
 

 
APLICAÇÃO DE DERIVADAS EM ECONOMIA 

 
Em Economia, as derivadas são frequentemente descritas pelo adjetivo “MARGINAL”. 

 
Por Exemplo: 
 
* C(x) é uma função custo (o custo para se produzir “x” unidades de um bem), então a derivada C´(x) é chamada de 
função custo marginal, economistas interpretam dizendo que o Custo Marginal é aproximadamente o custo de 
produção de uma unidade adicional. 
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* R(x) é uma função receita (faturamento gerado pela venda de “x” unidades de um produto):  R(x) = x.Preço 
A Receita Marginal de um bem é a variação da receita ao vender uma unidade adicional do bem. 
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* L(x) é uma função lucro (ou perda) gerado pela produção e venda de “x” unidades de um produto: L(x) = R(x) - C(x) 
O Lucro Marginal de um bem é o lucro aproximado ao vender uma unidade adicional do bem. 
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Exemplos/ Exercícios: 
01) Suponha que o custo para se produzir “x” unidades seja C(x) = 0,005.x³ - 0,5.x² + 28.x + 300 dólares, e que a 
produção diária seja de 50 unidades. 
a) Qual é o Custo Extra, se o nível de produção aumenta de 50 para 51 unidades por dia? 
b) Qual é o Custo Marginal quando x = 50? 
 
02) Um fabricante estima que a cada hora o custo para produzir “x” unidades de um produto em uma linha de 
montagem é C(x) = 0,1.x³ -6.x² + 136.x + 200 dólares. 
a) Calcule C(21) – C(20), custo extra do aumento de produção de 20 para 21 unidades. 
b) Encontre o Custo Marginal quando o nível de produção atinge 20 unidades. 
 
03) Uma mineradora determina que sua função de Custo Total para a extração de certo tipo de ferro é dada por          
C(x) = 2,5.x² + 4,32.x + 1200 em Us$, onde x é dada em toneladas de ferro. Determine o Custo Adicional quando a 
produção aumenta de 10 para 11 toneladas de ferro. Ache o Custo Marginal para 10 toneladas. 
 
04) Suponhamos que C(x) = 110 + 4.x + 0,02.x² seja o Custo Total de fabricação de “x” brinquedos. 
a) Qual é a função Custo Marginal. 
b) O Custo Marginal quando x = 50 é dado por C´(50). 
c) O Custo Real de fabricação do quinquagésimo primeiro brinquedo é C(51) – C(50). 


