Respostas para questões do livro

Capítulo 1
QUESTÃO 1
R: bullets da seção 1.1

QUESTÃO 2
R: Mesmo se a lei permitisse, hoje elas não trabalhariam, ou muito poucas trabalhariam, pois em um país economicamente desenvolvido há opções muito melhores a sua disposição. É mais interessante, mesmo em termos
estritamente econômicos, mandar as crianças para as escolas do que para as fábricas.

QUESTÃO 3
R: Com maior proteção contra os danos dos acidentes, as pessoas poderiam correr mais, tornando mais provável a ocorrência de acidentes

QUESTÃO 4
R: Custos: ter que acordar cedo, ou precisar ir dormir mais tarde, dependendo do seu horário de aula; não
poder assistir TV no horário da aula; perder um seminário interessante na faculdade de letras que ocorre no
mesmo horário, etc. Benefícios: aprender economia; ouvir a piada nova do professor (se ela for boa).

QUESTÃO 5
R: Fumar em lugar fechado, ir de carro ao trabalho (poluindo e aumentando a poluição) ao invés de pegar o metro; cuspir na rua; ir a lugares fechados fortemente gripado; comprar um carro enorme que tem maior probabilidade de matar alguém em um eventual acidente; deixar a luz do escritório acesa, piorando a conta para todos; etc.

QUESTÃO 6
R: Para Neymar, habilidoso jogador, o custo de oportunidade de ir para a faculdade era deixar de ganhar milhões por ano no futebol, dada a dificuldade de conciliar essas duas atividades. Se a habilidade de Neymar com
a bola fosse similar a nossa, ele teria provavelmente ido estudar.
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QUESTÃO 7
R: Se as pessoas escolhem o melhor para si, o primeiro argumento não faz sentido. Ele se baseia na hipótese que as
pessoas estão escolhendo algo ruim para elas mesmas, mas será que isso é verdade? Os frequentadores do cassino
podem achar que a diversão compensa o custo. O segundo argumento se baseia na existência de uma externalidade
negativa. Nesses casos, de fato pode haver benefícios restringindo a possibilidade de cassinos operarem (porque
parte do custo de usar o cassino seria arcado por outras pessoas), ainda que não seja claro que proibir a operação
dos cassinos seja a melhor pedida – uma alternativa seria desestimular fortemente a direção sob o efeito do álcool.

Capitulo 2
QUESTÃO 1
R: Tem gente que gosta tanto de carro que prefere morar em uma casa ruim para poder comprar um carrão do ano

QUESTÃO 2
R: Aumento do preço dos carros para consumidores: efeito-substituição – cai consumo de carros (aumenta gasto com um substituto: o metro, por exemplo); efeito-renda – o aumento do preço reduz a renda das pessoas e,
portanto, leva a menor compra de carros (mesma direção do efeito substituição). Aumento do preço dos carros
para um produtor de carros: efeito-substituição – cai consumo de carros; efeito-renda: como o produtor está
mais rico, esse efeito agora vai na direção contrária a do efeito substituição.

QUESTÃO 3
R: Quando a renda cresce, as pessoas andam menos de ônibus (consomem menos viagens de ônibus) e andam
mais de carros.

QUESTÃO 4
R: Quando a renda cresce, as pessoas consomem mais refeições em restaurantes.

QUESTÃO 5
R: Se sobe o preço do corte de cabelo em todas as barbearias, quem usa cabelo curto dificilmente passa a usar
cabelo comprido -- a demanda por esse serviço é inelástica.
Mas se o corte sobe apenas em uma barbearia, o que ocorre não é que as pessoas que cortavam lá passam a
andar de cabelo comprido; elas simplesmente procuram outra.
Se aumenta o preço do guaraná, a demanda cai substancialmente, pois é fácil substituir Guaraná por outras
bebidas, como Coca-Cola ou Fanta.

QUESTÃO 6
a)
b)
c)
d)

a curva de demanda se desloca para cima.
essa curva não se altera.
essa curva se desloca para cima.
essa curva se desloca para baixo.
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QUESTÃO 7
R: a) se desloca para cima.
b) se desloca para baixo.
c) se desloca para cima.
d) se desloca para cima.

QUESTÃO 8
a) A um preço superior a $10, a demanda é nula. Ninguém compra, pois todos substituem esse bem pelo
importado.
b) Não afeta.
c) Para p<10, a demanda continua igual. Só que a demanda para em p=10, para p>10, a demanda é nula.

QUESTÃO 9
a)

b)
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c) Com C1=12 , o consumidor era devedor líquido (C1>R1) antes da alta do juro – o efeito renda associado à
alta do juro é, portanto, negativo (queda de C2). Como o efeito substituição é no sentido de aumentar C2,
o efeito final é ambíguo.
d) Nesse caso, o consumidor é inicialmente poupador líquido (C1<R1) – o efeito renda associado à alta do
juro é assim positivo. Como o efeito substituição é no sentido de aumentar C2, o efeito final é de aumento
de C2 e queda de C1.

Capitulo 3
QUESTÃO 1
R: Pizzarias que apenas entregam pizzas têm baixo custo fixo.

QUESTÃO 2
R: Custo fixo muito elevado

QUESTÃO 3
R: A receita marginal é menor do que o preço porque um aumento da quantidade vendida requer, na margem,
preços menores para todas as unidades que já eram vendidas. Ver seção 3.4

QUESTÃO 4
R: Ver seção 3.4

QUESTÃO 5
R: Não, pois se o lucro marginal é positivo, é possível aumentar o lucro total incrementando a quantidade.

QUESTÃO 6
R: Com p=20; a quantidade é um dado q. Receita = 20.q e lucro = 20.q-q.c. Aumento do preço para p=21 gera
queda nas unidades vendidas para 0,8.q. A receita é então = 21.0,8.q=16,8.q. Novo lucro = 16,8.q - 0,8q.c.
Assim, só vale a pena aumentar o preço se:
16,8.q - 0,8q.c > 20.q-q.c, ou seja,
0,2qc >3,2q, ou seja
c > 16
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QUESTÃO 7
R: Não há competição perfeita porque apesar de os livros serem idênticos, o serviço prestado é de qualidade
variável, alguns mais rápidos e confiáveis que outros.

QUESTÃO 8
R: Os preços de venda devem ser os mesmos, pois a curva de demanda é idêntica (portanto a curva de receita
marginal é a mesma) e as curvas de custos marginal também são idênticas (pois custos fixos não afetam o custo
marginal). Portanto, os preços devem ser os mesmos, a diferença será que o lucro da produção e venda do
software B será maior.

QUESTÃO 9
a) C(1)=1, C(2)=4, C(3)=9, C(4)=16, C(5)=25, C(6)=36, C(7)=49, C(8)=64.
Portanto, CMg(1)=1, CMg(2) = 3, CMg(3)=5, CMg(4)=7, CMg(5)=9, CMg(6)=11, CMg(7)=13, CMg(8)=15.
Estudantes podem supor que a produção é contínua (seria possível produzir, por exemplo, 3,4 unidades
do bem), e nesse caso, basta tirar a derivada de C = q2. Assim, custo marginal é 2q para qualquer q. Ambas
respostas estão corretas, contanto que o aluno saiba o que está fazendo.
b) R(1)=11, R(2)=20, R(3)=27, R(4)=32, R(5)=35, R(6)=36, R(7)= 35, R(8)=32. Portanto, a receita marginal é
RMg(1)=11, RMg(9) = 3, RMg(3)=7, RMg(4)=5, RMg(5)=3, RMg(6)=1, RMg(7)= -1, RMg(8)=-3.
Estudantes podem supor que a produção é contínua (seria possível produzir, por exemplo, 3,4 unidades
do bem), e nesse caso, basta tirar a derivada de R = 12q – q2. A receita marginal é 12 - 2q para qualquer q.
Ambas respostas estão corretas, contanto que o aluno saiba o que está fazendo.
c) Vale a pena produzir a terceira unidade (RMg(3)>CMg(3)), mas não vale a pena produzir a 4ª unidade
(RMg(4)<CMg(4)). Então, q=3 e p =12 – 3 = 9.
No caso contínuo, RMg=CMg implica 12 – 2q = 2q, portanto q = 3 e p = 12 – 3 = 9.

QUESTÃO 10
a) Nesse caso, lucro = receita – custo fixo, então de fato, o lucro é maximizado no ponto em que a receita é
maximizada.
b) Não, o modelo prevê que a receita marginal seja zero, não o preço.

QUESTÃO 11
a) R(1) = 30, R(2)=50, R(3)= 60, R(4)=60. Custo = 10 + qc.
b) RMg(1) = 30, RMg(2)=20, RMg(3)= 10, RMg(4)= 0.
CMg(q) = c para qualquer q.
c) Para c entre 0 e 10.
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Capítulo 4
QUESTÃO 1
R:

QUESTÃO 2
R:

QUESTÃO 3
a) Ao preço de 8, o lucro é (receita menos custo, chamando de q a quantidade vendida) = 8.q – 6.q=2.q; já
ao preço de 9, o lucro é 9.(0,5.q) – 6.(0,5.q) = 1,5.q. Ou seja, não vale a pena aumentar o preço.
b) Chamando o custo de c, é melhor cobrar 9 ao invés de 8 se o lucro: 8.q – c.q for maior que o lucro
9.(0,5.q)-c.(0,5.q). Ou seja, se
8.q – c.q > 4,5.q – 0,5c.q
3,5.q > 0,5c.q
c<7

QUESTÃO 4
R: Se há concorrência perfeita, o lucro é zero.
a) 50% das 300 cadeiras vão para estudantes, que pagam p/2, e os outros pagam valor inteiro, ou seja, p. Assim, a
receita total, que precisa igualar o custo é: 150.(p/2)+150.p = $4500. Portanto, p =$ 20 e o estudante paga $10.
b) 20% das 300 cadeiras vão para estudantes. Receita total é: 60.(p/2) + 240.p = $4500. Ou seja, p = $16,66.
c) Não há lei. Receita total = 300.p = $4500. Ou seja, p = $15.

Intro_Economia_material_complementar.indd 6

07/04/2017 11:30:23

ELSEVIER

Respostas para questões do livro

QUESTÃO 5
R: Sim, é possível. Se os estudantes forem mais sensíveis (maior elasticidade-preço) a variações nos preços,
pode fazer sentido dar descontos para eles, ainda que isso não seja obrigatório.

QUESTÃO 6
R: Se custos não explicam essa diferença, as diferenças devem estar na elasticidade da demanda. Homens
devem ser menos sensíveis a preço. Uma explicação complementar é que a demanda dos homens depende
fortemente da escolha das mulheres (homens têm preferência muito forte por casas noturnas onde vão muitas
mulheres). Nesse caso, a casa noturna teria interesse em cobrar menos das mulheres para poder cobrar mais
dos homens.

QUESTÃO 7
R: É possível que o preço do “capa dura” seja mais alto devido a seu custo de confecção ser mais elevado. Mas
o mais provável é que a diferença grande dos preços se deva ao fato de os compradores da versão “capa dura”
serem menos sensíveis a preço (mais inelásticos).

Capitulo 5
QUESTÃO 1
R:

QUESTÃO 2
R:
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QUESTÃO 3
a) Deslocamento da curva de oferta para a direita (se o aluno considerar que há um mercado para os televisores com a tecnologia antiga e outros para os televisores com monitor de cristal líquido, aí há um choque
negativo de demanda no primeiro mercado).
b) Deslocamento da curva de demanda de máquinas de escrever para baixo.
c) Deslocamento da curva de oferta de flores para a esquerda.
d) Deslocamento da curva de demanda de flores de plástico para a direita.
e) Deslocamento da curva de oferta de laranjas – clima bom desloca oferta para direita.
f) Deslocamento da curva de demanda de cerveja – aumento do calor desloca curva de demanda de cerveja
para cima.

QUESTÃO 4
a) Quanto mais os consumidores reagem a mudanças nos preços, mais horizontal é a curva de demanda.
b) Se a curva de demanda é muito elástica, o impacto do deslocamento da oferta recai mais sobre a quantidade, e menos sobre os preços. Se a demanda é muito inelástica, ocorre justo o contrário.
p
Deslocamento de oferta com demanda
inelástica: impacto forte no preço.

q

p
Deslocamento de oferta com demanda
elástica: impacto forte na quantidade.

q

c) Será pequeno (como indica a figura com demanda elástica).

QUESTÃO 5
R: O preço é o tempo da fila. A curva de oferta de lugares no cinema é vertical, q = 55. A demanda é negativamente inclinada: se o preço for uma espera de 3 horas, haverá pouca gente disposta a ficar na fila; se o preço
for uma espera de 15 minutos, muito mais gente estará disposta a esperar para assistir o filme.
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O custo de esperar na fila e de assistir ao filme é um custo de oportunidade. Em um dia muito ensolarado, esse
custo é mais alto (as pessoas poderiam estar na praia), ou seja, a curva de demanda é deslocada para a esquerda
(a demanda é menor). Assim, a fila para o cinema será menor.

QUESTÃO 6
R: Discordo. Como um gráfico de oferta e demanda deve mostrar, a não ser que a demanda seja muito elástica,
o preço deve cair, então as receitas para o país devem ser inferiores a P x Q.

QUESTÃO 7
R: Se o preço do bem A subiu, então a demanda deve ter se deslocado para cima. Como o bem B deve estar
mais barato, isso significa que A e B são complementares.

QUESTÃO 8
a) Nada. Se a oferta é completamente inelástica, a quantidade não vai se alterar mesmo com grandes choques
na curva de demanda (o preço, por outro lado, deve se alterar).
b) A curva de demanda pelo bem C se deslocou para baixo, então a demanda deve crescer com a renda.

Capitulo 6
QUESTÃO 1
R: Porque a contribuição marginal, digamos do vigésimo funcionário quando 19 já estão empregados é menor
que a do terceiro quando apenas 2 estão trabalhando (e, portanto, falta gente para tocar as partes mais essências
de um certo negócio). Em suma, porque o produto marginal do trabalhador é decrescente.

QUESTÃO 2
R: A curva de faxineiras para a economia como um todo é bem mais inclinada do que das faxineiras da escola
porque no cômputo do mercado como um todo, o único modo de aumentar o número de faxineiras na economia é deslocando pessoas de outras funções para a de faxineira (ou importando faxineiras de outro país).
A curva de oferta de faxineiras na escola é bem elástica: se sobe o salário lá, várias faxineiras deixam de fazer
faxina em outros lugares para ganhar melhor rendimento na escola.

QUESTÃO 3
R: A curva de oferta do trabalho de pessoas que estudaram até o ensino médio deve ser pouco elástica, pois
essas pessoas vão escolher trabalhar, não importando se o salário é baixo ou alto. Por outro lado, a curva de
oferta do trabalho de frentista deve ser mais elástica, pois salários mais altos nessa profissão levarão muitas pessoas que estudaram até o ensino médio a migrar para esse ramo de atividade, enquanto salários baixos levarão
pessoas a deixarem de trabalhar como frentistas.

Intro_Economia_material_complementar.indd 9

07/04/2017 11:30:27

Introdução à Economia
		

Bernardo Guimarães
Carlos Eduardo Gonçalves

ELSEVIER

QUESTÃO 4
R: Isso aumenta a oferta de trabalho de faxineiras, pois com creches para deixar os filhos, elas estão dispostas
a trabalhar por um pagamento menor. Isso tende a reduzir o pagamento por um dia de faxina.

QUESTÃO 5
R: O subsídio para as empresas contratarem jovens desloca a curva de demanda de trabalho para a direita e, portanto, leve a um aumento do salário dos jovens (financiado com o dinheiro dos contribuintes como um todo).

QUESTÃO 6
R: Discordo. Para ter lucro máximo, a receita marginal deve ser igual ao custo marginal. Se a receita marginal é
superior ao lucro marginal, o lucro aumenta se a empresa contratar mais.

QUESTÃO 7
R: Ao suspender a proibição, muitos trabalhadores de baixa qualificação migrariam da Nigéria para os EUA.
Com menor oferta de trabalho na Nigéria, o salário cresceria para os que decidissem ficar. Com maior oferta
de trabalho de baixa qualificação nos EUA, os salários dos profissionais dessa categoria declinariam nos EUA.

QUESTÃO 8
R: A nova tecnologia aumenta a demanda por trabalho, pois agora um trabalhador produz mais: se antes em
um dia de trabalho ele pescava, digamos, 100 peixes, agora ele pesca 300, então sua produtividade aumentou.
Se o mercado de trabalho é competitivo, isso leva a um aumento dos salários.
O aluno pode pensar que com a descoberta do apito mágico, não são mais necessários pescadores manuseando a rede, ajeitando anzóis e outras atividades afins, para pescar uma dada quantidade de peixes. Contudo, a
quantidade de peixes a ser pescada não é dada. Sob a hipótese que o preço do peixe exportado não é alterado
por variações na produção de uma pequena ilha, mais peixe será pescado e exportado.
O aluno pode também imaginar razões pelas quais a produtividade marginal do primeiro trabalhador (ou dos
primeiros trabalhadores) aumentaria. Por exemplo, uns poucos pescadores podem acabar com os peixes dali.
Nesse caso, a produtividade marginal dos primeiros aumenta muito, mas a dos outros cai, e o salário pode cair.

QUESTÃO 9
R: O custo marginal é dado por C(n+1) – C(n).
Seja wn o salário que a empresa precisa pagar se quiser contratar n trabalhadores. O custo marginal é:
(n+1) wn+1 – n wn
Que é igual a
wn+1 + n(wn+1 - wn)
Assim, a curva de custo marginal fica acima da curva de salários (que é crescente em n), para n>1, pois o termo
entre parênteses (wn+1 - wn) é positivo, pois a empresa precisa aumentar o salário se quiser aumentar n. Além
disso, como esse termo é multiplicado por n, a diferença entre as curvas pode ser maior quando n for grande
(mas isso depende de quanto o salário precisa aumentar para a empresa contratar mais gente).

Intro_Economia_material_complementar.indd 10

07/04/2017 11:30:27

Respostas para questões do livro

ELSEVIER

Capitulo 7
QUESTÃO 1
R: Sem trocas, não haveria especialização e, portanto, poucos ganhos de produtividade. O mundo então seria
bem mais pobre.

QUESTÃO 2
R: O sistema de preços é o mensageiro. É ele que faz com as quantidades dos bens e serviços em uma economia
descentralizada estejam de acordo com as preferências das pessoas e com os custos de produção. Em suma, o
sistema de preços é um grande catalizador de informações.

QUESTÃO 3
R: Uma situação é dita eficiente quando não é possível melhorar algum agente sem piorar a situação do outro.
Eficiência é importante como critério de avaliação do desempenho econômico, pois se a alocação econômica é
eficiente, isso significa que não está havendo desperdícios desnecessários na economia – por ex, em um mundo
eficiente não se produz algo cujo valor para os consumidores é menor que o custo de produção. Contudo, o
conceito de eficiência não nos conta nada sobre a equidade distributiva na economia, e esta é sua fraqueza.

QUESTÃO 4
R: Ver seção 7.5

QUESTÃO 5
Demanda
a

Oferta

Pmin
P*

q

q*

R: O efeito na economia é diminuir a quantidade produzida e trocada, de q* para q. Entre esses dois valores,
a vontade de pagar dos consumidores supera o custo de produzir o bem. Assim, para preços abaixo de Pmin e
acima de P*, haveria possibilidade de trocas mutuamente vantajosas.
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QUESTÃO 6
R: A lei de fato leva a um aumento no custo de produção de frutas. Esse aumento no custo marginal leva a um
deslocamento da curva de oferta para a esquerda, levando assim a maior preço e menor quantidade.
Contudo, isso não gera ineficiências. A situação é ineficiente quando o custo da água não está incorporado no
preço das frutas, pois o mensageiro avisa aos consumidores de frutas que a água não tem custo, eles não levam
esse custo em conta em suas decisões. Incorporar esse custo nas frutas leva a eficiência.

QUESTÃO 7
R: Com a destruição de muitas plantações, sobe o preço do insumo milho e, portanto o custo de se produzir
frangos para consumo. A curva de oferta se desloca para trás e o preço sobe (ao longo da curva de demanda,
que permanece inalterada).

O governo não tem como melhorar a situação via intervenção. Como o custo de produzir frangos subiu para
a sociedade, é importante que o preço do frango reflita essa mudança na escassez. Se o governo intervém impedindo os preços de subirem, ele mata o mensageiro e a quantidade de frangos nos mercados cai ainda mais
(porque aí os produtores reduzirão a oferta).

Capítulo 8
QUESTÃO 1
R: Andar correndo com o carro, arriscando assim não somente sua vida, mas também a dos outros; jogar latinha de Coca-Cola pelo vidro, sujando a rua que é de todos; fumar no elevador, incomodando seu vizinho.
Nesses casos, o custo social da ação é sempre maior que o custo privado. Em termos gráficos, usando o primeiro dos exemplos, a velocidade está no eixo das abscissas, o custo privado é crescente na velocidade (maior
chance de acidentes), mas o custo social é maior ainda (e a diferença cresce na velocidade). O equilíbrio se dá
a uma velocidade maior que a socialmente ótima.
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QUESTÃO 2
R: Aplicar desodorante antes de entrar no ônibus; inventar uma nova fórmula matemática que pode ser usada
na física; colocar máscara no rosto quando for sair na rua com forte gripe; fiscalizar a ação do deputado.
Em termos gráficos, usando o último dos exemplos e tendo horas no mês dedicadas a monitorar o deputado
no eixo das abscissas. O benefício privado cresce no número de horas, mas o benefício social é muito maior.
Assim, o ponto ótimo de escolha individual se dá com um número de horas menor que o socialmente ótimo.

QUESTÃO 3
a) Sabão Psicodélico – reduz 25 unidades; custo = 25 x 20 mil = 500 mil
Cimento musical – reduz 75 unidades; custo = 75 x 30 mil = 2.250 mil (2,25 milhões)
Custo financeiro total = 2,75 milhões de reais
b) A Sabão Psicodélico é mais eficaz para reduzir poluentes, portanto a Cimento tem incentivos a comprar
todos os direitos de poluir da Psicodélico – as 75 unidades iniciais, por algum valor menor que 30 mil e
maior que 20 mil. A Sabão não poderá poluir nada e, portanto, gastará 100 unidades x 20 mil = 2 milhões.
E a Cimento poluirá em todas as 150 unidades produzidas. No final, o mesmo nível de poluição será alcançado, mas com uma economia de 750 mil reais para a sociedade.
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QUESTÃO 4
R: A ideia é a seguinte: muitos animais selvagens morrem porque eles são como os peixes do lago do nosso
exemplo: não têm dono. Quando os elefantes são de todos, o custo individual de matar um elefante hoje é
mais baixo que o custo de matá-lo quando ele tem dono. No primeiro caso, o custo é repartido entre toda a
sociedade. No segundo, ele recai inteiramente sobre o dono. Por isso, quando o elefante tem dono, espera-se
que menos deles morram.

QUESTÃO 5
R: Quando o monopolista consegue extrair de cada consumidor toda a sua disposição a pagar pelo bem, alguns
consumidores saem perdendo e outros saem ganhando. Para aqueles com disposição a pagar mais que o preço
único antes praticado, ocorre uma perda. Mas, por outro lado, para aqueles com disposição a pagar menos que
aquele preço prévio, porém mais que o custo marginal de se produzir, a situação melhora: agora o monopolista
proverá o bem para esse consumidor dado que para isso ele não precisa abaixar o preço dos bens vendidos aos
outros.

QUESTÃO 6
R: Quando uma parte tem mais informação que a outra, como por exemplo no mercado de carros usados, a
outra vai pensar: se esse cara quer me vender um carro a esse preço, é porque ele sabe que o carro em realidade
vale menos que o preço por mim oferecido. Mas aí então não vale a pena pagar esse preço!
Esse problema só desaparece quando a informação de ambas as partes em relação ao bem é a mesma.

QUESTÃO 7
R: As patentes dão poder de monopólio ao produtor e, portanto, a produção do bem patenteado será menor
que o nível ideal para a sociedade no período de vigência da patente.

QUESTÃO 8
R: Sim, quem mora no subúrbio gera mais externalidades. O ideal seria tributar a externalidade, a emissão de
poluição. Se isso não fosse possível, haveria justificativa para tributar quem mora no subúrbio.

QUESTÃO 9
R: Não. Cada um leva em conta esses fatores em suas escolhas. Não há externalidade envolvida.

QUESTÃO 10
a) O custo é reduzido, como ilustra a questão 3.
b) Esse mercado faz com que a poluição seja reduzida da maneira mais barata possível, levando a uma situação eficiente.
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QUESTÃO 11
R: O aluno tem muito mais informação sobre suas possibilidades de passar no curso que os potenciais vendedores de seguros – seleção adversa. Além disso, o seguro pode reduzir o incentivo para o aluno se esforçar para
passar no curso – perigo moral. Esses dois fatores fazem com que esse mercado não exista.

QUESTÃO 12
R: Não. O pedágio urbano seria mais eficiente, pois de fato incorporaria o custo social nas decisões individuais,
como na figura do livro sobre as externalidades. O rodízio reduz o número de carros, mas em alguns casos, a
pessoa estaria disposta a pagar mais que o custo da externalidade c para usar o carro, mas não pode circular;
e em alguns casos, a pessoa pode circular, mas não estaria disposta a compensar a sociedade pelo custo da
externalidade.

QUESTÃO 13
a) Discordo. Como explicado no Capítulo 3, no ponto ótimo, receita marginal = custo marginal.
b) Discordo. O resultado é ineficiente porque tem gente que não está comprando mas gostaria de pagar mais
que o custo marginal, portanto há transações que trariam ganhos para ambas as partes que não são executadas.

QUESTÃO 14
a) Não, como explicado na questão 13b.
b) Sim, pois não haveria transações boas para ambas as partes que poderiam ser efetuadas e nenhuma transação levaria a uma perda para alguém.

QUESTÃO 15
a) Sim. O monopolista cobrará tanto quanto cada um está disposto a pagar. Assim, não haveria transações
boas para ambas as partes que poderiam ser efetuadas e nenhuma transação levaria a uma perda para alguém.
b) Sim, seria como na questão 14b.

Capítulo 9
QUESTÃO 1
R: Discordamos. Para quem ganha, digamos, um salário mínimo, um aumento de 100 reais tem muito mais
utilidade do que um aumento do mesmo montante para quem ganha 20.000/mês. No primeiro caso, os 100
reais vão para compra de itens mais primordiais, que ainda não estavam sendo comprados – uma roupa um
pouco mais quente para o inverno, por exemplo. No segundo caso, 100 a mais por mês faz com que a pessoa
escolha uma academia de ginástica um pouco melhor, por exemplo.
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QUESTÃO 2
R: A ideia é: se não sabemos onde estaremos na sociedade, nossa tendência na hora de escolher as regras regendo o funcionamento dessa sociedade, é escolher regras “justas”, ou neutras. Ex: se não sei se nascerei branco ou
negro, meu voto é por uma sociedade sem racismo. Outro exemplo: se não sei se virarei industrial ou comerciante, meu voto é por uma estrutura de impostos que não penalize em demasia nenhuma dessas atividades.

QUESTÃO 3
R: Acumulando as rendas de todos os 5 cidadãos da sociedade, partindo do mais pobre e terminando no mais
rico, e pondo esses valores como proporção da renda total da economia, construímos o GINI.
Gini: Terralândia e Cidadópolis
Terralandia:
renda total $143.
os pontos no gráfico são:
(1,10/143)
(2,28/143)
(3,48/143)
(4,93/143)
(5,1)
Cidadópolis:
renda total $158.
os pontos no gráfico são:
(1,8/158)
(2,21/158)
(3,43/158)
(4,93/158)
(5,1)
Vê-se que a distribuição de renda é pior em Cidadópolis. Isso porque, partindo do mais pobre, a renda acumulada até um certo percentual da população, seja ele qual for (n=1,2,3,4 ou 5) é sempre menor em Cidadópolis
que em Terralândia.

QUESTÃO 4
R: Ver seção 9.3.2

QUESTÃO 5
R: A segunda porque quanto maior o consumo, maior a satisfação (a terceira não satisfaz esse critério), mas
quanto maior o consumo, menor a “satisfação marginal” advinda de um aumento no consumo (a primeira não
satisfaz esse critério).
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QUESTÃO 6
R: O argumento de Ana é que programas de distribuição de renda reduzem os incentivos para as pessoas se
esforçarem, pois dá um pouco a quem tem muito pouco ou nada. Assim, o que se ganha trabalhando (ou seja,
a diferença entre a renda quando se trabalha e quando não se trabalha) é menor quando há programas de distribuição de renda.
O argumento de Maria é que ainda que possa haver algum efeito nos incentivos, o ganho de se transferir um
real de quem ganha muito para quem ganha pouco é muito grande e isso compensa os efeitos negativos citados
por Ana.

Capítulo 10
QUESTÃO 1
R: Custo direto: recursos (de impostos) são necessários para implementar as intervenções públicas. Por exemplo, policiais, juízes, professores do setor público, entre outros, precisam ser pagos. Além disso, as intervenções
do governo têm custos indiretos: por exemplo, a regulamentação pode emperrar o funcionamento da economia; ou alguns funcionários contratados para implementar uma certa intervenção podem praticar corrupção,
desperdiçando recursos da sociedade e dificultando a vida do cidadão.

QUESTÃO 2
R: Os custos diretos: como instalação de radares e salário do policial, e os custos indiretos: o policial pode
focar sua atenção mais em supervisionar erros que possam gerar maior propina, e não nos que causam maior
externalidade negativa.

QUESTÃO 3
R: Quando o governo intervém proibindo o comércio de drogas, ele força os “empresários” desse setor a adotarem métodos de marketing, de cobrança dos clientes, estratégias de competição, etc, extremamente violentos.
Não podendo usar o sistema legal para cobrar seus clientes, por exemplo, o traficante manda matá-lo.

Capítulo 11
QUESTÃO 1
R: Salários, juros, aluguel e royalties

QUESTÃO 2
Y = C+I+G+X-M ---- produto igual a despesa
Y = C+T+S -------produto igual a renda
Igualando as duas expressões acima: I = (M-X)+(T-G) +S = S_total
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QUESTÃO 3
R: Quando o governo gasta mais do que arrecada hoje, ele emite dívida para cobrir a diferença. Mas depois ele
precisa repagar essa dívida, e para isso ele necessita mais impostos.

QUESTÃO 4
R: O benefício de exportar é gerar recursos que nos permitam importar. Para que serviriam os dólares da exportação se não pudéssemos usá-los? Para nada. Produziríamos bens, exportaríamos e o dinheiro recebido não
poderia ser usado!

QUESTÃO 5
R: Ver seção 11.5.2

QUESTÃO 6
a) 10 milhões.
b) Nada.
c) Nada.

QUESTÃO 7
G1 . (1 + r) + G2 = T1 . (1 + r) + T2
a)
b)
c)
d)

Se T2 = 0, T1 = G1 + G2/(1 + r)
Se T1 = 0, T2 = G1.(1 + r) + G2
Valerá T1.(1 + r)
O governo terá (T1 – G1). (1 + r) + T2

QUESTÃO 8
R: A conta financeira aumenta (entra mais capital) se o déficit comercial cresce.

QUESTÃO 9
I = (M – X) + (T – G) + S

(M – X) = I + (G – T) – S

R: Se o primeiro termo (déficit externo é grande), uma combinação das seguintes coisas podem estar ocorrendo: o investimento doméstico é maior que poupança, o governo está gastando mais do que arrecada.

QUESTÃO 10
G-T = 0 ; I-S=M-X
a) Se I cresce e S não, M-X, o déficit da balança comercial irá aumentar.
b) Como M-X se eleva, a conta financeira fica mais positiva.
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Capítulo 12
QUESTÃO 1
R: Ver 12.1.1

QUESTÃO 2
R: O aumento da bilheteria foi de R$400.000, em termos nominais. Ou seja, de 400.000/800.000 = 50%.
Como os 800.000 de 1995 equivalem a (1+60%) x 800.000 = 1.280.000 em 2005, e as entradas desse ano
totalizaram 1.200.000, a queda real foi de (1 - 1.200.000/1.280.000), ou seja, aproximadamente 7%.

QUESTÃO 3
R: O crescimento do produto nominal é a soma do crescimento do produto real com a inflação = 5%

QUESTÃO 4
R: Reserva de valor, meio de troca, unidade de conta

QUESTÃO 5
R: A função de meio de troca, dada a dificuldade de deslocar as enormes pedras.

QUESTÃO 6
R: Usando a equação da teoria quantitativa, se a velocidade estiver constante, a inflação é dada pela diferença
entre a taxa de expansão da moeda e o crescimento do PIB real. No exemplo:
[(120.000 – 100.000)/100.000] – [(2.100.000 – 2.000.000)/2.000.000] =
20% - 5% = 15%

QUESTÃO 7
R: Ver seção 12.3.4

QUESTÃO 8
R: Com inflação de 0%, a economia perde um importante canal de redução dos custos reais de produção, o
que pode ser ruim em momentos de recessão (dado que os salários nominais são inflexíveis para baixo). Ver o
fim da seção 12.3.4
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QUESTÃO 9
R: Usando a equação, temos que para os períodos 1 e 2:
i1 = r1+π1 e i2 = r2+π2
Sendo r1= r2; i1 - i2 = [(r1- r2)=0]+(π1-π2) = π1-π2

QUESTÃO 10
R: Dá fórmula do multiplicador: 1/[(1-a).b] = 1/[(1-10%).40%] = 1/36% = 100/36 = 2,78.

Capítulo 13
QUESTÃO 1
R: O produto do país não é. Isso porque um país pode ter um PIB total alto simplesmente por possuir muitos
habitantes. Dito de outro modo, é possível que esse país com PIB total elevado possua um PIB por habitante
baixo.
Já a medida de PIB por habitante, ainda que imperfeita dado que bem-estar envolve outras dimensões, é uma
boa medida, pois mede o poder aquisitivo médio dos indivíduos na sociedade.

QUESTÃO 2
R: Usando a fórmula da seção 13.2:
3.500 x (1+g)t = 28.000; com t=58
(1+g)58= 8; g = 3,65% a.a

QUESTÃO 3
Y_inicial x (1+5%)t = 3 x Y_inicial;
(1,05) t = 3; t = 22,5 anos

QUESTÃO 4
R: Mais ricos: EUA, França, Coréia. Mais pobres: Equador, Congo, Paraguai

QUESTÃO 5
a) Mais ou menos no meio.
b) Mais ou menos no meio.
c) Riquíssimo.
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QUESTÃO 6
R: Na segunda metade dos anos 1990, o que puxou o crescimento nos EUA foi a arrancada da tecnologia da
informação (expansão da ferramenta da Internet).

QUESTÃO 7
R: Com menos capital, a taxa de retorno do capital é, todo o resto estando constante, mais alta (a inclinação
da função de produção é grande para valores baixos do capital). Para um país com poucas máquinas, adquiri-las via investimento propulsiona bastante o crescimento. Para um país com já bastante maquinário, é preciso
mais, é preciso inovar para crescer. Nesse sentido, é mais fácil para um país menos desenvolvido crescer mais
rapidamente.

QUESTÃO 8
R: Onde os direitos de propriedade são bem protegidos, as pessoas têm mais incentivos a investir e inovar e,
consequentemente, a economia cresce mais rapidamente.

QUESTÃO 9
R: Ver seção 13.5

QUESTÃO 10
R: Se a indústria sobre proteção gera externalidades positivas significativas para outros setores, ela ajuda no crescimento da economia como um todo. Se a proteção não é posteriormente retirada, ou se por
estar protegida da concorrência a empresa doméstica decide não inovar, reduzir custos, investir, etc,
corre-se o risco de ficarmos com uma indústria ineficiente, sustentada com dinheiro do contribuinte,
o que é ruim.

Capítulo 14
QUESTÃO 1
R: Índice de preço maior está associado à maior demanda por moeda. Estando dada pelo governo a oferta de
moeda na economia, o aumento da demanda leva a um aumento do preço da moeda, que é a taxa de juro. A
elevação da taxa de juro, por sua vez, afeta adversamente o consumo presente e o investimento, dois componentes importantes da demanda agregada.

QUESTÃO 2
R: Essa inclinação positiva se deve a: (i) salários nominais rígidos e (ii) existência de alguns preços na economia
que não reagem imediatamente a um aumento da demanda (preços rígidos). Ver seção 14.1.2

Intro_Economia_material_complementar.indd 21

07/04/2017 11:30:32

Introdução à Economia
		

Bernardo Guimarães
Carlos Eduardo Gonçalves

ELSEVIER

QUESTÃO 3
R: Porque no longo prazo a oferta agregada depende apenas dos estoques de capital físico e humano e da produtividade da economia, como vimos no capítulo 12.

QUESTÃO 4
a) Ambos aumentam.
b) Ambos aumentam.
c) Ambos caem.

QUESTÃO 5
R: Porque sua implementação é mais rápida e fácil. As defasagens associadas a mudanças na política fiscal são
bem maiores.

QUESTÃO 6
R: Via operações de mercado aberto: para aumentar a moeda, ele recompra títulos da dívida pública em troca
de moeda.

QUESTÃO 7

a) Quando aumenta a demanda por moeda, estando a oferta fixa, cresce o preço da moeda, que é o juro.
b) Para manter a taxa em i*, o banco central precisaria elevar a oferta para MS2, como mostrado no gráfico.

QUESTÃO 8
R: Ver seção 14.2.2
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Capítulo 15
QUESTÃO 1
R: Não há uma âncora rígida como a moeda de um país estrangeiro. A âncora é a própria inflação, em forma
de uma meta a ser alcançada.
Alguns alunos podem responder que não há uma âncora, também está correto, pois não há uma âncora
exógena à economia do país.

QUESTÃO 2
R: Ver discussão no box sobre o histórico do regime de metas.

QUESTÃO 3
R: A ser pesquisado pelos alunos.

QUESTÃO 4
R: A ser pesquisado pelos alunos.

Capítulo 16
QUESTÃO 1
R: Como a variação do câmbio real é igual a do câmbio nominal menos o diferencial de inflação interno/externo, nesse caso ele se deprecia em : 20% -(10%-5%) = 15% em uma conta aproximada (a conta mais correta
consideraria a depreciação em (1,20 x 1,05 / (1,10)) – 1, que dá 14,5%.

QUESTÃO 2
R: Usando a Equação 33, o câmbio real é: (4x100)/200 = 2.
As mesmas 100 Libras que compram 1 conjunto dos referidos bens na Inglaterra compram 2 conjuntos de bens
no Brasil (50% a mais). Portanto, a Libra tem maior poder de compra.

QUESTÃO 3
R: Ver bullets da seção 15.2.1
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QUESTÃO 4
R: Não com base apenas na taxa de câmbio nominal. É preciso antes saber os níveis de preços nos dois países.
Com esses em mãos, construímos a medida de câmbio real, a qual pode ser empregada para fins de comparação de poder de compra.

QUESTÃO 5
R: Se a lei do preço único vale, E.P=P*. Assim E.P*=P;
E=P/P*=22/44=0,5. Nesse caso, o câmbio nominal está expresso em pesos/ pacatas.

QUESTÃO 6
R: A lei do preço único ajuda a explicar os movimentos da taxa de câmbio para prazos mais longos. Ela não é
um retrato fidedigno do câmbio no curto prazo, mas ainda assim nos ajuda a situá-lo dentro de um intervalo
razoável, como nos mostra o exemplo do Big Mac. Além disso, para períodos de inflação muito alta, ela descreve muito bem a taxa de câmbio nominal.

QUESTÃO 7
R: Com base na equação da paridade (38), se nada mais se altera, quando o juro nos EUA sobe, saem capitais
do Brasil e a taxa de câmbio se deprecia.

QUESTÃO 8
R: O câmbio fixo é uma arma eficiente no combate à inflação galopante, mas por outro lado ele retira a flexibilidade da economia e engessa a capacidade do banco central de reagir a choques adversos. Além disso, ele
aumenta a propensão de uma crise cambial.

QUESTÃO 9
R: O câmbio flutuante permite que a economia reaja a choques, positivos ou negativos.

Capítulo 17
QUESTÃO 1
R: O desemprego cíclico é aquele causado pelos movimentos de curto prazo da economia. Por exemplo, o
desemprego cíclico cresce nas recessões. O desemprego estrutural é o originado pela dinâmica dos fluxos de
criação e destruição de vagas no mercado de trabalho. Essa parte do desemprego total depende de características institucionais da economia, não das variações da economia de um ano para outro.
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QUESTÃO 2
R: Criação: produtividade dos trabalhadores, custos de contratação.

QUESTÃO 3
R: Destruição: mudança no valor do bem produzido pela empresa; custo de demitir.

QUESTÃO 4
R: Porque a destruição de vagas libera trabalhadores de setores improdutivos, os quais podem vir a ser contratados por setores mais dinâmicos, que produzem com maior eficiência.

QUESTÃO 5
a) Não, isso é possível. A taxa de desemprego é crescente na taxa de destruição, e decresce na taxa de criação.
Um aumento nas duas taxas pode de fato deixar a taxa de desemprego inalterada.
b) Sim, concordo. A duração do desemprego deve diminuir, e isso é bom, porque períodos mais frequentes
de desempregos curtos são menos custosos que períodos menos frequentes de desemprego longo.

QUESTÃO 6
R: Um aumento da participação das mulheres só levaria a um aumento do desemprego entre os homens se o
número de postos de trabalho estivesse fixo ao longo do tempo. Mas isso não é verdade.

QUESTÃO 7
R: O impacto sobre a taxa de desemprego é incerto. Por um lado, com o fim da multa de 40%, o custo de despedir um funcionário cairia e, assim, as empresas demitiriam com mais frequência -- o que tenderia a elevar o
desemprego. Contudo, podendo demitir mais facilmente, as empresas teriam menos receio na hora de contratar. Esse efeito contribui para reduzir o desemprego.

QUESTÃO 8
R: Usando as fórmulas;
a) Dado que u = d/(e + u), u = 1%/(1%+10%) = 9,09%
b) Dado que u = d/(e + u), u = 2%/(2%+20%) = 9,09%

t = 1/10% = 10 meses
t = 1/20% = 5 meses

Capítulo 18
QUESTÃO 1
R: No estado da natureza de Hobbes, não havia lei, e não havendo lei, prevalecia a lógica do mais forte, da
violência. Sem regras e um sistema de policiamento/legal para vigiar seu cumprimento, as pessoas interagiam
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menos, trocavam pouco, não tinham a menor segurança de que poderiam colher o fruto do seu trabalho e
viviam sob constante ameaça de ataque. Consequentemente a economia era muito mais pobre e as condições
de vida, tétricas.

QUESTÃO 2
R: O benefício principal é o de sinalizar para outros “aspirantes” a ditadores o custo de seguir por essa via.

QUESTÃO 3
R: Anteriores: o tamanho da punição que desencoraja o ato perigoso pode ser de menor magnitude quando
se empregam punições anteriores, pois essas são aplicadas com mais frequência do que as punições que se
seguem à ocorrência de acidentes efetivamente.
Posteriores: quem dirige distraído, mas abaixo da velocidade máxima não será multado por excesso de velocidade (não há como o guarda monitorar sua atenção), mas ainda assim pode causar um acidente. Para alinhar
os incentivos desse motorista é que existem as punições posteriores. Como ela está associada ao acidente em
si, induz o motorista a tomar outros tipos de cuidado (mesmo aqueles que não podem ser observados pela
autoridade policial) que minimizam a chance de um acidente acontecer.

QUESTÃO 4
a) Como os ladrões reagem à mudança no custo relativo de cometer o assalto, esses caem na primeira região
e aumentam no bairro vizinho.
b) O número de alunos colando cai, pois cresce a probabilidade de ser pego, e a punição é muito forte. Agora, se a punição for apenas o zero na prova, quem não sabe nada, nada mesmo, pode ainda assim tomar a
decisão de colar (se existir uma probabilidade mínima de ele não ser pego pela câmera).
c) Alguns dos meliantes que cometiam crimes leves antes da mudança na punição, passarão a cometer crimes
mais sérios (pois o crime leve se tornou muito arriscado para ele).

QUESTÃO 5
R: O teorema de Coase diz que se trocar não for custoso, não importa quem possui os direitos iniciais: esses
direitos serão realocados da maneira mais eficiente possível para o conjunto da sociedade, como mostra o
exemplo da festa na seção 17.3.

QUESTÃO 6
R: Os custos de transação são provavelmente elevados. Sem quaisquer custos de transação o horário em que a
festa acaba não deveria se alterar, pois os “incomodados” poderiam pagar os “festeiros” para encerrar a bagunça
duas horas mais cedo se o custo para aqueles (não conseguir dormir) fosse mais alto do que o benefício para
estes (dançar e beber por duas horas mais).
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QUESTÃO 7
R: No caso da poluição, o problema é que os custos de transação são altíssimos. É muito difícil, por exemplo,
coordenar todas as pessoas que são adversamente afetadas pela poluição para arrecadar desse grupo os recursos
necessários para comprar o direito da fábrica de emitir poluição.

QUESTÃO 8
a) Economágica! Não há qualquer falha de mercado aqui. A proibição iria, por exemplo, levar a um aumento
do preço da entrada.
b) Aqui cabe a lei: há uma externalidade negativa e os custos de transação são altos.
c) Economágica! Encarece o custo do hospital para todos e induz as pessoas a comerem no hospital (que é
um provedor de refeições menos eficiente que um restaurante vizinho).
d) Corretíssima! Uma pessoa com doença transmissível contamina outras, gerando externalidades negativas
importantes. O governo, portanto, deve obrigá-la a se vacinar.

Capítulo 19
QUESTÃO 1
R: O comércio facilita as trocas, aumenta a especialização (naquilo em que o país possui vantagens comparativas), permite que se colham ganhos de escala, possibilita a transmissão de novas tecnologias embutidas nos
produtos importados, força o produtor interno a se manter competitivo, dá acesso a insumos de produção de
melhor qualidade, o que aumenta a eficiência do produtor nacional.

QUESTÃO 2
R: A Tasmânia, porque é um país pequeno. Em países pequenos, tecnologias que dependem de escala (ou seja,
as que tem alto custo fixo mas baixo custo marginal) não podem ser usadas.

QUESTÃO 3
R: Porque ele é relativamente melhor em economia do que a empregada, mesmo sendo absolutamente superior
na louça também.

QUESTÃO 4
R: Discordo. Um país vai sempre precisar exportar para pagar por suas exportações. Não é possível receber de
graça tudo do exterior. Na prática, a taxa de câmbio se ajusta para regular esses mercados.
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QUESTÃO 5
R: Primeiro, por conta da pressão do competidor externo: o produtor doméstico menos eficiente não consegue
manter seu mercado. Segundo porque junto com o produto externo, ou melhor, embutido nele, vem a tecnologia empregada na sua fabricação, que pode ser copiada e adaptada pelo produtor nacional.

QUESTÃO 6
R: Cotas de importação, impostos e exigências não tarifárias (como elevados padrões sanitários, por exemplo).

QUESTÃO 7
R: Faz sentido acumular saldos externos quando o país no passado acumulou muita dívida com estrangeiros.
Para pagá-la, apenas gerando saldos comerciais. Também para montar um estoque de reservas para fazer frente a possíveis crises externas (uma das razões por trás do “bom” desempenho brasileiro em meio a crise de
2008/2009 foi seu elevado montante de reservas).

Capítulo 20
QUESTÃO 1
R: Arranjos informais, sistema bancário e mercado de capitais.

QUESTÃO 2
R: Ver seção 19.2

QUESTÃO 3
R: O empréstimo às pobres trabalhadoras de Bangladesh é um exemplo (discutido no capítulo).

QUESTÃO 4
R: O fato de trocar-se dinheiro hoje por uma promessa de recebimento no futuro. Esta defasagem no tempo
torna essa troca mais difícil, principalmente porque não se conhece plenamente a propensão a repagar do devedor.

QUESTÃO 5
R:
Cadastro positivo: fornece mais informação sobre o histórico daqueles querendo tomar empréstimos e, assim,
minimiza o problema de seleção adversa.
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Aumento da punição legal para quem não paga: diminui a propensão de quem já planeja não repagar de ir ao
banco (seleção adversa), e reduz também as chances de quem toma empréstimos de aplicá-los em operações
muito arriscadas (perigo moral).

QUESTÃO 6
R: Porque os bancos emprestam um para o outro. Assim, se um quebra, cresce a chance de outros entrarem em
dificuldades grandes. No caso da fábrica, se uma quebra é até melhor para a concorrente, que pode aumentar
sua parcela de mercado.

QUESTÃO 7
R: Como a ação de um banco pode gerar uma crise para os outros e para a economia como um todo, eles devem ser regulados pelo governo (caso sério de externalidades negativas). Além disso, a regulação se justifica
pelo fato de o banco empregar em suas operações dinheiro dos depositantes, os quais têm poucos incentivos
a monitorar suas ações (dada a existência de seguro depósito garantido pelo governo). Por fim, como é muito
custoso para a economia que bancos quebrem, os governos em geral vêm a seu socorro em tempos difíceis.
Mas isso afeta a prudência dos bancos na hora de emprestar, o que por sua vez justifica a intervenção pública.

QUESTÃO 8
a) O credor emprestaria para o banco bom (a uma taxa entre 2% e 10%), mas não sairia negócio entre o banco
ruim e o credor.
b) Sim (estaria disposto emprestar a 6%).
c) Não (só estaria disposto a emprestar a 22%)
d) Não.
e) Se a proporção de bancos quebrados é, digamos, 10%, o credor empresta para todos os bancos a uma taxa
entre 6% e 10%. Ele sabe que estará perdendo em alguns casos, mas no geral, estará ganhando.
Porém, quando a proporção de bancos quebrados é, digamos, 50%, o credor sabe que a uma taxa de 22%,
os bancos saudáveis preferirão não tomar empréstimos. Assim, a essa taxa só os bancos quebrados tomariam empréstimos. Mas aí, o banco credor só estaria disposto a emprestar a 42% ao ano ou mais. Só que o
quebrado só está disposto a pagar até 30% ao ano. Então não sai negócio.
Assim, se a proporção p é inferior a um threshold (nesse exemplo, 20%), sai negócio com todo mundo
(bancos bons e ruins). Mas se a proporção p passa desse threshold, não sai negócio com ninguém.

Capítulo 21
QUESTÃO 1
R: Porque esse imposto pode ser usado para o provimento de algum bem público importante, que gera bem-estar econômico social.

Intro_Economia_material_complementar.indd 29

07/04/2017 11:30:35

Introdução à Economia
		

Bernardo Guimarães
Carlos Eduardo Gonçalves

ELSEVIER

QUESTÃO 2
R: Para o indivíduo é bom, pois ele escapa integralmente do imposto e perde apenas a parte desse imposto que
reverteria a ele. Mas, todos procedendo assim, desperdiçam-se moedas ao mar. Todas as jogadas ao mar são
uma perda líquida, pois elas não dão retorno em termos de bens públicos para a sociedade.

QUESTÃO 3
R: No Brasil, mais de 40% dos trabalhadores estão no setor informal. Além disso, muitos profissionais são efetivamente funcionários de empresas, mas não são registrados como tais: eles abrem a própria empresa e “prestam
serviços” a seus empregadores (efetivamente cobrando o mesmo valor todo mês e trabalhando na empresa em
tempo integral). Essas são distorções geradas pela tributação.

QUESTÃO 4
R: Esse imposto fez com que as casas lá fossem construídas com frentes bem estreitas. O terreno é comprido
para trás, e apertado na frente. Veja uma foto na internet para conferir essa distorção!

QUESTÃO 5
R: Ele é razoavelmente fácil de arrecadar, mas é ruim em termos de equidade, pois pobre e rico pagam o mesmo
(a parte do imposto que aparece no preço final do bem). Ele reduz as trocas, como explicado no exemplo da
caneta.

QUESTÃO 6
R:

QUESTÃO 7
R: Não, porque o imposto deve reduzir a quantidade transacionada de garrafas de refrigerante. Então a arrecadação deve ser inferior a R$ 20 mil por mês.
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QUESTÃO 8
R: A renda média deve cair. Se eles não alterassem a quantidade de horas de aulas, a renda permaneceria inalterada, pois todo o dinheiro pago em impostos volta aos estudantes. Só que o imposto desestimulará o trabalho
(pois agora eles só ficam com $40 por aula). Assim, eles devem dar menos aulas. O fato da renda voltar em
partes iguais para cada um não altera o raciocínio porque a quantidade de imposto que volta é a quantidade de
imposto pago dividido por 100, portanto só 1% do que um estudante paga volta para ele.

QUESTÃO 9
a) Preço = p = 1, q = 100.
b) p = 1+t, q = 200 – 100 – 100t
c) Arrecadação = q x t = (100 – 100t) x t = 100t – 100t2. A arrecadação é 0 se t = 0, é crescente até t = 0,50,
mas aí passa a ser decrescente em t.
d) Não. Uma maior alíquota t leva a uma menor quantidade q. Quando a taxa já é alta, o efeito na quantidade
é o mais importante na arrecadação, então uma taxa maior leva a uma arrecadação menor.

QUESTÃO 10
a) p = 1500, q = 500
b) Curva de demanda fica inalterada. Curva de oferta passa a ser p = 1200 + q
c) p = 1600, q = 400. Consumidores pagam 1600, mas produtores recebem 1400 (depois de pagarem o imposto de 200) por unidade vendida. Consumidores arcam com 100 reais do custo do imposto, produtores
arcam com os outros 100 (por unidade vendida.
d) Curva de oferta fica inalterada, demanda passa a ser p = 1800 – q.
e) p = 1400, q = 400. Consumidores pagam 1400+200=1600, e produtores recebem 1400 por unidade vendida. Consumidores arcam com 100 reais do custo do imposto, produtores arcam com os outros 100 (por
unidade vendida.

Capítulo 22
QUESTÃO 1
R: Ver seção 21.1

QUESTÃO 2
R: Capitalização é um regime de poupança, onde cada um recebe na aposentadoria de acordo com o que poupou ao longo da vida em contas individualizadas. O regime de repartição é um sistema de transferência, no
qual há pouca relação entre o que se poupou e o que se recebe na aposentadoria. Nesse sistema, as gerações
mais jovens financiam a aposentadoria das mais velhas.
Preferimos o de capitalização, pois ele ajuda a minimizar as questões de ingerência política e corrupção nas
contas da Previdência.
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QUESTÃO 3
R: Sim, gera uma distorção, dado que há uma atratividade extra em ficar desempregado: recebe-se o dinheiro
sem precisar pagar pelo seu financiamento.
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