos de famílias, de que conhece as características 
indicadas no quadro abaixo, e em que os rendimentos aí referidos se referem a rendimentos anuais, 
medidos em milhares de u.m. 
 

Nome do grupo Número de famílias Rendimento salarial 
por família 

Rendimento não 
salarial, por família 

Anos de trabalho do 
representante 

Alfa 150 0 400 0 

Beta 200 200 250 35 

Gamma 250 200 150 15 

Delta 300 100 150 20 

Epsilon 400 400 600 40 

e em que "anos de trabalho do representante" significa o número de anos de trabalho que o representante 
da família já efectivou na situação de trabalhador por conta de outrém. 

Suponha que um determinado avaliador, que se sabe ter uma função de bem-estar social de tipo 
Atkinson, mas cujo coeficiente de aversão à desigualdade se desconhece, aprecia a desigualdade do 
rendimento não salarial destas famílias e chega à conclusão que, para ele, o índice de desigualdade de 
Atkinson da repartição deste tipo de rendimentos é de 0,30. Acha que esta informação é suficiente para 
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determinar o coeficiente de aversão à desigualdade desse avaliador? Se acha que é, indique como 
procederia para calcular esse coeficente, justificando, e obtenha uma equação cuja solução dê esse 
índice (não se pede que a resolva). Se, pelo contrário acha que a informação dada é insuficiente para esse 
cálculo, diga, justificando, a informação adicional de que necessitaria e como a utilizaria para obter uma 
equação (que não se pede que resolva) cuja solução daria esse coeficiente. 

Solução 

O rendimento total não salarial destes 5 grupos de famílias, é dado pela seguinte expressão: 

 150 × 400 + 200 × 250 + 250 × 150 + 300 × 150 + 400 × 600 =  432,5 × 103 milhares de u.m.  

Se o índice de desigualdade para o avaliador considerado é de 0,30, isto significa que o rendimento 
mínimo Ym, que optimamente distribuído (e no caso de um avaliador tipo Atkinson, isso quer dizer 
igualitariamente distribuído) obtém o mesmo bem-estar que a distribuição inicial é dado pela equação: 

 432 5 10
432 5 10

0 30
3

3

,
,

,× −
×

=
Ym , 

donde se obtém Ym = 302,75×103 milhares de u.m. Como esse rendimento é distribuído entre 1300 
famílias, o rendimento de cada família será de 302,75 × 103 / 1300 = 232,9 milhares de u.m. por família. 
Mas o bem-estar associado com a distribuição inicial, por simples aplicação da expressão que dá o bem-
estar social de uma distribuição para um avaliador tipo Atkinson é, neste caso, e tomando em 
consideração que para grupo de famílias o rendimento não salarial é o mesmo: 

 SW a b
0

1 1 1 1 11300
1

150 400 200 250 250 150 300 150 400 600= +
−

× + × + × + × + ×− − − − −

ε
ε ε ε ε εc h , 

e para o caso do rendimento mínimo é dado por 

 SW a b
m = +

−
⋅ × −1300

1
1300 232 91

ε
ε, , 

em que, nas duas expressões, ε representa o valor, desconhecido, do coeficiente de aversão à 
desigualdade do avaliador. 
Logo, como estes dois bem-estares sociais são forçosamente idênticos (pela própria definição de índice 
de desigualdade) igualando os seus valores e simplificando tem-se: 

 150 400 200 250 250 150 300 150 400 600 1300 232 91 1 1 1 1 1× + × + × + × + × = ×− − − − − −ε ε ε ε ε ε, , 

que é uma equação em ε e que, resolvida, dá o valor de ε. 

Nota: Para o leitor mais cuidadoso, esta solução não está totalmente correcta, pois a expressão 
apresentada não é válida para o valor de ε = 1234. A solução correcta deve ser assim completada com um 
passo preliminar: 

- verificar se o valor de ε é 1: isso faz-se adaptando o raciocínio que fizemos, mas utilizando 
as expressões particulares para o caso deste valor do coeficiente à desigualdade. Se a igualdade para 
o caso destas expressões particulares se verificar, o problema está resolvido, e o coeficiente de 
aversão à desigualdade é 1. Se essa igualdade não se verificar, o método de solução é o mesmo 
indicado acima. 
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Assim, a resposta à pergunta é de que os elementos apresentados permitem calcular o valor do 
coeficiente de aversão à desigualdade: esse coeficiente, a que chamámos ε, e que é um número puro, 
obtém-se pela solução da equação acima indicada. 

Exercício 16.1.6. 

Numa dada economia, o rendimento real disponível por família é, em 1996, 15% superior ao que 
se verificava em 1992, tendo-se mantido nesta economia o mesmo número de famílias entre 1992 e 1996. 
Contudo, a curva de Lorenz da distribuição do rendimento real disponível das famílias nessa economia é, 
no ano de 1996, coincidente com a curva de Lorenz da distribuição do rendimento real em 1992. Posso 
portanto concluir que, para esses dois anos, o mesmo avaliador do tipo Atkinson atribui o mesmo nível 
de bem-estar social e, portanto, o mesmo valor da desigualdade a essas duas distribuições do rendimento. 

Solução 

Se ocorreu, entre 1992 e 1996, um aumento do rendimento real disponível por família de 15% e as 
curvas de Lorenz do rendimento real disponível são coincidentes, tal só pode ter ocorrido em duas 
situações: (a) ou todas as famílias registaram o mesmo aumento de 15% no seu rendimento real 
disponível; (b) ou as famílias registaram variações do rendimento real disponível de tal modo que 
"trocaram" as suas posições na escala do rendimento, tendo em média aumentado de 15%. De qualquer 
modo, teremos em 1996 uma distribuição do rendimento real disponível, que é descrita por um vector de 
rendimentos que se obtém do vector que descreve a distribuição do rendimento real em 1992, 
multiplicando cada um dos seus elementos por um mesmo valor (1,15), independentemente das famílias 
que os auferiram, atendendo à hipótese de anonimidade subjacente à construção da curva de Lorenz. 

 

Isto é, admitindo a existência de n famílias nesta economia, que se mantêm as mesmas entre 1992 e 
1996, e com a hipótese de anonimidade, temos em 1992 uma distribuição do rendimento real disponível 
caracterizada pelo vector n-dimensional: 

(1)    (y1 , y2 , ..., yi , ... , yn )  

 

e, em 1996, uma distribuição do rendimento descrita como: 

(2)    1,15 ⋅ (y1 , y2 , ..., yi , ... , yn ). 

Um avaliador tipo Atkinson da distribuição do rendimento caracteriza-se por ter uma função de 
bem-estar social anónima e aditiva, e com função de bem-estar individual crescente e côncava com o 
rendimento e com parâmetro de aversão à desigualdade ε não negativo e constante. 

No caso de este avaliador ter um parâmetro de aversão à desigualdade ε > 0, então atribuirá um 
nível de bem-estar social à repartição do rendimento real disponível em 1996, que será superior ao que 
atribui à repartição do rendimento real disponível em 1992, e isto quer na situação (a) quer na situação 
(b): na situação (a) em que o bem-estar atribuído pelo avaliador a cada família aumentaria, e portanto 
aumentaria o bem-estar social obtido como somatório do bem-estar atribuído a todas as famílias; na 
situação (b) em que, atendendo à anonimidade da função de bem-estar do avaliador, se obteria um 
resultado idêntico, pelo que o aumento do bem-estar social seria igual. No caso de o avaliador ter um 
coeficiente de aversão à desigualdade ε = 0, também neste caso o bem-estar social aumentaria de 1992 
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para 1996, pois este valor do parâmetro de aversão à desigualdade não põe em causa a natureza crescente 
da função de bem-estar individual mas apenas a sua concavidade, que não é relevante para a nossa 
conclusão. Portanto esta parte da afirmação em que se diz que o bem-estar social não se altera está 
errada. 

Embora qualquer avaliador atribua um nível de bem-estar à distribuição do rendimento em 1996 
superior à que atribui à distribuição do rendimento em 1992, já atribui às duas o mesmo valor do índice 
de desigualdade de Atkinson. De facto, e retomando a formalização em (1) e (2) acima, e designando por 
Y o rendimento total das famílias em 1992 e por Ym o rendimento total mínimo em 1992 que, repartido de 
forma equitativa, permite ao avaliador atribuir o mesmo nível de bem-estar que atribui à distribuição 
observada do rendimento nesse ano, o valor do índice de desigualdade de Atkinson é obtido como: 

mY Y
Y
−  

e, para a distribuição do rendimento real disponível em 1996, tendo em conta (2) e as propriedades já 
referidas para o avaliador tipo Atkinson, designadamente a propriedade de independência à escala, será 
obtido como: 

 m mY Y
Y

Y Y
Y

115 115
115

, ,
,

,
× − ×

×
=

−  

portanto, com valor igual ao que atribuiu à distribuição do rendimento de 1992. Portanto, esta parte da 
frase está correcta. 

No caso de o avaliador ter um parâmetro de aversão à desigualdade ε = 0, sabemos que atribuiria 
um valor igual a zero ao índice de Atkinson para qualquer distribuição do rendimento. Mas este é um 
caso extremo em que, para esse avaliador, nenhuma distribuição do rendimento evidenciaria, segundo a 
sua forma de avaliar, qualquer desigualdade. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 16.1.7. 

Considere duas pessoas, André e Beatriz, que auferem respectivamente rendimentos de 130 de 70 
contos/mês. A desigualdade da distribuição de rendimento entre estes dois indivíduos está a ser analisada 
por um avaliador, o Zacarias, que tem uma função de bem-estar social que é anónima e aditiva; sabe 
igualmente que a função de bem-estar individual do Zacarias tem uma expressão matemática dada por: 

 W yZ( ) ,= 0 4 , 

em que y está medido em contos/mês. 

a) Verifique que, com o mesmo rendimento total, na opinião do Zacarias o bem-estar total au-
mentaria se houvesse uma transferência de rendimento de 10 contos/mês do André para a Beatriz. 

b) Verifique que, com o mesmo rendimento total, e sempre na opinião do Zacarias, uma transfe-
rência de 32 contos/mês do André para a Beatriz, corresponde a um aumento de bem-estar total. 

c) Identifique o erro da seguinte afirmação que, aparentemente, parece justificada pelas alíneas 
anteriores " Qualquer transferência de rendimento do indivíduo de maior rendimento para o indivíduo de 
menor rendimento, mesmo que altere a ordenação das pessoas, aumenta o bem-estar total". 
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d) Demonstre, matematicamente, no caso deste exercício, que o bem-estar total máximo corres-
ponde à distribuição igualitária do rendimento total. 

e) Calcule o índice de desperdício de rendimento para a distribuição inicial, na opinião do Zacarias. 

f) Considere agora que uma outra pessoa, a Teresa, vem avaliar a desigualdade da distribuição 
inicial de rendimento. A Teresa tem igualmente uma função social de bem-estar que é anónima e aditiva, 
mas a expressão do bem-estar individual é dada, para ela, por: 

 W yT( ) , .= ⋅ +7 40 5  
Determine, para a Teresa, o índice de desperdício de rendimento da distribuição inicial. 

g) Faça uma representação gráfica da distribuição inicial  deste problema, para que possa tratar e 
interpretar e comparar os resultados a que chegou para o Zacarias e para a Teresa. Seja cuidadoso na sua 
representação, e tenha presente que não pode representar grandezas expressas em unidades diferentes no 
mesmo eixo. 

h) Considere o caso muito particular de um avaliador cuja função de bem-estar individual é li-
near. Verifique que neste caso particular: 

i) o bem-estar marginal não é decrescente, mas é constante e igual a 0; 

ii) o índice de desigualdade é, qualquer que seja a distribuição, nulo. 

Explique porque é que, neste caso, uma transferência de rendimento entre duas pessoas não altera o 
bem-estar total. 

i ) A demonstração que a distribuição óptima do rendimento corresponde à distribuição igualitária 
foi feita apenas para o caso em que existem duas pessoas. Tente generalizar a demonstração para o caso 
em que existam três pessoas. 

j) Para demonstrar para o caso geral de n pessoas, suponha que admite inicialmente que a distri-
buição óptima é a distribuição igualitária; demonstre que qualquer transferência de rendimento numa 
situação de distribuição igualitária conduz a uma diminuição do bem-estar total. A partir disso deduza 
que a sua hipótese inicial está correcta. 

Exercício 16.1.8. 

Suponha que sabe que o Sr. Antunes, cuja função de bem-estar social é do tipo Atkinson, que está a 
analisar três hipóteses alternativas de distribuição do rendimento entre as mesmas três pessoas, é de 
opinião que o bem-estar social associado a qualquer das seguintes três distribuições é o mesmo: 
 

Distribuição Rendimento do Sr. X Rendimento do Sr. Y Rendimento do Sr. Z 

D1 12,00 25,00 27,83 

D2 23,25 30,00 12,00 

D3 20,00 20,00 20,00 

As três distribuições alternativas estão apresentadas no quadro acima, em que os valores dos ren-
dimentos estão medidos em milhares de u.m./mês 
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a) Se acha que com esta informação pode calcular o índice de desperdício de rendimento da 
primeira hipótese de distribuição D1 quando essa desigualdade é avaliada pelo Sr. Antunes, calcule-o, 
apresentando os seus cálculos e as justificações para eles. Se, pelo contrário, acha que necessita de 
elementos adicionais, indique, justificando, porque é que a informação apresentada é insuficiente, e 
explique como utilizaria essa informação adicional para calcular o que lhe é pedido. 

b) Pode, com a informação de que dispõe testar a veracidade da afirmação: "O coeficiente de 
aversão à desigualdade do Sr. Antunes é 2"? Se acha que pode, apresente, justificando, o processo que 
utilizou para esse teste, e indique a conclusão a que chegou; se acha que não pode, indique, justificando, 
os elementos adicionais de que necessitaria para testar a validade dessa afirmação, e como os utilizaria 
para esse efeito. 
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Secção 2 - Política Orçamental e Repartição do Rendimento Disponível 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender os diferentes tipos de actuação (progressivas, regressivas e proporcionais) de uma 
política orçamental sobre a repartição do rendimento, bem como os seus efeitos sobre a desigualdade na 
repartição do rendimento. 

2. Compreender o conceito de repartição pessoal do rendimento disponível real de um agente. 

3. Compreender os efeitos da inflação na repartição do rendimento real disponível entre as famílias/ 
indivíduos. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 16.2.1. 

Considere três sistemas diferentes de impostos sobre o rendimento (sistemas S1, S2 e S3) sobre os 
quais sabe o seguinte: 

• qualquer dos sistemas calcula o imposto como o resultado da aplicação de uma taxa ao valor 
total do rendimento; 

• o sistema S1 é um sistema progressivo; 

• o sistema S2 é um sistema proporcional; 

• o sistema S3 é um sistema regressivo. 

Sabe igualmente que, para o rendimento tributável de 1000 u.m./ano, qualquer dos três sistemas 
conduzem a um valor de imposto directo de 120 u.m./ano. 

a) Perante esta informação construa um gráfico representando os três sistemas de imposto. Esse 
gráfico deverá apresentar em abcissas os valores do rendimento tributável e em ordenadas valores do 
imposto directo cobrado sobre esse rendimento. 

b) Considere o gráfico da alínea anterior, e admita agora que os valores medidos no eixo das or-
denadas não são impostos, mas sim valores de transferências recebidas do Estado. Reinterprete as 
curvas que o gráfico contém, em função da progressividade, proporcionalidade ou regressividade do 
sistema de transferências. 

c) Considere um sistema de impostos directos que é caracterizado pela seguinte descrição: 

• para rendimentos até 150 u.m./ano, a taxa de imposto é nula; 

• para rendimentos superiores a 150 u.m./ano a taxa de imposto é de 18%, e aplica-se à parte 
do rendimento que excede o valor de 150 u.m./ano. 

Elabore uma representação gráfica deste sistema de imposto e apresente uma descrição ma-
temática deste mesmo sistema. 
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d) Construa agora directamente um gráfico em que sejam representados três sistemas diferentes de 
transferências do Estado para as famílias: um sistema de transferências regressivo, um sistema de 
transferências proporcional e um sistema de transferências progressivo. 

e) Caracterize o sistema de impostos da alínea c) em termos de progressividade, proporcionalidade 
ou regressividade do imposto. Para a justificação da sua classificação apresente quer um raciocínio de 
tipo gráfico quer um raciocínio de tipo matemático. 

f) Considere um sistema de impostos/transferências cujo efeito global, medido pelo valor líquido 
do imposto (Td), é dado pela seguinte equação (em que Y é o rendimento primário antes de imposto): 

 T Yd = ⋅ −0 75 400, ( ) . 

Tente descrever economicamente este sistema de imposição directa. 

Exercício 16.2.2. 

Considere simplificadamente que só existem dois bens de consumo final numa determinada 
economia (o bem A, medido em kg e o bem B medido em m3), e que existem apenas dois tipos de 
famílias na economia: as famílias remediadas e as famílias abastadas. Sabe-se, por inquéritos feitos em 
1990, que a estrutura de consumo de cada tipo de famílias é, em média: 

• nas famílias remediadas, por cada kg de bem A consumido num período, é consumido 1,5 m3 de 
bem B; 

• nas famílias abastadas, por cada kg de bem A consumido num período, é consumido 1,1 m3 de 
bem B. 

• o preço do bem A, em 1990 era de 70 u.m./kg A e o do bem B era de 60 u.m./m3 B; 

Em 1990 a despesa total das famílias remediadas foi de 27.470 u.m./ano e a despesa total das 
famílias abastadas foi de 2120 u.m./ano. Essa despesa total correspondeu, nas famílias remediadas, a 92% 
do seu rendimento disponível total, e nas famílias abastadas a 81% do seu rendimento disponível total. 
Sabe adicionalmente que, tal como o nome o indica, o rendimento de cada família abastada é superior ao 
rendimento de cada família remediada e que o mesmo se verifica para as respectivas despesas em 
consumo. 

Sabe igualmente que em 1996, e comparando com 1990: 

• o número de famílias, quer remediadas quer abastadas, não se alterou; 

• os rendimentos disponíveis de todas as famílias subiram 15%; 

• o preço do bem A passou para 85 u.m./kg; 
• o preço do bem B passou para 62 u.m./m3. 

O objectivo do exercício é o de determinar o impacto desta variação na concentração do rendi-
mento real entre 1990 e 1996.  

a) Determine a estrutura do consumo médio da economia em 1990 (comece por pensar o que é 
que isto quer significar). 

b) A partir desta estrutura média, determine a evolução do índice de preços do consumidor nesta 
economia entre 1990 e 1996. 
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c) A partir deste resultado determine, separadamente para cada tipo de famílias, o que sucedeu ao 
seu rendimento real. A partir deste resultado, determine o que sucedeu à concentração do rendimento 
real na economia. 

d) Determine a evolução dos índices de preços correspondentes às estruturas de consumo de cada 
um dos dois grupos de famílias, justificando os seus cálculos. 

e) Com estes novos índices determine, separadamente para cada tipo de famílias, o que sucedeu ao 
seu rendimento real e a partir disso o que sucedeu à concentração do rendimento real. 

f) Compare os resultados que obteve na alínea c) com aqueles que obteve na alínea e) e interprete 
economicamente as diferenças entre eles.  

Exercícios resolvidos 

Exercício 16.2.3. 

Numa dada economia sabe-se que, no ano de 1996, existem 1000 famílias sendo o seu rendimento 
nominal total antes de impostos de 5000 u.m./ano. A curva de Lorenz que representa a repartição deste 
rendimento entre as famílias é dada pela expressão: 

 z x xx
1 1

1
15 0 1= ⋅ ≤ ≤− ,  

em que x1 representa a proporção acumulada de famílias e z1 representa a proporção acumulada do 
rendimento nominal antes de impostos. 

Sobre o rendimento das famílias incide um imposto directo e sabe-se que, em 1996: 

• a taxa média de imposição fiscal directa sobre os particulares foi de 0,2; 

• a ordenação das famílias segundo o valor do imposto pago é igual à ordenação das famílias 
segundo o rendimento nominal antes do imposto; 

• a curva de Lorenz que representa a repartição deste imposto entre as famílias é dada pela 
expressão: 

 z x xx
2 2

1
215 0 1= ⋅ ≤ ≤− , 

em que x2 representa a proporção acumulada das famílias e z2 representa a proporção acumulada do 
imposto. 

Pode, com base na informação fornecida, determinar a taxa média de imposição fiscal directa sobre 
as famílias do primeiro decil da distribuição do rendimento nominal antes do imposto naquele período? 
Se puder, determine-a, justificando adequadamente os cálculos efectuados. Se não puder, apresente, de 
forma cuidada, os elementos adicionais de que necessitaria para a poder calcular e, justificando, indique 
como os utilizaria. 

 

Solução  
Com base nos elementos fornecidos no enunciado é possível determinar a taxa média de imposição 

fiscal directa sobre as famílias do primeiro decil da distribuição do rendimento nominal antes do imposto 
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em 1996. Se representarmos por t1  essa taxa média (em que o índice inferior, 1, significa que se refere às 
famílias do primeiro decil desta distribuição), podemos exprimi-la como: 

 1
1

1
t T

R
= , 

em que T1 representa o total dos impostos directos pagos por estas famílias e R1 representa o rendimento 
nominal total destas famílias antes dos impostos. 

Comecemos por determinar o rendimento nominal total antes de impostos das famílias do primeiro 
decil da distribuição do rendimento nominal antes dos impostos, R1. O enunciado dá-nos a expressão da 
curva de Lorenz desta distribuição pelo que, a partir dela, podemos obter a proporção do rendimento 
nominal total antes de impostos, em 1996, das famílias do 1º decil. Esta proporção obtém-se desta 
expressão substituindo  x1 pelo valor x1 = 0,1. Obtém-se então: 

 0 1 5 0 02350 1 1, ,,× =− . 

Mas o enunciado dá-nos igualmente informação sobre a curva de Lorenz da repartição do imposto 
em 1996, e sabemos também que a ordenação das famílias segundo o valor do imposto pago é igual à 
ordenação das famílias segundo o rendimento nominal antes do imposto. Podemos então concluir que as 
famílias do 1.º decil da distribuição do imposto são as mesmas que as famílias do 1.º decil da distribuição 
do rendimento nominal antes do imposto. E poderemos obter a proporção do imposto total pago em 1996 
por estas famílias da mesma forma que fizémos acima, mas agora a partir da curva de Lorenz da 
repartição do imposto, que é obtida como: 

  0 1 15 0 00870 1 1, ,,× =− . 

Temos então a informação de que necessitamos. O rendimento total (nominal, antes do imposto) 
das famílias do 1.º decil da distribuição é, em 1996, 

  R1 = 0,0235 × 5000 u.m. = 117,5 u.m. 

Por outro lado, o total do imposto pago por estas famílias pode ser facilmente obtido sabendo que a 
taxa média de imposição fiscal directa é de 0,2. O valor total do imposto é então obtido como: 

 T1 = 0,0087 × 0,2 × 5000 u.m. = 8,7 u.m. 

A taxa média de imposição fiscal destas famílias é então: 

 t T
R

u m
u m1

1

1

8 7
117 5

0 074= = =
, . .

, . .
, . 

Exercício 16.2.4. 

"Uma das propriedades da função de bem-estar individual é que o bem-estar individual varia no 
mesmo sentido que o nível de rendimento individual. Assim, se se considerar uma função de bem-estar 
social anónima e aditiva, o efeito da aplicação de um esquema de imposto directo progressivo sobre os 
rendimentos dos indivíduos aumentará a desigualdade na repartição do rendimento medida pelo índice 
de Atkinson, uma vez que o bem-estar social diminui em relação à situação antes de imposto." 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
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sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

Solução  
A afirmação aparentemente confunde dois aspectos da medição do bem-estar social de uma sociedade: 

• o nível de bem-estar dessa sociedade; 

•o nível de desigualdade dessa sociedade. 

Nas condições do problema, a aplicação de um imposto directo progressivo, reduz o rendimento de 
todos os indivíduos, e assim reduz o bem-estar individual de todo e qualquer dos indivíduos, pois sendo 
a função de bem-estar individual crescente, o bem-estar individual varia no mesmo sentido do 
rendimento. Acessoriamente se a função de bem-estar social é aditiva, esta diminuição do bem-estar 
individual de cada membro da sociedade implica uma diminuição do bem-estar social total. 

Diferente é o que se passa com a desigualdade: como se sabe da teoria, um imposto directo 
progressivo (isto é, tal que a sua taxa média seja crescente com o rendimento) reduz as diferenças 
proporcionais entre os rendimentos elevados e os rendimentos baixos, e leva assim a uma redução da 
desigualdade. 

A frase está assim errada: se é verdade que há uma redução do bem-estar social pela introdução 
do sistema de imposto directo progressivo, é incorrecto deduzir daí que houve um aumento da 
desigualdade. São aspectos diferentes da apreciação de uma sociedade e que não variam necessariamente 
no mesmo sentido. 

Exercício 16.2.5. 

"O efeito conjunto de operações de repartição que consistam na aplicação de um imposto 
proporcional sobre o rendimento e de uma transferência cujo valor é independente do rendimento, 
corresponde a um sistema fiscal cujo efeito total  é, no sentido técnico,  progressivo." 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

Solução 
A dificuldade da pergunta reside apenas na análise do efeito do sistema fiscal, isto é, do conjunto 

dos dois efeitos, o do imposto propriamente dito, e o de transferência. O raciocínio aplica-se 
necessariamente ao sistema, e não apenas a cada uma das suas componentes. 

O modo mais simples de analisar esta afirmação é através da formalização matemática. De acordo 
com o enunciado, o valor do imposto total T, isto é o montante de rendimento que é retirado235 a um 
agente que aufere o rendimento y, é: 

 T t y Tr= ⋅ − , 

em que t, compreendido necessariamente no intervalo (0,1) é a taxa média única de imposto (e é por 
esta taxa média ser única que se caracteriza o imposto como imposto proporcional) e Tr > 0 é o valor da 
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transferência, independente do rendimento. A primeira parcela do segundo membro representa o efeito 
do imposto e a segunda parcela representa o efeito da transferência. 

Mas a progressividade dum sistema fiscal analisa-se pelo que sucede à taxa média de imposição 
total. Chamando-lhe tm, temos 

 t T
y

t Tr
ym = = − . 

Por simples observação se vê que a taxa média de imposição global, que é a diferença entre uma 
constante (t) com uma expressão cujo valor diminui quando o rendimento aumenta, aumenta com o 
rendimento236. Mas, se a taxa média de imposição global aumenta com o rendimento, o sistema global 
de imposição fiscal é, por definição, um sistema progressivo. 

Assim, e pela justificação apresentada, o sistema fiscal global indicado é um sistema, no sentido 
técnico do termo, progressivo, e a afirmação apresentada está correcta. 

Exercício 16.2.6. 

"Num processo inflacionário em que a taxa de subida do índice de preço dos bens alimentares seja 
superior à taxa de subida do índice de preço dos outros bens, e em que se mantêm os rendimentos 
nominais, leva necessariamente a que a concentração dos rendimentos reais seja superior à 
concentração dos rendimentos nominais." 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

Solução  
d) A frase está correcta, se aceitarmos a hipótese que a seguir se discrimina: vamos admitir - o que 

corresponde à realidade, e que corresponde a matéria que foi estudada no ensino secundário - que a 
proporção de bens alimentares no consumo das famílias de menor rendimento é superior a essa 
proporção no consumo das famílias de maior rendimento. A ser assim, no processo inflacionista a que se 
refere o  texto, a queda dos rendimentos reais é maior para as famílias de menor rendimento. 
Se considerarmos uma determinada proporção de famílias, ordenadas pelo seu rendimento237 a 
proporção do rendimento real total que ela detém é inferior à proporção do rendimento nominal total 
que é detida por essa mesma proporção de famílias. 

Mas isso é uma forma equivalente de dizer que a curva de Lorenz do rendimento real está, em 
todos os pontos238, mais afastada da diagonal, que a curva de Lorenz do rendimento nominal. Isso 
significa exactamente que a concentração do rendimento real é superior à do rendimento nominal, que 
é o que a frase afirma. A frase está assim correcta, na medida em que for válida a hipótese de consumo 
das famílias que se indicou. 
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Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 16.2.7. 

Considere uma população que, antes de qualquer aplicação de imposto, tem uma distribuição de 
rendimento caracterizada por uma determinada curva de Lorenz à qual corresponde um determinado 
coeficiente de Gini. Vão ser apresentados vários sistemas de operações de redistribuição entre o Estado 
e as famílias, e pede-se que sejam apresentados, justificando convenientemente, os efeitos dessas 
operações de redistribuição quer sobre a curva de Lorenz, quer sobre o coeficiente de Gini dos 
rendimentos depois de imposto.239 

a) Sistema de impostos directos com taxa média única de 0,14. 

b) Sistema de impostos indirectos com taxa média única de 0,14. 

c) Sistema de impostos directos cuja taxa média (t),  que incide sobre um determinado rendimento 
(Y) é dada pela fórmula a seguir apresentada (o rendimento máximo na economia é de cerca de 5000, 
medido nas unidades usadas na fórmula): 

 t Y= + ⋅0 04 0 01, , . 

d) Sistema de impostos directos em que o imposto (T) que incide sobre o rendimento é dado pela 
expressão a seguir apresentada (nas unidades usadas na fórmula, o rendimento máximo é de cerca de 
5000): 

 T Y= ⋅−10 4 2 . 

e) Sistema de transferências em que o valor da transferência (TR) que um detentor do rendimento 
Y recebe é: 
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f) Sistema de fornecimento de consultas médicas tal que o número de consultas por família é 
proporcional à soma das idades dos membros das famílias. 

Exercício 16.2.8. 

Suponha que, num determinado país, a função que representa os impostos directos líquidos (T) que 
incidem sobre o rendimento primário (R), ambos expressos em contos/ano, é dada pela seguinte 
expressão: 

 T R= ⋅ −0 14 50, . 
Esta informação é suficiente para deduzir se a curva de Lorenz do rendimento disponível mercantil 

monetário diverge, ou não, da curva de Lorenz do rendimento primário? Justifique convenientemente a 
sua resposta sobre se as curvas referidas divergem ou não. Explicite as hipóteses adicionais que entenda 
fazer para justificar a sua posição. 

Exercício 16.2.9. 

Um sistema de tributação indirecta sobre os bens de consumo final pode ter um efeito 
progressivo sobre a distribuição do rendimento real, comparando a situação antes e depois da incidência 
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desse imposto? Se acha que sim, explique como tal pode suceder e exemplifique com um sistema de 
tributação indirecta que tenha esse efeito. Se acha que não, indique porque é que considera que um 
sistema de tributação indirecta não pode ter esse efeito. 

Exercício 16.2.10. 

"Sabe-se que em todos os sistemas de imposição directa que existem, o valor dos impostos directos 
que o contribuinte deve pagar é tão mais elevado quão mais elevado for o seu rendimento. Isso significa 
portanto que todos os sistemas conhecidos de impostos directos sobre o rendimento são, no sentido 
técnico, impostos progressivos." 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

 

Conceitos para revisão 

1. Função de utilidade do rendimento. 

2. Função de bem-estar individual e suas propriedades. 

3. Função de bem-estar social e suas propriedades. 

4. Distribuição do rendimento. 

5. Rendimento total mínimo optimamente distribuído. 

6. Medidas de desigualdade: índice de Gini e índice de Atkinson 

7. Aversão à desigualdade e coeficiente de aversão à desigualdade. 

8. Política orçamental e repartição do rendimento: actuações progressiva, regressiva e proporcional de 
uma política orçamental. 

9. Rendimento real disponível de um agente. 

10. Estrutura de consumo de um agente definida num determinado período. 
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Capítulo 17 - Introdução ao Modelo Macroeconómico de Curto Prazo 

 Enquadramento Teórico 
Nos capítulos anteriores desta segunda parte estudámos as formas de valorização da actividade 

económica através de agregados e, no caso específico do rendimento, a forma como este agregado se 
encontra distribuído entre os diversos agentes da economia. Mas esta observação foi feita ex-post, ou seja, 
do ponto de vista das realizações. Apenas nos limitámos a medir o que se observa na economia, mas não 
a explicar como lá se chegou. 

Nestes quatros últimos capítulos faremos um estudo ex-ante, ou seja, do ponto de vista das 
intenções, da actividade económica global. Tentaremos explicar como é que os comportamentos dos 
agentes, actuando como grupos bem definidos (os consumidores, as empresas, o Estado, etc.), interagem 
de forma a gerar um certo tipo de equilíbrio macroeconómico. O objectivo deixa ser tanto o de medir para 
passar a ser o de prever e explicar como se determinam, no curto prazo, os níveis de produto e preços 
bem como, associados a estes, os fenómenos de desemprego e inflação. 

1. Conceitos introdutórios 

• Características da economia a modelizar: 

1. economia desenvolvida - com um apreciável stock de bens de capital, diversificação dos bens 
produzidos e pouco peso das actividades ligadas à exploração dos recursos naturais; 

2. economia aberta - grande importância das relações económicas com o exterior; 

3. economia de mercado - as relações económicas entre os diversos agentes são feitas através dos 
mercados; 

4. economia com Estado - o Estado tem um peso importante na actividade económica; 

5. economia com mercados financeiros - existência de mercados sofisticados onde se compram e 
vendem activos financeiros; 

6. economias monetárias - as trocas efectuadas fazem-se recorrendo à moeda. 

• Hipóteses básicas do modelo: 

1. os comportamentos dos agentes, bem como os dos mercados, são suficientemente semelhantes 
para que os possamos agrupar em agentes e mercados agregados; 

2. existem três mercados agregados: 

 • mercado de bens e serviços - onde se trocam bens e serviços por moeda; 

 • mercado monetário - onde se trocam títulos por moeda; 

 • mercado de trabalho - onde se trocam serviços do factor trabalho por moeda. 

3. o modelo é um modelo de equilíbrio pelo que os seus resultados apenas são válidos para 
situações em que todos os agentes, simultaneamente,  vêem as suas intenções satisfeitas; 

4. é um modelo de curto prazo, ou seja, estamos numa situação em que se podem considerar 
constantes os stocks de factores produtivos240; 
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5. estamos perante um quadro social, político, institucional e tecnológico suficientemente estável 
para que o comportamento dos agentes possa ser considerado previsível. 

• Simplificações nas Variáveis do Modelo: 

1. o saldo de rendimento com o exterior RX é nulo. Deste modo deixa de haver distinção entre os 
conceitos internos e nacionais; 

2. a poupança das empresas Sp
E 241 é nula. Deste modo, todos os lucros gerados na economia são 

transferidos para as famílias; 

3. vamos ignorar a existência de amortizações, ou seja, admitimos que Am = 0. Deste modo deixa 
de haver distinção entre os conceitos brutos e líquidos; 

4. existe apenas uma taxa de juro j - expressa em número puro/u.t; 

5. existe apenas um índice de preços IP - expresso como um número puro; 

6. existe apenas um índice de preços externo IP$ - expresso como um número puro; 

7. existe apenas um índice de taxa de câmbio IE - expresso como um número puro. 

• Taxa de Inflação: taxa de variação do índice de preços entre o período anterior e o período em estudo 
- expressa como um número puro. A taxa de inflação para o período t é dada por: 

 π t
t t

t

t

t

IP IP
IP

IP
IP

=
−

=−

− −

1

1 1

∆  . 

• Aceleração da Inflação: variação da taxa de inflação entre o período anterior e o período em estudo - 
expressa como um número puro. Vamos representar esta variável como ∆π π πt t t= − − 1 . 

• Taxa de Desemprego (do factor trabalho): proporção da quantidade de serviços do factor (trabalho) 
não utilizados no período t (Dt ) na quantidade total de factor disponível para utilização no mesmo 
período (DNt )- expressa como um número puro: 

 u D DNt t t=  . 
• Taxa de Desemprego que Não Acelera a Inflação (NAIRU242): valor para a taxa de desemprego, 

determinado pelas condições sócio-económicas existentes, que é compatível com uma inflação 
estável, ou seja, com aceleração nula. 

• Produto Potencial Tecnológico243: nível máximo de produto (Y ) possível de atingir com a 
tecnologia existente e um correcto aproveitamento da totalidade dos recursos existentes - expresso em 
u.m.k. Este produto constitui um valor máximo para os valores do produto de equilíbrio no curto 
prazo244 (Y ): 

 Y Y≤  . 
• Produto Potencial (Económico245): nível de produto (Y P ) resultante da existência de uma taxa de 

desemprego igual à NAIRU na economia - expresso em u.m.k./u.t246. Diz-se deste nível de produto 
que é sustentável economicamente no longo prazo. É possível ao produto de equilíbrio de curto prazo 
ser maior, igual ou menor que o produto potencial visto que este é inferior ao produto potencial 
tecnológico: 

 Y YP <  . 
• Procura Agregada: representação matemática das situações de equilíbrio simultâneo dos mercados 

monetário e de bens e serviços. A procura agregada é representada pela equação: 
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 f Y IP,a f = 0 , 
 ou seja, f(.) é uma função que quando apresenta um valor nulo, e apenas nesse caso, nos dá as 

combinações de pares de valores para o produto e índice de preços247 compatíveis com o equilíbrio 
simultâneo dos dois mercados atrás indicados. 

Como principais características da função f(.) podemos adiantar, como demonstraremos nos 
próximos capítulos, que apresenta as seguintes derivadas parciais: 

 ∂
∂

f
Y

Y IP,a f > 0 ; 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o nível de produto, mantendo constante o nível 
de preços, o valor da função f(.) aumenta, deixando de ser nulo. Para restabelecer o equilíbrio 
(anular o valor da função), teremos que alterar o nível de preços.] 

 ∂
∂

f
IP

Y IP,a f > 0  . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o nível de preços, mantendo constante o nível 
de produto, o valor da função f(.) aumenta, deixando de ser nulo. Para restabelecer o equilíbrio 
(restabelecer o valor nulo para a função), teremos que alterar o nível de produto.] 

À representação gráfica desta equação no espaço (Y, IP) corresponde, como podemos ver pela curva 
AD248 na figura abaixo, uma curva decrescente, visto que ambas as alterações atrás indicadas terão de ser 
diminuições de uma variável para fazer face ao aumento da outra249. 

2. A oferta agregada 

A fundamentação detalhada do comportamento da oferta agregada não é possível com o 
instrumental analítico quer matemático quer microeconómico que é normalmente dominado a um nível 
introdutório pelo que abordaremos esta problemática apenas de forma superficial. 

• Flexibilidade Total dos Preços: situação em que, durante o período em estudo, todos os preços na 
economia se encontram nos seus valores de equilíbrio, tendo tido tempo suficiente para responder às 
forças económicas que os influenciam250. 

• Flexibilidade Parcial dos Preços: situação em que, durante o período em estudo, nem todos os 
preços na economia se encontram nos seus valores de equilíbrio, não tendo, alguns deles251, tido 
tempo suficiente para responder às forças económicas que os influenciam252. 

• Oferta Agregada: representação matemática das situações de equilíbrio do mercado de trabalho. A 
oferta agregada é representada matematicamente pela equação: 

 g Y IP,a f = 0 
 ou seja, g(.) é uma função que quando apresenta um valor nulo, e apenas neste caso, nos dá as 

combinações de pares de valores para o produto e índice de preços compatíveis com o equilíbrio do 
mercado atrás indicado. 

Principais características da função g(.) com flexibilidade total dos preços: 

 g Y IP Y Y P,a f = −  
pelo que a derivada parcial em relação ao índice de preços será 

 ∂
∂

g
IP

Y IP,a f = 0 . 
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[Interpretação: um aumento infinitesimal do nível de preços, mantendo constante o nível de 
produto ao seu nível potencial, não altera o valor de g(.). O mercado de trabalho estará sempre em 
equilíbrio desde que o produto se mantenha ao seu nível potencial.] 

Para um aumento do índice de preços: se todos os preços na economia aumentam na mesma 
proporção, incluindo os salários, as empresas não terão razões para procurar uma maior ou menor 
quantidade de trabalho do que antes. Os trabalhadores também não terão razões para oferecer uma maior 
ou menor quantidade de trabalho do que antes. Assim, o nível de emprego mantém-se e, como as 
quantidades utilizadas dos outros factores se mantêm constantes, o nível de produto que é compatível 
com o equilíbrio do mercado de trabalho, agora para um índice de preços superior, também será o mesmo 
o produto potencial. 

À representação gráfica desta equação no espaço (Y, IP) corresponde, como podemos ver pela curva 
ASFT

253 na figura abaixo, uma curva vertical, como acabamos de verificar. 

Principais características da função g(.) com flexibilidade parcial dos preços: 

 ∂
∂

g
Y

Y IP,a f > 0 . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o nível de produto, mantendo constante o nível 
de preços, o valor da função g(.) aumenta, deixando de ser nulo. Para restabelecer o equilíbrio 
(anular o valor da função), teremos que alterar o nível de preços.] 

 ∂
∂

g
IP

Y IP,a f < 0  . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o nível de preços, mantendo constante o nível 
do produto, o valor da função g(.) diminui, deixando de ser nulo. Para restabelecer o equilíbrio 
(restabelecer o valor nulo para a função), teremos que alterar o nível do produto.] 

Vamos supor que os salários são os únicos preços que não se alteram no período. Para um aumento 
do índice de preços: nesta situação as empresas verão crescer os preços a que vendem os seus produtos. 
Nesta situação o factor trabalho tornou-se relativamente mais barato254 pelo que as empresas aumentam a 
quantidade procurada de trabalho. Dado que os salários estão fixados durante o período, os trabalhadores 
fornecerão qualquer quantidade de trabalho que as empresas procurem (até ao máximo possível) pois não 
há possibilidades de obter melhor remuneração antes da negociação de novos contratos. Assim, o nível de 
emprego aumenta e o nível de produto que é compatível com o equilíbrio do mercado de trabalho, agora 
para um índice de preços superior, será também superior. 

À representação gráfica desta equação no espaço (Y, IP) corresponde, como podemos ver pela curva 
ASFP  na figura abaixo, uma curva crescente, visto que ambas as alterações atrás indicadas terão que ser 
aumentos de uma variável para fazer face ao aumento da outra255. Note-se que o produto potencial 
tecnológico implica a existência de um ramo vertical. 

3. O equilíbrio global da economia 

O equilíbrio global da economia dar-se-á quando, dado um par de valores para o produto e índice de 
preços Y IP Y IP, ,* *a f c h=  os três mercados estiverem em equilíbrio. Matematicamente: 
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A situação de equilíbrio global da economia tem a seguinte representação gráfica: 
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Introdução ao Modelo Macroeconómico de Curto Prazo 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender as características da economia a modelizar e as hipóteses básicas consideradas. 

2. Compreender a relação entre os conceitos de NAIRU e produto potencial economicamente 
determinado. 

3. Associar o equilíbrio simultâneo nos mercados de bens e serviços e monetário ao andamento da 
curva da procura agregada. 

4. Associar o equilíbrio no mercado de trabalho ao andamento da curva da oferta agregada. 

5. Assimilar as características da função de oferta agregada sob as hipóteses de flexibilidade total e 
parcial de preços. 

6. Representar graficamente, no espaço apropriado, e interpretar economicamente o equilíbrio 
global da economia. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

 Exercício 17.1.1. 

Suponha que dispõe dos seguintes dados para uma determinada economia, em que IP representa o 
deflator do PIBpm, com base 1981, e tanto este como a taxa de emprego estão apresentadas como 
números puros. 

Ano  IP Taxa de 
Emprego 

1979 0,763 0,926 
1980 0,880 0,939 
1981 1,000 0,960 
1982 1,143 0,965 
1983 1,312 0,948 
1984 1,498 0,946 
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1985 1,701 0,936 
1986 1,897 0,944 
1987 2,104 0,951 
1988 2,324 0,954 
1989 2,559 0,958 
1990 2,832 0,932 
1991 3,079 0,927 
1992 3,270 0,915 
1993 3,345 0,955 
1994 3,412 0,949 
1995 3,466 0,961 

Um estudo realizado por um organismo internacional chegou às seguintes conclusões: 

• pode, em primeira aproximação, considerar-se que a relação entre a variação da taxa de 
inflação e a taxa de desemprego, é uma relação linear; 

• a diferença registada entre a taxa de desemprego observada num dado ano e a NAIRU, 
apenas se repercute na variação entre as inflações observadas nesse ano e no ano seguinte; 

• durante este período a NAIRU manteve-se constante. 

a) Defina correctamente taxa de emprego e taxa de desemprego, e indique a relação que existe 
entre ambas. 

b) Explique o que entende por deflator do PIBpm, e explicite as unidades em que esta variável está 
expressa. 

c) Perante os dados de que dispõe determine o valor da NAIRU para essa economia. Para o fazer, 
pense primeiro como "atacaria" o problema proposto e, depois de o fazer, sugere-se que use um método 
gráfico.256 

d) Se um estudo diferente encontrasse para a NAIRU um valor que diferisse em 0,5% do que 
calculou, poderia afirmar que o resultado desse estudo estava errado? Porquê? 

e) Sabendo que, para valores da taxa de desemprego situados entre 2% e 8%, o valor do produto 
real Y (medido em milhões de bancor 257/ano), se pode obter através de: 

Y = 7000 - 11500 ⋅ u , 

em que u, a taxa de desemprego, está medida em número puro, determine o valor do produto potencial 
dessa economia. 

f) Num jornal leu que em 1996 o PIBpm real dessa economia, medido nas mesmas unidades que 
empregou, poderá atingir um valor de 6700, se vier a ser utilizada determinada política económica. 
Tratar-se-á de uma gralha? Justifique a resposta, de acordo com o que calculou na alínea anterior. 
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g) Se souber que se prevê para o ano de 1997 um produto real de 6200 milhões de bancor/ano, é 
possível prever para esse ano a taxa de inflação? Se sim, determine-a. Se não, explique porque não a 
pode determinar. 

Exercício 17.1.2. 

Num estudo macroeconómico sobre a Aramúbia dividiram-se alguns mercados relevantes em dois 
grupos: o grupo A inclui o mercado de bens e serviços e o mercado monetário. O grupo B o mercado 
de trabalho. No quadro abaixo indicam-se alguns cenários, caracterizados por um dado valor para índice 
de preços, o que se pensa serem os valores do produto (YE1) que equilibra um dos grupos de mercados e 
do produto (YE2) que equilibra outro grupo de mercados. A base do índice de preços é o ano t-7, o 
mesmo ano que fornece o sistema de preços utilizado para valorizar o produto: 

IP YE1 YE2 

0,80 2620 - 

1,00 2270 - 

1,15 2090 1200 

1,20 2045 2045 

1,30 1960 2160 

1,40 1890 2195 

1,60 1770 2230 

1,80 1665 2255 

2,00 1570 2290 

2,20 1530 2300 

a) Que nome dá aos pares de valores (Y, IP) que equilibram os mercados do grupo A? E aos pares 
(Y, IP) que equilibram o grupo B? 

b) Represente graficamente cada conjunto dos pares anteriores. Como designa os pares (YE1, IP) e 
(YE2, IP)?  

c) Pode calcular o produto nominal que equilibra simultaneamente os três mercados no ano t? Se 
acha que sim, calcule-o explicando como o faz. Se acha que não, indique a informação adicional de que 
necessitaria para o calcular. 

d) Represente graficamente a alteração dos conjuntos de pontos (YE1, IP) e (YE2, IP) quando se 
passa a usar um índice de preços de base t-2 e se valoriza  o produto a preços desse ano. Sabe-se que 
entre t-7 e t-2 a taxa média de inflação anual foi de 8%. 

e) Calcule o produto real e o índice de preços que com a nova valorização equilibram 
simultaneamente os três mercados  
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f) Pode, com a informação disponível, dizer qual o produto nominal que equilibra simultaneamente 
os três mercados? 

Exercícios resolvidos 

Exercício 17.1.3. 

Suponha que, numa determinada economia, sabe que a equação que relaciona a variação de taxa de 
inflação com a taxa de desemprego é a seguinte: 

 ∆π t tu+ = ⋅ − −1 2 5 0 05 0 025, ( , ) , ,  

em que ∆π t +1   representa a variação da taxa de inflação entre o ano t e o ano t+1 (como número 
puro/ano) e ut representa a taxa de desemprego no ano t medida como número puro. 
Sabe igualmente que a taxa de inflação em 1996 foi de 11%/ano. 

A informação dada permite-lhe calcular a variação proporcional do valor do produto potencial de 
1995 para 1996, medido em valores nominais (isto é, a preços correntes)? Se acha que dispõe da 
informação necessária, calcule o que se lhe pede, apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo 
contrário, acha que a informação apresentada é insuficiente, indique qual a informação adicional de que 
necessitaria e, justificando, como utilizaria essa informação adicional para calcular o que lhe é pedido. 

Solução  
A variação do produto potencial entre 1995 e 1996 medido em preços correntes, só pode ser 

devida à variação dos preços no mesmo período: com efeito o valor, a preços constantes, do produto 
potencial apenas depende das condições de funcionamento do mercado de trabalho, condições essas que 
não se alteram de um ano para o outro 258 e, portanto, a pergunta feita é equivalente a determinar o 
quociente entre os preços de 1996 e os preços de 1995 (esta interpretação é crucial para responder à 
pergunta). Como se sabe, este quociente é igual a: 

 1 + π 96 , 

em que π 96  representa a taxa de inflação em 1996, medida em numero puro/ano. 

Dispomos no exercício de uma expressão que nos dá a variação da taxa de inflação entre dois 
anos. Naturalmente, sabendo a taxa de inflação em 1995, conhecemos o valor da variação dessa taxa entre 
1995 e 1996 e, por simples soma, obteremos a taxa de inflação de 1996. 
Mas a expressão que nos dá a variação da taxa de inflação faz depender essa variável da taxa de 
desemprego que não conhecemos. É esse o elemento que precisaríamos para calcular o que nos é pedido. 

Suponhamos então que nos é dada, como informação adicional, a taxa de desemprego em 1995, 
medida em número puro, e que denotaremos u95. Para calcular o que nos é pedido procederíamos do 
seguinte modo: 

Passo 1. Determinar a variação da taxa de inflação entre 1995 e 1996, pela aplicação da 
expressão indicada no exercício. Chamando ∆π 96  a essa variação teríamos: 

 ∆π 96 952 5 0 05 0 025= ⋅ − −, ( , ) , .u  

Passo 2. Determinar a taxa de inflação de 1996, somando à taxa observada em 1995 (0,11) o 
valor obtido acima, Chamando π 96  à taxa de inflação em 1996. Teríamos: 
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 π 96  = 0,11 + ∆π 96 . 

Passo 3. Como já sabemos, a variação proporcional do produto potencial medido a preços 
correntes é igual ao quociente dos índices de preços de 1996 e de 1995. Mas já sabemos a  relação 
entre esse quociente e a taxa de inflação. Chamando a esse quociente h, o que nos é pedido na 
pergunta, teremos: 

 h = 1 + π 96  = 0,11 + 2,5.(0,05 - u95) - 0,025 = 0,21 - 2,5.u95. 

Assim, a informação que nos é fornecida não permite calcular o que se pretende. Para o fazer, 
necessitaria como informação adicional da taxa de desemprego de 1995. Conhecendo esse dado 
adicional, procederíamos como indicado na resposta. 

Exercício 17.1.4. 

Numa determinada economia, verifica-se que a relação entre os índices de preço do PIB (IP, em 
que o índice inferior se refere ao ano, e que estão medidos considerando 1990 como ano base) e a taxa de 
desemprego (u, medida em número puro e em que o índice inferior se refere ao ano) a que esta se refere, é 
dada por: 

 IP
IP

u IP
IP

t

t
t

t

t

+

−

= ⋅ − +1

1

2 0 04( , ) . 

Sabe-se igualmente que nesta economia, para valores da taxa de desemprego entre 0,01 e 0,10 o 
valor do produto (Y, medido a preços constantes de 1990) é dado por: 

 Y u= ⋅ −8000 1 2( ) .  

Suponha que em 1994 se observou uma taxa de inflação anual de 0,07 (ou seja, de 7% ao ano) e um 
produto, no modelo a preços constantes, de 7480 u.m k/ano. Se o Governo pretender manter este nível de 
produto no período para que foi eleito (de 1995 a 1998), pretende-se saber a taxa de inflação anual 
previsível para 1998. Se acha que dispõe de elementos que lhe permitem determinar essa taxa de 
inflação, calcule-a, apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário, a informação de que 
dispõe não lhe permite obter esse resultado, diga qual a informação adicional de que necessitaria, e como 
a utilizaria para o efeito. 

Solução 
Da expressão que liga o produto ao desemprego, pode tirar-se o valor da taxa de desemprego em 

1994. Com efeito, sabe-se que neste ano o produto, medido a preços constantes, foi de 7480 u.m.k./ano. 
Tem-se assim, sendo u94 a taxa de desemprego em 1994: 

 7480 8000 1 94
2= ⋅ −( )u , 

donde se obtém u94 = 0,033. 

Mas se o Governo pretende manter este nível de produto, é o mesmo que dizer que o Governo 
pretende manter a taxa de desemprego já observada em 1994. 

Da expressão que liga as variações de preços com a taxa de desemprego, que é o primeiro dado 
desta pergunta e substituindo o valor da taxa de desemprego de 1994, obtém-se: 
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IP
IP

u IP
IP

IP
IP

t

t

t

t

t

t

+

−

−

= ⋅ − + =

= +

1
94

1

1

2 0 04

0 014

( , )

, .
 

Se interpretarmos esta equação, vemos que as fracções representam as taxas de inflação, 
respectivamente do ano t+1 (no primeiro membro) e no ano t ( no segundo membro). A equação indica 
assim que, enquanto se mantiver a taxa de desemprego de 1994, a taxa de inflação aumenta de 0,014 (ou 
seja de 1,4%) em cada ano. Mas então temos: 

Inflação em 1994  0,070 /ano (dado); 

Inflação em 1995  0,070 + 0,014 = 0,084/ano; 

Inflação em 1996  0,084 + 0,014 = 0,098/ano; 

Inflação em 1997  0,098 + 0,014 = 0,112/ano; 

Inflação em 1998  0,112 + 0,014 = 0,126/ano. 

A resposta à pergunta é, assim, que os elementos apresentados permitem determinar a inflação 
previsível em 1998 que, de acordo com o raciocínio que se apresentou, é de 12,6 %/ano. 

 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

 

Exercício 17.1.5. 

São apresentadas a seguir várias frases que, conforme os casos, estão certas ou estão erradas, ou a 
decisão quanto ao seu valor lógico depende das hipóteses que se fizerem. Indique, para cada uma delas, 
qual o caso que se lhe aplica, justificando cuidadosa, mas sinteticamente, o seu raciocínio e tendo 
particular cuidado em explicitar as hipóteses a que tenha recorrido: 

a) A curva AS mede a relação entre o produto real e a inflação. 

b) A partir da curva da procura agregada é possível determinar a taxa de inflação para a qual 
estão em equilíbrio os mercados de bens e serviços e o mercado monetário. 

c) Se utilizar como base de medição a preços constantes, os preços do ano de 1991, em vez dos 
preços do ano de 1990, e aproveitando o mesmo sistema de eixos, as curvas AD e AS deslocam-se para a 
direita. 

d) No ponto de equilíbrio da economia, no cruzamento das curvas AD e AS, encontra-se um único 
nível do índice de preços IP, o que significa que nesse ponto a taxa de inflação é nula. 

e) O produto potencial tem um valor constante, quer seja medido a preços constantes, quer seja 
medido a preços correntes, pois para ele o índice de preços é necessariamente igual a 1. 
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f) O nível de emprego da economia depende exclusivamente do que se passa na curva AS, e não 
dos comportamentos económicos que estão incorporados na AD. 

g) A partir da curva da procura agregada é possível determinar o valor do produto medido a 
preços correntes que garante o equilíbrio simultâneo do mercado de bens e serviços e do mercado 
monetário. 

h) A curva da procura agregada é decrescente, porque à medida que os preços sobem os agentes 
económicos pretendem adquirir menores quantidades de bens e serviços. 

i) A curva de procura agregada não pode ser desenhada para uma situação de desequilíbrio no 
mercado de trabalho. 

j) Numa situação de flexibilidade parcial dos preços, os preços dos factores produtivos variam 
com maior frequência que os preços dos bens e serviços, e é por essa razão que a AS tem um ramo 
crescente. 

k) No modelo estudado, e por força do investimento, a capacidade produtiva vai aumentando, 
crescendo igualmente e também por essa razão, o valor do produto potencial. 

l) O mercado monetário é o mercado em que se troca moeda de um país por moeda de outro país. 

m) Numa situação de preços totalmente flexíveis, a política económica só pode influir no nível de 
preços e não pode influir no nível do produto de equilíbrio. 

Exercício 17.1.6. 

Considere que sabe que em determinada economia as condições de produção são tais que, no curto-
prazo, existe uma relação entre o número de pessoas empregadas (N, medido em número de pessoas) e o 
produto real (Y, medido em u.m.k./ano), relação essa que pode ser escrita matematicamente da seguinte 
forma: 

 Y N= ⋅7 5, . 

Sabe igualmente que existe uma relação entre os índices de preços internos observados ( IPt , índice 
de preços do ano t, medido como número puro) e a taxa de desemprego ( ut , referente ao ano t, medida 
como número puro) que é dada pela expressão matemática: 

 IP
IP

IP
IP

ut

t

t

t
t

+

−

= + ⋅ −1

1

4 0 055( , ) .  

Sabe ainda que o funcionamento do mercado de trabalho é tal que, devido às suas imperfeições (por 
exemplo, existir um período mínimo de tempo que medeia entre um trabalhador deixar um emprego e 
começar a trabalhar noutro), o nível de produto potencial tecnologicamente determinado tem lugar para 
uma taxa de desemprego observada de 1,5%. 

Sabe finalmente que a população total é de 9,2 milhões de pessoas e que a taxa de actividade é de 
46%. 
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Com estes elementos pretende-se, se for possível, calcular o produto potencial economicamente 
determinado dessa economia. Se a informação fornecida não é suficiente para proceder a esse cálculo, 
diga quais os dados adicionais de que necessitaria para poder calcular o valor pedido. 

 

Conceitos para revisão 

1. Hipóteses básicas do modelo macroeconómico de curto-prazo. 

2. Mercado de bens e serviços, mercado monetário e mercado de trabalho. 

3. Taxa de inflação e sua aceleração. 

4. Taxas de desemprego e de emprego. 

5. Taxa de desemprego que não acelera a inflação (NAIRU). 

6. Produto potencial tecnológico (ou tecnologicamente determinado). 

7. Produto potencial económico (ou economicamente determinado). 

8. Procura agregada. 

9. Oferta agregada. 

10. Flexibilidade total dos preços. 

11. Flexibilidade parcial dos preços. 

12. Condições de equilíbrio global da economia. 
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Capítulo 18 - Procura Agregada: o Mercado de Bens e Serviços 

 Enquadramento Teórico 
Neste capítulo vamos iniciar o estudo da fundamentação da Procura Agregada. Para isso, vamos 

estudar aqui e no próximo capítulo o funcionamento e equilíbrio dos mercados que sustentam este 
conceito. Começaremos pelo estudo do mercado de bens e serviços. 

1. Conceitos introdutórios 

• Características do mercado de bens e serviços: 

 1. é um mercado de fluxos; 

 2. os agentes adquirem bens e serviços para utilização e não para detenção259. 

• Conceito de Preços Constantes: as variáveis em estudo neste mercado estão avaliadas com o sistema 
de preços que vigorava no período base, k, (preços dos bens e serviços e taxa de câmbio). Assim, 
estarão expressas em u.m.k./u.t. 

• Intenções Totais de Aquisição de Bens e Serviços: valor total das intenções de aquisição de bens e 
serviços finais, nacionais e estrangeiros, no período - medida em u.m.k./u.t. A sua equação de 
definição é dada por: 

[Equação 1] D C G I X∫ + + +  , 

 em que C representa as intenções de consumo privado, G as intenções de consumo colectivo, I as 
intenções de investimento e X as intenções de exportação - todos medidos em u.m.k./u.t. 

• Intenções Totais de Fornecimento de Bens e Serviços: valor total das intenções de fornecimento de 
bens e serviços finais, nacionais e estrangeiros, no período - medida em u.m.k./u.t. A sua equação de 
definição é dada por: 

[Equação 2] Q Y IM∫ +  

 em que Y representa o produto e IM as intenções de importação - ambos medidos em u.m.k./u.t. 

2. As intenções de consumo privado 

• Função de Consumo Privado: expressão matemática que nos dá as intenções de consumo dos 
agentes privados, em função do rendimento disponível - expresso em u.m.k./u.t. Em geral esta 
equação de comportamento é dada por: 

 C C Y= db g 
 em que Yd  representa o rendimento disponível - medido em u.m.k./u.t. 

Esta função tem como características principais: 

1. ser crescente com o rendimento disponível: 

 dC
dY

Y
d

db g > 0  ; 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o rendimento disponível - medido em 
u.m.k./u.t. -, regista-se um aumento nas intenções de consumo privado - medidas em u.m.k./u.t.]; 
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2. qualquer variação do rendimento disponível dá origem a uma variação do consumo que é, em 
termos absolutos, de menor valor: 

 dC
dY

Y
d

db g < 1 . 

[Interpretação: quando o rendimento disponível aumenta um valor infinitesimal ε - medido em 
u.m.k./u.t. -, regista-se um aumento nas intenções de consumo privado - medido em u.m.k./u.t. -, 
mas de valor inferior a ε]. 

A um nível introdutório, e de forma a simplificar a análise sem perder as principais conclusões de 
modelos mais gerais, utilizaremos uma função de consumo linear, ou seja: 

[Equação 3] C a b Y= + . d  , 

onde podemos concluir, pelas propriedades anteriormente apresentadas que a ≥ 0 - medido em u.m.k./u.t. 
- e 0 1< <b  - medido como um número puro. 

• Propensão Média a Consumir: proporção do rendimento disponível que os agentes privados 
tencionam utilizar no consumo, medida como um número puro. A sua equação de definição é dada 
por: 

 PMeC C
Y

Y≡
d

db g  . 

• Propensão Marginal a Consumir: variação nas intenções de consumo privado decorrentes de uma 
variação no rendimento disponível, medida como um número puro. A sua equação de definição é dada 
por: 

 PMgC dC
dY

Y≡
d

db g  . 

• Carga Fiscal Líquida: peso do total das receitas fiscais, líquidas de transferências e subsídios, no 
produto - medida como um número puro. A sua equação de definição é dada por: 

 t T Y∫  , 

 onde T representa as receitas fiscais líquidas - medias em u.m.k./u.t. 

• Função de Impostos Líquidos Totais: expressão matemática que nos dá as intenções de colecta de 
impostos totais, líquidos de transferências e subsídios, em função do nível de produto - expresso em 
u.m.k./u.t. Neste caso admitiremos que a carga fiscal líquida t é constante, pelo que a função de 
comportamento para os impostos líquidos totais é dada por: 

[Equação 4] T t Y= .  . 

• Função de Transferências Unilaterais Líquidas para as Famílias: expressão matemática que nos 
dá as intenções de transferências enviadas, líquidas das recebidas, por agentes económicos externos 
para as famílias residentes - expressa em u.m.k./u.t. Neste caso admitiremos que o montante em 
moeda externa k  - expresso em u.m$.k./u.t. é determinado de forma exógena à economia nacional260, 
sendo a sua função de comportamento dada por: 

[Equação 5] TR k IEx p/ .=  . 
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Recorrendo à definição de rendimento disponível que estudámos no capítulo 15261 e tendo em conta 
as simplificações que introduzimos no início do capítulo 17, temos uma outra equação de definição: 

[Equação 6] Y Y T TRd x p∫ - + /  . 

3. As intenções de consumo colectivo 

• Função de Consumo Colectivo: expressão matemática que nos dá as intenções de consumo de bens e 
serviços não mercantis pelas Administrações - expressa em u.m.k./u.t. Neste caso admitiremos que, 
devido à sua motivação não essencialmente económica, o seu montante é determinado de forma 
exógena, sendo a sua função de comportamento dada por: 

[Equação 7] G G=  . 

4. As intenções de investimento 

• Função de Investimento do Estado: expressão matemática que nos dá as intenções de formação de 
capital fixo e variação de existências das administrações, expressa em u.m.k./u.t. Tal como para o 
consumo colectivo, e por razões semelhantes, admitiremos que o seu montante é determinado de 
forma exógena, pelo que a sua função de comportamento é dada por: 

[Equação 8] I Ig g=  . 

• Função de Investimento Privado: expressão matemática que nos dá as intenções de formação de 
capital fixo e variação de existências dos agentes privados, em função da taxa de juro real - expressa 
em u.m.k./u.t. Em geral esta equação de comportamento é dada por: 

 I I ip p= a f 
 em que i representa a taxa de juro real - medida em número puro/u.t. 

Esta função tem como característica principal ser decrescente com a taxa de juro real: 

 
dI
di

ip a f < 0 . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente a taxa de juro real - medida em número 
puro/u.t. -, regista-se uma diminuição nas intenções de investimento privado - medidas em 
u.m.k./u.t.]. 

Utilizaremos aqui uma função linear, ou seja: 

[Equação 9] I f g ip = - .  , 

onde podemos concluir, pela propriedade anterior que f ≥ 0 - medido em u.m.k./u.t. - e g > 0 - medido 
em u.m.k. 

Por definição, as intenções totais de investimento I - medidas em u.m.k./u.t. - são dadas por: 

[Equação 10] I I I= +g p  . 

5. As intenções de exportação 

• Índice de Competitividade262: número índice que pretende representar a relação entre os preços dos 
bens e serviços produzidos no país e os produzidos no estrangeiro - medido como um número puro. A 
sua equação de definição é dada por: 
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 IC IP IE
IP

∫ $.  . 

• Variação do Índice de Competitividade desde o Período Base: variação do índice anterior entre o 
período actual e o de base (onde este é igual a 1) - medida como um número puro. A sua equação de 
definição é dada por: 

[Equação 11] 
z IP IE

IP
∫ -$. 1

 . 

• Função de Exportação: expressão matemática que nos dá as intenções de exportação de bens e 
serviços nacionais em função da variação de competitividade - expressas em u.m.k./u.t. Em geral esta 
equação de comportamento é dada por: 

 X X z= a f . 
Esta função tem como característica principal ser crescente com a variação da competitividade: 

 dX
dz

za f > 0  . 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente a variação competitividade dos bens nacionais 
- medida como um número puro -, regista-se um aumento nas intenções de exportação - medidas em 
u.m.k./u.t.]. 

Também aqui utilizaremos uma função linear, ou seja: 

[Equação 12] X X h z= +. .1a f , 
onde podemos concluir, pela propriedade anterior que X ≥ 0 - medido em u.m.k./u.t. -, h > 0 - medido 
como um número puro - e h z. ≥ - 1. 

6. As intenções de importação 

• Função de Importação: expressão matemática que nos dá as intenções de importação de bens e 
serviços estrangeiros em função do produto e da variação de competitividade - expressas em 
u.m.k./u.t. Em geral esta equação de comportamento é dada por: 

 IM IM Y z= ,a f  . 
Esta função tem como características principais: 

1. ser crescente com o produto: 

 ∂
∂
IM
Y

Y z,a f > 0 ; 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o nível do produto - medido em u.m.k./u.t. -, 
mantendo constante a variação da competitividade, regista-se um aumento nas intenções de 
importação - medidas em u.m.k./u.t.]; 

2. ser decrescente com a variação da competitividade: 

 ∂
∂
IM
z

Y z,a f < 0 . 
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[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente a variação da competitividade - medida como 
um número puro -, mantendo constante o produto, regista-se uma diminuição nas intenções de 
importação - medidas em u.m.k./u.t.]. 

De forma a simplificar a análise utilizaremos a seguinte função: 

[Equação 13] IM m Y n z= −. . .1a f , 
onde podemos concluir, pelas propriedades anteriormente apresentadas que m > 0  - medido como um 
número puro -, n > 0 - medido como um número puro - e n z. £1. 

7. O comportamento dos preços externos 

Em relação ao índice de preços dos bens e serviços externos. consideraremos que este não depende 
de qualquer variável da actividade económica nacional pelo que o seu valor será dado exogenamente - 
medido como um número puro: 

[Equação 14] IP IP$ $=  . 

Admitiremos que a taxa de câmbio é fixada, em qualquer período, pelas autoridades monetárias 
pelo que, tal como o valor para a carga fiscal, consumo colectivo e investimento do Estado, o seu valor 
será dado exogenamente - medido como um número puro: 

[Equação 15] IE IE=  . 

8. O equilíbrio do mercado de bens e serviços 

O mercado de bens e serviços estará em equilíbrio quando estiverem satisfeitas as intenções de 
todos os agentes presentes nesse mercado agregado, ou seja, quando as intenções totais de aquisição de 
bens e serviços igualarem as de fornecimento, ou seja: 

[Equação 16] D Q=  . 

Tendo em vista a obtenção da função de procura agregada, podemos reduzir o sistema de 16 
equações e 18 incógnitas a uma única equação que contenha Y e IP, que são necessários para a procura 
agregada, e i que aparecerá também no mercado monetário. Essa função que nos dá o equilíbrio do 
mercado de bens e serviços terá a expressão geral: 

 f Y IP i1 0, ,a f =  

e, no caso específico deste modelo, poderá263 ser dada por: 

 a b Y t Y k IE G I f g i X h IP IE
IP

Y m Y n IP IE
IP

+ − + + + + − + + −
F
HG

I
KJ

L
NM

O
QP

− − − −
F
HG

I
KJ

L
NM

O
QP

= ⇔. . . . . . $. . . . $.c h g 1 1 1 1 0  

 ¤ a b k IE G I f h X Y t b n m Y
IP

n m IP IE
IP

h X IP IE g i+ + + + + − + − − − + + + − =. . . . . . . . . $. . . . $. .g 1 1 1 1 1 0a f a f a f d i d i  , 

que tem a seguinte representação gráfica no espaço (Y, i) para dois níveis de IP fixos: 
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Procura Agregada: o Mercado de Bens e Serviços 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender as características do mercado de bens e serviços. 

2. Identificar as equações de definição e de equilíbrio necessárias para a completa formalização do 
modelo. 

3. Deduzir e interpretar a equação que representa o equilíbrio no mercado de bens e serviços. 

4. Representar e interpretar graficamente o equilíbrio no mercado de bens e serviços. 

 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

  

Exercício 18.1.1. 

Suponha que um estudo sobre o comportamento agregado das famílias de um determinado país, 
realizado para um ano que escolhemos como base, permitiu determinar que o seu consumo dependia do 
respectivo rendimento disponível e que essa dependência era do tipo linear. Sabe-se adicionalmente 
que: 

• O valor do rendimento disponível para o qual a poupança é nula é de 326 u.m.k./ano; 

• Um aumento de rendimento disponível de 100 u.m.k./mês traduz-se num aumento das intenções 
de consumo de 73 u.m.k./mês. 

Perante a informação fornecida, e não se esquecendo da justificação económica nas suas respostas: 

a) Calcule a expressão da função consumo e represente-a graficamente. 

b) Calcule a expressão da função poupança e represente-a graficamente. 
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c) Determine a expressão da propensão média ao consumo e demonstre, gráfica e 
matematicamente, que o valor desta propensão é sempre maior que a da correspondente propensão 
marginal. 

Exercício 18.1.2. 

Vamos agora proceder à formalização completa do mercado de bens e serviços desta economia. 
Para tal, dispõe-se da seguinte informação adicional necessária para a caracterização das diversas 
equações do modelo de mercado de bens e serviços: 

• o sistema de impostos da economia é tal que a carga fiscal líquida resultante dos impostos 
directos e indirectos, das transferências do Estado e dos subsídios corresponde a 16% do produto; 

• a economia recebe anualmente um fluxo de transferências líquidas do exterior. Medidas com a 
taxa de câmbio do ano base e a preços constantes, essas transferências têm o valor total de 513 
u.m.k./ano, as quais correspondem a transferências para as famílias; 

• no orçamento do Estado, e também medidos a preços constantes, estão indicados os seguintes 
valores: 

 i) despesas na realização de investimentos em infra-estruturas: 456 u.m.k./ano; 

 ii) despesas na aquisição de bens e serviços: 889 u.m.k./ano. 

• o índice de preços dos bens e serviços transaccionados no mercado internacional indica que, 
em relação ao ano base, estes preços registaram uma subida de 22%, medida em moeda 
internacional; 

• a taxa de câmbio da moeda nacional em relação à moeda internacional variou, desde o ano base, 
registando uma desvalorização de 2%; 

• o investimento privado pode ser representado por uma função linear da taxa de juro real e tem 
uma sensibilidade a esta que faz com que a uma variação da taxa de juro real de 2 pontos 
percentuais corresponda uma variação de -252,4 u.m.k./ano no valor das intenções de investimento 
privado, a preços constantes; 

• as intenções de investimento privado para a taxa de juro real de 5% são de 1203 u.m.k./ano, 
medidas a preços constantes; 

• as intenções de exportação são modelizadas da forma habitual no âmbito do nosso modelo. O seu 
valor medido a preços constantes e com a taxa de câmbio do ano base, se não houvesse variação da 
competitividade da economia, seria de 3040 u.m.k./ano.  

• sabe-se adicionalmente que uma variação do índice de competitividade da economia em 1,5% faz 
variar em 0,9% o volume das exportações, relativamente ao valor de partida; 

• a sensibilidade das importações à variação do índice de competitividade representa 81,8% da 
sensibilidade das exportações a essa mesma variação; 

• a economia em estudo requer, independentemente de qualquer variação do índice de 
competitividade, um conjunto de bens importados que representam 48% do produto a preços de mercado. 
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a) Formalize a totalidade das equações de comportamento que descrevem as intenções dos 
agentes agregados intervenientes neste mercado. Não se esqueça de referir o significado das variáveis 
que utilizar e as unidades em que estão expressas. 

b) Complemente o seu trabalho da alínea anterior com as equações de definição necessárias para 
que obtenha uma descrição completa do mercado de bens e serviços. 

c) Defina o equilíbrio desse mercado e escreva a(s) equação(ões) correspondente(s). 

d) Depois de ter o modelo completamente construído, para encontrar uma única equação que 
represente este equilíbrio, necessita de eliminar variáveis. Justifique a escolha das variáveis que vai 
deixar explícitas na resolução do modelo, bem como porque é que teve de eliminar as outras. 

e) Resolva o modelo, encontrando a relação que tem de existir entre as variáveis escolhidas na 
alínea anterior. Interprete economicamente a relação que encontrou. 

f) Escolha um trio de valores que represente uma situação de equilíbrio no mercado de bens e 
serviços e determine os valores de equilíbrio de todas as variáveis económicas que aparecem na descrição 
do mercado de bens e serviços. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 18.1.3. 

Suponha que está a estudar um país que é uma economia fechada, isto é, que não tem relações 
económicas com o exterior ( o que corresponde a uma simplificação do modelo mais geral que estudou). 
No estudo do mercado de bens e serviços desta economia, obteve as seguintes informações: 

• o consumo total desta economia, incluindo os consumos privado e colectivo, pode ser 
representado como uma função linear do nível do produto Y. Utilizando um sistema de preços 
constantes de um ano base k e chamando CT ao consumo total, essa função pode ser expressa como: 

 CT Y= + ⋅8000 0 70,  

em que as variáveis estão medidas a preços constantes e em u.m.k./ano; 

• o investimento total desta economia é variável e depende da taxa de juro real i. A respeito da 
influência dessa taxa de juro sobre a variável investimento, sabe-se que um aumento de 0,03/ano 
na taxa de juro real (medida como um número puro/ano) ocasiona uma variação de 1350 
u.m.k./ano no valor das intenções de Investimento; 

• sabe-se também que, para a taxa de juro real de 0,05/ano, as intenções de investimento total 
nessa economia são de 6100 u.m.k./ano. 

De acordo com a informação que lhe é apresentada, pretende determinar-se a relação que tem que 
existir entre Y e i para que o mercado de bens e serviços esteja em equilíbrio. Se acha que o enunciado 
lhe apresenta informação suficiente para determinar essa relação, pede-se que a calcule, apresentando e 
justificando os cálculos de que necessita. Se, pelo contrário, acha que não dispõe de informação 
suficiente, indique qual a informação adicional de que necessitaria e como a utilizaria para obter o que se 
pede. 
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Solução  
Em qualquer economia, o equilíbrio do mercado de bens e serviços tem lugar quando as intenções 

de aquisição são iguais às intenções de fornecimento. O que caracteriza uma economia fechada é o facto 
de não aparecer a variável exportações do lado das intenções de aquisição, nem importações do lado das 
intenções de fornecimento, nem aparecem transferências externas privadas a influenciar as intenções de 
consumo. Assim o equilíbrio do mercado de bens e serviços numa economia fechada, pode escrever-se: 

 D = Q   ⇔   C + G + I = Y, 

em que C representa as intenções de consumo privado, G representa as intenções de consumo colectivo, I 
representa as intenções de investimento total e Y representa o produto, variáveis estas medidas a preços 
constantes, ou seja, no nosso caso em u.m.k./ano.  

Mas, com a notação da pergunta, podemos escrever: 

 CT = C + G. 

Substituindo na expressão inicial C + G por CT, e este pela expressão que está no texto do enunciado, 
temos: 

 8000 + 0,70 ⋅Y + I = Y. 

Para obtermos o que nos é pedido, necessitamos apenas de determinar as intenções de investimento 
como uma função da taxa de juro real. Sabemos da teoria que a dependência que o Investimento tem da 
taxa de juro real é do tipo: 

 I = f - g ⋅i, 

em que f e g são parâmetros e i é a taxa de juro real. 

Para calcularmos os valores desses dois parâmetros teremos de utilizar informação que o enunciado 
nos fornece. Sabemos, em primeiro lugar, o valor das intenções de investimento para i = 0,05, o que se 
escreve: 

 6100 = f - g ⋅ 0,05. 

Sabemos, em segundo lugar, utilizando a informação sobre a variação do investimento relacionada 
com uma variação da taxa de juro de 0,03, associada à informação já tratada acima. Admitindo que essa 
variação é positiva, temos: 

 6100 - 1350 = f - g ⋅ (0,05 + 0,03), 

em que tomámos em consideração que uma variação positiva da taxa de juro real dá origem a uma 
variação negativa nas intenções de investimento. 

Resolvendo o sistema constituído pelas duas últimas equações apresentadas, obtém-se f = 8350 
u.m.k./ano e g = 45.000 u.m., o que significa que a expressão que dá as intenções de investimento é: 

 I = 8350 - 45.000 ⋅ i. 

Mas se substituirmos na equação de equilíbrio atrás determinada e re-arranjarmos para que a 
expressão não privilegie qualquer das duas variáveis, obtemos: 

 16.350 - 0,30 Y - 45.000 ⋅ i = 0. 
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É esta a expressão pretendida, que nos dá a relação que tem que existir entre a taxa de juro real e o 
produto, medido a preços constantes, para que haja equilíbrio no mercado de bens e serviços, no caso 
particular que estudámos nesta pergunta.  

Assim se vê que a informação fornecida é suficiente para o que se pretende, tendo sido calculado 
acima o resultado pedido. 

Exercício 18.1.4. 

Considere uma economia fechada, em que sabe o seguinte sobre o comportamento dos 
consumidores privados: 

• as intenções de consumo dos consumidores privados dependem exclusivamente do rendimento 
disponível dos consumidores e essa dependência é linear; 

• a propensão média ao consumo, para o valor do rendimento disponível de 4000 u.m.k./ano 
(medido a preços constantes) é de 0,975; no entanto, para o rendimento disponível de 5000 
u.m.k./ano, essa propensão média tem uma variação de 0,035; 

• não existem impostos indirectos e os impostos directos correspondem a 14% do produto; 

• as transferências do Estado para as famílias correspondem a 6% do valor do produto; 

• o índice de preços aplicável ao consumo privado é o mesmo que é aplicável ao produto. 

A informação que lhe é fornecida acima, permite-lhe determinar uma expressão que lhe dê o peso 
das intenções de consumo privado nas intenções de Despesa Interna (é uma afirmação, não é uma 
pergunta). Determine essa expressão, apresentando e justificando os cálculos que lhe permitem obtê-la. 

Solução 
Para determinarmos as intenções de consumo em função do rendimento disponível sabemos que  as 

intenções de consumo (C) dependem linearmente do rendimento disponível (Yd), ambos medidos a 
preços constantes, ou seja, em termos matemáticos: 

C = a + b Yd, 

em que a e b são parâmetros. Note-se que, dando o enunciado a informação que a propensão média ao 
consumo varia com o rendimento, tem-se então que a ≠ 0, pelo que é esta a formulação geral correcta 
para a função consumo. 

Para um rendimento disponível de 4000 u.m.k./ano a propensão média ao consumo é de 0,975, ou 
seja, em termos matemáticos: 

 C
Y

0,975 a 4000 b
4000d

= =
+ ⋅ . 

Para um rendimento disponível de 5000 u.m.k./ano essa proporção média varia de 0,035. Como 
essa proporção média varia no sentido inverso ao rendimento, isso significa que essa proporção média 
passa para 0,975 - 0,035 = 0, 940, o que se escreve: 

 C
Y

0,940 a 5000 b
5000d

= =
+ ⋅ . 
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Da solução destas duas últimas expressões como um sistema para determinar os valores dos pa-
râmetros a e b, obtém-se a = 700 u.m.k./ano e b = 0,80, o que corresponde a obter a expressão do 
consumo como: 

 C = 700 + 0,80 Yd. 

Mas, se a economia é fechada, (não há portanto transferências privadas de e para o exterior), e 
não existem impostos indirectos, a única diferença entre o rendimento disponível e o produto é que o 
primeiro é obtido do segundo retirando os impostos directos e adicionado as transferências do Estado 
para as famílias. Chamando Td aos impostos directos e Trp às transferências do Estado para as famílias, 
tem-se: 

 Yd = Y - Td + Trp. 

Quer os impostos directos quer as transferências do Estado para as famílias são, na nossa pergunta, 
proporções dadas do produto. Temos, de acordo com os dados: 

 Td = 0,14 Y ; 

 Trp = 0,06 Y , 

e, portanto: 

 Yd = Y -0,14⋅ Y + 0,06⋅ Y = 0,92 Y , 

ou, substituindo na expressão do consumo em função do rendimento disponível: 

 C = 700 + 0,8⋅ Yd = 700 + 0,8 × 0,92⋅ Y = 700 + 0,736⋅ Y . 

Mas o que se pede na pergunta é mais do que esta expressão. Sabendo-se, do enunciado, que o 
índice de preços aplicável ao consumo privado é o mesmo que é aplicável ao produto. Designando por IP 
esse índice de preços, o peso do consumo privado na despesa interna é dado pela proporção C⋅IP/Y⋅IP = 
C/Y, e escreve-se: 

 C
Y

0,736 700
Y

= + . 

Esta última expressão é aquilo que é pedido na pergunta. 

Exercício 18.1.5. 

Suponha que está a construir um modelo de funcionamento do mercado de bens e serviços de uma 
determinada economia. Como parte dessa construção responda às seguintes alíneas: 
a) Sabe que: 

• uma variação de 0,30 no índice de competitividade da economia, em relação ao valor do 
ano base, dá origem a uma variação proporcional de 12% nas intenções de exportação; 

• as intenções de exportação, para uma situação em que a perda de competitividade em 
relação ao ano base foi de 13%, são de 7595 u.m.k./ano. 

Perante esta informação determine, explicando como o faz, a equação de comportamento dos 
exportadores. 

b) Sabe adicionalmente que a sensibilidade das importações à variação do índice de 
competitividade é 30% superior à sensibilidade das exportações a essa mesma variação e que, quando 
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não há variação do índice de competitividade, as importações representam 45% do produto a preços de 
mercado. Perante esta informação encontre uma expressão que permita determinar, em função do valor da 
variação da competitividade, o valor do produto para o qual o saldo da balança de bens e serviços é 
nula.  

Solução 
a) No ano base, o índice de competitividade da economia tem o valor de "1". Naturalmente a 

variação de competitividade da economia em relação ao índice de competitividade do ano-base é nula.264 
Se a variação do índice de competitividade é 0,30 em relação ao ano base, isso significa que o seu valor é 
de 0,30 (se a competitividade aumentou) ou de -0,30 (se a competitividade diminuiu).  

Para a resolução desta alínea admitamos que se trata de um aumento de competitividade 265. Isso 
implica que as intenções de exportação aumentaram (elas variam no mesmo sentido que as variações de 
competitividade) e que, portanto, são de 12% superiores às que eram no ano base. Mas como as intenções 
de exportação no ano base são dadas por X  (como se vê imediatamente, dando a z o valor 0 na equação 
de comportamento) as intenções quando z = 0,30 são dadas pela seguinte expressão: 

 
X X X h

X X h
+ = ⋅ + ⋅ ⇔

⇔ = ⋅ + ⋅

12% 1 0 30
112 1 0 30

( , )
. ( , ) .

 

de onde se tira imediatamente que h = 0,40.  

Sabe-se igualmente, pelo enunciado, que quando há uma perda de competitividade de 13% em 
relação ao ano-base (isto é, quando z = -0,13) as exportações são de 7595 u.m.k./ano. Ou seja, 
substituindo na equação que dá as intenções de exportações, e utilizando o resultado já obtido (h = 0,40) 
tem-se: 

 7595 1 0 40 0 13= ⋅ − ×X ( , , ) , 

de onde se tira X  = 8011,6 u.m.k./ano. Ou seja, a equação de  comportamento pedida é 
 X z= ⋅ + ⋅8011 6 1 0 40, ( , ) ,  

em que as intenções de exportação (X) aparecem medidas em u.m.k./ano. 

b) Da resolução da alínea anterior sabemos que a sensibilidade das exportações à variação de 
competitividade (h) é de 0,40. Se a sensibilidade das importações à variação de competitividade (n) é 
30% superior, isso significa que o seu valor é (1 + 0,30) h = 1 + 0,30×0,40 = 0,52. Se, quando não há 
variação do índice de competitividade (isto é, quando z = 0), as importações são 45% do produto, temos 
que: 

 
IM Y

m Y
= ⋅
= ⋅

0 45,
,
 

de onde se tira imediatamente que m = 0,45. 

O valor da balança de bens e serviços é determinado a preços correntes e as intenções que 
calculámos neste exercício são determinadas a preços constantes. No entanto, e nas hipóteses do modelo 
(um único preço interno) se o saldo for nulo a preços correntes, também será nulo a preços constantes, 
ou seja, podemos transformar a pergunta na determinação do valor do produto para o qual o saldo da 
balança de bens e serviços, medido a preços constantes, é nulo. 
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Mas esse saldo é dado pela diferença entre as intenções de exportação e as intenções de importação: para 
que esse saldo seja nulo é, assim, necessário que: 

 X IM− = 0, 

ou, substituindo pelos seus valores: 

 8011 6 1 0 40 0 45 1 0 52 0, ( , ) , ( , )⋅ + ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ =z Y z , 

que simplifica para: 

 Y z
z

=
+ ⋅
+ ⋅

8011 6 3204 6
0 45 0 234

, ,
, ,

, 

que é a expressão pedida, e em que z é um número puro e Y é o produto a preços constantes, medido em 
u.m.k./ano. 

A pergunta pode, alternativamente, ser interpretada como sendo pedido o valor do produto, a 
preços correntes, para o qual o saldo da balança de bens e serviços é nulo 266. Interpretando assim, temos 
que "transformar" o produto a preços constantes Y no produto a preços correntes Ym (medido em u.m./ano. 
Essa "transformação" faz-se multiplicando o valor a preços constantes pelo índice de preços (único, por 
hipótese do modelo) IP que não é conhecido. Se utilizarmos o valor literal de IP, obtemos: 

 Y z
z

IP=
+ ⋅
+ ⋅

⋅
8011 6 3204 6

0 45 0 234
, ,

, ,
. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 18.1.6. 

Retomemos a economia tratada no exercício 18.1.2., de forma a aprofundar a interpretação do 
conceito de equilíbrio no mercado de bens e serviços. 

a) Faça uma representação gráfica do equilíbrio no mercado de bens e serviços, num sistema de 
eixos em que as abcissas representem o produto real e as ordenadas, a taxa de juro real. Estabeleça 
situações de equilíbrio, inicialmente para um determinado valor do índice de preços e, posteriormente, 
para um valor superior. 

b) Explique economicamente o andamento da(s) curva(s) que obteve na alínea anterior. 

c) Explique economicamente a deslocação da curva de equilíbrio com a variação do valor do 
índice de preços. 

d) Escolha a mesma curva de equilíbrio que considerou na alínea anterior. Veja como variam ao 
longo dela os valores do investimento, das importações e das exportações. Justifique economicamente 
os sentidos dessas variações. 

e) Escolha uma das curvas de equilíbrio (isto é, para um índice de preços dado) e considere um 
ponto à direita dessa curva. Analise o comportamento dos agentes associado a esse ponto e indique, a 
partir dessa análise, o tipo de desequilíbrio que lhe corresponde. 
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f) A partir da curva que escolheu na alínea anterior, suponha que, por razões de política económica, 
as autoridades resolvem proceder a uma desvalorização da moeda nacional. Indique o efeito de tal 
desvalorização sobre essa curva e interprete economicamente o resultado a que chegou. 

g) Suponha que os acordos comerciais negociados no mercado internacional fazem com que a 
sensibilidade das importações e das exportações à variação de competitividade aumente em 50%. 
Explique gráfica e economicamente os reflexos, se os houver, desta alteração sobre as situações de 
equilíbrio do mercado de bens e serviços. 

h) Em alternativa à representação da alínea a), escolha para abcissas do gráfico a taxa de juro e 
para ordenadas o índice de preços. Repita o exercício das alíneas a) a f) para esta nova representação 
gráfica, com as adaptações necessárias. 

Exercício 18.1.7  

Considere uma economia em que, inicialmente, não existe Estado e que essa economia é fechada. 

a) Se souber que a propensão marginal ao consumo é de 0,80 e que para o nível de produto de 7000 
u.m.k./ano as intenções de consumo privado são de 6800 u.m.k./ano, determine para essa economia a 
função que representa as intenções de consumo privado. Explique as hipóteses de que se serviu para o 
cálculo dessa função. 

b) Admita agora que nessa economia as intenções de investimento privado dependem da taxa de 
juro real, da forma indicada pela seguinte função: 

 Ip = 4000 - 30.000⋅i 

em que Ip representa as intenções de investimento privado medidas em u.m.k./ano e i representa a taxa de 
juro real como número puro/ano 

Se souber adicionalmente que a curva da oferta agregada, na zona economicamente relevante‚ é 
horizontal e que a taxa de juro real em equilíbrio é de 6 %/ano, pode determinar o nível do produto de 
equilíbrio? Se sim, diga como faria e calcule-o. Se não, explique porque não o pode fazer, indicando a 
informação adicional de que necessitaria para obter esse produto de equilíbrio e como utilizaria essa 
informação adicional para calcular o que lhe é pedido. 

c) Considere agora a introdução do Estado, mas mantendo a hipótese de que a economia é 
fechada. Suponha que o valor da carga fiscal líquida é de 12 %, que as intenções de consumo colectivo 
têm o valor de 1300 u.m.k./ano e que as intenções de investimento do Estado têm o valor de 1600 
u.m.k./ano. Perante estes dados adicionais formalize as equações que lhe descrevem, neste caso, o 
mercado de bens e serviços, e calcule a relação de equilíbrio desse mercado, interpretando-a 
economicamente. 

Exercício 18.1.8  

a) Suponha que sabe que o parâmetro que mede a sensibilidade das exportações à variação do 
índice de competitividade externa tem um valor de 0,25, e que a sensibilidade das importações a essa 
variação é de um terço da sensibilidade das exportações. Sabe-se adicionalmente que, quando a variação 
de competitividade externa é nula, as exportações, a preços constantes, são de 3430 u.m.k./ano, e que 
nessas mesmas condições, as importações a preços constantes correspondem a 37% do produto, 
igualmente medido a preços constantes. Com esta informação construa, justificando, uma expressão que 
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dê o valor do saldo da balança de bens e serviços em função do produto a preços correntes, do índice 
de preços interno e do índice de taxa de câmbio da moeda nacional, supondo que se mantêm constantes 
os preços internacionais, a um valor medido pelo índice 1,2. 

b) Se o equilíbrio no mercado de bens e serviços for dado, antes de qualquer alteração cambial da 
moeda por: 

 14 350 0 62 5000 799 0. , ,− ⋅ − ⋅ + =Y i
IP

 

em que i representa a taxa de juro real medida em número puro/ano, Y o produto em u.m./ano e IP o 
índice de preços interno), pode determinar a nova equação de equilíbrio desse mercado resultante de uma 
desvalorização de 15% da moeda nacional? Se acha que pode, determine essa nova equação de equilíbrio, 
justificando o que fez. Se acha que não pode, indique a informação adicional de que necessitaria e indique 
como a utilizaria para calcular essa nova equação. 

Exercício 18.1.9 

Pronuncie-se sobre o valor lógico das seguintes afirmações, justificando economicamente a sua 
posição e recorrendo à explicitação das hipóteses que julgar necessárias: 

a) O estudo do mercado de bens e serviços integra-se no estudo do lado da procura da economia. 

b) As intenções de consumo colectivo são dadas por uma equação do tipo G=G , pois o Estado tem 
sempre as mesmas intenções a preços constantes. 

c) A equação C Yd= ⋅α β  pode representar as intenções agregadas de consumo privado de uma 
economia se pudermos verificar que α > 0 e 0 < β < 1. 

d) Como as transferências unilaterais líquidas para as famílias residentes no nosso país são 
sempre feitas em moeda internacional, o valor das suas intenções não pode ser negativo. 

e) Um aumento da competitividade dos bens e serviços nacionais tem, obrigatoriamente, como 
consequência, uma diminuição do valor das importações. 

 

Conceitos para revisão 

1. Características do mercado de bens e serviços. 

2. Intenções totais de fornecimento de bens e serviços. 

3. Intenções de consumo privado. 

4. Propensão média a consumir. 

5. Propensão marginal a consumir. 

6. Carga fiscal líquida. 

7. Função de impostos líquidos totais. 
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8. Função de transferências unilaterais líquidas para as famílias. 

9. Intenções de consumo colectivo. 

10. Intenções de investimento privado e do Estado. 

11. Intenções de exportação. 

12. Índice de competitividade. 

13. Intenções de importação. 

14. Comportamento dos preços externos. 

15. Formalização do equilíbrio no mercado de bens e serviços. 
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Capítulo 19 - Procura Agregada: o mercado monetário e o andamento da 
curva AD 

Enquadramento Teórico 
Vamos agora proceder ao estudo do mercado monetário de forma a complementar a fundamentação 

dos mercados que sustentam o lado da procura agregada. No final deste capítulo vamos "montar" o 
conjunto das peças de que dispomos de forma a verificarmos como o equilíbrio simultâneo dos dois 
mercados estudados actua, explicando o andamento da curva da procura agregada (AD) no espaço 
produto, índice de preços. 

1. Conceitos introdutórios 

• Características do mercado monetário: 
1. é um mercado de stocks; 
2. os agentes adquirem títulos para detenção e não para utilização. 

• Simplificações no modelo: 
1. apenas existem dois activos financeiros: a moeda e o título consolidado emitido pelo Estado; 
2. o conceito de moeda é bem definido e caracteriza-se pelo conjunto das funções que desempenha; 
3. a moeda tem as funções de numerário, equivalente geral de trocas e reserva de valor; 
4. a moeda não aufere juros. 

• Conceito de Preços Constantes: as variáveis em estudo neste mercado, e que ainda não foram 
utilizadas no mercado de bens e serviços, estão avaliadas segundo a sua capacidade aquisitiva267 com 
o sistema de preços que vigorava no ano base (preços do bens e serviços e taxa de câmbio). Assim, 
estarão expressas em u.m.k. 

• Procura de Moeda: valor total das intenções de detenção de riqueza dos agentes privados não 
bancários sob a forma de moeda nacional (em vez de títulos), no período - medida em u.m.k. 
Denotaremos esta variável por Md . 

• Oferta de Moeda: valor total das intenções de colocação de moeda em circulação pelos agentes que 
compõem o sistema bancário, no período - medida em u.m.k. -, denotada por Ms . 

2. O título 

• Hipóteses para o Título: 
1. é um título emitido pelo Estado pelo que não existe risco de o emitente não vir a pagar os juros 
devidos aos detentores; 
2. é um título que nunca é resgatado, isto é, o agente económico que o emite não o recomprará; 
3. cada unidade do título paga um rendimento nominal fixo de R  - medido em u.m.t./u.t.; 
4. as suas transacções realizam-se em bolsa de valores, pelo que o seu preço varia e não existe 
certeza quanto ao preço a que se transaccionará no futuro; 
5. as expectativas quanto à taxa de inflação no próximo período não dependem das acções dos 
agentes neste período, ou seja, é um dado exógeno que suporemos igual a π . 

• Valor e Taxa de Juro Faciais do Título: expressões numéricas que constam, por razões históricas, 
no papel em que o título se encontra representado e que apenas servem para calcular o rendimento que 
este aufere, segundo a expressão: 
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 R V j≡ F F.  
 em que VF  representa o valor facial de uma unidade do título, expresso em u.m.t. e jF  a taxa de juro 

facial desse mesmo título, expressa em número puro/u.t. 

• Preço de Mercado do Título: preço a que se transacciona, em equilíbrio, uma unidade do título em 
bolsa - expresso em u.m.t. Segundo a teoria económica268, nem os agentes interessados em adquirir o 
título o farão a um preço maior (nem os interessados em vender a um preço menor) que o valor 
actualizado269 dos ganhos futuros que o título lhes proporciona, pelo que, o preço de mercado do 
título no período t será dado, em equilíbrio, por: 

 p VARF VAPRTt ta = +  
 em que VARFt  é o Valor Actualizado dos Rendimentos Futuros e VAPRT o Valor Actualizado do 

Preço de Recompra do Título pela entidade emissora, ambos expressos em u.m.t. Temos, então: 

 p R
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1 1b g b g  

 em que T representa o período em que o título será resgatado, jt  a taxa de juro nominal de mercado no 
presente momento t e PRTT  o preço esperado de recompra no momento T. No entanto, e como vimos 
pela hipótese 2 para este título, este nunca será resgatado pelo que: 

 PRTT = 0  e T → + ∞  
 Desta forma, o preço para o título que equilibra o mercado no momento t será dado por: 
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1b g  , 

ou seja, o preço do título é uma função decrescente da taxa de juro nominal no mercado. 
Segundo a equação de Fischer existe a seguinte relação entre as taxa de juro nominal e real: 

 1 1 1 1+ = + + +j i Et t tb g d i. π  

em que it  é a taxa de juro real neste período t, tal como a tínhamos apresentado no mercado de bens e 
serviços, e E tπ + 1 é a taxa de inflação esperada para o próximo período. Tendo em conta a hipótese 5, e 
supondo que estamos perante uma taxa de inflação baixa, podemos aproximar a taxa de juro real270 como: 
 i jt t≈ − π  
Finalmente, obtemos a relação entre o preço do título e a taxa de juro real do mercado271: 

 p R ia = + πb g  
que podemos verificar ser, também ela, decrescente com a taxa de juro real. 

3. O conceito de moeda utilizado 

• Moeda Legal: moeda emitida pelo Banco Central e que é constituída pela moeda metálica e notas. 
Esta moeda tem a característica da sua aceitação ser obrigatória. 

• Moeda Escritural: depósitos bancários mobilizáveis por cheque e que, de acordo com a 
simplificação 4, não auferem juros. 

Sendo um activo nas mãos dos agentes privados não bancários, a moeda constitui um passivo para 
os agentes bancários, visto que constitui uma responsabilidade para quem a emite. 

• Liquidez: capacidade de um activo poder ser utilizado de forma imediata para pagamento 
(liquidação) de uma transacção. 
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4. As intenções de oferta de moeda 

• Criação de Moeda: processo através do qual o sistema bancário altera o stock de moeda em 
circulação. Como exemplos de formas desse processo podemos apontar: 

1. o Banco Central ou um banco comercial adquirem títulos a agentes privados não bancários, em 
troca de moeda legal ou de criação de um depósito (no caso do banco comercial); 
2. um banco comercial concede crédito a um agente privado não bancário criando-lhe um depósito. 

Vamos assumir que, por formas directas e indirectas272, o Banco Central pode controlar a 
quantidade de moeda em circulação, fixando um nível M  para o valor deste stock no período. 

• Função de Oferta de Moeda: expressão matemática que nos dá as intenções de colocação de moeda 
em circulação pelo sistema bancário - expressas em u.m.t. Pelo comportamento suposto acima, esta 
equação de comportamento é dada por: 

[Equação 1] M Ms =  . 
5. As intenções de procura de moeda 

• Função de Procura de Moeda: expressão matemática que nos dá o valor das intenções de detenção 
de moeda (em vez de títulos) em função do nível geral de preços e da sua capacidade aquisitiva - 
expressa em u.m.t. Em geral a sua equação de comportamento é dada por: 

 M M IP Ld d d= ,b g 
 em que Ld  representa a liquidez que os agentes não bancários desejam deter, ou seja, capacidade 

aquisitiva da moeda a preços do período base, expressa em u.m.k. 

Esta função tem como características principais: 
1. ser crescente com o índice de preços: 

 ∂
∂
M
IP

IP Ld
d,b g > 0 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o índice de preços, mantendo-se constante a 
liquidez desejada pelos agentes, aumentam as intenções de detenção de moeda - medidas em 
u.m.t.]. 
2. ser crescente com a liquidez desejada: 

 ∂
∂
M
L

IP Ld

d
d,b g > 0 

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o valor da liquidez que os agentes desejam 
deter, mantendo-se constante o índice de preços, regista-se um aumento nas intenções de detenção 
de moeda - medidas em u.m.t.]. 

Neste caso vamos admitir que esta função de comportamento tem a seguinte expressão273: 

[Equação 2] M IP Ld d= .  . 
• Motivos para Detenção de liquidez: os agentes desejam deter capacidade aquisitiva por três motivos 

diferentes: 
1. para poderem efectuar transacções, ou seja, adquirir bens, serviços, factores, títulos; 
2. como medida de precaução para situações imprevistas; 
3. quando, perante a situação no mercado de títulos, é preferível deter moeda a deter títulos, o que 
habitualmente se designa por motivo de especulação. 
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Desta forma podemos definir a procura total de liquidez através da equação: 

[Equação 3] L L Ld d d= +1 2  , 
em que Ld1  representa o valor das intenções de detenção de liquidez pelos motivos de transacção e 
precaução e Ld2  o valor das intenções de detenção de liquidez por motivo de especulação, ambos 
expressos em u.m.k.  

• Função de Procura de Liquidez por Motivos de Transacção e Precaução: expressão matemática 
que nos dá as intenções de detenção liquidez motivadas pela necessidade de transacção e por 
precaução em função do nível de produto - expressa em u.m.k. A sua equação de comportamento é, 
em geral, dada por: 

 L L Yd d1 1= b g . 
Esta função tem como característica principal ser crescente com o produto: 

 dL
dY

Yd1 0b g >  

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente o produto, regista-se um aumento nas 
intenções de detenção de liquidez para transacção e precaução - medidas em u.m.k.]. 

Admitamos que o comportamento dos agentes não bancários pode ser representado por uma 
proporção fixa c > 0 - medida em u.t. - entre produto e estas intenções: 

[Equação 4] L c Yd1 = .  . 
• Função de Procura de Liquidez por Motivo de Especulação: expressão matemática que nos dá as 

intenções de detenção de liquidez motivadas pela constituição da carteira de activos financeiros em 
função da taxa de juro real - expressa em u.m.k. A sua equação de comportamento é, em geral, dada 
por: 

 L L id d2 2= b g  . 
Esta função tem como característica principal ser decrescente com a taxa de juro real: 

 dL
di

id2 0b g <  

[Interpretação: quando aumenta infinitesimalmente a taxa de juro real, regista-se uma diminuição 
nas intenções de detenção de liquidez para especulação - medidas em u.m.k.]. 

Vamos admitir que a função de comportamento é linear: 

[Equação 5] L d e id2 = − .  , 
onde podemos concluir, pelas propriedades anteriormente apresentadas que d ≥ 0  - medido em u.m.k. - e 
e > 0 - medido em u.m.k. x u.t. 

6. O equilíbrio do mercado monetário 

O mercado monetário estará em equilíbrio quando estiverem satisfeitas as intenções de todos os 
agentes presentes nesse mercado agregado, ou seja, quando a quantidade de moeda que os agentes não 
bancários desejam deter é igual à que o sistema bancário deseja estar em circulação: 

[Equação 6] M Md s=  . 
Tendo em vista a obtenção da função de procura agregada, podemos reduzir o sistema de 6 

equações e 8 incógnitas a uma única equação que contenha Y e IP, que são necessários para a procura 
agregada, e i que aparecerá também no mercado de bens e serviços. Essa função que nos dá o equilíbrio 
do mercado monetário terá a expressão geral: 
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f Y IP i2 0, ,b g =  
e, no caso específico deste modelo, poderá ser 
dada por: 

IP c Y d e i M. . .+ + =b g  ⇔ 

⇔ d c Y M
IP

e i+ − − =. . 0  

que tem a seguinte representação gráfica no 
espaço (Y, i) para dois níveis de IP fixos: 
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7. O equilíbrio simultâneo dos dois mercados 

Agora, possuímos as equações que nos dão o equilíbrio em cada um dos mercados, pelo que para 
obtermos a função que nos dá a procura agregada apenas temos de reduzir o sistema de 2 equações e 3 
incógnitas a uma única equação que contenha apenas Y e IP: 
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Essa função que nos dá o equilíbrio simultâneo dos mercados de bens e serviços e monetário terá a 
expressão geral: 

 f Y IP,b g = 0  
e, no caso específico deste modelo, poderá ser dada por: 
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que tem a seguinte representação gráfica: 
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Procura Agregada: o mercado monetário e o andamento da curva AD 
Secção 1 - O mercado monetário 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender as características do mercado monetário, bem como as simplificações introduzidas 
quanto ao seu funcionamento. 

2. Compreender, à luz das hipóteses consideradas, a determinação do preço de mercado do título e a 
sua relação com a taxa de juro de mercado. 

3. Compreender a motivação da procura por liquidez, base da formalização do lado da procura no 
mercado monetário. 

4. Formalizar completamente o mercado monetário e deduzir a condição de equilíbrio que lhe está 
associada. 
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Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 19.1.1. 

Considere uma economia em que existe um título consolidado emitido pelo Estado. Esse título tem 
um valor facial de 2000$00 e uma taxa de juro facial de 12%/ano. Sabe, adicionalmente, que os agentes 
económicos esperam que a taxa de inflação, no próximo ano, registe um valor de 2% ao ano. 

a) Determine, para este título, a expressão que relaciona o seu preço de mercado com a taxa de 
juro nominal de mercado. 

b) Represente graficamente essa expressão e interprete o significado dos seus pontos. 

c) Suponha uma situação em que o valor da taxa de juro nominal de mercado anual passava de 
10%/ano para 12%/ano. Nestas condições, os detentores do título sofreriam uma perda ou um ganho de 
capital com a alteração da taxa de juro real de mercado indicada? 

d) Suponha que perante uma situação inicial em que a taxa de juro nominal de mercado é de j0  se 
passa para uma nova taxa de juro j1 . Tente encontrar uma expressão matemática para a variação do 
valor do capital dos detentores desse título, como uma função da variação da taxa de juro nominal de 
mercado, que podemos notar por ∆ j . Interprete economicamente a expressão que encontrar. 

Sabe-se a partir de um estudo elaborado pelo Banco Central que: 

• se o preço de mercado do título fosse de 6000$00/unidade, os agentes desejariam deter, por 
motivo de especulação, uma quantidade de liquidez (medida a preços de um ano base) de 
4650× 106 contos; 

• se o preço de mercado do título fosse de 3429$00/unidade, em vez do apontado anteriormente, 
haveria lugar a uma variação de 93× 106 contos na quantidade de liquidez procurada pelo mesmo 
motivo. 

e) Na sua opinião essa variação seria negativa ou positiva? Justifique cuidadosamente o seu 
raciocínio. 

f) Pode, a partir da informação disponível, obter a função que nos dá a procura de liquidez por 
motivo de especulação desta economia, sabendo que ela é dada por uma expressão linear? Se acha que 
sim, apresente a sua expressão analítica. Se acha que não, diga qual a informação adicional de que 
necessitaria. 

g) Faça o mesmo, mas agora para a função que relaciona a liquidez procurada pelo motivo apontado 
com o preço do título e não com a taxa de juro real de mercado. Represente graficamente e tente arranjar 
uma justificação económica para o seu andamento. 
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Exercício 19.1.2. 

Considere que dispõe da seguinte informação referente à economia estudada nos exercícios 18.1.1. 
e 18.1.2. sendo válidas as hipóteses do modelo para o mercado monetário que são apresentadas na 
introdução teórica deste capítulo: 

• os agentes económicos pretendem deter, para efeitos de transacção, uma liquidez em termos de 
poder aquisitivo da moeda que corresponde a 6% do produto real; 

• os agentes económicos pretendem dispor de liquidez para efeitos de precaução que é um terço da 
que desejam para efeitos de transacção; 

• os agentes económicos pretendem dispor de liquidez (em termos de poder aquisitivo da moeda) 
por motivo especulação, que pode ser expressa como uma função linear da taxa de juro real de 
mercado; 

• para uma taxa de juro real de 15%/ano, a liquidez que querem deter corresponde a 4535,5 
u.m.k.; 

• uma variação da taxa de juro real de 3 pontos percentuais altera em 346 u.m.k. a quantidade de 
liquidez que os agentes económicos pretendem deter; 

• as autoridades monetárias decidiram intervir na economia por forma a que a quantidade de 
moeda fosse de 8662 u.m. 

De posse deste conjunto de informações, responda às seguintes questões . 

a) Formalize as equações de comportamento do mercado monetário. 

b) Complete essa formalização com a introdução das equações que faltam, identificando o seu tipo. 

c) A partir da formalização que apresentou, isole as variáveis produto real, taxa de juro real e 
índice de preços e deduza a relação que deverá existir entre elas para que se possa verificar o equilíbrio 
no mercado monetário.  

Apresente duas representações gráficas distintas, da relação de equilíbrio que calculou na alínea 
anterior: 

d) Na primeira, represente nos eixos o produto real em abcissas e o índice de preços em 
ordenadas. Trace, para dois ou três níveis da taxa de juro real, as curvas que representam o equilíbrio no 
mercado monetário. 

e) Na segunda, coloque em abcissa o produto real e em ordenada a taxa de juro real. Trace, para 
dois ou três níveis do índice de preços, as curvas que representam o equilíbrio no mercado monetário. 

A partir dos gráficos acima construídos, analise: 

 f) Quando o índice de preços é dado, qual a relação entre os valores de equilíbrio do 
produto e da taxa de juro real. 

 g) Como é que a relação acima determinada é alterada quando aumenta o índice de preços. 
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 h) Quando a taxa de juro real é dada, qual a relação entre os valores de equilíbrio do 
produto e o índice de preços. 

 i) Como é que a relação anterior é alterada quando desce a taxa de juro real. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 19.1.3. 

Suponha que o Estado emitiu em 1980 um título consolidado com o valor facial de 2000$00 e com 
a taxa de juro facial de 8%. Em 1996, e por necessidade de financiamento do Estado, é emitido um novo 
título, também consolidado, com o valor facial de 4000$00 e com a taxa de juro facial de 6%. Isso 
implica que em 1996, o preço de mercado do título emitido em 1996 é superior em 50% ao preço do 
título emitido em 1980. Comente a validade desta afirmação, justificando convenientemente. 

Solução  
O título emitido em 1980, a que chamaremos título A, tem um rendimento, dado pelo produto do 

valor facial e da taxa de juro facial, de 2000 × 0,08 = 160$00/ano. 

Do mesmo modo, o título emitido em 1996, a que chamaremos título B, tem um rendimento, dado 
pelo produto do valor facial e da taxa de juro facial, de 4000 × 0,06 = 240$00/ano. 

Num determinado momento t, em que a taxa de juro nominal de mercado seja jt , os preços de 
mercado dos títulos, com notação óbvia, serão, como se sabe da teoria, dados por: 

 p
j
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t
B

t
t t

= =
160 240 . 

Mas então a relação entre os preços dos dois títulos no momento t pode escrever-se: 
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160 15, , 

que não depende de jt , ou seja, esta relação é sempre a mesma, qualquer que seja a taxa de juro 
nominal de mercado. 

A relação pode escrever-se: 

 p p p pB A A A= ⋅ = + ⋅15 0 50, , ,  

onde pode ler-se que o preço do título B é 0,50 (ou seja 50%) superior ao preço do título A. Mas essa 
conclusão é válida qualquer que seja a taxa de juro nominal jt  de mercado. 

Mas então, e em qualquer circunstância, o preço do título B é 50% superior ao preço do título A. 
Sendo isso o que a frase afirma, assim se vê que esta é verdadeira. 
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Exercício 19.1.4. 

Considere o estudo do mercado monetário que foi feito ao longo deste livro, e suponhamos que 
numa dada economia se verificou que um ponto de equilíbrio deste mercado correspondia ao trio: 

 (4000; 0,10; 1,30), 

em que o primeiro valor representa o valor do produto medido a preços constantes e em u.m.k./ano, o 
segundo representa a taxa de juro real, medida em número puro/ano, e o terceiro representa o índice de 
preços. 

Suponha que, por alteração dos hábitos de pagamento desta economia (por exemplo, pagamentos 
quinzenais aos trabalhadores, em vez de pagamentos mensais) a procura de liquidez por motivos de 
transacção se reduz. Aparentemente o trio acima indicado deixa de ser de equilíbrio. 
Pede-se para indicar, e apresentar o raciocínio, que lhe permite indicar se no novo triplo de equilíbrio: 

 (4000, i*, 1,30), 

onde o valor da taxa de juro real i* é inferior, igual, ou superior à do constante no trio inicial (que era de 
0,10/ano). No caso de a informação dada não lhe permitir concluir de forma inequívoca sobre o que su-
cede a essa taxa de juro, diga que informação necessitaria e a forma como a utilizaria. 

Solução  
Em primeiro lugar interpretemos o que significa a redução da procura de liquidez por motivo de 

transacção. Só pode significar que, a qualquer nível do produto, a proporção de liquidez que os agentes 
económicos querem deter, depois da alteração dos pagamentos aos trabalhadores, é inferior antes dessa 
alteração. 

Então raciocinemos para um trio de equilíbrio antes da alteração dos pagamentos e depois dessa 
alteração, quando se mantêm o índice de preços e o valor do produto real (que é o caso pedido na 
pergunta, para o caso especial em que nas unidades convenientes o produto é de 4000 e o índice de preços 
de 1,30). Vejamos o que sucede à taxa de juro real.  

Façamo-lo em vários passos: 

1) não se tendo alterado nem a oferta de moeda, nem o índice de preços, não se altera a oferta de 
liquidez; 

2) a procura de liquidez por motivo de transacção diminui e, como nada se diz sobre a procura por 
motivo de precaução, admite-se que esta se mantém. Mas isso significa que, mantendo-se o nível 
do produto a preços constantes, houve uma diminuição das intenções de procura de liquidez pela 
soma desses dois motivos; 

3) o equilibro só pode ter lugar se houver uma maior procura de liquidez por motivo de es-
peculação, o que só pode suceder se a taxa de juro real diminuir. Com efeito, como se sabe da 
teoria, a procura de liquidez por este motivo varia inversamente com a taxa de juro. 

Assim, a resposta a esta pergunta é de que é possível inequivocamente indicar o que sucederá à 
taxa de juro real quando se mantêm os valores de equilíbrio do produto e do índice de preços e se 
alteram, do modo indicado, os pagamentos aos trabalhadores. A taxa de juro real, pelas razões citadas no 
texto desta pergunta, diminui, isto é, no nosso caso, i* < 0,10/ano. 
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Exercício 19.1.5. 

Determine, justificando os cálculos que fizer, a relação entre o índice de preços (IP), o produto real 
(Y, medido em u.m.k./ano), e a taxa de juro real (i, medida em número absoluto/ano), que permite que 
haja equilíbrio num mercado monetário para o qual dispõe da seguinte informação: 

• para um valor do produto nominal de 7500 u.m./ano, situação associada a um índice de preços de 
1,4, as intenções de detenção de moeda pelos motivos de transacção e de precaução são de 2200 
u.m.k.; 

• nessas mesmas condições, se verificarmos uma taxa de juro real de 0,07/ano, as intenções de de-
tenção de liquidez por motivo de especulação são de 6650 u.m.k. Se, no entanto, se verificar uma 
subida da taxa de juro real para 0,09/ano as intenções de detenção de liquidez por motivo de 
especulação sofrem uma alteração de 420 u.m.k.; 

• a autoridade monetária decide que a quantidade de moeda em circulação na economia deverá ser 
de 9960 u.m. 

Solução 
O que se pede na pergunta é a equação que representa o equilíbrio no mercado monetário. Para a 

determinarmos temos de escrever as várias equações que caracterizam esse mercado. Da primeira 
informação obtemos que a procura de liquidez por motivo de precaução e de transacção é de (2200/1,4) 
quando o produto real é de 7500/1,4. No cálculo destes valores tomou-se em consideração que a liquidez 
corresponde à capacidade aquisitiva da moeda e, portanto, obtém-se dividindo valores expressos em 
moeda pelo índice de preços. O valor do produto real obtém-se dividindo o valor do produto a preços 
correntes pelo índice de preços. Da equação de comportamento que dá as intenções de detenção de 
liquidez por motivos de precaução e transacção tem-se, substituindo: 

 2200
1 4

7500
1 4, ,

,= ⋅c  

de onde se tira c = 0,293 anos, tendo-se portanto como equação de comportamento: 

 L Yd1
0 293= ⋅, ,  

Da segunda informação podemos inicialmente determinar que as intenções de detenção de liquidez 
por motivo de especulação para a taxa de juro de 0,09/ ano são de 6650 - 420 = 6230 u.m.k (pois sabemos 
que um aumento da taxa de juro implica uma redução nas intenções de detenção de liquidez por esse 
motivo). Então podemos determinar os coeficientes da equação de comportamento relativa à detenção de 
liquidez por esse motivo pela solução do sistema de equações: 

 
6650 0 07
6230 0 09

= − ⋅
= − ⋅

RST
d e
d e

,
, ,

 

de onde obtemos d = 8120 u.m.k. e e = 21.000 u.m.k./ano. Ou seja, a equação de comportamento 
correspondente à detenção de liquidez por motivo de especulação escreve-se: 

 L id2
8120 21000= − ⋅. .  

Da terceira informação obtemos que a oferta de moeda é dada pela equação: 

 Ms = 9960u.m. 
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Se completarmos o modelo do mercado monetário com as equações que definem a liquidez total, 
com a definição de liquidez procurada em temos de moeda procurada e finalmente a equação de 
equilíbrio do mercado monetário, temos as seguintes três equações: 

 

L L L

L M
IP

M M

d d d

d
d

d s

= +

=

=

1 2

.

 

Se das 6 equações eliminarmos 5, e ficarmos exclusivamente com uma, eliminando 5 variáveis de 
modo a ficar exclusivamente com as três indicadas no enunciado, obtemos a equação: 

 8120 21000 0 293 9960
− ⋅ + ⋅ =. , ,i Y

IP
 

que se pode escrever: 

 0 293 21000 9960 8120 0, .⋅ − ⋅ − + =Y i
IP

, 

que, embora matematicamente equivalente, mostra mais claramente que nenhuma das três variáveis 
apresentadas é causa das outras. 

Exercício 19.1.6. 

"O que se passa no mercado monetário é irrelevante para os níveis de equilíbrio das variáveis 
respeitantes ao mercado de bens e serviços já que naquele apenas se determina o nível de equilíbrio da 
quantidade de moeda em circulação, factor que em nada afecta qualquer intenção de aquisição ou de 
fornecimento de bens e serviços". 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

Solução  
Esta afirmação é falsa. Em primeiro lugar, não é verdade que a quantidade de moeda em circulação 

(numa situação de equilíbrio), seja a única variável a ser determinada no mercado monetário. Entre 
outras variáveis, assume particular relevância o nível da taxa de juro real que é determinado em 
conjunto neste mercado e no mercado de bens e serviços. É esta variável que estabelece a ligação entre 
os dois mercados em causa já que neles afecta, simultaneamente, intenções dos agentes: 

• as intenções de procura de liquidez por motivo de especulação no mercado monetário; 

• as intenções de investimento privado no mercado de bens e serviços. 

Assim, uma alteração nos valores dos parâmetros ou nas variáveis exógenas do mercado monetário 
(no nosso modelo: c, d, e e M ), afecta o nível de equilíbrio da taxa de juro real, afectando, no mercado 
de bens e serviços, directamente as intenções de investimento e indirectamente, por acção sobre o par 
(Y; IP) de equilíbrio global, outras intenções como as de consumo privado (através do rendimento 
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disponível), de exportação e de importação (através da variação da competitividade), e as de 
fornecimento de bens e serviços de origem nacional (Y). 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 19.1.7. 

Suponha que se observam, em duas economias distintas A e B, a mesma taxa de juro nominal de 
11%/ano. Adicionalmente, alguém comenta que: 

"Se na economia A se observa um índice de preços de 1,40 e uma inflação estável de 5%/ano, e na 
economia B se observa um índice de preços de 1,20 e uma inflação, também estável, também de 5%/ano, 
a taxa de juro real da economia A é superior à taxa de juro real da economia B". 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

Exercício 19.1.8. 

Se um estudo efectuado por uma universidade indicar que a função de procura de moeda por 
motivo especulativo é, num determinado país, 

 Md2
 = IP.(50 + 30

i
)   , 

este resultado está de acordo com as hipóteses que estudou para o mercado monetário ou, pelo contrário, 
não é compatível com as suas hipóteses? Justifique convenientemente a sua resposta. 

Exercício 19.1.9 

Comente a validade da seguinte afirmação, justificando convenientemente a sua posição:: 

"Em qualquer economia, a taxa de juro real é necessariamente inferior à taxa de juro nominal, 
pois a primeira obtém-se da segunda retirando o efeito da taxa de inflação esperada." 

Exercício 19.1.10 
Pretende determinar o comportamento dos investidores, mas apenas dispõe da seguinte informação: 

• existe no mercado um título consolidado emitido com o valor de 1000$ e com a taxa de juro 
facial de 7%; 

• quando o preço de mercado desse título é de 777$8, as intenções de investimento são de 4520 
u.m.k/ano; 

• uma subida desse preço de mercado de 777$8 para 1000$ produz uma variação das intenções de 
investimento de 240 u.m.k/ano; 

• os agentes esperam que, no próximo período, a taxa de inflação seja de 5% ao ano. 
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Com esta informação determine, justificando cuidadosamente, a equação de comportamento dos 
investidores no mercado de bens e serviços. 
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Secção 2 - A dedução da curva da Procura Agregada  

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender e utilizar a informação respeitante ao equilíbrio do mercado de bens e serviços e 
mercado monetário para deduzir a condição que assegura o equilíbrio simultâneo em ambos os mercados 
e que conduz à obtenção da curva AD. 

2. Deduzir graficamente a curva da procura agregada. 

3. Explicar o andamento da curva AD e as suas deslocações. 

4. Explicar o andamento das variáveis "escondidas" ao longo da curva AD. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

Exercício 19.2.1. 

Considere a economia cujos mercados monetário e de bens e serviços foram analisados nos 
exercícios 18.1.1., 18.1.2. (mercado monetário) e 19.1.2. (mercado de bens e serviços), e para os quais já 
dispõe dos valores necessários para o cálculo das relações que têm de existir entre as variáveis 
macroeconómicas, de modo a que se estabeleça o equilíbrio nos dois mercados considerados. 

a) Determine a expressão analítica da procura agregada e explique sinteticamente o raciocínio 
económico que lhe serviu de base para os cálculos efectuados. 

b) Escolha adequadamente os eixos, bem como as escalas em que as variáveis são aí representadas, 
construa uma representação gráfica para o intervalo de índice de preços (IP) dado por [1,0; 2,0]. 

c) Associe a vários pontos dessa curva a taxa de juro real de equilíbrio que lhes está subjacente, e 
interprete economicamente o significado dos resultados a que chegou. 

d) Associe a vários pontos dessa curva o valor do investimento de equilíbrio que lhes está 
subjacente. Interprete os resultados da mesma forma que na alínea anterior. 

e) Construa um vector, a que chamará a , cujas componentes sejam os parâmetros utilizados para 
definir a curva que traçou e identifique os seus valores. Discuta se esses valores se alteram ou se mantêm 
constantes ao longo da curva em causa. 

Altere, no vector que encontrou na alínea anterior, apenas o valor de um dos parâmetros, 
economicamente controlável, e que apareça na descrição do funcionamento do mercado monetário. Para 
o novo valor desse e apenas desse parâmetro, construa uma nova curva AD, e compare-a com a anterior. 
Interprete economicamente o resultado que obteve, nomeadamente: 

f) A(s) razão(ões) porque a curva AD se deslocou. 
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g) A(s) razão(ões) porque o sentido da variação do parâmetro que escolheu se repercutiu desta 
forma na curva AD. 

Exercício 19.2.2. 

Para uma determinada economia as funções que nos dão os trios de equilíbrio (Y; IP; i) e que 
equilibram o mercado de bens e serviços e monetário são os seguintes: 

 função 1: - 58,4 + 3 10 4 0 3 0 3⋅ ⋅ ⋅ +Y IP i, , ,( )  = 0  ; 

 função 2: - 28396 + 0 5 11 5 1 2 1 7, ( ), , ,⋅ ⋅ ⋅ + −Y IP i  = 0  ; 

não havendo no entanto informação sobre qual é a função que dá o equilíbrio em cada mercado. Sabe-se 
ainda que, apesar do modelo subjacente às respectivas funções, não ser o mesmo que utilizámos neste 
capítulo, estas mantêm as mesmas características das suas correspondentes apresentadas na introdução 
teórica. 

a) Comece por dizer como faria para identificar o mercado que é dado por cada uma das funções. 
Note que não se pede para o fazer mas para dar uma explicação económica de como o faria. 

b) Faça agora a identificação referida, justificando matematicamente a sua conclusão. 

c) Encontre a expressão para a procura agregada desta economia e represente-a graficamente. 

d) Calcule o valor do produto de equilíbrio compatível com um índice de preços de 1,08. 

e) Pode calcular o valor da taxa de juro real de equilíbrio compatível com a situação da alínea 
anterior? Se acha que sim, calcule-a. Se acha que não, indique a informação adicional de que necessitaria. 

f) Suponha agora que o índice de preços assume o valor de 1,2. Refaça as alíneas d) e e). 

g) Explique economicamente o mecanismo que conduziu à alteração da taxa de juro real de 
equilíbrio com a alteração do valor do IP. 

h) Pode calcular os valores do consumo privado real verificados em cada uma das situações 
estudadas? Se sim, calcule-os. Se não indique a informação adicional de que necessitaria. 

Diga como se altera graficamente a curva da procura agregada quando: 

i) Aumenta o consumo colectivo. 

j) Aumenta a quantidade de moeda em circulação. 

k) Aumenta a carga fiscal líquida. 

Exercício resolvido 

Exercício 19.2.3. 

Considere os resultados a que chegou no exercício 19.1.5. da secção anterior sobre a formalização 
da condição de equilíbrio no mercado monetário numa determinada economia. 
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Considere agora que, nessa mesma economia, a equação de equilíbrio do mercado de bens e serviços é 
dada pela expressão: 

Y i Y
IP

± ⋅ −
⋅ +

− =14 647 0 114 208 5 4947 0. , ,   , 

em que o símbolo ± significa que não se indica o sinal do coeficiente da 2ª parcela da expressão. De-
termine esse sinal, baseado num raciocínio económico que apresentará e que justificará, e a partir disso, 
utilizando os resultados do exercício 19.1.5, determine a equação da procura agregada. Não necessita 
desenvolver os cálculos até ao fim, bastando apresentar uma expressão que dê sentido económico à 
função da procura agregada. 

 

Solução  
Comecemos por determinar o sinal do termo onde aparece a taxa de juro, tendo presente que a 

expressão apresentada representa as condições de equilíbrio do mercado de bens e serviços. Para isso 
vamos supor que mantemos constante o índice de preços. Ele será naturalmente superior a 1 porque 
estamos a estudar economias em que há inflação e em que portanto os preços do presente são superiores 
aos do passado, preços esses que servem de base ao índice de preços do ano base. Mas isso significa que 
o coeficiente de Y na fracção será, em valor absoluto, inferior a 0,114 e que, portanto, o coeficiente total 
de Y (a soma do coeficiente 1 do primeiro termo e deste coeficiente) será positivo. 

Suponhamos que partimos duma situação de equilíbrio com um índice de preços dado, a que 
corresponde um valor do produto. Se aumentarmos o produto, entramos numa situação de desequilíbrio 
em que o aumento das intenções de fornecimento é superior ao aumento do produto (isto é devido ao 
aumento do produto adicionado do crescimento das importações que lhe está associado) e em que o 
aumento das intenções de aquisição é inferior ao aumento do produto (deriva apenas do aumento do 
consumo privado e esse é menor do que o aumento do produto pelo efeito conjugado dos impostos e da 
propensão marginal a consumir). Mas isso significa que associado a esse aumento de produto teríamos 
um desequilíbrio em que as intenções de fornecimento seriam superiores às intenções de aquisição. Para 
voltarmos a uma situação de equilíbrio associada a esse nível maior de produto, agindo sobre a taxa de 
juro, teríamos de agir sobre as intenções de aquisição (já que a taxa de juro não age sobre as intenções de 
fornecimento) aumentando-as. Só é possível fazê-lo diminuindo a taxa de juro, pois essa diminuição irá 
aumentar as intenções de investimento, única componente dessas intenções que varia com a taxa de juro. 

Ou seja, para que se mantenha o equilíbrio do mercado de bens e serviços, a um aumento do pro-
duto Y, mantendo-se constante IP, está associado uma diminuição de i. Mas isso significa que na equação 
a um aumento do termo em Y (que como se viu inicialmente tem um coeficiente positivo e corresponde 
assim a um aumento do primeiro termo da expressão), tem de estar associado um valor negativo do termo 
em i (para "compensar" este aumento e manter o valor do primeiro termo igual a 0). Se este valor 
negativo corresponde a uma diminuição de i é porque o coeficiente de i é positivo, logo o sinal do termo 
de i é o sinal "+". 

Para determinar a equação da procura agregada teríamos de eliminar a variável i, taxa de juro real, 
do sistema constituído pelas equações de equilíbrio do mercado de bens e serviços e do equilíbrio do 
mercado monetário, ou seja: 
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O modo mais fácil de fazer é obter i da primeira equação e substituí-la na segunda, obtendo-se: 
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ou seja, o que se pedia. Se levarmos os cálculos até ao fim obtemos: 

 1204 7155 5 0 114 717 0⋅ −
+ ⋅

+ =Y Y
IP

, , .  

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 19.2.4. 

Suponha que, relativamente a uma determinada economia, a curva da procura agregada é 
representada pela seguinte expressão: 

 Y IP IP⋅ − ⋅ − =5000 2000 0 . 

A expressão da procura agregada acima apresentada foi obtida admitindo que o equilíbrio do 
mercado de bens e serviços era dado pela seguinte condição: 

5170 0 74 2000 255 0− ⋅ − ⋅ − ⋅ =, ,Y i IP  

em que i representa a taxa de juro real, medida como número puro/ano. 

Determine o valor de equilíbrio da taxa de juro real que equilibra simultaneamente o mercado de 
bens e serviços e o mercado monetário e que seja compatível com um índice de preços de 1,5, justifi-
cando todos os cálculos que efectuar. 

Exercício 19.2.5. 

a) Qual o significado económico de uma curva da procura agregada vertical (representada no 
sistema de eixos habitual)? Que condições podem dar origem a uma tal curva? 

Pronuncie-se, justificando, sobre a veracidade das seguintes frases: 

b) Uma descida da taxa de juro está associada a um aumento do investimento e portanto a uma 
deslocação para a direita da curva da procura agregada. 

c) Se a curva da procura agregada for vertical, o valor do produto de equilíbrio é sempre o mesmo, 
independentemente dos valores das variáveis exógenas. 

d) A inclinação negativa da curva da procura agregada resulta do facto de uma descida do índice 
de preços originar um aumento do consumo privado. 
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Conceitos para revisão 

1. Características do mercado monetário e as simplificações introduzidas. 

2. Procura de moeda. 

3. Oferta de moeda. 

4. Hipóteses assumidas para o título. 

5. Preço de mercado do título. 

6. Moeda legal. 

7. Moeda escritural. 

8. Liquidez. 

9. Criação de moeda. 

10. Detenção de liquidez por motivos de transacção, precaução e especulação. 

11. Formalização do equilíbrio no mercado monetário. 

12. Formalização do equilíbrio simultâneo nos mercados de bens e serviços e monetário: o andamento da 
curva AD. 
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Capítulo 20 - O Equilíbrio Global da Economia 

Enquadramento Teórico 

Para terminar o estudo da macroeconomia de curto prazo, bem como o livro em si, resta-nos 
encaixar as peças que possuímos para termos uma visão geral do puzzle, ou seja, vamos revisitar o 
equilíbrio simultâneo dos três mercados agregados que temos vindo a estudar. 

Tal como aconteceu na microeconomia, o modelo apenas pretende explicar situações de equilíbrio 
da economia, nada nos dizendo sobre como é que a economia chega a essa situação, nem como se 
comporta fora do equilíbrio. 

Procederemos, também, ao estudo de pequenas alterações a um equilíbrio global, isto para casos 
particulares do nosso modelo. 

1. Determinação do produto e índice de preços de equilíbrio 

Através das funções que nos dão o equilíbrio nos mercados de bens e serviços e monetário, 
respectivamente: 

 f Y IP i f Y IP i1 20 0, , , ,b g b g= =e  , 

podemos obter a função de procura agregada, f (.), que, em conjunto com a função de oferta 
agregada, g (.), determinam os valores do produto e índice de preços274 Y IP* *,c h , que equilibram 
simultaneamente os três mercados, ou seja, o par ordenado de equilíbrio é a solução para o seguinte 
sistema de equações: 

 
f Y IP

g Y IP
Y Y
IP IP

,

,

*

*

b g
b g

=

=

RS|T|
⇔

=

=

RS|T|
0

0
 . 

2. Determinação das outras variáveis endógenas no modelo 

Para além de Y e IP, existem também no modelo as seguintes variáveis endógenas que ficaram 
"escondidas" pelo processo de obtenção da função de procura agregada: 

 D Q C I X IM Y T TR I z M L L L ix p, , , , , , , , , , , , , ,/d p d d d d e1 2  . 

Todos os valores de equilíbrio para estas variáveis podem ser obtidos através das equações que 
foram sendo eliminadas no processo de obtenção do equilíbrio global. Como exemplo, podemos obter o 
valor de equilíbrio para a taxa de juro real recorrendo a uma das duas equações de equilíbrio do mercado 
de bens e serviços ou do monetário, ou seja, será a solução para uma das equações: 

 f Y IP i i i ss
* * *, , ,c h = ⇔ = ∀ =0 1 2 

3. Informação adicional que se pode obter a partir do modelo 

A partir dos resultados de equilíbrio do modelo podemos, com recurso a alguma informação 
adicional, retirar informação para os valores de equilíbrio de algumas variáveis consideradas importantes 
no estudo da macroeconomia: 

 
Notação Variável A partir de com informação adicional sobre 
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u taxa de desemprego Y * relação entre Y e u; 
π  taxa de inflação (em t) IP* valor de IP em t - 1; 
pa  preço do título i*  valores de R  e π ; 

DE défice do estado G, T e Ig  valor TRx g/
275 e definição de DE; 

BP saldo da BONM276 X, IM e TRx p/  valores TRx g/  e BK277 e definição de 
BP. 

4. Alterações aos valores de equilíbrio: multiplicadores 

Antes de entrarmos no estudo dos efeitos multiplicadores, vamos antes definir alguns conceitos que 
se relacionam com simplificações que habitualmente se introduzem no modelo macroeconómico que 
estudámos, de forma a isolar um determinado fenómeno do conjunto de efeitos que são considerados 
secundários: 

• Economia Fechada: economia sem relações económicas com o exterior. No nosso caso, esta 
simplificação pode ser traduzida nos seguintes valores (nulos) para os parâmetros do modelo: 

 k X h n m= = = = = 0. 

• Economia sem Estado: economia em que o Estado não desempenha qualquer papel económico. No 
nosso caso, esta simplificação pode ser traduzida nos seguintes valores (nulos) para os parâmetros do 
modelo: 

 t G I= = =g 0. 

• Economia Apenas com Investimento Autónomo: economia em que as intenções de investimento 
privado não dependem da taxa de juro real. No nosso caso, esta simplificação pode ser traduzida no 
seguinte valor (nulo) para um dos parâmetros do modelo: 

 g = 0. 

• Economia de Depressão: economia em que o equilíbrio no mercado de trabalho se dá sempre para 
um único nível do índice de preços, para qualquer nível de produto inferior ao produto potencial 
tecnológico278. No nosso caso, esta simplificação pode ser traduzida no seguinte valor para IP: 

 IP IP Y Y= ∀ < . 

• Efeito Multiplicador da Variável Exógena A no Valor de Equilíbrio da Variável Endógena W: 
variação no valor de equilíbrio de W (que notaremos por W *), provocado por uma alteração 
infinitesimal no valor de A - medido em unidades de W por unidade de A. 

Este efeito corresponde, nada mais, nada menos, ao conceito de derivada parcial de W * em relação a 
A, ou seja: 

 Κ
W A

W
A* ,

*

=
∂
∂

 . 

Vamos, por último e a título de exemplo, apresentar de forma explícita o multiplicador que mais 
frequentemente aparece nos manuais introdutórios de macroeconomia. Para isso, vamos admitir todas as 
simplificações que atrás introduzimos, ou seja, vamos admitir que estamos a estudar uma economia: 

1. fechada; 
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2. sem Estado; 

3. onde apenas existe investimento autónomo; 

4. em depressão. 

• (Efeito) Multiplicador do Investimento Autónomo (no Valor de Equilíbrio do Produto): variação 
no valor de equilíbrio de Y (ou seja, Y *), provocado por uma alteração infinitesimal no valor de I  - 
medido como um número puro. 

Em primeiro lugar, note-se que o valor das intenções totais de investimento é um dado para o 
modelo, e o seu valor é igual ao do parâmetro f da função de investimento279, já que, devido às 
simplificações apresentadas, g e Ig  são nulos. Assim, este efeito corresponde, nada mais, nada menos, à 
derivada parcial de Y * em relação a I , ou seja: 

 Κ
Y I

Y
I b* ,

*

= =
−

∂
∂

1
1

 . 

Devido às propriedades que assumimos para a propensão marginal a consumir (o valor do 
parâmetro b, neste caso), podemos concluir que, no modelo em estudo e assumindo as simplificações 1 a 
4 acima descritas: 

 Κ
Y I* ,

> 1 , 

ou seja, um aumento infinitesimal nas intenções de investimento autónomo provoca um aumento mais 
que proporcional no valor do produto de equilíbrio. 

Deixa-se ao leitor o exercício teórico de dedução dos valores dos diversos multiplicadores e perante 
diferentes simplificações introduzidas no modelo. Poderá, assim, verificar a complexidade de resultados 
que se obtêm conforme se vai aproximando o modelo da realidade económica e, para além disso, observar 
que não é fácil a obtenção de resultados inequívocos que se apliquem a qualquer modelo e para quaisquer 
valores dos parâmetros considerados. 

Secção 1 - O Equilíbrio Global da Economia 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Determinar e interpretar o equilíbrio global da economia a partir das funções de procura e oferta 
agregadas. 

2. Determinar o valor das variáveis endógenas do modelo AS-AD correspondente à situação de 
equilíbrio global da economia. 

3. Representar graficamente, no espaço adequado, o equilíbrio global da economia. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

 Exercício 20.1.1. 

Suponhamos, adicionalmente, que um estudo feito sobre o mercado de trabalho da economia 
tratada nos exercícios 18.1.1., 18.1.2., 19.1.2. e 19.2.1., nos deu a seguinte informação (todos os valores 
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do produto estão medidos a preços constantes do mesmo ano base, utilizado nos exercícios anteriores e 
expressos em u.m.k./ano): 

• A NAIRU tem o valor de 6% . 

• A ligação entre o nível de emprego e o produto é dado pela expressão 

 Y = 6291,5 ⋅ v0,49    , 

para valores de v, o nível de emprego, expresso como um número puro, entre 0,92 e 0,99. 

• o produto potencial tecnologicamente determinado (ou seja, do ponto de vista da engenharia), 
depende apenas do nível de emprego e pode admitir-se que tem lugar para uma taxa de 
desemprego de 1,5%; 

• a curva AS, para situações de flexibilidade parcial dos preços, é dada pelas seguintes relações 
entre o índice de preços e o produto real: 

• para IP ∈ [1,56; 1,64] ⇒ Y - 10937,5⋅IP + 12256,5 = 0 ; 

• para IP ∈ [1,64; 1,81] ⇒ Y - 3533⋅IP 0,96 = 0 ; 

• para IP ≥  1,81  ⇒ Y é dado pelo produto potencial tecnologicamente determinado. 

A partir desta informação e dos resultados que obteve do estudo dos mercados monetário e de 
bens e serviços, nos exercícios referidos, responda às seguintes questões. 

a) Determine graficamente os valores de equilíbrio para o produto e índice de preços, nessa 
economia. 

b) Baseado no resultado gráfico, tente determinar matematicamente os mesmos valores de 
equilíbrio. 

c) Determine o valor de equilíbrio da taxa de juro real. 

d) Determine o par de equilíbrio (Y; IP), numa situação de flexibilidade total de preços. Explique, 
economicamente, a razão porque os valores dos pares de equilíbrio, conforme estamos na presença de 
flexibilidade parcial ou total dos preços, são diferentes e justifique, para este caso concreto, o sentido das 
diferenças que encontrou. 

Suponha que está a analisar a situação de equilíbrio com flexibilidade parcial de preços. 

e) Que pode dizer sobre a inflação que se verifica neste equilíbrio? 

f) Que pode dizer quanto à comparação entre os valores da taxa de desemprego e aquela que se 
verificaria se já tivesse decorrido um período suficiente para que todos os preços pudessem ser 
considerados flexíveis? 

g) Se lhe for dito que, em relação ao ano que serviu de base para a medição a preços constantes, os 
preços registados há um ano atrás nesta economia tinham subido 64%, poderia dizer algo mais sobre a 
taxa de inflação registada neste ano? 

Exercício 20.1.2. 

Dispõe da seguinte informação, sobre uma determinada economia, para o ano de 1996: 
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• equação de equilíbrio do mercado monetário: 
 M Y i IP− + ⋅ − ⋅ =( , . ) ;4000 0 5 10 000 0  

• intenções de consumo privado: 
 C Y= + ⋅400 0 75, ;  

• intenções de investimento privado: 

 I ip = − ⋅2500 11000. ;  

• relação macroeconómica entre produto real e taxa de desemprego: 

 Y ut= ⋅ −8020 1 4( ) ;  

• NAIRU: 7%. 

Em que o significado das várias variáveis é o seguinte (o ano-base para a determinação dos valores 
a preços constantes é 1994): 

M - Quantidade de moeda em circulação, milhões de u.m; 

Y - Produto real, milhões de u.m.k./ano; 

i - Taxa de juro, número absoluto/ano; 

IP - Índice de preços, número puro, (1994 = 1); 

C - Intenções de consumo privado, em volume, milhões de u.m.k./ano; 

Ip - Intenções de investimento privado, em volume, milhões de u.m.k./ano; 

u - Taxa de desemprego (número puro). 

a) Numa situação de equilíbrio com flexibilidade total de preços, o Banco Central desse país 
controla a oferta de moeda, de modo que a moeda total em circulação seja de 7540 milhões de u.m. Se 
a isto estiver associado um valor de 1,30 do índice de preços, determine nessa situação de equilíbrio 
quais são as intenções de investimento privado, medidas a preços correntes, explicitando e justificando 
o seu raciocínio. 

b) Suponha agora que o Banco Central decide proceder a uma alteração da política monetária, 
através de um aumento da quantidade de moeda oferecida e passando assim a oferecer uma quantidade 
de moeda total de 8100 milhões de u.m. Se os dados de que dispõe lhe permitem determinar, após esta 
alteração da política monetária, o valor das intenções de consumo privado (a preços constantes e a 
preços correntes), determine-os, explicando o raciocínio que lhe permitiu obtê-los. Se, pelo contrário, 
acha que não dispõe dos dados suficientes, indique qual a informação adicional de que necessitaria e, 
justificando, como a utilizaria para calcular essas intenções. 

Exercícios resolvidos 

Exercício 20.1.3. 

Numa dada economia, a construção de um modelo macroeconómico de curto prazo (do tipo que 
temos estudado) para o ano de 1996 e tomando 1992 como ano-base para exprimir os valores a preços 
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constantes, deu origem às seguintes expressões que representam, respectivamente, as equações de 
equilíbrio do mercado de bens e serviços e a curva da procura agregada: 

• mercado de bens e serviços :  4760 0 61 0 25 10 000 0− ⋅ +
⋅

− ⋅ =, , . ;Y Y
IP

i  

• procura agregada:    Y
IP IP

⋅ −F
HG

I
KJ − − =2 64 1 7000 12 040 0, . ,  

em que Y representa o produto medido a preços do ano-base/ano, IP o deflator do produto e i a taxa de 
juro real expressa em número puro/ano. 

Sabendo que os preços internos de equilíbrio aumentaram 20 % entre 1992 e 1996, pode deter-
minar o valor da taxa de juro real que corresponde à situação de equilíbrio macroeconómico global em 
1996? Se acha que sim, determine-a, apresentando e justificando os seus cálculos. Se acha que não, 
indique a informação adicional de que necessitaria e como a utilizaria para obter a taxa de juro real 
pedida. 

Solução  
A partir dos dados fornecidos no enunciado é possível determinar a taxa de juro real que 

corresponde à situação de equilíbrio macroeconómico global. De facto, se sabemos que os preços 
internos de equilíbrio aumentaram de 20% entre 1992 e 1996, essa informação dá-nos o valor do índice 
de preços internos correspondente à situação de equilíbrio macroeconómico e, sabemos então que, para 
essa situação, IP = 1,20, pois se estamos a utilizar como ano base de preços constantes o ano de 1992, 
teremos necessariamente IP = 1 nesse ano. 

Conhecemos a expressão da curva da procura agregada e, embora desconhecendo a curva da oferta 
agregada, sabemos que a situação de equilíbrio macroeconómico global é determinada no ponto de 
intersecção destas duas curvas. O produto de equilíbrio global pode então determinar-se a partir da 
expressão da curva da procura agregada, pois corresponde necessariamente também a um ponto desta 
curva para aquele nível de preços IP = 1,20. Então, substituindo nesta expressão IP pelo seu valor de 
equilíbrio, obtemos o valor de Y de equilíbrio: 

 Y. ,
, ,

.2 64 1
1 20

7000
1 20

12 040 0−F
HG

I
KJ − − =   , 

de onde se obtém Y = 9893,3 u.m.k./ano. 

Podemos obter a taxa de juro real de equilíbrio na situação de equilíbrio macroeconómico global 
que estamos a analisar se tivermos em consideração que, nesta situação, existe equilíbrio simultâneo nos 
mercados de bens e serviços, monetário e de trabalho. Então esta taxa de juro real pode obter-se a partir 
da equação que dá o equilíbrio no mercado de bens e serviços (ou, alternativamente, se dela 
dispuséssemos, da equação de equilíbrio do mercado monetário), para os valores de Y e de IP de 
equilíbrio já determinados. Substituindo estes valores nessa equação: 

 4760 0 61 9893 3 0 25 9893 3
1 20

10 000 0− × +
×

− =, , , ,
,

. ,i  

obtém-se o valor de equilíbrio da taxa de juro real, i = 0,0786/ano. 
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Exercício 20.1.4. 

"Numa economia fechada, isto é, sem relações económicas com o exterior, os valores de equilíbrio 
dessa economia não dependem do índice de preços interno IP. Ou, dito de outra forma, se o trio (Y0 ,i0 , 
IP0) é um trio de equilíbrio, também o é o trio (Y0, i0, IP1), em que Y representa o produto medido a 
preços constantes e i representa a taxa de juro real." 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada nada 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

Solução  
Há várias maneiras de ver que a afirmação apresentada está incorrecta. A mais simples é 

provavelmente ver o que se passa no equilíbrio do mercado monetário, equilíbrio esse que é requerido 
para que a economia, no seu todo, esteja em equilíbrio. 

Vejamos o que se passa no mercado monetário (e vamos admitir neste exemplo que IP IP1 0> ): o 
aumento de IP não afecta, ceteris paribus, as intenções de procura de liquidez nem as intenções de 
oferta de moeda. No entanto, para um IP mais elevado, a procura de moeda torna-se superior à oferta 
pelo que, para restabelecer o equilíbrio será necessário que a taxa de juro de equilíbrio aumente ou que 
o produto de equilíbrio diminua de forma a fazer com que a procura de moeda volte ao seu valor inicial. 
Assim, o novo trio Y i IP0 0 1; ;b g  não é de equilíbrio global da economia pois Y i0 0,  ou mesmo os dois 
valores, não são compatíveis com o equilíbrio do mercado monetário. 

A frase apresentada provavelmente indicia uma confusão entre o equilíbrio do mercado de bens e 
serviços numa economia fechada (no qual o equilíbrio não é afectado pelo índice de preços interno) e o 
equilíbrio da totalidade da economia, que naturalmente não se pode limitar a analisar o que se passa nesse 
mercado de bens e serviços, mas tem também de se preocupar com o que se passa nos outros mercados. 

Assim a afirmação apresentada está incorrecta: mesmo numa economia fechada, os valores de 
equilíbrio do produto e da taxa de juro variam quando varia o índice de preços interno. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 20.1.5. 

"Numa situação de equilíbrio, um aumento da massa monetária decidida pelo Banco Central de 
uma dada economia não tem efeitos sobre o valor, a preços constantes, do consumo dos particulares, uma 
vez que se trata de uma variável que apenas entra no mercado monetário e não no mercado de bens e 
serviços." 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido. 
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Exercício 20.1.6. 

"Para a determinação da situação de equilíbrio da economia, interessa apenas a despesa total do 
Estado na aquisição de bens e serviços, quer se trate de bens duradouros ou não duradouros, e não 
interessa o modo como essa despesa se distribui em Consumo Colectivo e em Investimento Público. Ou, 
dito de outra forma, um aumento das intenções de Consumo Colectivo compensado por uma diminuição 
de igual montante das intenções de Investimento Público não altera o equilíbrio global da economia." 

Verifique se a frase apresentada é correcta, incorrecta, ou se a informação apresentada não 
permite concluir sobre a validade da afirmação. Na sua resposta procure apresentar, de forma 
sistematizada, o raciocínio e a justificação explicitando, quando necessário, as hipóteses de que se 
tenha servido para a sua resposta. 

 

Secção 2 - Alterações aos valores de equilíbrio : multiplicadores 

Objectivos 

No final desta secção o leitor deverá ser capaz de: 

1. Compreender o conceito de efeito multiplicador de uma variável exógena no valor de equilíbrio 
de uma variável endógena, no quadro das hipóteses simplificadoras introduzidas no modelo AS-AD. 

2. Compreender os diferentes exemplos de multiplicadores conforme as hipóteses consideradas 
sobre a natureza da economia em análise. 

3. Determinar matematicamente o valor dos multiplicadores a partir de informação económica 
fornecida sobre o modelo macroeconómico simplificado. 

Exercícios de acompanhamento da matéria 

  

Exercício 20.2.1. 

Retomemos os resultados dos exercícios 18.1.1., 18.1.2. e 19.1.2. Considere adicionalmente que 
quer determinar o multiplicador do produto em relação ao investimento autónomo e que para isso vai 
admitir as seguintes hipóteses simplificadoras: 

• a curva AS (da oferta agregada) é horizontal para o valor de IP = 1,63 na zona economicamente 
relevante para o cálculo do multiplicador; 

• o investimento não depende da taxa de juro. O seu valor medido a preços constantes do ano base 
é de 1422 u.m./ano; 

• são ignoradas as consequências das variações de competitividade; 

Tendo presentes estas hipóteses, responda às seguintes questões: 

a) Indique, numa primeira abordagem e sem proceder ainda a qualquer cálculo, qual a informação 
económica que necessitaria para calcular o valor do multiplicador acima referido. 
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b) Calcule o valor máximo que o multiplicador poderia ter, se a economia fosse fechada e o Estado 
não existisse enquanto agente económico. Justifique os cálculos que fizer. 

c) Determine a variação proporcional que obtém no valor desse multiplicador ao considerar o 
efeito da abertura da economia (mas não considerando ainda a existência do Estado). 

d) Determine agora a mesma variação proporcional considerando a existência de Estado, mas 
numa economia fechada. 

e) Determine finalmente, o valor do multiplicador no caso mais geral (economia aberta e com 
Estado). 

f) Explique porque é que, para esta análise, não foi necessária a introdução do comportamento dos 
agentes em relação à detenção de moeda. 

g) Considere a seguinte afirmação: "A terceira simplificação acima introduzida é, para este efeito, 
supérflua pois é-nos dito que a curva da oferta agregada é horizontal, e assim, para os valores de 
equilíbrio global da economia, não necessitamos de ter em conta as variações de competitividade". 
Discuta a sua validade, justificando os seus argumentos. 

Exercício 20.2.2. 

A economia de Gesi é uma economia fechada e em que nem o investimento privado, nem o 
investimento público dependem da taxa de juro real. Na zona em que se estabelece o equilíbrio global da 
economia para 1996, a curva da oferta agregada é horizontal registando-se um valor de 1,40 para o 
índice de preços (com base em 1990). Três das equações de comportamento para o mercado de bens e 
serviços são dadas por: 

 C Yd= + ⋅432 0 93, ;  

 I =800  pars/ano ; 

 G = 720 pars/ano; 

em que C representa o consumo privado, I o investimento total (privado mais público), Yd é o valor do 
rendimento disponível e G o consumo colectivo. Estas quatro variáveis são medidas a preços constantes 
de 1990 e pars é o nome da moeda de Gesi. 

Sabe-se ainda que a carga fiscal líquida (ou, o que é o mesmo, a taxa média de imposição directa 
líquida) pode ser considerada como uma constante. 

Será possível calcular o valor da carga fiscal líquida em 1996 de forma a que o equilíbrio global 
da economia se estabeleça aos níveis Y = 7625 pars/ano e IP = 1,40, em que Y representa o produto 
medido a preços constantes e IP representa o índice de preços do PIB referente ao ano base de 1990? Se 
acha que sim, faça-o justificando todos os seus passos e cálculos. Se acha que não, diga de que 
informação adicional necessitaria para o fazer e como a utilizaria para determinar o que lhe é pedido. 
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Exercício resolvido 

Exercício 20.2.3. 

Considere uma economia, fechada, na qual a curva AS da oferta agregada é horizontal e onde as 
intenções de investimento, quer público quer privado, não são influenciadas pela taxa de juro. 
Dispõe ainda da seguinte informação: 

• a propensão marginal ao consumo é de 0,75; 

• quando o rendimento total (não o rendimento disponível) é de 7200 u.m.k./ano, as intenções de 
consumo privado são de 5600 u.m.k./ano; 

• as intenções de consumo colectivo são de 1000 u.m.k./ano; 

• a carga fiscal líquida é de 10%; 

• da análise do modelo explicativo do funcionamento global da economia, deduz-se que o 
equilíbrio macroeconómico se estabelece para o nível de produto real de 8500 u.m.k./ano e para o 
valor do índice de preços de 1,3; 

• o investimento público corresponde a 1/3 do investimento total. 

Admita que, por razões não explicadas pelo modelo, o investimento público aumenta, a partir do 
seu valor inicial, para um valor que lhe é superior em 130 u.m.k./ano. Acha que pode determinar o novo 
valor do produto de equilíbrio no modelo a preços correntes? Se acha que pode, determine-o, 
apresentando e justificando os seus cálculos. Se, pelo contrário acha que não pode, indique qual a 
informação adicional de que necessitaria e, justificando, como a utilizaria para obter o que lhe é pedido. 

Solução  
Reparemos que estamos nas condições em que podemos aplicar o que se aprendeu sobre o 

multiplicador: 

• a curva da oferta agregada é horizontal; 

• o investimento não depende da taxa de juro; 

• sendo a economia fechada, não há lugar a problemas de variação de competitividade. 

Mas, sendo assim, a relação entre a variação do produto de equilíbrio e a variação do investimento 
é dada por: 

 ∆
∆

Y
I

KY I= , ,  

em que Y é o produto (medido a preços constantes), I é o investimento (medido igualmente a preços 
constantes), ∆ é o operador diferença, e KY,I é o multiplicador do produto em relação ao investimento (um 
número puro). 

Mas no nosso caso, economia fechada, sabemos da teoria que o valor do multiplicador é dado por: 

 K
b tY I, ( )

,=
− ⋅ −

1
1 1

 

em que b é a propensão marginal ao consumo e t é a carga fiscal líquida. 
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Podemos obter directamente dos dados que b = 0,75 e que t = 0,10. Substituindo na expressão do 
multiplicador, obtemos KY,I = 3,077. 

Mas isso significa que a variação do investimento de 130 u.m.k./ano (o que interessa é a variação 
deste investimento, sendo indiferente que esta variação resulte de uma alteração do investimento público, 
do investimento privado, ou de ambos) repercute-se numa variação do produto de 3,077 × 130 = 400 
u.m.k. /ano. 

A partir dos dados sabe-se que o produto inicial de equilíbrio era de 8500 u.m.k./ano. Com o 
aumento acima determinado, passa a ser de 8500 + 400 = 8900 u.m.k./ano. 

A pergunta requer, no entanto, o valor do produto de equilíbrio medido a preços correntes e o 
valor calculado atrás está medido a preços constantes. Para obtermos o que nos é pedido, temos de 
multiplicar o valor atrás determinado pelo índice de preços de equilíbrio. Sendo o valor deste índice 
necessariamente 1,3, ele será válido para qualquer ponto de equilíbrio, pois a curva da oferta agregada é 
horizontal. 

Temos assim que o novo valor de equilíbrio do produto, medido a preços correntes, e que 
denominaremos Ym é dado por: 

 Ym = 1,3 × 8900 = 11,570 u.m./ano. 

Exercícios de consolidação da matéria apreendida 

Exercício 20.2.4. 

Considere uma economia em que se admite que a curva da oferta agregada (AS), no ano em análise, 
é horizontal para o valor de IP = 1,3. Sabe adicionalmente que, para essa economia: 

• o Governo segue uma política de alteração da taxa de câmbio tal que se mantém a 
competitividade no mesmo nível daquela que se verificava no ano base; 

• a carga fiscal bruta é de 27% e a parte recebida, do Estado, pelo sector privado a título de 
subsídios, é de 13% do produto; 

• as exportações de bens e serviços corresponderam nesse ano a 35% do produto, enquanto que as 
importações de bens e serviços corresponderam a 43% do produto; 

• o valor de equilíbrio do produto real é de 13.000 u.m.k./ano e o valor do produto potencial é de 
16.000 u.m.k./ano; 

• a propensão marginal à poupança é 0,25; 

• o valor do investimento de equilíbrio é 1700 u.m.k./ano. 

a) Admita inicialmente que o valor do investimento não depende da taxa de juro. Este investimento 
permitirá que a economia se encontre a um nível de produto de equilíbrio de 13.800 u.m.k./ano? 
Justifique a sua resposta. 

b) Suponha que se prevê que o nível de preços internacionais suba de 16% no próximo ano. 
Calcule a alteração do índice de taxa de câmbio que permitiria que se mantivesse a competitividade, 
justificando Continue a considerar que a curva da oferta agregada, na zona economicamente relevante, é 
horizontal. 
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Exercício 20.2.5 

Discuta a validade da seguinte afirmação: "Quanto mais aberta é uma economia, maiores serão os 
efeitos recessivos, no sentido de uma quebra do valor de equilíbrio do produto, de variações negativas no 
valor do investimento autónomo". Apresente justificação para os argumentos que utilizar. 

 

Conceitos para revisão 

1. Dedução do equilíbrio global da economia a partir das funções de procura e oferta agregadas. 

2. Valores de equilíbrio das variáveis endógenas do modelo, para além de Y e IP. 

3. Hipóteses simplificadoras associadas ao estudo dos multiplicadores. 

4. Efeito multiplicador de uma variável exógena sobre o valor de equilíbrio de uma variável endógena. 

5. Efeito multiplicador do investimento autónomo no valor de equilíbrio do produto real. 
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Apêndice Matemático 

As notações de derivada 
A notação de derivada que usamos ao longo deste texto, nem sempre é a mais utilizada, 

nomeadamente na matemática do ensino secundário. Desta forma, e tomando o exemplo da função de 
custo total que definimos no capítulo 8, podemos fazer uma ponte entre a notação tradicional e a que é 
utilizada, em geral, na matemática do ensino superior. 

Para a função de custos de uma determinada empresa produtora do bem X temos a expressão 
matemática que a representa: 

 CT CT q= b g  
onde CT é o valor do custo total - expresso em u.m./u.t. -, CT(.) a função que o representa e q a 
quantidade produzida do bem X - expressa em u.f. X/u.t. 

Sabemos, no entanto, que podemos alterar a notação das variáveis sem que isso afecte os resultados 
matemáticos. Assim, vamos notar o custo total de produção por y (em vez de CT), a função que o 
representa por f(.) (em vez de CT(.)) e a quantidade produzida por x (em vez de q). Temos, então, uma 
expressão equivalente dada por: 

 y f x= b g  . 
Quando pretendemos calcular a variação no custo total que resulta de passarmos de uma quantidade 

produzida x0 , para uma outra x0  + h, temos que calcular o valor da função f(.) nesses dois pontos, ou 
seja, a variação pretendida é dada por: 

 f x h f x0 0+ −b g b g  , 
que denominaremos por ∆y0 . Esta variável, como é lógico, está medida nas mesmas unidades de y, ou 
seja, u.m./u.t. 

No entanto, estamos, muitas vezes, interessados em analisar não a variação absoluta do custo total, 
mas sim, como esta reage em relação à variação da quantidade produzida - medida em u.m./u.f. X. Para 
isso, devemos dividir o montante ∆y0  pela variação de x a que podemos chamar ∆x h0 = . Temos, então: 

 ∆
∆

∆
∆

y
x

f x h f x
h

f x x f x
x

0

0

0 0 0 0 0

0

=
+ −

=
+ −b g b g b g b g  . 

Já sabemos que, em geral, esta medida da sensibilidade dos custos a variações da produção assume 
valores diferentes consoante o valor de h.280 A utilização do cálculo infinitesimal, dentro das hipóteses 
que se supõem ser do conhecimento do leitor, permite ultrapassar este obstáculo calculando o limite deste 
quociente quando o valor de h é muito pequeno, ou seja, quando tende para zero. Chegamos assim, ao 
conceito de derivada num determinado ponto já do conhecimento do leitor e que assume várias notações 
equivalentes que são: 

 lim lim '
h x

f x h f x
h

f x x f x
x
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∆

∆
∆

 . 

 A partir deste conceito, e generalizando para um qualquer ponto, podemos obter o conceito de 
função derivada de f (.) e que é dada por: 
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f x h f x
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f x df
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x
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 , 

razão pela qual utilizámos, no capítulo 8, a notação 

 dCT
dq

qb g  , 

para a derivada da função de custo total, ou seja, o custo marginal. 

Nesta notação, funções derivadas de ordem superior são representadas da seguinte forma (exemplo 
para a segunda derivada): 

 f x d f
dx

x d y
dx

x' 'b g b g b g= =
2

2

2

2  . 

Uma definição heurística de derivada parcial 
Se as derivadas (totais) de funções do tipo f : |R |R→ , são matéria estudada nos programas de 

matemática do ensino secundário, as derivadas parciais não o são, na generalidade dos casos. Tomemos o 
caso da função de produção estudada nos capítulos 3 e 8. A sua representação matemática é dada por: 

 q f v v v vi n= 1 2, , ..., , ...,b g  
onde q representa a quantidade máxima de bem X que se pode produzir com uma dada combinação de 
factores - medida em u.f. X/u.t., f(.) a tecnologia de produção e vi  (com i = 1, ..., n) é a quantidade 
utilizada de factor Vi  na produção - medida em u.f. Vi /u.t. 

Quando pretendemos estudar o efeito de uma variação da quantidade utilizada de factor Vi  na 
produção máxima de bem X que se pode obter, mantendo constantes as utilizações dos outros factores, 
estamos a fazer uma análise semelhante à que fizemos para a derivada (total) da função de custo, mas 
agora numa função do tipo f : |R |Rn → . 

Para facilidade de transposição, vamos alterar a notação das variáveis, uma vez mais, de forma a 
que y represente a quantidade máxima de bem X que pode ser produzida com uma dada combinação de 
factores e xi  (com i = 1, ..., n) a quantidade utilizada de factor Vi  nessa produção. Temos então: 

 y f x x x xi n= 1 2, , ..., , ...,b g  . 
Ao fazermos a análise das consequências de uma alteração no valor da variável xi , passando de um 

valor x i0  para um de x i0  + ∆x i0  (em que ∆x i0  corresponde ao h da derivada total), mantendo constantes 
os valores de todas as outras variáveis ao seu nível inicial xoj  (com j ≠  i), estamos a realizar o que se 

designa em qualquer manual de Economia por análise ceteris paribus. Matematicamente, esta hipótese 
permite-nos tratar todas as outras variáveis x j  (com j ≠  i) como se de constantes se tratassem, já que os 

seus valores não registam qualquer variação no âmbito desta análise. 

• (1ª) Derivada Parcial da Função f(.) em Ordem a xi : variação no valor da função f(.) que decorre 
de uma variação infinitesimal no valor de xi , mantendo constantes os valores das outras variáveis 
explicativas. Matematicamente esta derivada parcial no ponto x x x xi n01 02 0 0, , ..., , ...,b g  é dada por: 
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 Generalizando para um qualquer ponto x x x xi n1 2, , ..., , ...,b g , obtemos a definição de função 
derivada parcial de f (.) que é dado por: 

∂ ∂
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 , 

razão pela qual utilizámos, no capítulo 8, a notação 

 ∂f
dv

v v v v
i

i n1 2, , ..., , ...,b g  , 

para a derivada parcial da função de produção em ordem a vi , ou seja, o a produtividade marginal do 
factor Vi  na produção do bem X. 

Em termos de cálculo, não existem grandes alterações em relação às regras de derivação para 
funções reais de variável real. Podemos apresentar alguns exemplos para funções de produção: 

Exemplo 1: uma função de produção linear com dois factores 

 q v v= + +5 3 41 2. .  

temos duas funções de derivada parcial que são dadas por 
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Exemplo 2: uma função de produção de Cobb-Douglas com dois factores 

 q v v= 7 1
0 3

2
0 7. ., ,  

temos duas funções derivada parcial que são dadas por 
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 . 

Refira-se ainda que, ao contrário do que acontece para as funções reais de variável real, para que se 
possa aplicar o adjectivo "diferenciável" a uma função f(.), não basta que exista uma das suas derivadas 
parciais, mas é necessário que existam todas; 

Nesta notação, funções de derivada parcial de ordem superior são representadas da seguinte forma 
(exemplo para a segunda derivada parcial em ordem a xi ): 

 ∂
∂

∂
∂

2

2 1 2

2

2 1 2
f

x
x x x x y

x
x x x x

i
i n

i
i n, , ..., , ..., , , ..., , ...,b g b g=  . 

Se, para efeitos da utilização no contexto deste livro de exercícios, as breves notas aqui 
apresentadas deverão ser suficientes para o leitor com uma formação matemática correspondente ao 
ensino secundário, não podemos deixar de aconselhar os mais interessados a consultarem bibliografia 
especializada sobre este assunto. 
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