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Teoria da Firma 

• Numa economia de mercado as empresas representam, o setor 
de produção. 

• A empresa ou firma é responsável pela combinação entre os 
recursos produtivos para produzir bens e serviços a serem 
ofertados para venda no mercado.  

• É uma unidade de produção que atua racionalmente, em busca 
de maximizar seus resultados.  

• Os fatores (recursos) de produção ou insumos são os bens ou 
serviços passíveis de serem transformados no processo 
produtivo.  
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Produção 
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• Uma firma e uma entidade que transforma insumos em 
produtos, por meio de uma tecnologia de produção. 
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Função de produção 

onde: 

 

N = mão-de-obra utilizada / tempo 

K = capital físico (máquinas e equipamentos) / tempo 

M = matéria-prima utilizada / tempo 
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A função de produção é a relação entre a quantidade de produto, a qual 
pode ser obtida com determinada quantidade de fatores de produção num 

dado período de tempo. 



Observação:   

função de produção  função de oferta 

•Função de oferta: relaciona a produção com os preços dos fatores 

de produção. 

•Função de produção: relaciona a produção com as quantidades 

físicas dos fatores de produção.                
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• Eficiência técnica: processo que alcança a melhor quantidade de 

produto com a menor quantidade de insumos ou fatores de 

produção.  

• Eficiência econômica: busca do processo que apresenta o menor 

custo de produção. 
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Função de Produção – Curto Prazo 

 

q = f (L,K)  

 

Em que: L: quantidade de mão de obra.  

K: quantidade de capital.  

Para q > 0, L > 0 e k > 0. 
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Ao considerar o fator capital fixo e o fator trabalho variável, a 

quantidade produzida terá sua variação dependendo apenas da 

variação da quantidade utilizada do insumo variável, associada à 

contribuição constante do insumo fixo, em cada combinação de 

fatores utilizados. 

Nesse caso, a mão de obra é o fator variável, e a função de 

produção poderá ser expressa como:  

q = f (L) 
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