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Objetivo da firma em economia:  
 Maximizar lucro.  
 Quanto maior os preços maior a receita e maior a possibilidade 

de ter um lucro maior.  
 Mas este resultado depende da estrutura de custos. 
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Receita Total  

Quantia total que a empresa recebe pela venda de seus produtos.  

Receita Total = Preço de Venda x Quantidade Vendida  

Custo Total  

Quantia total gasta pela firma ao comprar e utilizar insumos de 

produção, visando viabilizar a quantidade produzida.  

Lucro Total  

É a diferença entre receita total e custo total.  

Lucro Total = Receita Total – Custo Total 
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Custo como custo de oportunidade  

Os custos de produção de uma empresa devem incluir todos os 

custos de oportunidade envolvidos na produção.  

Ou seja, inclui custos associados a desembolsos e pagamentos, e 

custos que se efetivam sem que ocorra o desembolso efetivo (Ex: 

deixar de ganhar um rendimento mensal de 6,2% ao ano da 

poupança para investir o dinheiro em um novo empreendimento). 
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Lucro Econômico e Lucro Contábil:  

Em economia, o lucro de uma empresa é a diferença entre receita 

total e todos os custos de oportunidade, sejam eles explícitos e/ou 

implícitos (Lucro Econômico).  

Em contabilidade, o lucro de uma empresa é a diferença entre receita 

total e os custos explícitos desta empresa. Os contadores não 

consideram os custos implícitos (Lucro Contábil). 
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Lucro Econômico e Lucro Contábil: 

 

 

Quando a receita total for maior que a soma dos custos 
explícitos e implícitos teremos lucro econômico. 

 O lucro contábil será sempre maior que o lucro econômico. 
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O CONCEITO DE LUCRO NORMAL E LUCRO EXTRAORDINÁRIO 
 
• O  lucro normal também é conhecido como custo de 

oportunidade do capital, que é o ganho alternativo que os 
proprietários ou acionistas de uma empresa obteriam se 
empregassem o capital em outra atividade ou aplicação (é a 
expectativa de retorno do capital empregado) 
 

• O custo de oportunidade não é contabilizado no balanço das 
empresas, mas é uma análise útil para a tomada de decisões 
empresariais. 



Teoria da Produção 

 
• O lucro normal é a remuneração do capital investido e é o que 

mantém o empresário em uma dada atividade. Se o lucro 
fosse mais baixo, ele deixaria essa atividade se transferindo 
para outro investimento ou aplicação. 
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O que exceder o lucro normal é chamado de lucro extraordinário, 
lucro extra ou lucro econômico 
 
O lucro extra é ampliado através da diminuição dos custos 
 
 
 
 
 
Lucro extraordinário → permite maior acumulação e cria 
capacidade de auto-financiamento para as empresas, além de 
permitir investimentos em pesquisas para a inovação (P&D) 

 

 

LUCRO EXTRA =  receita – custos contábeis – custos de 
oportunidade 


