
Texto 1: O que é custo-benefício?

O custo-benefício é o que define as melhores escolhas que os agentes

econômicos fazem. Através deste conceito é que as pessoas ou empresas

compram ou realizam aquilo em que os benefícios são maiores que o custos de

comprar ou produzir.

O custo-benefício realiza-se a partir das escolhas que os indivíduos fazem, isto

é, escolher um item e se desfazer de outro. A própria compra de um objeto

envolve obter um bem e desfazer de outro, o dinheiro.

As melhores escolhas feitas são aquelas em que os benefícios são o quanto

maiores perante os custos em se fazer ou comprar. Por exemplo, os lucros das

empresas são maiores quanto mais conseguem vender ou prestar seus serviços

e também, reduzir seus gastos.

Nas ciências econômicas se considera que todos os indivíduos em uma

economia procuram comprar, fazer ou trocar aquilo que possui o maior

excedente econômico, ou simplesmente, os maiores benefícios e os menores

custos.

Este custo tanto pode ser em unidades monetárias, mas também, outros em

conjunto, conhecidos como custos de oportunidade, que se perde ao realizar ou

adquirir um bem. O próprio tempo é um exemplo deste custo, pois ao realizar

uma atividade um indivíduo deixa de realizar outras.
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Texto 2: O que é custo-benefício?

Que conceito é esse? De onde vem e para que serve?

É o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada, aquilo que

deixamos de ganhar (ou usufruir) quando escolhemos uma alternativa e, por

isso, abrimos mão de outra(s). É importante dizer: quando tratamos de

Economia e Finanças, é preciso fazermos escolhas, muito em função do fato de

os recursos serem limitados, escassos. Não temos recursos financeiros

ilimitados (nem mesmo tempo, que é outro recurso escasso) para

conseguirmos tudo o que desejamos. Isso nos leva a escolhas e à renúncia. É

exatamente essa renúncia, aquilo de que estamos abrindo, que constitui o custo

de oportunidade.
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