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Ementa: Teoria da Firma: Produção à Curto e Longo Prazo; Escolha ótima da firma; Custos 
de Produção; Derivação teórica da curva de oferta; Oferta Individual e de mercado; Análise 
de Mercados Competitivos; Mercado de Fatores de Produção; Poder de Mercado; 
Monopólio; Concorrência Monopolística; Oligopólio; Política Econômica em Mercados 
Concorrenciais e concentrados: Impostos e Subsídios.  

  

  

Objetivos Específicos: Dando sequência ao estudo da teoria microeconômica iniciado na 
disciplina “Teoria Microeconômica I”, a disciplina apresenta dois objetivos complementares: 

1) Estudar a firma, buscando analisar as questões de produção e custos de produção;  
compreender a teoria acerca de lucro e sua maximização; compreender a dinâmica 
da curva de oferta e do excedente do produtor; buscando construir uma abordagem 
teórica sobre o tema. Lembrando que esta é apenas a primeira abordagem sobre a 
empresa que o estudante estudará no curso de Economia. 

2) Analisar mais profundamente as questões de assimetria e poder de mercado, a 
partir de estudo comparativo das diferentes estruturas de mercado: concorrência 
perfeita, monopólio, oligopólio e concorrência monopolística. 

  

Conteúdo Programático: 

  
1- Produção e Custos  
1.1- A tecnologia da produção e Isoquantas  
1.2- A função de Produção de Cobb-Douglas  
1.3- Produção com Insumos fixos, variáveis e retornos de escala  
1.4- Minimizando custos: Multiplicador de Lagrange  
1.5- Custos no Curto e no Longo Prazo  
 

2- A maximização dos lucros e a curva de oferta  
2.1- Maximização de lucros, custo marginal e receita marginal  
2.2- A produção ótima no curto prazo  
2.3- A curva de oferta da firma competitiva  
2.4- A curva de oferta do mercado no curto prazo e da indústria no longo prazo  
2.5- O excedente do produtor  
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3- Os Mercados em Concorrência Perfeita  
3.1- As decisões de produção sob concorrência perfeita  
3.2- O equilíbrio da firma sob concorrência perfeita no curto e longo prazo  
3.3- A oferta da firma e do mercado sob concorrência perfeita  
 
4- Poder de Mercado: Monopólio  
4.1- As decisões de produção e o equilíbrio da firma sob monopólio 
4.2- Poder de Monopólio e suas fontes 
4.3- Monopólio e Bem-estar  
 
5- Concorrência Monopolística  
5.1- Os determinantes da Concorrência Monopolística  
5.2- O equilíbrio da firma sob Concorrência Monopolística  
 
6- Oligopólio  
6.1- Equilíbrio no Mercado Monopolístico: os modelos de Cournot e Bertrand  
6.2- Os modelos de Stackelberg  
6.3- Cartéis  
 
7- Política Econômica em Mercados Concorrenciais e Concentrados  
7.1- Impostos e Subsídios  
 

 

Metodologia: 
As aulas ocorrerão sempre às segundas e quartas-feiras, nos horários tradicionais, de forma 
presencial. Em situações especiais, poderão ser combinadas, com antecedência, aulas on line 
com os alunos. As aulas serão expositivas. 
 
Serão também disponibilizados exercícios de provas como Enade e Anpec, que estarão 
disponíveis para cópia dos alunos e/ou no Classroom (Google) da disciplina. 
 
Quando necessário, as referências bibliográficas serão disponibilizadas aos alunos, de forma a 
ser combinada. 
 
A plataforma on line utilizada para as atividades da disciplina será o G Suíte, com o uso de 
vários recursos, principalmente Google Classroom e, ser for necessário, o Google Meet. 
 

Critérios/Processo de Avaliação da Aprendizagem: 
1) A nota do semestre resultará da média aritmética de duas avaliações parciais, em sala de 
aula, com mesmo peso.  
 
2) Nas avaliações parciais e na prova final, serão cobrados todos os conteúdos dados em aula, 
e os constantes no Classroom. 
 
3) Todas as avaliações terão chave de correção exposta em aula, ou no Classroom, após 
ocorrerem. 
 
4) Estará dispensado da Avaliação Final o aluno que obtiver pelo menos nota 7,0 na média 
semestral. 
 
5) Avaliações de 2ª chamada somente serão efetuadas nos casos previstos no regulamento da 



UFES, e após consulta à coordenação do curso. 
 
6) A frequência mínima nas aulas da disciplina é de 75% de presenças em aula. Isso significa 
que alunos que faltarem 8 dias de aula ou mais estarão reprovados por freqüência insuficiente. 
 
Data da 1ª Avaliação:  
Data da 2ª Avaliação:  
Data da Avaliação Final: 
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2007.  
 
Cronograma: 

12/09/22 – Apresentação do Plano de Ensino da disciplina 
14/09/22 – A tecnologia da produção e Isoquantas  
19/09/22 – A função de Produção de Cobb-Douglas  
21/09/22 – A função de Produção de Cobb-Douglas  
26/09/22 – Produção com Insumos fixos, variáveis e retornos de escala  
28/09/22 – Minimizando custos: Multiplicador de Lagrange  
03/10/22 – Minimizando custos: Multiplicador de Lagrange  
05/10/22 – Custos no Curto e no Longo Prazo  
10/10/22 – Maximização de lucros, custo marginal e receita marginal  
12/10/22 – Maximização de lucros, custo marginal e receita marginal  
17/10/22 – Maximização de lucros, custo marginal e receita marginal  
19/10/22 – A produção ótima no curto prazo  
24/10/22 – A produção ótima no curto prazo  
26/10/22 – A curva de oferta da firma competitiva  
31/10/22 – A curva de oferta do mercado no curto prazo e da indústria no longo prazo  
02/11/22 - Feriado Finados 
07/11/22 – A curva de oferta do mercado no curto prazo e da indústria no longo prazo  
09/11/22 – O excedente do produtor  



14/11/22 – O excedente do produtor  
16/11/22 – As decisões de produção sob concorrência perfeita 
21/11/22 – As decisões de produção sob concorrência perfeita 
23/11/22 – As decisões de produção sob concorrência perfeita  
28/11/22 – O equilíbrio da firma sob concorrência perfeita no curto e longo prazo  
30/11/22 – A oferta da firma e do mercado sob concorrência perfeita  
05/12/22 – As decisões de produção e o equilíbrio da firma sob monopólio  
07/12/22 – Poder de Monopólio e suas fontes  
12/12/22 – Monopólio e Bem-estar  
14/12/22 – Os determinantes da Concorrência Monopolística  
19/12/22 – O equilíbrio da firma sob Concorrência Monopolística  
21/12/22 – Equilíbrio no Mercado Monopolístico: os modelos de Cournot e Bertrand  
23/01/23 – Os modelos de Stackelberg  
25/01/23 – Cartéis  
30/01/23 – Impostos e Subsídios  
 
Total: 32 dias letivos 

 


