
Pindyck & Rubinfeld, Capítulo 2, Oferta e Demanda :: REVISÃO 

1.  Suponha que um clima excepcionalmente quente ocasione um deslocamento 
para a direita da curva de demanda de sorvete.  Por que o preço de equilíbrio do 
sorvete aumentaria? 

Suponha que a curva de oferta se mantenha inalterada.  O clima 
excepcionalmente quente causa um deslocamento para a direita da 
curva de demanda, gerando, no curto prazo, um excesso de 
demanda ao preço vigente.  Os consumidores competirão entre si 
pelo sorvete, pressionando o preço para cima.  O preço do sorvete 
aumentará até que a quantidade demandada e a quantidade 
ofertada sejam iguais. 
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2.  Utilize as curvas de oferta e demanda para ilustrar de que forma cada um dos 
seguintes eventos afetaria o preço e a quantidade de manteiga comprada e 
vendida: 
a. Um aumento no preço da margarina. 

A maioria das pessoas considera a manteiga e a margarina bens 
substitutos.  Um aumento no preço da margarina causará um 
aumento no consumo de manteiga, deslocando a curva de demanda 
de manteiga para a direita, de D1 para D2 na Figura 2.2.a.  Esse 
deslocamento da demanda causará o aumento do preço de equilíbrio 
de P1 para P2 e da quantidade de equilíbrio de Q1 para Q2. 
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b. Um aumento no preço do leite. 
O leite é o principal ingrediente na fabricação da manteiga.  Um 
aumento no preço do leite elevará o custo de produção da manteiga, 
deslocando a curva de oferta de manteiga para a esquerda, de S1 
para S2 na Figura 2.2.b. Isso resultará em um preço de equilíbrio 
mais alto, P2, de modo a cobrir os custos mais elevados de produção, 
e a uma menor quantidade de equilíbrio, Q2. 
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Figura 2.2.b 

Observação: Dado que a manteiga é produzida a partir da gordura 
extraída do leite, a manteiga e o leite são, na verdade, produtos 
complementares. Levando em consideração tal relação, a resposta 



a essa questão será diferente. De fato, à medida que o preço do 
leite aumenta, a quantidade ofertada também aumenta. O 
aumento na quantidade ofertada de leite implica maior oferta de 
gordura para a produção de manteiga e, portanto, um 
deslocamento da curva de oferta de manteiga para a direita. 
Conseqüentemente, o preço da manteiga cai. 
 

c. Uma redução nos níveis de renda média. 
Suponha que a manteiga seja um bem normal.  Uma redução no 
nível de renda média causa um deslocamento da curva de demanda 
de manteiga de D1 para D2, causando a redução no preço de 
equilíbrio de P1 para P2, e na quantidade de equilíbrio de Q1 para 
Q2. Veja a Figura 2.2.c. 
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Figura 2.2.c 

3.  Suponha que um aumento de 3% no preço de sucrilhos cause uma redução de 
6% em sua quantidade demandada. Qual é a elasticidade da demanda de 
sucrilhos? 

A elasticidade da demanda é a variação percentual na quantidade 
demandada dividida pela variação percentual no preço.  A 
elasticidade da demanda de sucrilhos é −

+
= −

6
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2 , que é maior (em 
valor absoluto) que -1,0 e, portanto, implica uma curva de demanda 
elástica. 

4.  Por que as elasticidades de longo prazo da demanda são diferentes das 
elasticidades de curto prazo? Considere duas mercadorias: toalhas de papel e 
televisores.  Qual das duas é um bem durável? Você esperaria que a elasticidade-



preço da demanda de toalhas de papel fosse maior a curto ou a longo prazo? Por 
quê? Como deveria ser a elasticidade-preço da demanda de televisores? 

A diferença entre as elasticidades de curto e longo prazo de um bem 
é explicada pela velocidade com que os consumidores reagem a 
mudanças no preço e pelo número de bens substitutos disponíveis.  
O aumento no preço das toalhas de papel, um bem não-durável, 
levaria a uma reação pouco significativa dos consumidores no curto 
prazo.  No longo prazo, porém, a demanda de toalhas de papel seria 
mais elástica, devido à entrada no mercado de novos produtos 
substitutos (tais como esponjas e toalhas de cozinha).  Por sua vez, 
o aumento no preço dos televisores, um bem durável, poderia levar 
a mudanças substanciais no curto prazo.  Por exemplo, o efeito 
inicial do aumento no preço dos televisores poderia ser o adiamento 
das compras de novos aparelhos. Mais cedo ou mais arde, porém, os 
consumidores trocarão seus televisores antigos por aparelhos mais 
novos e modernos; logo, a demanda pelo bem durável deve ser mais 
elástica no longo prazo. 

5.  Explique por que, no caso de muitas mercadorias, a elasticidade-preço de 
longo prazo da oferta é maior do que a elasticidade de curto prazo. 

A elasticidade da oferta é a variação percentual na quantidade 
ofertada dividida pela variação percentual no preço.  Um aumento 
no preço leva à elevação da quantidade ofertada pelas empresas.  
Em certos mercados, algumas empresas são capazes de reagir 
rapidamente, e com custos baixos, a mudanças no preço; outras 
empresas, porém, não conseguem reagir com a mesma rapidez, 
devido a restrições de capacidade produtiva no curto prazo. As 
empresas com restrição de capacidade no curto prazo apresentam 
elasticidade da oferta mais baixa que as demais; entretanto, no 
longo prazo, todas as empresas conseguem aumentar sua produção, 
de modo que a elasticidade agregada de longo prazo tende a ser 
maior que n curto prazo. 

6.  Suponha que o governo regulamente os preços da carne bovina e do frango, 
tornando-os mais baixos do que seus respectivos níveis de equilíbrio de mercado.  
Explique por que ocorreria escassez dessas mercadorias e quais os fatores que 
determinarão a magnitude dessa escassez.  O que deverá ocorrer com o preço da 
carne de porco?  Explique resumidamente. 

Quando o preço de um bem é fixado abaixo do nível de equilíbrio, a 
quantidade que as empresas estão dispostas a ofertar é menor do 
que a quantidade que os consumidores desejam adquirir.  A 
magnitude do excesso de demanda depende das elasticidades 
relativas da demanda e da oferta.  Se, por exemplo, ambas a oferta 
e a demanda são elásticas, a escassez é maior do que no caso de 



ambas serem inelásticas.  Dentre os fatores que determinam tais 
elasticidades e, portanto, influenciam o excesso de demanda, cabe 
destacar a disposição dos consumidores a comer menos carne e a 
capacidade dos agricultores de mudar a quantidade produzida. 
O racionamento é comum em situações caracterizadas por excesso 
de demanda, nas quais alguns consumidores não conseguem 
adquirir as quantidades desejadas. Os consumidores com demanda 
insatisfeita tentarão adquirir produtos substitutos, aumentando a 
demanda e os preços de tais produtos.  Assim, face à fixação dos 
preços da carne bovina e do frango abaixo do nível de equilíbrio, o 
preço da carne de porco deve aumentar. 

7.  Durante uma discussão sobre anuidades, uma funcionária da universidade 
argumenta que a demanda por vagas é completamente inelástica ao preço. Como 
prova disso, ela afirma que, embora a universidade tenha duplicado o valor das 
anuidades (em termos reais) nos últimos 15 anos, não houve redução nem no 
número, nem na qualidade dos estudantes que vêm se candidatando às vagas. 
Você aceitaria essa argumentação? Explique de forma resumida. (Sugestão: a 
funcionária faz uma afirmação a respeito da demanda por vagas, mas ela 
realmente está observando uma curva de demanda? O que mais poderia estar 
ocorrendo?) 

Se a demanda é constante, a empresa individual (a universidade) 
pode  determinar o formato da curva de demanda com que se 
defronta através de aumento de preço e análise das variações na 
quantidade vendida.   A funcionária da universidade não está 
observando uma curva de demanda inteira, mas apenas o preço e a 
quantidade de equilíbrio nos últimos 15 anos.  Se a demanda se 
desloca para cima, à medida que também a oferta se desloca para 
cima, a demanda poderia assumir qualquer valor.  (Veja a Figura 
2.7, por exemplo.)  A demanda poderia estar se deslocando para 
cima pelo fato de que o valor do ensino universitário aumentou e os 
estudantes estão desejando pagar um preço alto por cada vaga.  
Seria necessária uma pesquisa de mercado mais extensa para se 
concluir que a demanda é completamente inelástica ao preço. 
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Figura 2.7 

 
8.  Utilize os deslocamentos das curvas de oferta e demanda para ilustrar os 
efeitos dos eventos a seguir ocorridos no mercado de maçãs.  Esclareça qual a 
direção da modificação ocorrida tanto no preço como na quantidade vendida. 
a. Os cientistas descobrem que comer uma maçã por dia, de fato, evita 

doenças. 
As pessoas demandarão mais maçãs, levando a um deslocamento 
para a direita da  curva de demanda.  O preço de equilíbrio das 
maçãs aumentará, assim como a quantidade de equilíbrio. 

b. O preço das laranjas triplica. 
Dado que as laranjas são substitutos prováveis para as maçãs, a 
curva de demanda de maçãs se deslocará para a direita.  O preço de 
equilíbrio das maçãs aumentará, assim como a quantidade de 
equilíbrio.  

c. A seca reduz a colheita de maçãs a um terço da quantidade normal. 
A curva de oferta de maçãs se deslocará para a esquerda, fazendo 
com que o preço de equilíbrio aumente e a quantidade de equilíbrio 
diminua. 

d. Milhares de estudantes universitários abandonam os estudos para se 
tornarem colhedores de maçãs. 
O aumento da oferta de colhedores de maçãs levará a uma 
diminuição no custo de colocar maças no mercado.  Esse custo mais 
baixo tem como conseqüência um deslocamento para a direita da 
curva de oferta de maçãs, causando uma queda no preço de 
equilíbrio e um aumento na quantidade de equilíbrio. 



e. Milhares de estudantes universitários abandonam os estudos para se 
tornarem plantadores de maçãs. 
Haveria um deslocamento da curva de oferta de maçãs para a 
direita, levando a uma diminuição do preço de equilíbrio  a um 
aumento da quantidade de equilíbrio. 

9.  Suponha que curva de demanda de um produto seja dada por Q=10-2P+Ps, 
onde P é o preço do produto e Ps é o preço de um bem substituto.  O preço do bem 
substituto é $2,00.   

(a)  Suponha P=$1,00.  Qual é a  elasticidade-preço da demanda?  Qual é a 
elasticidade cruzada da demanda? 

Primeiro, é preciso calcular a quantidade demandada ao preço de 
$1,00.  

 Q=10-2(1)+2=10.  

 Elasticidade-preço da demanda = 2,0
10
2)2(

10
1

−=−=−=
∆
∆
P
Q

Q
P . 

Elasticidade cruzada da demanda = 2,0)1(
10
2

==
∆
∆

S

S

P
Q

Q
P . 

(b)  Suponha que o preço do bem, P, aumente para $2,00.  Agora, qual seria a 
elasticidade-preço da demanda, e qual seria a elasticidade cruzada da demanda? 

Primeiro, é preciso calcular a quantidade demandada ao preço de 
$2,00:   

Q=10-2(2)+2=8. 

Elasticidade-preço da demanda = 5,0
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10. Suponha que, em vez da redução na demanda suposta no Exemplo 2.7, um 
aumento no custo da produção de cobre leve a curva de oferta a se deslocar para 
a esquerda em 40%.  O que ocorrerá com o preço do cobre? 

Se a curva de oferta se desloca para a esquerda em 40%, então, a 
nova quantidade ofertada será 60% da quantidade ofertada 



original, a qualquer preço.  Por conseguinte, a nova curva de oferta 
é 

Q’ = 0,6(-4,5+16P) = -2,7+9,6P.  Para calcular o novo preço de 
equilíbrio do cobre, considere a nova oferta igual a demanda, tal 
que -2,7+9,6P=13,5-8P.  Resolvendo para o preço: P= $0,92 por libra 
para o novo preço de equilíbrio. 

11.  Suponha que a demanda por gás natural seja perfeitamente inelástica.  
Qual será o efeito, se houver algum, do controle de preços do gás natural? 

Se a demanda por gás natural for perfeitamente inelástica, então, a curva de 
demanda será vertical. Os consumidores irão demandar uma determinada 
quantidade e pagarão qualquer preço por ela.  Neste caso, um controle de preços 
não terá efeito sobre a quantidade demandada. 


