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INTRODUÇÃO
Também chamada de Teoria Geral dos Preços, analisa a

formação de preços no mercado, ou seja, como a empresa e o
consumidor interagem e decidem qual o preço e a quantidade de um
determinado bem ou serviço em mercados específicos.

Microeconomia



A microeconomia estuda o funcionamento da oferta e da procura
na formação do preço no mercado, isto é, o preço sendo obtido pela
interação do conjunto dos consumidores com o conjunto de
empresas que fabricam um dado produto ou serviço.
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INTRODUÇÃO
Do ponto de vista da economia de empresas, onde se estuda uma

empresa específica, prevalece a visão contábil financeira na
formação do preço de venda de seu produto, baseada principalmente
nos custos de produção, enquanto na microeconomia prevalece a
visão do mercado.
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INTRODUÇÃO
O conceito de empresa possui 2 visões: a econômica e a jurídica.

Do ponto de vista econômico, empresas ou estabelecimento
comercial é a combinação pelo empresário, dos fatores de produção
(capital/matéria-prima/mão-de-obra/tecnologia) de modo
organizado para se obter o maior volume possível de produção, ou
de serviços, ao menor custo possível.
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INTRODUÇÃO
Na doutrina jurídica reconhece-se o estabelecimento como uma

universalidade de direito, incluindo-se na atividade econômica um
complexo de relações jurídicas entre o empresário e a empresa.
Os termos jurídicos: Empresa S/A e Empresa Ltda estão
fundamentados e descritos no Código Civil Brasileiro.
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O QUE? O que será produzido?
 Quanto será produzido de cada?
 Qual a ordem?

COMO? Quais são os processos?
 Quais recursos serão utlizados?
 Sob encomenda ou em escala?

P/ QUEM? Como será distribuído?
 Necessidade?
 Cliente final?
 Modelo/Renda?

NECESSIDADES
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LO 3 - All

 Decisões individuais ou depequenos grupos.
 Sociedade agrárias.
 Programas do governo.
 Define preços e avanço para o grupo
 Influência individual é limitada.
 Sindicatos.

 Compradores e Vendedoressinalizam o que querem e oquanto custa.
 Recursos são alocados de acordo com o item acima.

 Interação entre oferta e demandarespondem as três perguntasbásicas.

Planejamento Mercado
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Consumidores e empresas tem motivações diferentes:
 Consumidores desejam obter os melhores benefícios;
 Empresa desejam auferir maiores lucros;
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Mercado: relação entre pessoas que compram e vende algo.
 Os resultados são definidos pela interação entre consumidores
(demandantes) e empresas (ofertantes).
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O preço de Mercado é balanceado por duas forças:
 O custo de produção de uma ou mais unidades do bem;
 Valor agregado do bem aos consumidores.
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DEMANDA
A Curva de Demanda é uma reta descrescente que representa o
comportamento dos consumidores, onde eles:
 compram menos quando os preços estão mais altos; e
 compram mais quando os preços estão mais baixos.
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Bem de valor comprado de forma diferente
 Preço de Reserva: é o preço mais alto que um indivíduo está
disposto a pagar por um bem de consumo.
 Preço Mínimo: é o preço mais baixo que um indivíduo poderá
pagar por um bem de consumo.
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Consumidores compras mais em preços baixos e compram menos
em preços altos.

» O que acontece quando o preço sobe? 
» O que acontece quando o preço cai?
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Quando o preço sobe, os consumidores fazem a substituição
de um bem de valor por outro similar, visando manter a sua
importância face à sua necessidade (funcionalidade).
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A demanda reflete o Mercado inteiro e não apenas o
comportamento de um único consumidor.
 Preços baixos atraem mais consumidores para o Mercado;
 Preços baixos induzem consumidores a comprar mais.
 Preços altos fazem o consumidor desistir de comprar.
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LO 3 - 1
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OFERTA
Definição
É a quantidade de bens que as empresas oferecem ao Mercado
para cada preço praticado.
 Se o preço é maior que o custo de oportunidade, mais será 
ofertado ao Mercado.



OFERTA
Definição
O custo de oportunidade difere de acordo com o tipo de empresa:
 Tecnologia e Competências;
 Concorrência;
 Expectativas / Especulações
 Custos diversos (aluguéis, energia, matéria-prima).



OFERTA
Definição
A Curva de Oferta é uma reta crescente que representa o
comportamento das empresas, onde elas:
 Ofertam mais quando os preços estão mais altos; e
 Ofertam menos quando os preços estão mais baixos.
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