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Resumo

Este artigo tem a finalidade de apresentar a aplicação da derivada na solução de problemas em economia. Para tanto, cálculos,
conceitos e um recorte da sua história foram importantes para compreender o tema abordado. Assim, a apresentação de funções de
custo total, custo médio e custo marginal se tornaram fundamentais para soluções de problemas sobre a produtividade de uma empresa
ao almejar um lucro crescente, além de mostrar a relação da reta tangente com o conceito de derivada. Desse modo, concluímos que
este objeto de estudo foi viável. Primeiro, para constatar que a derivada tem um papel importante nesta área, ou seja, ela é de fato uma
ferramenta importante na resolução de problemas em economia e segundo para mostrar que se o primeiro fato ocorreu, o campo da
Matemática tem uma afinidade muito grande com o campo econômico quando relacionamos seus conceitos e estudos.
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Abstract

This article aims to present the application of the derivative in the solution of problems in economics. Therefore, calculations, concepts
and an outline of its history were important to understand the topic addressed. Thus, the presentation of functions of the total cost,
average cost and marginal cost become critical to troubleshooting on the productivity of a company to target a growing profit, besides
showing the relationship of the tangent line with the concept of derivative. Thus, we conclude that this object of study was feasible.
First, to see that the derivative has an important role in this area, ie, it is indeed an important tool in solving problems in economics and
second to show that the first incident occurred, the field of mathematics has a great affinity the economic field when we relate its
concepts and studies.
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O conteúdo Derivada pode se tornar uma ferramenta importante na resolução de problemas em Economia, tendo em vista a grande

dificuldade ao responder questões que a cada dia, vem crescendo, devido a grande área de abrangência que o especialista deste ramo

pode atuar. Atualmente são 22 duas áreas, que vão desde o estudo e orientação de viabilidade econômica de uma empresa até sua

aplicação em sala de aula.
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Assim, este artigo tem a finalidade de apresentar a aplicação da derivada na solução de problemas em economia, pois houve a
necessidade de se comprovar de fato que a derivada é uma ferramenta que realmente vem facilitar a resolução de problemas nesta área
e disseminar o uso dessa ferramenta por meio da Matemática.

Com isso surgiram alguns questionamentos no sentido de buscar uma melhor solução para a resolução de alguns problemas e situações
ligadas a esta área, tais como: De que maneira a derivada pode ajudar a calcular o valor que se deve empregar em uma determinada
escala de produção Há possibilidade de se manter um lucro crescente Mesmo se houver uma variação em seu custo fixo A derivada é
uma ferramenta importante nas análises econômicas Uma empresa poderá obter um valor mínimo por unidades produzidas utilizando à
derivada

Então, para responder a tais questionamentos se fez necessário compreender o conceito de economia, derivada e sua história, a função
custo médio e custo marginal e a importância de valores de máximo e mínimo de uma função em economia.

Nesta perspectiva, economia é um estudo que assim como os outros estudos acadêmicos, exige muita dedicação, pois se trata de uma
área complexa e para estudála é preciso estar disposto a estudar Matemática bem como estudar sua História, embora ainda haja
dificuldade estrutural para a área de humanas:

Nossa primeira dificuldade estrutural diz respeito às paixões humanas: é difícil encontrar pessoas igualmente
apaixonadas por Matemática (o reino do atemporal e do estritamente lógico) e por História (onde tudo é
acontecimento, tudo é único, e nenhuma explicação parece suficiente). Mas é impossível realmente entender
Economia sem amar (ou, pelo menos, sem estar disposto a sofrer com) estas duas ciências irmãs. (PAIVA, 2008,
p. 09).

Quem atua como economista no Brasil trabalha com as tendências econômicas do mercado brasileiro, realizando avaliações das opções
e possibilidades para as empresas em que trabalham, fornecendo assim avaliações de risco e auxiliando no planejamento financeiro e
de investimentos de capital. Entre muitos conceitos podemos citar:

Economia s.f.(a) 1. Ciência que trata da produção, distribuição e consumo de bens materiais e das riquezas. 2.
Arte de administrar uma casa ou organização. 3. Poupança. 4. Controle para evitar desperdícios. 5. Emprego
cuidadoso, moderado, dos recursos disponíveis. 6. Sistema de atividade econômica num país, região ou
comunidade. 7. Tipo específico de sistema econômico. S.f.pl.(as) 8. Recursos financeiros acumulados; poupança
(SACCONI, 1996, p. 265).

Nas palavras de Paiva (2008), “a Economia estuda o comportamento de agentes racionais na alocação de recursos escassos entre fins
alternativos” (PAIVA, 2008, p. 15). Logo, observarmos que o conceito de economia é de fácil entendimento, porém conceituar
derivada não é simplesmente definir o que é derivada, vai muito além. O conceito que atualmente parece simples é o resultado de um
processo longo e lento da evolução histórica que teve inicio na Antiguidade com os matemáticos Babilônios e Pitagóricos. Na época
não se tinha ainda o conceito formal de derivada, mas apenas gráficos e discussões verbais sobre o assunto.

No século XVII Descartes e Pierre Fermat introduziram as coordenadas cartesianas. A partir daí foi que se tornou possível a
transformação de problemas geométricos em algébricos, dando impulso à aplicação da derivada em outras ciências tal como a
economia. Enquanto se dedicava ao estudo de algumas funções, Fermat deu conta das limitações do clássico conceito de reta tangente
a uma curva, definindoa como aquela que encontrava a curva num único ponto. Dessa forma, tornouse importante refazer o conceito
e encontrar uma forma de traçar uma tangente a um gráfico num determinado ponto.

Diante de tal problema Fermat o enfrentou e resolveu de maneira simples: para determinar uma tangente a uma curva num ponto P ele
considerou outro ponto Q sobre a curva; considerou a reta PQ secante à curva. Depois fez Q deslizar ao longo da curva em direção a P,
obtendo dessa forma retas PQ que se aproximavam de uma reta t que ele chamou de reta tangente à curva no ponto P.

Com isso Fermat percebeu que algumas funções, nos pontos onde a curva assumia valores extremos, a tangente ao gráfico devia ser
uma reta horizontal, visto que, ao comparar o valor assumido pela função em um desses pontos P(x, f(x)) com o valor assumido no
outro ponto Q(X+E, f(x+E)) próximo de P, a diferença entre f(x+E) e f(x) era mínima, quase nulo, a ser comparada com o valor de E,
diferença das abscissas de Q e P. Dessa forma o problema de determinar extremos e tangentes a curvas passam a estar inteiramente
relacionados.
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Assim, os estudos realizados por Fermat possibilitou o entendimento do conceito primitivo de derivada. Este matemático ficou
conhecido como o criador do Cálculo Diferencial, embora no século XIX tenha sido Cauchy que conceituou derivada formalmente,
dando impulso ao cálculo diferencial (GRANVILLE, 1961).

Segundo Cauchy em um texto de Leithold (1977) nos diz que, “a derivada de uma função f é a função indicada por f’, tal que seu valor
em qualquer número x no domínio de f seja dado por: f ’(x) = lim&8710;→0 (f (x+&8710;x) – f (x)) / &8710;x ,se este limite

existir e foi finito (f’ lêse “f linha” e f’(x) lêse “f linha de x”)” (CAUCHY apud LEITHOLD 1977, p. l18).

Dessa maneira, concluise que a derivada de uma função y = f(x) num ponto x = x0, é igual ao valor da tangente trigonométrica do

ângulo formado pela tangente geométrica à curva representativa de y = f(x), no ponto x = x0, ou seja, a derivada é o coeficiente angular

da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. A derivada de uma função y = f(x), pode ser representada também pelos símbolos:

y’, dy/dx ou f&39;(x).

Ainda que dominássemos o cálculo de limites, empregar diretamente o conceito para calcular derivadas de funções é uma tarefa difícil
e trabalhosa, que pode alterarse num procedimento árduo. Para evitar este tipo de contratempo, devemos saber aplicar regras gerais
que permitam, a partir de algumas poucas derivadas conhecidas, derivar qualquer tipo de função que possa ser obtida a partir de outras
funções de derivadas conhecidas, através de operações elementares, assim sua compreensão também nos faz entender algumas regras
que são muito importantes para a solução de problemas, tais como: Derivada de uma constante; Derivada da potência;
Soma/Subtração; Produto por uma constante; Regra da cadeia; Derivada da função inversa; Derivadas de funções trigonométricas e
suas inversas; Derivada do logaritmo natural; Derivada do logaritmo em outras bases; Derivada exponencial; Derivadas das funções
hiperbólicas e suas inversas; Derivadas de alta ordem. O uso dessas regras tem o principal objetivo, de transformar o processo de
derivar funções em simples manipulações algébricas, tornando esta tarefa mais fácil.

Atualmente a derivada é indispensável na aplicação de muitas ciências, como nas Exatas, Saúde, e nas Ciências Humanas,
principalmente a interpretação da derivada como uma razão de variação. Autores como Archibald e Lipsey (1978, Crum e Schumpeter
(1967), Cysne e Moreira (1997), entre outros nos dizem que em muitas empresas os economistas aplicam a variação para calcular o
custo em quantidade fabricada ou produzida, assim os economistas calculam o custo de maneira controlada. Existem dois tipos de
custo, o custo médio e o custo marginal.

O custo médio é a variação de uma quantidade sobre uma imagem específica de valores de uma segunda quantidade produzida em
quanto o custo marginal, expressa à variação instantânea da primeira quantidade que resulta de uma pequena variação na segunda
quantidade, uma vez que:

O custo médio de produção de cada unidade de mercadoria é obtido dividindo o custo total pelo número de
unidades produzidas.

Se Q(x) é o número de cruzeiros no custo médio, temos: Q(x) = C(x) / x e Q é chamado a função custo médio.

Se C(x) é o número de cruzeiros no custo total da produção de x unidades de certa mercadoria, então o custo
marginal quando x = x1 será dado por C&39;(x1), se existir. A função C&39; è chamada a função custo

marginal.

Se Q(x) é o número de cruzeiros no custo médio da produção de uma unidade dentre x unidades de uma
mercadoria, então o custo médio marginal, quando x = x1 , será dado por Q&39;(x1) se existir, e Q&39; será

chamado a função custo médio marginal (LEITHOLD, 1977, p. 190191).

Para um melhor entendimento de custo médio e custo marginal, podemos comparar o custo marginal com a velocidade instantânea que
é um conceito marginal, e o custo médio com a velocidade média ao percorrermos uma determinada distância em certo tempo.

E supomos que C(x) onde x é o total da produção de certo produto sendo o custo total, teremos que a função custo total será expressa
por C com x e C não negativos em condições normais. Se x = 0, ou seja, 0 está no domínio de C , então C(0) representa as despesas
extras do custo da produção e como x é o número de unidades de determinada mercadoria, temos que x é um inteiro não negativo.
Porém para o cálculo aqui aplicado x foi admitido como um número real não negativo, desta forma aproximouse os valores não
inteiros de x ao inteiro mais próximo, e tivemos então os requisitos de continuidade para a função C.
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Destarte, a função C(x) = mx + b, onde b é os gastos extras do custo, e quando x = 0 b será o custo total. Essa função representa uma
função custo total linear, por tanto se tem uma função custo total linear, para se calcular a custo marginal, basta calcular a derivada da
função custo total linear, que irá ficar da seguinte forma C(x) = m; Q(x) = m + b / x, essa função representa uma função custo médio e
se derivada encontrará a função custo médio marginal ficando da seguinte forma: Q(x) = b / x².

O custo médio e o custo marginal são ambos calculados para se ter um valor, de quanto irá se gastar. Os economistas não precisam
calcular apenas o custo, mas saber quando esse valor é mínimo, para isso é preciso saber o conceito de valor máximo e mínimo de uma
função, pois,

Urna função f tem um mínimo relativo em c, se existir um intervalo aberto I, contendo c, tal que f(c) ≤ f (x) para
todo x &1108; I ∩ D(f). Urna função f tem um máximo relativo em c, se existir um intervalo aberto I, contendo
c, tal que f(c) ≥ f(x) para todo x &1108; I ∩ D(f) (FLEMMING E GONÇALVES, 1992, p.259.)

A variação da receita ao vender uma unidade adicional do bem é chamada de receita marginal. Assim, seja a função R = R(x) a receita
total da venda de um determinado tipo de bem. Se R = R(x) é derivável, então, denotamos e de&64257;nimos a receita marginal:
RMg(x) = R’(x).

Já sendo L = L(x) a função de lucro total da venda de um determinado tipo de bem. Se L = L(x) é derivável, então, denotamos e
de&64257;nimos o lucro marginal da seguinte forma: LMg(x) = L’ (x) = RMg(x) − CMg(x). Então, L = L(x) e x são não negativas
vale a seguinte propriedade: x1 < x2 &rArr; L(x1) < L(x2). Daí se o consumo crescer o lucro cresce.

Os resultados desta pesquisa foram possíveis, através das resoluções de problemas como o que se segue: Supondo que C(x) reais seja o
custo total da produção de 100x de unidades de uma mercadoria é C(x) = 1/2 x2 2x + 5, para se calcular o custo marginal basta derivar
a função custo total que irá ficar da seguinte forma, C&39;(x) = x  2, logo a função custo marginal é dada por C&39;. Já para se
calcular o custo médio se faz necessário a aplicação da seguinte fórmula Q(x) = C(x) / x, logo Q(x) = 1/2x  2 + 5/x e para se calcular o
custo médio marginal, basta derivar a função custo médio que irá ficar da seguinte forma Q&39;(x) = 1/2 – 5/x² , por final, para se ter
um valor mínimo por unidades produzidas basta considerar Q&39;(x) = 0, obtendo assim √10 como um número crítico de Q, e Q(√10)
= √10 – 2 ≈ 1,16. Urna vez que Q”(x) = 10/x³, Q” (√10) > 0.

Então, Q tem um valor mínimo relativo de aproximadamente 1,16 em x = √10. Da equação que define Q(x) vemos que Q é contínua de
zero a mais o infinito. Como o único extremo relativo de Q no intervalo de zero a mais o infinito está x = √10, resulta que Q tem um
valor mínimo absoluto. Quando x = √10 ≈ 3,16, 100x=316, e assim concluise que o mínimo absoluto do custo médio por unidade é
RS 1,16 quando 316 unidades são produzidas. Também podemos notar que o significado econômico da igualdade dos custos marginal
e médio é que o produto é produzido pelo menor preço por unidade.

Desse modo, o custo marginal e médio que são calculados através de conceito e regras de derivadas com suas aplicações, podendo ter
valores máximos e mínimos, é um fator importante na área econômica, a fim de que a mercadoria produzida ou fabricada se tenha um
menor custo por unidade. O lucro será crescente, se e somente se, a renda marginal produzida for maior que o custo marginal, por tanto
o nível de produção se faz muito necessário para se obter o maior lucro possível. Assim, se houver uma variação em seu custo fixo não
afetará o número de unidades a serem produzidas e também não irá afetar seu valor por unidade, esse conhecimento só será possível
empregandose aplicações da derivada.

Visando assim tais questionamentos chegamos à conclusão de que este objeto de estudo foi viável. Primeiro, para constatar que a
derivada tem um papel importante nesta área, ou seja, ela é de fato uma ferramenta importante na resolução de problemas em
economia e por fim, mostrar que se o primeiro fato ocorreu, o campo da Matemática tem uma afinidade muito grande com o campo
econômico por meio da relação existente entre seus conceitos e estudos.

Por tanto, foi muito importante fazermos uma análise deste fato, pois através de artigos como este, concluímos que a Derivada está
profundamente inserida em economia, ficando claramente definido que ela contribui bastante para o economista, proporcionando a ele
novas técnicas de resolução de problemas, seja no desenvolvimento de projetos de infraestrutura, na elaboração de estudos
mercadológicos ou até mesmo no setor público.

_____________________

1 Licenciado em Matemática pelo Instituto Federal de Sergipe e graduando em Engenharia de Pesca pela Universidade Federal de Sergipe.
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