
A lei da oferta e da demanda foi criada na época da economia clássica por Adam Smith. 
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A Lei da Oferta e da Procura é uma das características do Capitalismo. Também 

denominada de Demanda, busca estabilizar a procura e a oferta de um determinado bem ou 

serviço. Oferta é a quantidade do produto disponível em mercado, enquanto procura é o interesse 

existente em relação ao mesmo. A oferta depende do preço, da quantidade, da tecnologia 

utilizada na fabricação entre outras coisas relacionadas aos produtos e serviços. A procura é 

influenciada pela preferência do consumidor final, a compatibilidade entre preço e qualidade e a 

facilidade de compra do produto. 

O fator determinante para a procura de um determinado bem ou serviço deixou de ser o 

preço, pois o mesmo sofre alterações por causa de qualquer desequilíbrio entre a oferta e a 

procura. Dessa forma, pode-se dizer que o preço de algo é determinado pelo próprio consumidor, 

pois quando esses passam a buscar mais um produto qualquer, o produtor eleva o seu preço, 

fazendo com que o consumidor pague mais se deseja adquirir o mesmo. Em contrapartida, 

quando um produto não é mais procurado o produtor é estimulado a deixar de produzi-lo para 

que não tenha despesas em relação à oferta sem demanda.  

O preço de um bem ou serviço é fixado levando em consideração a relação entre a procura 

e a necessidade do consumidor final e, ainda, os custos gerados na fabricação e o tempo gasto 

em sua produção. Os fatores que influenciam o consumidor final a procurar um determinado 

produto são as necessidades em relação ao mesmo, o poder de compra, a concorrência, a 

qualidade, a satisfação do cliente entre outros. 

Um exemplo desta “Lei” pode ser observada no preço do álcool gel. Em meio à 

disseminação do novo coronavírus, a procura por produtos hospitalares e de higiene disparou, 

em especial pelo álcool gel. Com a expectativa de que a o vírus alcance o pico de casos no país 

até o fim deste mês de abril, a tendência é que os preços do álcool gel sigam aumentando, além 

da possibilidade de desabastecimento.  

No Brasil, um frasco de álcool em gel de marca popular subiu de R$ 16,06 em 27 de 

fevereiro para R$ 41,99 em 4 de março deste ano. Um aumento de 161% em menos de uma 

semana, de acordo com matéria do portal UOL, com base em informações do site JáCotei. 

 

 



 
 

  

Reflexão: 
 

Cite 3 ocasiões/datas em que ocorrem aumentos de preços no seu cotidiano. Na sua opinião, a Lei da Oferta 

e da procura possui pontos positivos ou negativos? Justifique sua resposta. 
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