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RESUMO 

Uma das grandes preocupações das empresas é conhecer como os custos de 
produção reagem com o aumento ou redução do vo lume de produção. O objetivo 
aqui é realizar um estudo de caso, baseado em informações de uma determinada 
empresa, v isando est imar uma função custo para a veri f icação de retornos de escala 
e curva de aprendizado. É importante, por este motivo, conhecer as relações, 
observadas nas curvas de custos, entre os custos e o nível de produção. O 
problema da minimização dos custos apresenta as curvas de custo marginal , custo 
médio e custo total. O custo marginal mostra a variação do custo total com a 
quant idade produzida, o custo médio é igual ao custo unitário de cada unidade 
produzida pela empresa, enquanto que o custo total é a soma dos custos de 
produção (custo fixo e variável). Quando uma empresa reduz seu custo médio no 
longo prazo com o vo lume produzido, esta empresa apresenta economia de escala, 
no entanto, se o inverso ocorre e seu custo médio aumenta com a quant idade 
produzida, ela esta e m uma situação de deseconomia de escala. Existem economias 
de aprendizados quando as empresas conseguem diminuir seus custos variáveis 
médios com o nível de produção, dada a experiência adquir ida na realização das 
tarefas. Pode-se observar na curva de aprendizado os impactos nos custos variáveis 
médios dados por var iações na quant idade na produção acumulada. A empresa 
estudada não apresentou resultados satisfatórios com relação à curva de 
aprendizado e aos retornos de escala, sendo necessário um apr imoramento dos 
dados para aprofundar o estudo. 

vi 
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1 INTRODUÇÃO 

Será iniciado def inindo como o custo é medido e elaborado, depois mostrando 

como os custos são afetados pela tecnologia na produção, tanto no curto como nc 

longo prazo, e ainda demonstrando os fatores que possibi l i tam a queda nos custos Í 

f im de tornar o processo produtivo mais eficiente. 

As economias de escala são as propr iedades pelas quais obtemos um; 

redução nos custos com aumentos de produção. Pode-se explorá-la buscando 

reduzir o custo unitário ou aumentando o nível de produção por um dado período d 

tempo. Quando disponíveis podem ser adequadas para buscar maximizar lucro; 

minimizar custos, reduzir preços para se conseguir níveis mais altos de produção 

custos mais baixos. 

A existência de economias de escala pode ter importantes impl icações r 

estrutura do mercado, pois podem criar barreiras à entrada, protegendo se i 

part icipantes do mercado competi t ivo. 

O objetivo deste trabalho é realizar um estudo de caso para est imar un 

função custo para analisar a curva de aprendizado e retornos de escala, tendo con 

base dados do livro Econometr ia dos autores R. Carter Hill, Wi l l iam E. Griffiths 

George G. Judge, dados do livro Econometr ic Analysis do autor Wil l iam H. Greeni 

comparados com os resultados obt idos com os dados da empresa X. 

Espera-se pela teoria econômica que a determinação da escala ót ima 

produção levará a minimização dos custos médios da empresa. Este fato sc 

anal isado através do histórico da empresa X. 

No capitulo seguinte será apresentado brevemente o método dos mínirr 

quadrados, método este que será util izado na busca dos resultados. Este princí 

procura encontrar entre todos os valores possíveis das variáveis (j5l e fi2), o po 

em que a função soma de quadrados seja mínima. 

E por f im serão demonstrados os resultados obt idos com as regresse 
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real izadas com os dados disponíveis, apresentando resposta para a existência ou 

não de retornos de escala e economia de aprendizado na empresa anal isada. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 TEORIA DE CUSTOS E PRODUÇÃO 

A relação entre insumos (x) e produto (y - vo lume de produção) é indicada po 

uma função de produção. Uma função produção mostra a quant idade produzida di 

um produto com uma determinada combinação de insumos, ou seja, a quantidad 

máxima possível de produto dada uma certa combinação de insumos. 

y = f(xl,x2,...,xn) 

Durante o processo produtivo, as empresas t ransformam insumos ei 

produtos. Neste estudo, será adotado como insumos a mão de obra, material 

capital. A mão de obra abrange tanto t rabalhadores especial izados como ns 

especial izados e os esforços dos administradores da empresa. Os materiais inclue 

plástico, aço e tudo que a empresa adquira para t ransformar em produto f inal. 

Com esta equação podemos dizer que a quant idade de produto depende c 

quant idade dos insumos uti l izados, sendo que a função permite que os insum< 

sejam combinados de maneiras diferentes de modo a permitir várias formas < 

produção de um certo vo lume produzido. 

Porém, anál ises empír icas ressaltam a necessidade de incluir mais ur 

variável nesta equação referente às melhoras no conhecimento tecnológico, 

medida que há um avanço da tecnologia, ocorre uma mudança na função produçj 

pois a empresa pode passar a obter um maior vo lume de produção com ur 

combinação de insumos. 

y = f(xl,x2,...,x„;A) 

Todas as combinações de insumos possíveis que resultam no mesmo volui 

de produção, são representadas na curva de isoquanta. Ou seja, uma isoquanta 

produção mostra as diversas combinações de insumos necessárias para que 

empresa obtenha um determinado volume de produção. Um conjunto de isoquan 
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descreve a função de produção de uma empresa. À medida que a empresa 

aumenta sua produção a curva de isoquanta se desloca à nordeste. 

GRÁFICO 1 - ISOQUANTA 

L (Serviços de mão-de-obra por ano 

As isoquantas demonst ram a f lexibi l idade das empresas com relação à 

tomada de decisão, pois as empresas podem verif icar as diversas combinações de 

insumos que ela pode utilizar para obter um dado volume de produção. 

É necessário fazermos aqui uma distinção entre curto e longo prazo no que 

se refere à produção. Curto prazo é o período de tempo em que não ocorre 

modif icação de um ou mais fatores de produção, fatores estes denominados de 

insumos f ixos de produção. Longo prazo é o período de tempo necessário para que 

todos os insumos de produção se t o m e m variáveis. Sendo assim, no curto prazo as 

empresas podem variar a intensidade de util ização dos fatores, já no longo prazo as 

empresas podem modif icar a capacidade das fábricas. 

Uma característ ica importante da função de produção é a noção de retornos 

de escala. Para a compreensão do longo prazo no processo produtivo é fundamental 

medir os aumentos de produção associados aos aumentos em cada insumo 

uti l izado. Os retornos de escala nos mostram de que maneira a produção varia com 

aumentos proporcionais dos insumos. Podemos observar três si tuações: 
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• Retornos crescentes de escala - quando ocorre à dupl icação dos insumos o nível 

de produção da empresa aumenta mais que o dobro; 

• Retornos decrescentes de escala - quando ocorre à dupl icação dos insumos o 

nível de produção da empresa aumenta menos que o dobro; 

• Retornos constantes de escala - quando ocorre à dupl icação dos insumos o nível 

de produção da empresa aumenta o dobro. 

Como um exemplo, se todos os insumos aumentassem 100% e a produção 

aumentasse 115%, 100% ou 85%, ter íamos então retornos de escala crescentes 

(1,15), constantes (1,00) ou decrescentes (0,85), respect ivamente. 

Os retornos de escala crescentes poder iam ocorrer em empresas onde 

operações de maiores escalas permitam que os t rabalhadores se especial izem em 

suas tarefas, um bom exemplo destes retornos de escala são as l inhas de 

montagem das empresas automobil íst icas. Neste caso, seria mais vantajoso 

economicamente ter uma única grande empresa com custos mais baixos, do que 

várias empresas pequenas com custos relat ivamente mais altos. 

A situação de retornos decrescentes de escala geralmente relaciona-se com 

problemas de coordenação de tarefas, dif iculdades administrat ivas, em empresas de 

grande escala onde a complexidade de gerenciamento pode ocasionar uma menor 

produtividade. 

Quando ocorrem retornos de escala constantes não há influência do tamanho 

da empresa na produtividade dos fatores de produção. Havendo rendimentos 

constantes de escala, uma empresa pode ser copiada de outra que utiliza um 

determinado processo produtivo, e produzir o mesmo que a outra empresa de modo 

que as duas juntas produzam o dobro. 
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2.1.1 Custos a Longo Prazo 

Em longo prazo, a empresa tem a possibi l idade de variar todos os seus 

insumos, buscando sempre combiná- los de forma a minimizar seus custos de 

produção. Porém como isso pode ser obtido? 

Será trabalhado aqui com dois insumos variáveis, mão de obra e capital 

Sabe-se que a combinação desses insumos que minimiza os custos de produçãc 

depende da quant idade produzida (Q) e dos preços de mão de obra (w) e capital (r) 

Se a empresa decidir não produzir, a combinação de insumos que minimiza custo: 

não terá nem capital e nem mão de obra, portanto a anál ise do problema d; 

minimização dos custos implica que a curva de custos total no longo prazo deve se 

crescente e deve ser igual a zero quando Q = 0. A var iação destas combinaçõe 

pode ser observada através da curva de isocusto. 

GRÁFICO 2 - I S O C U S T O 

L (Serviços de rnão-de-obra por ano) 

A linha de isocusto inclui todas as combinações possíveis dos insumos 

produção, capital e mão de obra, que podem ser adquir idas a um determinado eus 

total, sendo que o custo total de produção de um produto qualquer é dado pela sor 

dos custos de mão de obra wL e de capital rK. 

CT = wL + rK 
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Ou seja, o custo total de produção, é o custo mínimo para a empresa quando 

ela produz uma determinada quant idade de produto. Conforme a empresa aumenta 

sua produção de 1 mil para 2 mil unidades, sua curva de isocusto se desloca a 

nordeste, com L unidades de mão de obra e K unidades de capital, portanto seu 

custo total aumenta. Sendo assim, é determinada uma linha de isocusto diferente 

para cada nível di ferente de custo total. Com isso, podemos dizer que a razão entre 

a taxa de remuneração da mão de obra e o custo da locação de capital determina a 

incl inação da l inha de isocusto. Essa inclinação nos demonstra que se uma empresa 

substi tuísse uma unidade de mão de obra por w/r unidades de capital a um custo r, 

seu custo total não seria alterado. 

Há de se verificar, portanto, qual o nível de produção desejada pela empresa, 

através da curva de isoquanta, sendo o ponto de tangência entre a isoquanta e a 

isocuto o ponto que minimiza os custos dos insumos. Ou seja, o ponto de tangência 

da curva de isocusto e isoquanta, demonstra à empresa qual é o nível de produção 

obtido com um custo mínimo através da util ização de K unidades de capital e de L 

unidades de mão de obra, sendo que outras combinações destes insumos poderiam 

atingir o mesmo nível de produção, porém a custos maiores. 

GRÁFICO 3 - MINIMIZAÇÃO DE CUSTO 

L (Serviços de mão-de-obra por ano) 
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2.1.2 Custo a Curto Prazo 

No curto prazo, uma empresa pode ter insumos de produção permanentes e 

variáveis, o que possibil ita mudanças na taxa de produção da empresa. A lgumas 

medidas de custos de produção podem ser divididas em custo total, custo marginal e 

custo médio. A curva de custo total de curto prazo nos mostra o custo total mínimo 

de produção da empresa quando a quant idade util izada de pelo menos um insumo é 

constante. 

GRÁFICO 4 - CUSTO TOTAL DE CURTO PRAZO 

O (unidades por ano) 

NOTA - Esta figura apresenta a curva de custo total de curto prazo (CTCP (Q)), a curva de custo 
variável total (CVT (Q)), e a curva de custo fixo total (CFT). A distância vertical entre a curva de custo 
variável total e a curva de custo total de curto prazo é igual ao custo fixo total. 

O custo total de produção é composto pelo custo fixo e pelo custo variável, 

sendo que o primeiro independe do nível de produção obtido pela empresa, ou seja, 

são custos relacionados aos meios de produção que permanecem inalterados, 

independente do vo lume produzido, enquanto que o segundo varia conforme o nível 

de produção da empresa, podem ser custos que incluem a mão de obra, salários e 

matéria prima, e estes custos aumentam com o aumento do vo lume produzido pela 

empresa. 

Os custos f ixos são parte integrante do processo de tomada de decisão da 
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empresa, pois eles são pagos mesmo que não haja produção. Eles podem se 

controlados no longo prazo, porém, no curto prazo, os custos f ixos não var iam com c 

nível de produção. Os administradores das empresas também precisam saber, pari 

decidir a quant idade que deve ser produzida, de que modo seus custos variávei; 

aumentam com o crescimento do nível de produção. 

O custo marginal de uma empresa é o aumento do custo que ocorre quandi 

se aumenta a produção em uma unidade. Através dele a empresa pode saber er 

quanto aumentará seu custo caso ela incremente sua produção em uma unidade 

Como o custo fixo não varia quando ocorrem mudanças no nível de produçãc 

podemos dizer que o custo marginal é o aumento e m custo variável ocasionado pc 

uma unidade adicional de produto. 

O custo médio é dado pela divisão do custo total pelo nível de produção, o 

seja, o custo por unidade de produto. Existem três t ipos de custo médio: o custo fix 

médio, o custo variável médio, e o custo total médio. O custo fixo médio é o cusl 

fixo dividido pelo nível de produção, como o custo fixo é constante, o custo fi> 

médio decl ina à medida que aumenta o nível de produção. O custo variável médio 

o custo variável dividido pelo nível de produção. E f inalmente, o custo total médio, c 

s implesmente, custo médio, é o custo total dividido pela quant idade produzid 

Através de comparações entre o custo total médio e o preço do produto, pode-; 

determinar se uma produção é lucrativa ou não. 

2.1.3 Economias e deseconomias de escala 

A si tuação em que o custo médio de uma empresa diminui a medida em q 

ela aumenta o produto, caracteriza economia de escala, e as deseconomias < 

escalas são caracter izadas exatamente pelo oposto, o custo médio aumenta 

medida em que o produto aumenta. 

Quando a empresa altera as proporções entre a quant idade de insumos 

medida em que o nível de produção se modif ica, pode-se dizer que há economias 
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escala, visto que ela é capaz de duplicar sua produção com menos que o dobro dos 

custos. 

Da mesma forma, deseconomias de escala ocorrem quando o aumento dos 

custos é maior com o aumento no nível de produção, ou seja, com a dupl icação da 

produção, os custos aumentam mais que o dobro. 

Geralmente economias de escala são medidas em termos de elasticidade de 

custo do produto, que nada mais é do que a variação percentual no custo de 

produção dado um aumento de um por cento no nível de produção. 

Pode-se dizer que se têm economias de escala quando o custo marginal é 

menor que o custo médio de produção, e deseconomias de escala quando o custo 

marginal é maior que o custo médio, e ainda quando os custos marginal e médio são 

iguais, então o custo e o produto aumentam proporcionalmente, ou seja, não ha nem 

economias nem deseconomias de escala. 

GRÁFICO 5 - CURVA DE CUSTO MÉDIO 

CMe (Q) 

Q'= escala mínima eficiente Q" 

Q (unidades por ano) 

NOTA - Esta curva demonstra que existem economias de escala para níveis de produção inferiores a 
Q', deseconomias de escala para níveis de produção superiores a Q", e os custos médios são 
constantes entre Q' e Q". 

As economias de escala podem ocorrer por vários fatores, como, por 

exemplo, a especial ização do trabalho, acarretando em maior produtividade dos 

t rabalhadores uma vez que com o aumento da produção o trabalhador pode se 
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especial izar em certas tarefas. 

As deseconomias de escala geralmente estão relacionadas a deseconomias 

administrat ivas que surgem quando um aumento da produção leva a um aumento 

em maior proporção nos gastos com serviços administrat ivos. 

2.1.3.1 Retornos de escala X Economias de escala 

O conceito de economias de escala esta muito próximo do conceito de 

retornos de escala. Os retornos de escala determinam a existência ou não de 

economias de escala, pois são os retornos de escala da função de produção que 

determinam como os custos médios irão variar com a produção. 

Podem-se resumir esses conceitos em somente três relações: 

a) Quando a função de produção exibe retornos crescentes de escala, a curva de 

custo médio de longo prazo exibe economias de escala, ou seja, o custo médio deve 

diminuir com o aumento da quant idade produzida. 

b) Quando a função de produção exibe retornos decrescentes de escala, a curva de 

custo médio de longo prazo exibe deseconomias de escala, ou seja, o custo médio 

deve aumentar com o aumento da quant idade produzida. 

c) Quando a função de produção exibe retornos constantes de escala, a curva de 

custo médio de longo prazo é plana, ou seja, o custo médio não aumenta e nem 

diminui a quant idade produzida. 

2.1.4 Economias de Experiência: A Curva de aprendizado 

As economias de experiência se referem às vantagens de custo que resultam 
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da experiência acumulada em um longo período de tempo, ou do chamado 

aprendizado com a prática. 

À medida que real izam tarefas repetit ivas, t rabalhadores e administradores 

adqui rem maior prática para a produção, deste modo as tarefas são real izadas mais 

rápida e ef ic ientemente. Com isso, a empresa obtém consideráveis reduções em seu 

custo médio e em seu custo marginal para determinados níveis de produção. 

É importante enfatizar que não somente os t rabalhadores de linhas de 

montagem podem explorar suas experiências, mas também os administradores de 

fábricas. Os administradores podem, por exemplo, utilizar suas experiências para 

melhorar a operação administrat iva de uma fábrica e para reduzir os desperdícios. 

A redução nos custos ocasionada pela maior prática dos trabalhadores na 

realização das tarefas é dada por quatro razões: 

1) Os trabalhadores, nas primeiras vezes que executam a at ividade são mais lentos 

do que quando adqui rem prática, ou seja, com a experiência tornam-se mais 

produtivos, pois conseguem produzir mais em menos tempo. 

2) Os administradores tornam-se mais eficientes na programação dos processos de 

fabricação. 

3) Os engenheiros, adquir indo maior experiência, inovam nos projetos reduzindo os 

custos sem aumentar os defeitos. 

4) Os fornecedores aprendem a processar com maior ef icácia os materiais da 

empresa, podendo repassar parte da vantagem em forma de custos mais baixos. 

Isso significa dizer, que os custos no inicio de um processo produtivo são 

maiores devido a pouca experiência, e que com o aumento da produção acumulada 

a empresa "aprende", e tanto t rabalhadores quanto administradores adquirem maior 

prática e se tornam mais ef icazes na util ização da fábrica e dos equipamentos, 

fazendo com que os custos sejam reduzidos. 

Os principais benefícios do aprendizado são, como já foi possível observar, a 
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maior produtividade, ou seja, mais produção por unidade de insumo de trabalho, 

redução dos defeitos no processo produtivo, e maior retorno sobre a uti l ização dos 

materiais (mais produção por unidade de matéria-pr ima uti l izada). 

As economias de experiência são descri tas por curvas de aprendizagem. A 

curva de aprendizado demonstra a relação entre a produção acumulada da empresa 

e a quant idade de insumos necessár ios à produção de uma unidade de produto, ou 

seja, é a relação entre o custo variável médio e o vo lume acumulado de produção. A 

curva de aprendizado mostra que com o aumento da produção acumulada há uma 

queda das horas de trabalho necessárias para se produzir uma unidade de produto. 

GRÁFICO 6 - CURVA DE APRENDIZADO 

i 10 20 30 40 50 
N (produção acumulada 

A curva de aprendizado tem sido formulada de várias maneiras, a mais 

s imples e comum delas é a seguinte: 

c, = cxnx e ' 

onde, 

c f = custo unitário real ou custo médio da produção em um período de tempo t; 

Ci = custo unitário real ou custo médio da produção no período inicial de produção; 

n1 = numero acumulado de unidades produzidas; 



ac - elast icidade dos custos unitários; 

ut = termo de discrepância estatística. 

T ip icamente, é assumido que Ut é independente e normalmente distribuídi 

com signif icado igual a zero e covariância constante. 

A equação da curva de aprendizado pode ser escrita na forma logarítmica: 

l n c , = l n c , +ac - lnw, + ut 

A elast icidade da curva de aprendizado (a c ) pode ser est imada pelo métod 

dos mínimos quadrados, desde que os dados apropr iados de custos e produçã 

sejam invariáveis. 

A magni tude das reduções de custo que são at ingidas por meio d 

experiência é expressa pela incl inação da curva de experiência. A inclinação d 

curva de experiência representa quanto o custo variável diminui como porcentagei 

de um nível inicial, quando a produção acumulada dupl ica. 

A incl inação e a elast icidade de experiência estão sistemat icamen 

relacionadas. Quanto menor for a incl inação, menos incl inada será a curva c 

experiência, ou seja, os custos variáveis reduzirão mais rapidamente à medida que 

empresa acumular experiência. 

2.1.4.1 Economias de escala X Economias de experiência 

Muitas vezes as economias de experiência são confundidas com 

economias de escala, porém elas são diferentes. As economias de escé 

demonst ram a redução no custo unitário na produção em maior escala num dai 

ponto do tempo. Já as economias de experiência se referem à redução no eus 

unitário em função da experiência acumulada ao longo do tempo. 

Pode-se dizer que existem economias de escala substanciais mesmo quan 
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as economias de aprendizado são mínimas, como pode ocorrer no caso dí 

processos de produção que uti l izam intensivamente o capital. Da mesma forma 

pode-se ter economias de experiência substanciais, mesmo quando as economia; 

de escala são mínimas, como por exemplo, nos casos de at ividades complexa: 

intensivas em trabalho. 

Os concei tos claros destas economias, e a capacidade de diferenciar a 

economias de escala das economias de experiência podem ajudar as empresas ; 

tirar conclusões corretas sobre os benefícios do tamanho num mercado. 

2.1.5 Economias de escopo 

Muitas empresas produzem, na real idade, mais de um produto. As eficiêncic 

obt idas na produção de dois ou mais produtos são chamadas de economias d 

escopo. 

Em uma empresa que produz dois produtos os custos totais dependem c 

quant idade produzida dos dois produtos (Qi e Q2). O custo total desta empresa ser 

então, o custo total mínimo de produção de uma quant idade dos dois produtos c 

empresa. É muito provável que a empresa obtenha vantagens de produção ou c 

custo ao produzir dois ou mais produtos, do que se ela produzir apenas um, uma v< 

que ao produzir mais de um produto a empresa pode ser capaz de fabricar e vend 

seus produtos a um custo menor do que duas empresas produzindo cada uma s< 

produto. Essas vantagens podem advir, por exemplo, do uso de insumos e < 

instalações de produção, ou de economias com administração. 

Sendo assim, as economias de escopo existem quando for mais vantajoso, < 

seja, quando os custos totais de produção forem menores, de se produzir uma cei 

quant idade de dois produtos na mesma empresa do que produzir a mesr 

quant idade em duas empresas que produzem cada uma um produto apení 

Portanto, a economia de escopo existirá apenas se for mais barato para ur 

empresa acrescentar um produto em sua linha de produção, dado que ela já prod 
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outro produto. 

A principal razão para a existência de economias de escopo é a capacidade 

da empresa de utilizar um mesmo insumo na fabr icação de mais de um produto, pois 

em geral , a produção conjunta de uma empresa é maior do que as produções 

individuais. Intuit ivamente, a existência de economias de escopo nos diz que a 

var iedade é mais eficiente do que a especial ização. 

2.1.6 Minimização de Custo - Produto Marginal do Trabalho e Produto Marginal do 

Capital 

A teoria de minimização dos custos é baseada na suposição de que as 

empresas podem escolher os insumos que minimizam os custos em seus processos 

produtivos, sendo estes insumos capital (K) e trabalho (L). Portanto a função 

produção F(K, L) descreve a melhor combinação destes insumos para se obter uma 

maior produção. A lém disso, supõe-se que cada um dos insumos uti l izados no 

processo produtivo apresenta produtos marginais posit ivos, porém decl inantes. 

Produto marginal do capital: 

PMgk (K, L ) = ÓF(K, L ) IÒK 

C o m isso supomos que: 

PMgk(K,L)>0 

óPMgk (K,L)/ÓK<0 

Da mesma forma descrevemos o produto marginal da mão de obra: 

PMgL (K,L) = ÓF(K,L) IÓL 

Supondo que: 
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PMgL(K,L)>0 

ÓPMgL(K,L)/ÓL<0 

Uma empresa competi t iva aceita os preços est ipulados para a mão de obra, 

w, e para o capital, r, sendo que o problema da minimização dos custos de produção 

está restrito a uma quant idade de produção Qo. 

F(K,L) = Q0 

Para resolvermos o problema de minimizar os custos obedecendo a uma 

restrição é util izado o método dos mult ipl icadores de Lagrange: 

0 = wL + rK-Ã[F(K,L)-Qo] 

Onde Á é o mult ipl icador de Lagrange. 

<p = wL + rK- k(AKL aL p - Q0) 

Efetuando os diferenciais em relação a K, L e À e igualando suas der ivadas a 

zero, temos: 

õ</)/AK = r- ÀPMgk (K, L ) = 0 

S<f> I AL = w- ÀPMgL (K,L) = 0 

Ô<f>/AÃ = F(K,L) = Q0 

Combinando as duas primeiras equações acima temos: 

PMgk(K,L)/r = PMgL(K,L)/w 

C o m isso, pode-se dizer que a empresa estará minimizando seus custos, 

escolhendo seus fatores de produção de modo a poder equacionar a razão do 

produto marginal de cada fator dividindo pelo seu preço. 

Combinado as duas primeiras equações de outra forma, podemos determinar 
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o mult ipl icador de Lagrange: 

X = rl PMgk (K,L) = w/PMgL (K, L ) 

Onde: 

r/PMgk(K,L) mede o custo do insumo adicional para a produção de uma 

unidade adicional de produto, através de um acréscimo de capital, 

e da mesma forma, 

wlPMgL(K,L) mede o custo adicional para a produção de uma unidade 

adicional de produto, através de um acréscimo de mão de obra. 

Nos dois casos o mult ipl icador de Lagrange é igual ao custo marginal de 

produção, pois demonstra o aumento do custo de produção dado um aumento no 

nível de produção. 

2.1.7 Taxa Marginal de Substi tuição Técnica 

Considerando que as combinações de insumos que possibi l i tam a empresa 

produzir uma quant idade de produção (Q) são representadas por uma curva de 

isoquanta, à medida que estas combinações var iam ao longo da curva da isoquanta, 

a var iação de produção, expressa pela derivada total de F(K, L) iguala-se a zero, 

portanto: 

PMgk (K, L)dK + PMgL (K, L)dL = dQ = 0 

Reescrevendo a equação acima temos: 

-dK/dL = TMSTLk = PMgL (K, L ) I PMgK (K, L ) 

Onde TMSTLk é a taxa marginal de substituição técnica entre mão de obra e 
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capital para a empresa. 

Reescrevendo mais uma vez a equação: 

PMgL(K,L)/PMgK(K,L) = w/r 

Podemos observar com mais clareza que a taxa marginal de substituiçã 

técnica da empresa é igual à razão entre os preços dos insumos uti l izados. 

É possível visualizar o resultado de outra forma, reescrevendo a equação: 

PMgL(K,L)/w = PMgK(K,L)/r 

Observamos que os produtos marginais de todos os insumos da produçã 

devem ser iguais quando os produtos marginais são ajustados conforme o cusl 

unitário de cada insumo. 

2.1.8 Dual idade 

A decisão da empresa com relação aos insumos apresenta uma nature; 

dual , assim como na teoria do consumidor. A escolha da melhor combinação ent 

os insumos K e L, pode ser anal isada como um problema de escolha da mais al 

isoquanta de produção, que seja tangente a uma determinada linha de isocusto 

também como um problema de escolha da linha de isocusto mais baixa, que se 

tangente a uma determinada linha de isoquanta de produção. 

Consideraremos o seguinte problema dual do produtor como exemplo pa 

melhor entendermos: 

Maximizar F ( K , L ) 

Obedecendo a seguinte restr ição: 

wL + rK = Cn 
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Ou seja, maximizar a produção com o mínimo de custos. 

O correspondente Lagrangiano é observado por: 

</) = F(K,L)-v(wL + rK-C0) 

Sendo que as condições necessárias para a obtenção da produção máxima: 

PMgK(K,L)-fir = 0 

PMgK(K,L)-juw = 0 

wL + rK-C0=0 

Resolvendo as duas primeiras equações temos a condição necessária para a 

minimização dos custos. 

PMgK(K,L)/r = PMgK(K,L)/w 

2.1.9 Função Cobb-Douglas 

Para uma determinada função de produção, as condições do exemplo anterior 

podem ser uti l izadas para se obter uma função de custo. Será trabalhado com o 

exemplo de uma função Cobb-Douglas de produção para melhor entendermos este 

fato: 

F(K,L) = AK aL p  

Esta equação pode ser escrita na forma logarítmica: 

l o g [ F ( ^ , L)] = \ogA + a \ogK + J3 l o g Z 

Esta equação supõe que a < 1 e que jS < 1, de tal forma que a empresa tenha 

produtos marginais decrescentes para mão de obra e capital. Se a + (5 = 1 a 
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empresa apresenta rendimentos constantes de escala, pois F dupl ica ao duplicar K e 

L. Se a + /3 > 1 a empresa apresenta rendimentos crescentes de escala, e se a + (S < 

1 a empresa apresenta rendimentos decrescentes de escala. 

Para determinar a quant idade de capital e mão de obra que a empresa deve 

utilizar para minimizar seu custo de produção de determinada quant idade devemos 

partir do Lagrangiano: 

<t> = wL + rK- X(AKL aL p - Q0) 

Efetuando os diferenciais em relação a L, K e À e igualando suas der ivadas a 

zero, temos: 

ô<f> I AL = w - X(pAK  a L M ) = 0 

8(j)lAK = r-X{aAK a' xL p) = 0 

ô(j)l AX - AK aL p -Q0=0 

A partir do primeiro diferencial temos: 

X = wlApK aL M  

Fazendo esta substituição nas outras duas equações temos então que: 

K a + / 3 = (awl pr) pQJ A 

ou então: 

K = [{awl prYV(a+P)]{QJ A) V { a + P )  

Desta forma obtemos a determinação da quant idade de capital capaz de 

minimizar os custos. Para a determinação da quant idade de mão de obra que 

minimiza os custos temos: 

L = [(j3r/aw) a , ( a + / } )](Q01 A)' ; ( a + P )  
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Pode-se observar que à medida que a remuneração da mão de obra (w 

aumenta em relação ao preço do capital (r), a empresa está propensa a utilizar mai: 

capital e menos mão de obra. Contudo se o conhecimento tecnológico A aumenta 

de forma que leve a empresa a conseguir aumentos na produção com a mesm; 

quant idade de insumos, teremos redução tanto em K c o m o em L. 

Determinando a função custo da empresa, o custo total de produção d' 

qualquer nível de produção (Q) pode ser obtido através da equação abaixo: 

C = w P i a + P )y a ( a + P )[(a Ipyw> + (a Ipy a l^](Q0 / A) ]  { a + p )  

Esta função custo informa que o custo total de produção aumenta à medid 

que o nível de produção aumenta, e também informa a forma de variação do cust 

quando var iam os preços dos insumos. Sendo assim, quando a + jS for igual a 1, 

custo aumenta proporcionalmente a produção, com isso concluímos que o process 

produtivo apresenta rendimentos constantes de escala. Da mesma forma se a + 

for maior que 1 , o custo aumenta mais que proporcionalmente a produção e 

processo produtivo apresenta rendimentos decrescentes de escala, e se a + /3 f( 

menor que 1 , o custo aumenta menos que proporcionalmente a produção e 

processo produtivo apresenta rendimentos crescentes de escala. 
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3 MÉTODO E MATERIAL 

Para se obter informações referentes ao relacionamento entre as variáveis 

econômicas nível de produção e custo de produção será util izado um modelo de 

regressão para uma análise econométr ica, buscando com isto responder a a lgumas 

questões importantes às empresas, como: A empresa esta obtendo um menor custo 

com o aumento do nível da produção, devido ao aprendizado? O tamanho da 

empresa esta adequado? É compensador para a empresa aumentar seus níveis de 

produção? As respostas para estas perguntas podem apresentar grande importância 

para a tomada de decisão. O modelo econômico deste estudo baseia-se pela idéia 

de se utilizar menos tempo e menos custo para se chegar ao produto final, 

relacionando as variáveis: custo de produção com a produção acumulada de um 

bem em um período. 

Pressupostos do modelo de regressão linear simples: 

1. O valor médio de y para cada valor de x é dado pela regressão linear 

y =/5 !+/32x + e 

2. O valor médio do erro aleatório é 

E(e) = 0 

pois admite-se que 

E(y) = /5 1 +/5 2 x 

3. Para cada valor de x, os valores de y se distr ibuem em torno de seu valor 

médio, segundo distr ibuições de probabi l idade que têm todas as mesmas 

variâncias, 

var(^) = a 2 = var(e) 

admite-se que a variância do erro aleatório é a mesma, pois yee d i ferem apenas 
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por uma constante, o que não altera a variância. 

4. Os valores de y são todos não correlacionados e possuem covariância zero, 

portanto não há associação linear entre eles. Se os valores de y são 

estat icamente independentes, também o são os erros aleatórios, e vice e 

versa. 

co\(yi,yj) = 0 = co\(ei,eJ) 

5. A variável x deve tomar ao menos dois valores di ferentes, isto é, x±c, onde c 

é uma constante. 

6. Para cada valor de x, os valores de y se distr ibuem normalmente em torno de 

sua média (este pressuposto é opcional). 

A variável dependente, neste caso y, é expl icada por um componente que 

varia com a variável independente, aqui apresentada como x, e pelo erro aleatório, 

e. O erro e e a variável y, são variáveis aleatórias, porém a principal di ferença entre 

elas é que y é uma variável "observável" enquanto que e não. 

Os dados que veri f icam se a condição de que a variância é constante 

chamam-se homocedást icos, se essa condição não é respeitada, os dados dizem-se 

heterocedást icos. 

3.1 O PRINCÍPIO DOS MÍNIMOS QUADRADOS 

Para est imar fix e fi2 é necessário uma regra que mostre como devem ser 

uti l izadas as observações amostrais. Neste estudo será util izada a regra que se 

baseia no princípio dos mínimos quadrados. Esse princípio demonstra que para 

ajustar uma reta aos valores dos dados, deve-se buscar a reta tal que a soma dos 

quadrados das distâncias verticais de cada ponto à reta seja a menor possível. São 

uti l izados os quadrados das distâncias para que grandes distâncias posit ivas sejam 
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canceladas pelas negativas. 

Busca-se com este princípio, encontrar entre todos os valores possíveis de /5, 

e fi2, o ponto em que a função soma de quadrados seja mínima. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente serão apresentados os resultados da regressão realizada a 

partir dos dados anuais referentes as variáveis: custo unitário real e produção 

acumulada, obt idos do livro Econometr ia dos autores Hill, Griffiths e Judge, a f im de 

verif icar a curva de aprendizado. Depois serão veri f icados os resultados da 

regressão realizada a partir dos dados do livro Econometr ic Analysis do autor 

Wil l iam H. Greene, cujas variáveis são: produção acumulada, trabalho e capital, 

v isando verif icar a existência ou não de retornos de escala, e então serão 

apresentados e comparados os resultados referentes as variáveis custo unitário real 

e produção acumulada obt idas da empresa X. 

4.1 Estimativa de modelo de regressão para obtenção da curva de aprendizado 
com dados obtidos do livro Econometria dos autores Hill, Griffiths e Judge 

1) Definição das variáveis: 

Variável dependente = Custo unitário real (C) 

Variável explicativa = Produção acumulada (Q) 

2) Definição do relacionamento entre as variáveis 

C = f(Q) 

Forma funcional de relacionamento: 

Forma matemát ica: C = /5, + fi2Q 

Forma probabilíst ica: C = /5, + fi2Q + e 



3) Expectat iva teórica: 

A >° 

/ 3 2 < 0 

4) Est imação do modelo 

Definição operacional das variáveis: 

• A variável dependente Custo unitário real (C) é medida em unidade monetár ia. 

• A variável explicativa Produção acumulada (Q) é medida em unidades. 

Apresentação dos dados disponíveis na amostra: 

TABELA 1 - CUSTOS E PRO DUÇAO 

Ano Custo Real 
Produção 

Acumulada 
1.127 
1.239 
1.363 
1.479 
1.580 
1.705 
1.839 
1.988 
2.156 
2.333 
2.511 
2.700 
2.892 
3.078 
3.280 
3.488 

FONTE: Hill, Griffiths e Judge, pag 71 

1955 24,96350 

1956 25,49296 
1957 25,27027 
1958 25,44460 
1959 25,03401 
1960 24,73404 
1961 23,12746 
1962 21,71053 
1963 21,49410 
1964 21,24352 
1965 20,15113 
1966 20,14652 
1967 20,35928 
1968 18,59649 
1969 16,72316 
1970 16,41631 

Obtenção dos resultados: 
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Dependent Variable: LOG(CUNIT) 
Method: Least Squares 
Date: 09/29/04 Time: 03:31 
Sample: 1955 1970 
Included observations: 16 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 

LOG(PRODAÇl 
5.964773 

-0.378901 
0.270102 22.08344 
0.035387 -10.70739 

0.0000 
0.0000 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.891176 
0.883403 
0.049064 
0.033702 
26.59920 
0.711532 

Mean dependent var 
S.D. dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

3.075674 
0.143689 

-3.074900 
-2.978326 
114.6481 
0.000000 

5) Resultado padrão do modelo de Regressão Linear 

C = 5 , 9 6 4 7 7 3 - 0 , 3 7 8 9 0 1 0 

(22,08344) ( -10 ,70739) (t) 

n = 16 

R-squared = 0,891176 

F = 114,6481 

6) Aval iação do modelo 

- os sinais encontrados dos coeficientes corresponderam às expectat ivas; 

- o coeficiente da produção acumulada é significativo a 1 % ; 

- o teste de Durbin-Watson é baixo (d = 0), o que indica a presença de 

autocorrelação do resíduo (0,7115); 

- quando d = 2 indica que os erros do modelo não são correlacionados; 

- o R-squared é alto, o que significa que 8 9 , 1 1 % da var iação do custo é explicada 

pela var iação da produção, com isso, pode-se dizer que apenas 10,89% da variação 



29 

do custo permanece sem expl icação; 

A empresa considerada no exemplo dos autores Hill, Griffiths e Judge possui 

uma curva de aprendizado que pode ser verif icada neste estudo. Nota-se que é 

obt ida uma certa vantagem nos custos com o aumento do nível de produção no 

período, ou seja, com o aumento da produção a empresa adquir iu maior 

produtividade com a prática e com isso reduziu seus custos, conforme mostra o 

gráfico abaixo: 

GRÁFICO 7 - CURVA DE APRENDIZADO 
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4.2 Estimativa de modelo de regressão para obtenção de retornos de escala 
com dados obtidos do livro Econometric Analysis do autor Willian H. Greene. 

1) Definição das variáveis: 

Variável dependente = Produção acumulada (Q) 

Variável explicativa = Trabalho (L), Capi ta l fKj 

2) Definição do relacionamento entre as variáveis 
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Q = f(K,L) 

Forma funcional de relacionamento: 

Forma matemát ica: Q = fi2L + fi}K 

Forma probabil íst ica: Q = fix + fi2L + p3K + e 

3) Expectat iva teórica: 

A > 0 

fi2 > o 

4) Est imação do modelo 

Definição operacional das variáveis: 

• A variável dependente Produção acumulada (Q) é medida em unidades. 

• A variável explicativa trabalho (L) é medida em unidades monetár ias. 

• A variável explicativa capital (K) é medida em unidades monetár ias. 

Apresentação dos dados disponíveis na amostra: 
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TABELA 2 - PRODUÇÃO, TRABALHO E CAPITAL 
Produção Trabalho Capital 

1 657,29 162,31 279,99 
2 935,93 214,43 542,50 
3 1.110,65 186,44 721,51 
4 1.200,89 245,83 1.167,68 
5 1.052,68 211,40 811,77 
6 3.406,02 690,61 4.558,02 
7 2.427,89 452,79 3.069,91 
8 4.257,46 714,20 5.585,01 
9 1.625,19 320,54 1.618,75 

10 1.272,05 253,17 1.562,08 
11 1.004,45 236,44 662,04 
12 598,87 140,73 875,37 
13 853,10 145,04 1.696,98 
14 1.165,63 240,27 1.078,79 
15 1.917,55 536,73 2.109,34 
16 9.849,17 1.564,83 13.989,55 
17 1.088,27 214,62 884,24 
18 8.095,63 1.083,10 9.119,70 
19 3.175,39 521,74 5.686,99 
20 1.653,38 304,85 1.701,06 
21 5.159,31 835,69 5.206,36 
22 3.378,40 284,00 3.288,72 
23 592,85 150,77 357,32 
24 1.601,98 259,91 2.031,93 
25 2.065,85 497,60 2.492,98 
26 2.293,87 275,20 1.711,74 
27 745,67 137,00 768,59 

Fonte Greene, 2a ed. pag; 207 

Obtenção dos resultados: 

Dependent Variable: LOG(PROD) 
Method: Least Squares 
Date: 10/13/04 Time: 05:09 
Sample: 1901 1927 
Included observations: 27  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.170644 0.326782 3.582339 0.0015 

LOG(TRAB) 
LOG(CAP) 

0.602999 
0.375710 

0.125954 4.787457 
0.085346 4.402204 

0.0001 
0.0002 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.943463 
0.938751 
0.188374 
0.851634 
8.350541 
1.885989 

Mean dependent var 
S.D.dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

7.443631 
0.761153 

-0.396336 
-0.252355 
200.2489 
0.000000 
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Estimativa da matriz de covariância 
Constante Trabalho Capital 

Constante 0,10678649664100 -0,01983539803770 0,00118885010129 

Trabalho -0,01983539803770 0,01586439998020 -0,00961620060126 

Capital 0,00118885010129 -0,00961620060126 0,00728393089378 

5) Resultado padrão do modelo de Regressão Linear 

Q = 1,170644 + 0 ,6029991 + 0,375710Â" 

(3,582339) (4 ,787457) (4 ,402204) (t) 

n = 27 

R-squared = 0,943463 

F = 200,2489 

6) Aval iação do modelo 

- os sinais encontrados dos coeficientes corresponderam às expectat ivas e são 

signif icativos; 

- o teste de Durbin-Watson é alto d = 2, o que indica que os erros do modelo não 

são correlacionados (1,885989); 

- o R-squared é alto, o que significa que 94 ,34% da variação da produção é 

expl icada pela var iação do trabalho e do capital, com isso, pode-se dizer que apenas 

5,66% da var iação da produção permanece sem expl icação; 

7) Teste de signif icância 

H0:J52=\ 
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* i i . „ - * ) = ( A - * ) 2 ^ P i ) 

F ( 1 2 4 ) = ( 0 , 6 0 2 9 9 9 - l ) 2 / 0 ,01586 = 9,937 

Fcril:co = 4,26 = 5 % 

ou seja: 

F > F 
calculado critico 

Com isso a hipótese H0 é rejeitada. 

Retorno de escala: 

H0:fi2 + fi3 = 1 

^ , , - í , = ( A + A - D 2 / v a r ( A + A ) 

^ ( i . 2 4 ) = (0,602999 + 0,375710 - 1 ) 2 7(0,01586 + 0,00728 - 2(0,00961)) = 0,1157 

Fmt,co = 4,26 = 5 % 

ou seja: 

F < F 

calculado cnlico 

Com isso a hipótese H0 não é rejeitada. 

Após o teste de signif icância, pode-se observar que a empresa considerada 

no exemplo do autor Wil l iam H. Greene possui retornos de escala constantes, e com 

isso economia de escala constante, pois, conforme a função produção Cobb-

Douglas, quando o somatór io dos insumos de produção são iguais a 1, têm-se 

rendimentos constantes de escala. Isto significa que o custo médio da empresa não 

apresenta grandes var iações com o aumento ou redução da quant idade produzida, 
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nota-se, conforme gráfico i lustrado abaixo, que a curva de custo médio com retornos 

de escala constante tende a ser uma linha horizontal: 

GRÁFICO 8 - RETORNO DE ESCALA 

6 i 

5 -
o 

0 -i 1 1 . . . 

593 936 1.166 1.653 3.175 8.096 

Produção 

4.3 Estimativa de modelo de regressão para obtenção da curva de aprendizado 
com dados da empresa X 

1) Definição das variáveis: 

Variável dependente = Custo unitário real (C) 

Variável explicativa = Produção acumulada (Q) 

2) Definição do relacionamento entre as variáveis 

C = f(Q) 

Forma funcional de relacionamento: 

Forma matemát ica: C = fix + fi2Q 
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Forma probabilíst ica: C = /5, + fi2Q + e 

3) Expectat iva teórica: 

p2 < 0 

4) Est imação do modelo 

Definição operacional das variáveis: 

• A variável dependente Custo unitário real (C) é medida em unidade monetár ia. 

• A variável explicativa Produção acumulada (Q) é medida em unidades. 

Apresentação dos dados disponíveis na amostra: 

TABELA 3 - CUSTOS E PRODUÇÃO 

Ano Custo Real (R$) Produção 
Acumulada (pçs) 

1998 9,957489807 39.429.884 
1999 2,513049756 81.580.564 
2000 5,105831187 119.626.859 
2001 4,423580496 161.758.927 
2002 2,703475698 213.623.249 
2003 4,171993050 259.639.682 

Obtenção dos resultados: 
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Dependent Variable: LOG(CUSTOUNISTÁRIO) 
Method: Least Squares 
Date: 10/25/04 Time: 05:33 
Sample: 1901 1906 
Included observations: 6 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 

LOG(PRODUÇÃO 
ACUMULADA) 

9.298018 
-0.420783 

5.428623 1.712777 
0.291267 -1.444662 

0.1619 
0.2221 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

0.342867 
0.178584 
0.451377 
0.814966 

-2.524527 
2.835718 

Mean dependent var 
S.D.dependent var 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

1.460014 
0.498033 
1.508176 
1.438762 
2.087048 
0.222060 

5) Resultado padrão do modelo de Regressão Linear 

C = 9,298018-0,420783g 

(1,712777) (-1,444662) (t) 

n = 6 

R-squared = 0,342867 

F = 2,087048 

6) Aval iação do modelo 

- os sinais encontrados dos coeficientes corresponderam às expectat ivas; 

- o teste de Durbin-Watson é alto, d s 2 , o que indica que os erros do modelo não 

são correlacionados (2,835718); 

- o R-squared é baixo, o que significa que apenas 34 ,28% da variação do custo é 

expl icada pela var iação da produção, com isso, pode-se dizer que 65 ,72% da 

variação do custo permanece sem expl icação, ou seja, é expl icada por variáveis 

aleatórias; 
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Com estes resultados não é possível af irmar a existência de economia de 

aprendizado. Deve-se levar em consideração, no entanto, que a empresa X possui 

vendas sazonais, ou seja, em determinados períodos do ano ela vende muito mais 

do que outros, e com isso sua produção também é sazonal. 

Outro fator relevante é a util ização de mão de obra temporár ia por esta 

empresa, também ocasionada pela sazonal idade das vendas. Em períodos em que 

a produção tem um grande aumento, o que acontecem e m datas comemorat ivas, 

pr incipalmente no final do ano, a procura por mão de obra temporár ia aumenta 

sensivelmente, contudo não se realiza uma efetiva queda nos custos uma vez que 

esta mão de obra não possui experiência suficiente. 

Foram anal isados também os resultados das regressões realizadas com 

dados semestra is desta empresa e resultados da regressão da função produção 

para a veri f icação de retornos de escala, porém os resultados não foram satisfatórios 

e tão pouco conclusivos. Faz-se necessário, portanto, uma maior massa de dados, 

bem como um apr imoramento dos dados para realizar um anál ise mais efetiva sobre 

esta empresa. 
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5 CONCLUSÃO 

Os estudos de retornos de escala e de economia de aprendizados o 

experiência demonst ram que são muito importantes na formulação das estratégia 

de uma empresa. 

No caso da empresa util izada neste estudo de caso, devido à restrição dc 

dados disponibi l izados, e talvez pelas part icularidades do negócio, os resultados nã 

foram muito satisfatórios. 

C o m a real ização da regressão apresentada não foi possível af irmar 

existência de economia de aprendizado. Foram anal isados também os resultadc 

das regressões real izadas com dados semestrais da empresa e resultados c 

regressão da função produção para a verif icação de retornos de escala, porém c 

resultados não foram satisfatórios e tão pouco conclusivos. 

Porém alguns pontos relevantes referente à empresa devem ser levados e 

consideração: 1) A sazonal idade das vendas da empresa: esta empresa não poss 

vendas regulares ao longo do ano e tão pouco um nível de produção constante, ( 

seja, em determinados períodos do ano ela vende muito mais do que outros, e co 

isso sua produção também é sazonal . 2) Util ização de mão de obra temporár ia: es 

si tuação é proporcionada pela sazonal idade das vendas. Em períodos em que 

produção tem um grande aumento, o que acontece principalmente no seguni 

semestre com o aumento das vendas visando as datas comemorat ivas de final < 

ano, a procura por mão de obra temporár ia aumenta sensivelmente, com isso não 

tem a possibi l idade de realizar uma efetiva queda nos custos uma vez que esta ra 

de obra não possui experiência suficiente. Essa mão de obra, em alguns casos 

contratada pela empresa e permanece trabalhando sem interrupção, e em outr 

muitos casos ela é d ispensada ao f im do contrato temporár io de trabalho e pode vii 

ser recontratada em outro período, porém seu aprendizado do período anterior 

trabalho é perdido, tendo estes trabalhadores que "reaprender" a tarefa novamente 
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Faz-se necessár io, portanto, uma maior massa de dados, bem como um 

apr imoramento desses dados para a real ização de uma anál ise mais efetiva sobre 

esta empresa. 
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