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Função de Produção – Curto Prazo 
 

 
Produto Total (PT) – É a quantidade total produzida, em 
determinado período de tempo. 
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Produto Médio – É a relação entre o nível do produto e a 
quantidade do fator de produção, em determinado período de 
tempo. 
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Produto Marginal – É a variação do produto, dada uma variação de 

uma unidade na quantidade de fator de produção, em determinado 

período de tempo.  
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Teoria da Produção 

Produto Médio e Marginal 

Mão de Obra 
(L) 

Capital  
(K) 

Produto Total (q) Produto Médio  
(q/L) 

Produto Marginal (∆q/∆L) 

0 10 0 - - 

1 10 10 10 10 

2 10 30 15 20 

3 10 60 20 30 

4 10 80 20 20 

5 10 95 19 15 

6 10 108 18 13 

7 10 112 16 4 

8 10 112 14 0 

9 10 108 12 -4 

10 10 100 10 -8 

q = f (L, K) 

q = Quantidade de Produto; 
L = Mão de Obra - Variável 
K = Capital - Fixo 
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Lei dos rendimentos decrescentes 

• Descreve o comportamento da taxa de variação da 

produção quando apenas um insumo varia, e todos os 

demais permanecem constantes.  

• Quanto maior o emprego de alguns fatores de produção 

em um setor, deixando os demais constantes, menores 

serão os acréscimos no produto total.  
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Lei dos rendimentos decrescentes 

• Portanto, ao se elevar a quantidade do insumo variável, 

mantendo fixas as quantidades dos outros insumos, a 

produção inicialmente aumentará a taxas crescentes.  

• Depois de certo volume do insumo variável utilizado, 

continuará a crescer, mas a taxas decrescentes (com 

acréscimos cada vez menores). 
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Lei dos rendimentos decrescentes 

• Caso se amplie ainda a quantidade do fator variável 

utilizada, a produção total atingirá um máximo, a partir do 

qual se reduzirá. 
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O formato das curvas 

PMgN e PMeN dá-se 

em virtude da  

Lei dos Rendimentos 

Decrescentes.  
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