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Teoria dos Custos 
 
Custos Implícitos e Custos Explícitos 
 
• Os custos implícitos não estão associados a um dispêndio de 
dinheiro; é medido pelo valor em 
termos monetários, dos benefícios sacrificados ou aos quais é 
necessário renunciar. 
 
• Os custos explícitos dizem respeito aos desembolsos reais de 
uma empresa, incluindo remunerações, salários, custos materiais 
e de arrendamento de propriedades. 
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Outras medidas de custos 
 
• O custo social é dado pelo custo privado mais o custo para a 
sociedade decorrente da produção. 
– Quando os custos sociais diferem dos custos privados, diz-se 
que há uma externalidade. 
 
• A externalidade é definida como o efeito da ação de um 
produtor ou de um consumidor em outros produtores ou 
consumidores não contabilizados no preço de mercado. 
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Custo total de produção 
 
É o total das despesas realizadas pela firma com a utilização da 
combinação mais econômica dos fatores, por meio da qual é 
obtida determinada quantidade do produto 
 
Os custos totais de produção se dividem em: 
 
Custos variáveis totais = CVT  - custos que variam com o volume 
de produção  
Custos fixos totais = CFT – custos que independem da produção: 
aluguel, iluminação 
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Então: 
 
 
 
Na Teoria da produção os custos também dividem-se em custos  de 
curto e de longo prazos 
 
 

CT = CVT + CFT 
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Custos de curto prazo: 
 
 
 
CTMe ou CMe = CT   
                         q  
quociente entre o custo total e  a quantidade produzida , ou seja, 
o custo unitário 
 
 

Custo total médio  
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Custos de curto prazo: 
 
 
 
CVMe = CVT 
      q   
quociente entre o custo variável total e a quantidade produzida 
 

Custo variável médio  
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Custos de curto prazo: 
 
 
 
CMg  = Δ CT  =         variação do custo_total_____ 
            Δ q   acréscimo de 1 unidade na produção 
 
  é dado pela variação do custo total em resposta a uma variação                 
da quantidade produzida 

Custo marginal 
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CUSTO FIXO CUSTO TOTAL 
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CUSTO VARIÁVEL 
CUSTO FIXO,  

CUSTO VARIÁVEL,  

CUSTO TOTAL 
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• Custo Fixo- É independente do nível de produção. 
(Ex.:Aluguéis, pagamento de juros) 

• Custo Variável- Varia com o nível de produção (Ex.: insumos, 
consumo de energia) 

• Custo Médio- Custo Total dividido pelo número de unidades 
produzidas. CMe= (CT/Q) 

• Custo Fixo Médio- Custo Fixo dividido pelo número de unidades 
produzidas. CFMe= (CF/Q) 

• Custo Variável Médio- Custo Variável dividido pelo número de 
unidades produzidas. CVMe= (CV/Q) 

• Custo Marginal-É o custo adicional necessário para produzir 
uma unidade adicional de produto. CMg =(CT / Q) 


