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Estruturas de mercado
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Já sabemos que:

As várias formas ou estruturas de mercado dependem fundamentalmente
de 3 características:
• número de empresas que compõem esse mercado;
• tipo do produto (se as firmas fabricam produtos idênticos ou
diferenciados);
• se existem ou não barreiras ao acesso de novas empresas nesse
mercado.

Nesse sentido, temos basicamente 4 tipos de mercado:
Concorrência pura ou perfeita: Mercado atomizado; Produtos
homogêneos; Mobilidade de firmas; Racionalidade; Transparência do
mercado.
Monopólio: uma só empresa domina a oferta do mercado.
Oligopólio: algumas (poucas) empresas dominam a oferta do mercado.
Concorrência monopolística: várias empresas dominam a oferta do
mercado.
3

Olígopólio
• É uma estrutura de mercado que se constitui num caso intermediário,
onde há poucas firmas que competem entre si e que tem certo poder
de mercado.
• Quando nenhuma firma tem um monopólio, mas os produtores
percebem que eles podem afetar os preços de mercado, uma indústria
é caracterizada por competição imperfeita.
• O preço em oligopólio é fixado pelas firmas acima do nível de
preço que prevaleceria em competição e abaixo do nível de preço
maximizador de lucros de monopólio ( RM=CM)
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Olígopólio
• As firmas conseguem inibir a entrada de novos competidores pois
nesses mercado oligopolizado existem “barreiras à entrada” de
novas firmas;
• Ex.

Ø Diferenciação de produtos
Ø Vantagens Absolutas de Custo (patentes, segredo
tecnológico, integração vertical etc)
Ø Economias de Escala
Ø Barreiras Legais e Institucionais (externas)
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CONCORRÊNCIA MONOPOLISTA

Ø

Concorrência monopolista é uma estrutura de mercado que contém
elementos da concorrência perfeita e do monopólio, ficando em situação
intermediária entre as duas formas de organização de mercado.

ØOs produtores defrontam-se no mercado com uma curva de demanda

negativamente inclinada (como a da concorrência perfeita), mas operam em uma
indústria em que não existem barreiras de entrada e saída. Assim, na
concorrência monopolística, não há lucros puros positivos no longo prazo. O lucro
é normal.

ØCada empresa produz um produto diferenciado, mas com substitutos
próximos;

ØAs firmas podem agir como monopolistas, mas o preço de seus concorrentes
limita tal poder. Na condição de maximização, o Cmg não é mínimo.

ØAs firmas tentam manter ou aumentar sua porção de mercado através de uma
"guerra de publicidade” para diferenciar seus produtos do concorrente;

A DIFERENCIAÇÃO DOS PRODUTOS SE DÁ DE VÁRIOS MODOS:

§ Qualidade, marca (griffe), padrão de acabamento;
§ Assistência técnica e atendimento pós venda;
§ Manutenção e Embalagem.
Exemplos:.
Lojas de confecções;
Restaurantes;
Sabonetes (diferentes marcas);
Produtos de limpeza e higiene pessoal.

ESTRUTURA DE MERCADO
CONCORRÊNCIA MONOPÓLIO OLIGOPOLIO
PURA
ESTRUTURA

PRODUTO
PREÇO
ACESSO

Muitos Vendedores
Muitos Compradores
Homogeneo

Mercado
Demanda x Oferta
Livre acesso

Único Vendedor

Não tem similar
Vendedor

Muito Difícil

Peq quantidade
Grandes Empresas
Iguais

Concorrência
Difícil

Questões de concursos:
Ano: 2014
Banca: FEPESE
Órgão: Prefeitura de Florianópolis - SC - Auditor Fiscal de Tributos Municipais
Sobre a estrutura de mercado conhecida como concorrência monopolista, é correto afirmar:
A Existe um grande número de firmas que produzem bens homogêneos e auferem lucros puros positivos no longo
prazo.
B A maximização do lucro do produtor, no curto prazo, ocorre quando a curva de demanda é igual à curva de
custo marginal.
C Na condição de curto prazo de maximização do lucro, o preço estabelecido pelo produtor é igual ao custo
marginal.
D Na condição de curto prazo de maximização do lucro, a receita marginal é igual ao custo marginal e o custo
marginal é mínimo.
E Os produtores defrontam-se no mercado com uma curva de demanda negativamente inclinada, mas operam
em uma indústria em que não existem barreiras de entrada e saída.
Gabarito: E

Questões de concursos:
Ano: 2010
Banca: FCC
Órgão: TCE-RO Prova: FCC - 2010 - TCE-RO - Auditor
Um mercado de concorrência monopolística é caracterizado pela existência de um
A único produtor e um grande número de consumidores de um produto homogêneo.
B grande número de pequenos produtores e um grande número de pequenos compradores de um produto
heterogêneo.
C pequeno número de grandes produtores e um pequeno número de grandes compradores de um produto
homogêneo.
D grande número de pequenos produtores e um pequeno número de grandes compradores.
E grande número de produtores e compradores de um produto homogêneo.
Gabarito: B

Questões de concursos:
Ano: 2018
Banca: CCV-UFC
Órgão: UFC Prova: CCV-UFC - 2018 - UFC - Economista
Ao contrário da competição perfeita, na competição monopolística os bens são:
A homogêneos e substitutos perfeitos.
B homogêneos e substitutos próximos
C heterogêneos e substitutos próximos.
D homogêneos e perfeitamente complementares
E heterogêneos e perfeitamente complementares.
Gabarito: C

Questões de concursos:
Ano: 2018
Banca: FCC
Órgão: Câmara Legislativa do Distrito Federal - Consultor Legislativo - Regulação Econômica
Os restaurantes que operam no Distrito Federal, assim como em outras grandes cidades do País, se
caracterizam por trabalharem em mercado do tipo
A monopólio.
B concorrência perfeita.
C oligopólio.
D concorrência monopolista.
E cartel.
Gabarito: D

Questões de concursos:
Ano: 2018
Banca: FCC
Órgão: Câmara Legislativa do Distrito Federal - Consultor Legislativo - Regulação Econômica
Em se tratando de estruturas de mercado, a presença do oligopólio se caracteriza por apresentar
A livre mobilidade dos recursos.
B rivalidade entre as poucas empresas participantes.
C inexistência de concorrência entre as empresas.
D produtos homogêneos perfeitos.
E empresas tomadoras de preço.
Gabarito: B

Questões de concursos:
Ano: 2018
Banca: CESPE
Órgão: EBSERH Prova: CESPE - 2018 - EBSERH - Analista Administrativo - Economia
Julgue o item subsequente, a respeito de estruturas de mercado.
O oligopólio decorrente do conluio de empresas que estabelecem preços e repartem mercado tem
algumas características próximas ao monopólio e distantes da concorrência perfeita, na qual várias
empresas produzem um bem idêntico.

Certo
Errado
Gabarito: C

Questões de concursos:
Ano: 2018
Banca: CESPE
Órgão: EBSERH Prova: CESPE - 2018 - EBSERH - Analista Administrativo - Economia
A concorrência monopolista é caracterizada por produtos iguais, muitos compradores e muitos
vendedores, mas, nesse modelo de concorrência, a entrada e a saída de novas empresas são
dificultadas, diferentemente do que ocorre na competição perfeita.

Certo
Errado
Gabarito: E

Questões de concursos:
Ano: 2018
Banca: FAUEL
Órgão: AGEPAR Prova: FAUEL - 2018 - AGEPAR - Especialista em Regulação - Economista
Com análise sobre as estruturas de mercado compreende-se o comportamento dos ofertantes
(produtores) em distintos mercados. Assim, na estrutura de mercado denominada de
____________________, um grupo pequeno de produtores domina maior parte do mercado (embora,
existam outros produtores nesse mercado). Logo, nesse tipo de estrutura os produtores têm a
capacidade de impor barreiras artificiais para evitar a concorrência.
Complete a lacuna com a resposta correta:
A Monopólio.
B Oligopólio.
C Concorrência perfeita.
D Concorrência monopolística.
Gabarito: B

Questões de concursos:
Ano: 2011
Banca: FGV
Órgão: SEFAZ-RJ Prova: FGV - 2011 - SEFAZ-RJ - Auditor Fiscal da Receita Estadual - prova 1
A respeito dos diferentes ambientes de concorrência, avalie as afirmativas a seguir:
I. Em concorrência perfeita, as firmas maximizam o lucro ofertando a quantidade em que igualam receita
marginal e custo marginal.
II. Em concorrência perfeita, as firmas maximizam o lucro ofertando a quantidade em que igualam preço
e custo marginal.
III. As firmas que operam em um ambiente de competição monopolística obtêm lucros extraordinários.
Assinale
A se apenas as afirmativas I e II forem verdadeiras.
B se apenas as afirmativas I e III forem verdadeiras.
C se apenas as afirmativas II e III forem verdadeiras.
D se todas as afirmativas forem verdadeiras.
E se nenhuma afirmativa for verdadeira.

Gabarito: A

Questões de concursos:
Ano: 2016
Banca: ESAF
Órgão: ANAC Prova: ESAF - 2016 - ANAC - Técnico em Regulação de Aviação Civil
Com relação às afirmativas a seguir, pode-se afirmar que:
I. A concorrência monopolística se caracteriza pela livre ação dos agentes econômicos, de forma que estes tenham
liberdade para empregar os meios necessários que julgarem próprios e adequados para conquistar a preferência do
consumidor.
II. O monopólio se caracteriza pela existência de um único vendedor, diversos compradores e um elevado poder de
mercado. Este regime de concorrência é muito raro atualmente, existindo apenas em casos excepcionais.
III. As empresas que trabalham em um regime de concorrência perfeita têm uma curva de demanda rigorosamente
horizontal, o que significa poderem vender qualquer quantidade que entendam ao preço de mercado.
A Somente a III é verdadeira.
B Todas são verdadeiras.
C Somente a I é falsa.
D Todas são falsas.
E Somente a II é verdadeira.

Gabarito: B

Questões de concursos:
Ano: 2015 Banca: FCC Órgão: SEFAZ-PI Prova: FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Analista do Tesouro Estadual - Conhecimentos
Específicos
A teoria econômica define as estruturas de mercado de acordo com o grau de homogeneidade dos bens
comercializados, o número de compradores e vendedores e sua influência sobre a quantidade transacionada de bens e
serviços e os seus preços, e a presença de barreiras à entrada e saída etc. Nesse sentido, considere:
I. os bens ofertados para a venda são homogêneos entre si.
II. um único comprador influencia o preço de mercado e a quantidade demandada do bem ou serviço.
III. um pequeno grupo dominante de vendedores determina a quantidade a ser ofertada no mercado.
IV. numerosos vendedores competem nesse mercado e buscam auferir provisoriamente lucros de monopólio por meio
de diferenciações em relação a seus concorrentes, os quais conseguem copiar tais inovações com baixo custo após um
curto período.
V. informações sobre as condições de mercado são completas e perfeitas.
É correto afirmar, em relação aos itens acima, que
A I e II refletem um mercado em concorrência monopolística e III reflete um oligopólio.
B I e V exprimem traços da concorrência perfeita; IV descreve adequadamente a concorrência monopolística.
C I, II e V representam um monopólio.
D I, III e IV descrevem um oligopsônio; IV e V delimitam, por sua vez, a concorrência perfeita.
E III, IV e V descrevem os mesmo tipo de mercado.

Gabarito: E

Ano: 2013 Banca: FCC Órgão: DPE-RS Prova: FCC - 2013 - DPE-RS - Analista - Economia
Considere as informações contidas abaixo.
ESTRUTURAS DE CARACTERÍSTICAS
MERCADO
I. Concorrência Perfeita 1. ocorre a livre entrada e saída de empresas do mercado e estas competem entre si
vendendo produtos diferenciados, fortemente substitutos, mas não substitutos perfeitos.
II. Oligopólio 2. as firmas, individualmente, tomam o preço de mercado como referência a fim de decidir
quanto produzirão e venderão, assim como os consumidores baseiam- se em tal preço
para decidir a quantidade que irão adquirir.
III. Monopólio 3. ocorrem barreiras, que podem ser naturais ou não, à entrada de novas empresas no
mercado, sendo que os produtos não são necessariamente diferenciados.
IV. Concorrência
Monopolista 4. não dispõe de uma curva de oferta, pois não há uma relação biunívoca entre preço e
quantidade, fazendo com que o nível de produção dependa do custo marginal e do
formato da curva de demanda.
A correspondência correta entre as duas colunas da tabela acima está representada em
A I-1, II-2, III-4, IV-3.
B I-1, II-2, III-3, IV-4.
C I-4, II-3, III-2, IV-1.
D I-2, II-3, III-4, IV-1.
E I-2, II-1, III-3, IV-4.

Gabarito: D

