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Questões: 

 Como o conjunto orçamentário representa as 

escolhas pelas quais o consumidor pode pagar? 

 Como as curvas de indiferença representam as 

preferências do consumidor?  

 O que determina a alocação da renda do 

consumidor entre dois bens?   

 Como podemos usar a teoria da escolha do 

consumidor para estudar decisões de poupança ou 

trabalho? 
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Introdução 

 Um dos dez princípios da economia é:  as 

pessoas enfrentam tradeoffs. 

   

 Ao comprar mais de um bem, restará uma renda 

menor para adquirir outros bens. 

 Trabalhar mais gera mais renda e mais 

consumo, mas menos lazer.   

 Poupar menos gera mais consumo hoje, mas 

reduz o consumo no futuro.. 

 Vamos estudar um modelo para escolhas como 

essas.  
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O Conjunto Orçamentário: o que o 
consumidor pode adquirir 

 Exemplo: João gasta sua renda em dois bens: 

peixes e mangas.   

 Uma cesta de consumo é uma combinação 

particular desses bens: por exemplo, 40 peixes e 

300 mangas.  

 Restrição Orçamentária: limite sobre as cestas 

de consumo que o consumidor pode adquirir. 



Renda do João:  $1200 

Preços: PF = $4 por peixe, PM = $1 por manga. 

A. Se o João gastar toda a sua renda em peixe, 

quantos peixes poderá comprar? 

B. Se gastar tudo em mangas, quantas poderá 

comprar? 

C. Se comprar 100 peixes, poderá comprar 

quantas mangas? 

D. Represente graficamente as cestas de consumo 

dos itens A – C em um gráfico que representa a 

quantidade de peixes no eixo horizontal e de 

mangas no eixo vertical.  

Restrição Orçamentária 
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A.  $1200/$4 

= 300 peixes 

B.  $1200/$1 

= 1200 

mangas 

C.  100 peixes 

custam 

$400; 

sobram 

$800 para 

800 mangas 

Restrição Orçamentária 

Qtde de 
Peixes 

Qtde de 
Mangas 

A 

B 

C 

D.  Restrição 

Orçamentária 

mostra as cestas 

que podem ser 

adquiridas. 
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Inclinação da Restrição Orçamentária 

Qtde de 
Peixes 

Qtde de 
Mangas 

D 

De C para D,  

redução = 

–200 mangas 

aumento =  

+50 peixes 

Inclinação = – 4 

É necessário abrir 

mão de 4 mangas 

para obter 1 peixe. 

C 
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Inclinação da Restrição Orçamentária 

A inclinação da restrição orçamentária é: 

 A taxa à qual João pode trocar mangas por 

peixes. 

 O custo de oportunidade do peixe em termos de 

mangas 

 O preço relativo do peixe: 

$

$
 

price of fish 4
4 mangos per fish

price of mangos 1



O que acontece com a restrição orçamentária do 

João se: 

A. A renda cai para $800. 

B. O preço da manga aumenta para PM = $2 

Restrição Orçamentária 
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Agora, João 

pode comprar: 

$800/$4 

= 200 peixes 

ou 

$800/$1 

= 800 mangas 

Ou qualquer 

combinação 

no caminho. 

Restrição Orçamentária 

Qtde de 
Peixes 

Qtde de 
Mangas 

Redução da renda: 

deslocamento paralelo 

para a esquerda da 

restrição orçamentária. 



João ainda 

pode comprar 

300 peixes.    

Mas só pode 

comprar até 

$1200/$2 =  

600 mangas. 

A inclinação é 

menor, pois o 

preço relativo 

do peixe é 

agora apenas 2 

mangas. 

Restrição Orçamentária 

Qtde de 
Peixe 

Qtde de 
Mangas 

O aumento de um 

preço muda a 

inclinação da reta 

orçamentária. 
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Preferência: o que o consumidor quer 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

Curva de 

Indiferença:   

mostra as cestas de 

consumo entre as 

quais o consumidor 

é indiferente. 

A, B, e todas as 

outras cestas em I1  

são igualmente boas 

para o João: ele é 

indiferente entre elas. 

 

 

I1 

Uma curva de 

indiferença do 

João 

B 

A 
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Quatro Propriedades das Curvas de 
Indiferença 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

 

 

Se a quantidade de 

peixe é reduzida, a 

quantidade de mangas 

deve aumentar para 

manter João indiferente. 

A 

One of Hurley’s 

indifference curves 

I1 

1. Curvas de 

indiferença têm 

inclinação negativa 

B 
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Quatro Propriedades das Curvas de 
Indiferença 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

João prefere qualquer cesta na 

curva I2 (como C) a qualquer 

uma em I1  (como A). E prefere 

qualquer uma em I1 (como A) a 

qualquer uma em I0  (como D). 

 

As propriedades 1 e 2 significam 

que João tem preferências 

monotônicas: prefere mais a 

menos. 

   

Algumas curvas de 

indiferença do 

João 

 

 

I1 

I2 

 

 

I0 

 

 

D 

2. CI’s mais altas são 

preferidas às mais 

baixas. 

C 

A 
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Quatro Propriedades das Curvas de 
Indiferença 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

 

 

Suponha que possam. 

Então B é preferível a C, 

pois B tem mais de 

ambos os bens. 

Mas João é indiferente 

entre B e C: 

É indiferente entre C e A 

(ambas estão em I4). 

É indiferente entre A e B 

(ambas estão em I1). 

Curvas de 

Indiferença 

I1 

3. CI’s não podem se 

cruzar. 

B 

C 

I4 

 

 
A 
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Quatro Propriedades das Curvas de 
Indiferença 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

João está disposto a abrir 

mão de mais mangas por 

peixe quando tem poucos 

peixes (A) do que quando 

tem muitos peixes (B).   

As curvas de indiferença 

são convexas. 

4. A inclinação da CI 

é decrescente ao 

longo do eixo 

horizontal. 

 

 

I1 

1 

1 

6 

2 

A 

B 
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A Taxa Marginal de Substituição 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

   

 

 

I1 

1 

1 

6 

2 

A 

B 

Taxa Marginal de  

Substituição (TMS):   

taxa à qual o consumidor está 

disposto a trocar um bem por 

outro. 

A TMS do João é a quantidade 

de mangas que ele pode trocar 

por um peixe, mantendo-se 

indiferente. 

A TMS diminui ao longo da CI 

para preferências convexas.  

TMS = inclinação 

da curva de 

indiferença 

TMS= 

TMS= 
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Um Caso Extremo: Substitutos Perfeitos 

Substitutos Perfeitos: a curva de 

indiferença é uma reta. A TMS é 

constante.   

Example:  notas de $10 e de $20. 

O consumidor sempre aceita trocar 

duas notas de $10 por uma de $20.  
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Outro Caso Extremo: Complementos Perfeitos 
Complementos Perfeitos: a curva de 

indiferença forma um ângulo reto. 

Exemplo: Sapato esquerdo, sapato 

direito 

{7 esquerdos, 5 direitos} 

é tão bom quanto 

{5 esquerdos, 5 direitos} 



Casos Intermediários:   

Substitutos ou Complementos Próximos 

Coca-

Cola 

Pepsi 

 

 

CI para 

substitutos 

próximos é 

pouco curvada. 

Salsicha 

Pão do 

cachorro

-quente 

CI para 

complemento

s próximos é 

muito 

curvada. 



THE THEORY OF CONSUMER CHOICE 20 

Otimização: o que o consumidor escolhe 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

 

 

1200 

600 

300 150 

A é o ótimo:   

o ponto na 

restrição 

orçamentária que 

toca a CI mais alta. 

João prefere B a 

A, mas não tem 

renda para 

comprar B. 

João pode comprar 

C e D, mas A está 

em uma CI mais 

alta. 

 

 

 

 

 
A 

C 

D 

B 

O ótimo é a 

cesta preferida 

entre aquelas 

que João pode 

comprar. 
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Otimização: o que o consumidor escolhe 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

 

 

1200 

600 

300 150 

No ótimo, a 

inclinação da CI é 

igual à inclinação 

da restrição 

orçamentária: 

TMS  =  PF/PM 
A 

Valor marginal 

do peixe (em 

termos de 

mangas) 

Preço do peixe 

(em termos de 

mangas) 

A otimização do 

consumidor é um 

exemplo de 

“pensar na 

margem.” 
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The Effects of an Increase in Income 

Qtde de 

Peixes 

Qtde de 

Mangas 

 

 

Um aumento da 

renda gera um 

deslocamento 

paralelo da 

restrição 

orçamentária para 

a direita. 

 

Se ambos os bens 

são normais, 

aumenta a 

demanda por 

ambos. 

A 

 

 
B 



 Um aumento na renda gera uma demanda 

maior por bens normais e uma demanda 

menor por bens inferiores. 

 Suponha que peixe seja um bem normal e 

manga seja um ben inferior.   

 Como fica o diagrama anterior?  

Bens Normais e Bens Inferiores 

23 



Bens Normais e Bens Inferiores 

24 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

 

 

Com mangas são 

um bem inferior, na 

nova escolha ótima 

(após o aumento 

da renda) terá 

menos mangas.   A 
 

 B 
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500 

350 

 

 

Efeitos de uma Mudança nos Preços 

Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

 

 

1200 

600 

300 150 600 

Escolha 

inicial 

ótima 
Nova 

escolha 

ótima 

Inicialmente: 

PF = $4 

PM = $1 

PF cai para $2: 

R.O. gira para for a. 

João compra mais 

peixe e menos 

manga. 
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Uma redução no preço do peixe tem dois efeitos 

sobre a escolha ótima de ambos os bens. 

 Efeito Renda 

Uma redução em PF aumenta o poder de compra 

do João, dada sua renda monetária, o que permite 

que compre mais mangas e mais peixes.   

 Efeito Substituição 

Uma redução em PF torna a manga mais cara em 

relação ao peixe, e João compra menos mangas e 

mais peixes..   

 O efeito líquido é ambíguo. 

Efeito Renda e Efeito Substituição 
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Efeito Renda e Efeito Substituição 

Escolha Inicial: A. 

PF diminui. 

Efeito 

Substituição: 

de A para B: mais 

peixes e menos 

mangas. 

Efeito Renda: 

de B para C:  

mais peixes e mais 

mangas. 
Qtde de 

Peixe 

Qtde de 

Mangas 

 

 
A 

B 

C 

In this example, 

the net effect 

on mangos is 

negative. 



O efeito substituição deve ser mais forte para 

bens complementares ou substitutos? 

 Desenhe curvas de indiferença para bens 

substitutos e para bens complementares.   

 Mostre em cada caso o efeito de uma mudança 

do preço relativo (mantendo o consumidor sobre 

a curva de indiferença original – ou seja, isolando 

o efeito substituição do efeito renda).   

Efeito Substituição 

28 



O efeito substituição é maior para bens substitutos, mesmo 

que a mudança de preço relativo seja a mesma. 

Efeito Substituição 

Qtde de 

Coca-Cola 

Qtde de 

Pepsi 

 

 

Salsicha 

Pão de 

cachorro-quente 

A 

B 

A 

B 



$2 

DPeixe 

Derivação da Curva de Demanda por Peixes 

350 Qtde de 

Peixes 

Qtde de 

Mangas 

 

 

Qtde de 

Peixe 

Preço do 

Peixe 

150 

A 

 

 

B 

150 

$4 

A 

350 

B 

30 

A:  Se PF = $4, há demanda por 150 peixes. 

B:  Se PF = $2, há demanda por 350 peixes. 
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Aplicação: Bens de Giffen 

 Todos os bens obedecem a leida demanda?   

 Suponha que os bens sejam batata e carne, e 

batata seja um bem inferior. 

 Se o preço da batata aumenta,  

 Efeito substituição: compra-se menos batata 

 Efeito renda: compra-se mais batata 

 Se efeito renda > efeito substituição,  

então batatas são um bem de Giffen: um bem 

com demanda crescente no preço. 



THE THEORY OF CONSUMER CHOICE 32 

Aplicação: Salário e Oferta de Trabalho 

Restrição Orçamentária 

 Representa o tradeoff entre consumo e lazer.   

 Depende de quanto tempo a pessoa tem para dividir 

entre trabalho e lazer (“renda” = 24 horas/dia).  

 O preço relativo de uma hora de lazer é o consumo 

que se poderia comprar com uma hora de trabalho. 

Curva de Indiferença 

 Cestas de consumo e lazer que geram um dado 

nível de satisfação. 
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Aplicação: Salário e Oferta de Trabalho 

No ótimo, a TMS 

entre consumo e 

lazer é igual ao 

salário. 



THE THEORY OF CONSUMER CHOICE 34 

Aplicação: Salário e Oferta de Trabalho 

Um aumento no salário tem dois efeitos sobre a 

oferta ótima de trabalho:.   

 Efeito substituição (ES): um salário maior torna o 

lazer mais caro em relação ao consumo. Escolhe-

se menos lazer: aumenta o número de horas de 

trabalho. 

 Efeito renda (ER): o salário maior permite comprar 

mais de ambos os bens – lazer e consumo. 

Escolhe-se mais lazer: diminui o número de horas 

de trabalho.  
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Aplicação: Salário e Oferta de Trabalho 

ES > ER Oferta de trabalho 

crescente no salário. 
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Aplicação: Salário e Oferta de Trabalho 

ES < ER Oferta de trabalho 

decrescente no salário. 
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O que acontece na prática? 

Há casos em que o efeito renda é bastante forte: 

 Nos últimos 100 anos, o progresso tecnológico 

aumentou a demanda por trabalho e os salários 

reais. 

 A semana de trabalho caiu de 6 para 5 dias.   

 Quando alguém ganha na loteria ou recebe uma 

herança, o salário fica inalterado – logo, não há 

efeito substituição.   
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Conclusão: como as pessoas tomam 

decisões? 
 Ninguém faz escolhas de consumo desenhando 

restrições orçamentárias e curvas de indiferença.   

 Ainda assim, tipicamente há um critério que norteia a 

escolha: maximizar satisfação dados os recursos.   

 A teoria apresentada busca representar esse processo 

de tomada de decisão, não descrevê-lo de forma 

realista.   

 A performance empírica é satisfatória em diversos 

contextos de interesse, e a teoria é usada como base 

para análise econômica avançada. 


