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de horas trabalhadas, pelo nível de qualificação formal dos
trabalhadores, além de outros atributos. O que não quer
dizer que os modelos focados em quantidades não sejam
úteis desde o ponto de vista teórico.

De modo análogo à definição anterior, essa elasticidade
é assim definida: elasticidade-preço da oferta = variação
percentual na quantidade ofertada/variação percentual
no preço do produto. Quanto mais alta essa elasticidade,
maior será o aumento da quantidade produzida para uma
dada variação no nível de preços.
Um mercado com o nível de preços mais alto indica
ao produtor potencial que existe um “excesso de demanda
não satisfeita” (isto é, uma quantidade demandada maior
do que a quantidade disponível de produtos) e que, portanto, há oportunidade de ganho, se ele se dispuser a fabricar aquele item.

1.2.3. Elasticidade-preço da oferta
A seção anterior mostrou que o processo produtivo
é uma resultante da contribuição de um ou mais de um fator de produção e que o produtor potencial pode escolher
entre ofertar mais de um ou de outro produto, isto é, atuar
em um ou outro setor da economia, num ambiente com
apenas dois setores.
Resta saber o que leva um produtor a fabricar mais
ou menos quantidade de um produto. O elemento determinante é sua expectativa de ganho (supondo que todos
sejam racionais), e ela é, por sua vez, resultante dos estímulos recebidos via mercado. O mecanismo de que o mercado dispõe para sinalizar ao produtor são as variações de
preços.
Como já visto, se há um aumento na demanda por
um produto, isso provocará uma elevação do preço desse produto. A resposta por parte do produtor ou ofertante
daquele produto dependerá, por sua vez, de sua sensibilidade em relação àquele estímulo.
Da mesma forma, como visto em relação ao consumidor, isso leva à noção de elasticidade-preço da oferta.

1.2.4. Rendimentos de fator
A partir de uma função de produção, é possível identificar a contribuição de cada fator para a geração do produto. O rendimento médio (ou produtividade média) de
um fator relaciona a quantidade de produto gerado com
a quantidade empregada do fator. Assim, se chamamos de
q o número de unidades produzidas e de xi o número de
unidades de um fator i empregadas no processo, a produtividade média é dada por q/xi.
Esse é um indicador importante. No entanto, ele
deve ser complementado por outro tipo de consideração,
que é o quanto o produto aumenta ao se aumentar uma
unidade adicional de um dado fator de produção. Isso

