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RESUMO 

São feitas aplicações de categorias analíticas da teoria da produçf'o, enfoque mar
ginal, a dois ensaios experimentais realizados no (Centro de Pesquisas do Cacau) 
CFPEC sobre nutrição de bovinos de corte, com uso de casca do fruto do cacaueiro 
na dieta, como voluJnoso. 

COlno se sabe, o rc~to de cultura referido tem sido fonte~ de probletnas para a 
adlllÍnistração d,ts Fazendas de Cacau. Tendo a casca ou tros usos potenciais, seu 
enlprcgo na aJinlcntação anunal não é dos nlenos prornissores, de vez quc a bovino
cultura é a ~gunda mais inlportante atividade econôtnica regional e que a casca, além 
de não contcr tóxicos, possui carboidratos, minerais e proteína~, sendo sua celulose 
de fácil dige~tão para o~ runlÍnantes. 

Foraln te~tados diferentes Illodelos alternativos para expressar o processo de 
produção de carne (bovinos em pé) em função dos ingredientes elnpregados. Optou-se 
pclo modelo tipo Cobb-Douglas e processaram-se as consideraçõe5 de avaJiações a 
partir dele. COlllO instruJnentos, foram estiInados para os diferentes serviços do~ 
fatores, seus Produto Físico Médio e Produto Físico Marginal; estabeleceram-se as 
curva~ de iwproduto genéricas e particularizadas. As Taxas Marginais de Substituição 
Técnica entre os insumo~ taInbéln se obtiveram, tanto em termos gerais corHO para 
dados Cortes na hiper-superfície de produção. Calcularaln-se algulnas isóclinas espe
ciais e procedeu-se a otimização do processo de produção para circunstâncias dadas, 
enfatizando-se porém a generaJidade do método. Foram feitas considerações a respei
to deste método. 

ABSTRACT 

It was applied the marginal approach of Theory of Production to experiments 
carry out at CEPEC's experimental station in Animal Feeding (Becf-Cattle) with the 
husk of cocoa pod as bulky conlponent. 

* Divisão de Socioeconomia, Centro de Pesquisas do Cacau, APT Ch'PLAC, 45.600 - Itabu-
na. Bah ia, Brasil. . 

** Divisão de Zootecnia, Centro de Pesquisas do Cacau, APT CHPLAC, 45.600 - Itabuna, 
Bahia. Brasil. 



Ferreira et 01 

This waste product has been (I handicap d(llnagin!! the Ill(lnagenlent of cacau 
farlllS. The enlploynlcnt of cacao husk in AnÍlnal Fced ing is a proJ)) issing one becausc 
hoth the bovinoculture is the second lnorc iJllportant rcgÍoJlalceollomic (letivity and 
lhe cocoa husk contains no toxic subtanccs. hut sugars, IllÍllcrals and protcÍns, hccn 
Its cellulose easily digested by ruminants. 

The production process was rcprcscnted by alternativc 1l10lkls that link ontput 
01' Blcat with input 01' ingrcdicnts. It was ch()~en the Cohh-Douglas Model as tool 01' 
the economic evaluation. It was (I)so cst illlated Avaragc Physical Product, Marginal 
Physical Product; was detennined gCllcricaJ and particular isoproduct curves. It was 
gotten Marginal Rate 01' Tecnical Suhstitutioll aJllong the inputs. as wcll in !!l'flerical 
tl\fJn as for given cuh OH the production surrace. SOllle isoclines Wl'n.~ stahilished 
and was calculated the optÍl11aJ COI11 hina tíon 01' resourccs. 

Jt were done considcr(ltions about the l\1l1piriral applicatíon of thc proccdure. 

INTRODUÇÃO 

A Divisão de Zootecnia do Centro d., P(·~tlJisas do (:acau « :EPE(:) ff'Z ft'ali
zar dois exp~ritllentos sobre fortl)a~ de ~lJpJt'1l1f'J)ta\'ão éllilllPlltar .I •. h()vill()~ clt, 
corte, ('oln o uso da casca do fruto (lo cat'alu·iro. () prilllt'Íro t'xpt~rilllf>nlC) (t·v., 21 

duração .1 .. no dias, entre OH JlIe~eH de nov./BO .. fev./RI; o ~t'glllldo durou ()7 
dias, no segundo 8erllestre de ] 981 . 

() pritneiro ex peritnenlo foi delineado con) sele trata,))eJlt()~, cada UHI COJl) 

cinco aninulis (repetições), eOJU o de::;enho inteirarnenle easualizado. ForaJlI es

colhidos 35 anirllai~ de Incio sangue europeu x zehu, COIII aproxitnadalncntc 

24 lueses de idade e de peso vivo CIU torno de 250 kg. ()s sete tratamentos eOlls

taraUl de diferentes cOJllhiJlaç(H~~ de tlulrünento:; ~ forrnas d(~ aJirnenta~'ão, l) III 
lralarnenlo constou de anüuais IHaJlcjados apenas cr)) pastoreio. ()H ou tro~ COIlI

billararu diferentes gradações de J'a~tejo e confiJla'Hcnlo, chegando OH d()i~ últi-

1110S a sererll tolaJlllcntc eon finados. COlHO fOH((' de aliJnenlos (ingn'd it'ntes) 

foran} usado~ el)) difereJlteb ('onlhiJla\'(>cs eal'inl ele pasto, eapill' de ('ortt' (callle
rUln), casca de cacau, ... ilho e uft',ia. 

() segulldo experitHe~lIlo, deJiueaeJo corno illteiranH~J)t(> easualiza(lo, ('OJltefll

pIou apcuas o regillH> de COufÍJwllleJlto. I)os aniruail-\ qtu' partieipararll do prinlei

ro ensaio, ~9 foraul usados uestt" ~cl.!:ufldo, dislrihuídoH elll seiH trataIlH'Jlto~ (5 
com 5 anirnali; e uln com 4). ()s lra talnentos se diferençaraln pela proporção en

tre o capim de corte (camerurll) e a Ca8ca de cacau na eornposição da ração ofe

recida aos anirnais, que teve conlO concentrado farelo d~ trigo em proporção fixa 

~. para os diversos tratanle nt08. 

Trabalhando os dados dos doi:; ex perirllcntos este ensaio visa definir o proces

so tcenológico de produção de carne Ila~ reslrilab eondiçõcs ex peritllt'lltai:-; de 
que se dispôs, rnediante o ernprego da rnetodologia de eeonolllia da pr()du\'âo 
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rllarginalista eonheeida COlHO fUIl~'ão-de-produ~'ão e talnhélll ft·ferido conlo su

perfície de respostas e proceder inferências econôl .. i('as. 

Para os fins deste estudo consideraram-se, por aninlal, a evolução ponderaI 

no período experitncntaJ e o ConStl"10 de cada fOJ)t~ d{~ alirncnto (ingrediente), 

independentelllente da distrihuição intertratarnento. 

A partir da melhor fun\'ão-de-produc;ão aju stada fizerauI -se' as jllf~rência~ 

eeonôrHicas que fOflnalH o ca}){~daJ (Ie~ta técnica analítica, para UJlI e outro expe

ritllento. 

Justifica o tral.alho o fato de el'l~ o uso da casca de cacau na alitllenta~'ão ani
IHa1 é urna das p()s~íveis utilizaç()(~s de:-\t .. :-\ restos de cultura (lue acunlulados nas 

roças, inutilizados, acarretaI)) prohlclHal' (' perturha~·ões. 

MATERIAL E MÉTODO 

Material -- i\,ubos os pXIH1rüllc'nto:-\ fora'lI levados a caLo nas pastagcns e nos 
(~stábulo~ da (;ranja Exp{~rif)H1J)lal ( :arlos Brandão do Centro de P~8(lui~s do 

Cacau, localizada no km 22 da Rodovia Ilhéus-Itabuna, município de Ilhéus 

(BA), sob delinea.nentos inteiramente casualizados. 

(J I'rillleiro ex pcrÍlnento utilizou IUH lote de 35 aninlais, corn .nédia de 2 
ano~ .Je idade, Ine~tiço~ J))cio-tilllJ.gue , corri peso vivo eln torno de 250 kg. 
Todos os anilllais foralH previalnente castrados e suh,netidos a tratarllcnto pro
filático. (J~ novilhos se sU})JucteraIH a u.lIa fase inicial de adaptação de 28 dias, 

firrda a quaJ foralll pesados após 14 horas de jejurn c, ao acaso, agrupado~ eln 7 
lotes de 5 anÍlnais. AepJeles anÍtHais sub'lletidos a pastoreio, o foralll segundo o 

sistellla rotacionado. 

() tratalHento A, testelHullha, COllstou de 24 horas de pastejo e os denlais de 
urna corn),ina\,ão CO))l variação gradativa entre pastejo e confinaJllento: 

a) vinte e quatro horas de pastejo; 

b) 4l'Jatorze hora~ de pastejo (à noite) + capirn-elcfante LV canlcrUln triturado 
à vontade durante o dia; 

e) quatorze horas de pabtejo + ,u istura de capinl-CarnenlJlt e casca de cacau, 

.. Ullla propor\'ão de 67 ::-13; 

.I) quatorze horaH .1 .. pastejo + luislura de capilll-C31t1enlln e taHca de cacau, 
flutua proporção de' 3:~ :67; 

e) 'Iuatorze IJoras de paslejo + ea:-\('a clt, cacall triturada à vontade, durante () 
d i~l: 
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f) I"ftllfina'lIc'ulo tolal receJ,elHlo à VOlIl"clc' lIlua luistura ., •. c·apilll-cél.ueruln e 

c'a~'a d.' c·,tc',HJ triturada flUlua relação dc' ()7 ::J:J + lniRtllra d .. ,"ilho-uréia 

«(J: I) il vOlllade. 

~) c'oufinalll."Jlto total recebendo nina luislllra .1.° eapirn-C'aIIlf'rtlln e casca de 

.'al·all (:J:J :(7) + mistura milho-lIri~ia (9 : I) à \"oJltade. 

f ':- ani'lIais pesados talnhélll no filn do p.~rí()d() e a intt'rva)o:; .'qlliespaçados. 

• , Iraltalho foi conduzido elltre lIov./BO.' f.>v./IU. fOI .. dUrél\'ão .I., BO clias. 

\., ~·gllftdo SClllcstre de I YHI foi la'Hs:ado o ~;t'gIlJldo c'II!-\é,in, CJUt' durou 67 
.lad ... . '"0111 :!() aJlitnais (Jefllr.'. ():-; u:;ados aulc'riortllf'III.·. ()~ :·wi~ l .. atalllf'.llt08 COJH-

1'lIlari.llll difc'n'lltes parti('ipac}'õcs d(~ eapi," de torl .. (C·(.pilll cl{>fallte varo eame
rlllll) c' .·as-'a fresca do frulo do cat~aueir(), corll u .. la part.> alíquot.it fixa de farelo 

.I, . tr~C) ('olno concentra(lo 110 aITa\'oa'lIenlo (loR aniBlais: 

d) 100% de capiJlI eJefaJlle varo calH.'flllll + :3 kg .J .. fart'lo (I., lrigo~ 

lI) BO% de capiul .'I.·fafltc,- var. (',H li ('1'11111 + :!()% de ('a~ca frt'-~C'a cio fruto do 

.·(tc'auc·iro + :3 kg cle farelo d(~ tl'igo~ 

.,) hO% dt' capiB) e)efallle varo taIHerll' .. + ,l ,()(X) df' f'a~·wa fr(".~('a do fruto do ('(1-

c'au.·iro + a kg de~ fan~l() d.· tJ'igo~ 

.I) lO% de eapirn .. J.·falll(' varo ('a.nc~r .. rll .. (,O<KJ d.' ('a~ca fn'H('a .Jo f .. uto do ('a

c'a",'iro + :3 kg dto fart,lo de trigo ; 

c·) ~O% clc' capilll ('I('fafll.· varo calHer .. 1I1 + nO% dt~ (',lSc'a frc's('a do fruto (10 

c'a('alle'iro + :3 kg (I.~ farelo de trigo; 

n 100% de C'a:sea fn'sca do frulo do cacaueiro + ~~ kg de fan~l() de trigo. 

(,a.ta tratafllt~nto teve cirH'o repelic;õeH, ex.'cto o últi,no, COll1 ()uatro. 

~ ... ·alll r('gi~traclas ab 'I .. alltiJad.·~ ('OJJ:-;Iu .. ida~ cI., (',Hla fOlltf' d.' aliluelllo 

"11 ill:,.!rc'dil·nlc·, por aUÍlnal, dunlllt(· o p.'ríoclo .·\I'(·rilllf'ntal, lWJll ('olno C) C'OIISU

fll" .. I;,di., diúrio. E:-i~as Cfualllida(Jc't) C'OIlSlIfllidas IlIaiH., IIf'HO ini('ial (Jo~ allilllaj;-; 

.... . . ' .'II~litlli .. alll lIa~ va)'iáv(,jc'~ "x('gc'lla:-; d()~ IIIC)d.·lo~ quc' tt'ntara'H .'xpli('ar I) 

J't'~ I filiai 011 o galllto (h, IH'~O .'os alljfllai~ «() .. adros I t' :!). 

\., "rilll.·iro C'X periHH'lIto O~ dados .Ios iflgt'f'cli"fllc's st' f'efe'rc'lll ao C'OIlSlIll)() 

III"di .. ditÍrio Nu St~gUIHJo, ao ('OIl~lJ'l)O lotai 110 p.·ríoclo exp.·ritllC'nlal. 

\ I;2U 11 1&1:-0 d.· s~a:-; tlle(J id as foral I) o btid as d in" aln.' fi t c' por Ill< 'li ~II ra\' ão t' oU Iras 
, .• ralll c'~lillladas a partir (1e pn'HHUpoHtos c'onHagl'adCJ~ ('111 Zunl.·('lIía. 

\ c':"'~1 ... ·;;lri\·ào decorreJltc' do IId~t()cI() de' ol.lt·II(\·uo cios dado~ It,i Cfue H.' adi
I i. 'fiar olltra f'"lt ~ g()ria de li,uila-;ào ligada ao plallC'jallleHto da peS(I'Jj~, I )(~ fato, 

• I~ f'\ JH'ri"I"flt()~ Hão cOllte.npJarafll a lotalidad., do pr()('t~S8() d{~ prodlJ\';'o de' ('ai-



Quadro 1 - 0bse r vações Experimentais do Experi~ento I. 

An imal 
tJC? 

1 

2 
3 
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5 

6 
7 
8 
9 

la 
11 
12 
13 
14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

Y1 

Peso 
Final 
(kg " 

321 
326 
348 
321 
351 

349 
343 
328 
346 
294 

34 1 
349 
303 
335 
334 

357 
331 
335 
332 
303 

360 
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306 
332 
326 

317 
341 
315 
328 
290 

300 
336 
314 
311 
323 

Y ~ 
L 

Ganho 
dE 

Peso 
I kg ) 

47 
42 
4: 
43 
53 

40 

49 
58 
39 
44 

53 
6; 
5) 
57 
56 

55 
53 
65 
56 
44 

6; 
70 
68 
48 
42 

47 
41 
23 
66 
22 

56 
74 
18 
47 
37 

Xl 
Capirr 

de 

x~ 
L 

Capirr 
de 

Pasto Corte 
(k g/dia) Ikg/dia ' 

23 . 1 
22.9 
2C; 1 

22.9 
24.6 

17.9 
16.8 
14.8 
17.1 
17.1 

17.6 
17.5 
15 .7 
14 . L. 
19.1 

21.7 
18.4 
14.8 
17.2 
15.2 

23 . 0 
22 . 4 
:7 .. 3 
2C .0 
19 . 3 

O.C 
0.0 
0.0 
0.0 
O.C 

0.0 
0.0 
O. O 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

7.2 
7.8 
8.2 
8.0 
3. ; 

4.6 
4.9 
3.7 
6.4 
3.0 

1 .2 
1.7 
2.9 
2. 1 
2.1 

O.C 
O.C 
c.e 
J.C 

18.9 
18.2 
18.5 
17.5 
17.8 

. 1 

.3 

X
3 

Casca 
de 

Cacau 
(kg/día ' 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 .0 
0.0 
0.0 
0.0 

2.3 
2.L. 
1.8 
3.1 
1.5 

2.5 
3.3 
5.9 
4.2 
4.3 

2.3 
1.4 

3.7 
3.5 
LI.O 

9.0 
15.0 
15.3 
14.3 
14.5 

18.4 
18.6 
18 . 5 
18.3 
18.7 

x~ 

"1; 1 ho 
i ka1dia l 

0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
O. O 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

~.9 
Jt.9 
4.9 
4.9 
4.9 

4.9 
4.9 
4.9 
4 .9 
4.9 

X
5 

Uréia 
i k(J / dia : 

O.C 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
o.e 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.23 
0.23 
0.23 
0.23 
0.23 

0.23 
0.23 
0.23 
0.23 
0.23 

D, , 
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O 
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O 
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O 
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O 
O 
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O 
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O 
O 

O 

O 
O 
O 
O 
O 

X6 
Peso 
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(kg) 

274 
284 
306 
278 
298 

309 
29 4 

27G 
307 
250 

288 
288 
250 
278 
274 

302 
278 
270 
276 
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299 
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Ar1 i r'lê) 
1 Ao .. 

N'. 
Pt' <"0 F i na : Peso Inicial CapifT1 de Corte Casca de Cacau Ganho de Peso 

( k Çl ) (kg) (kg) (kg' (kg) 

1 445 361 2458.0 0000.0 84 
2 430 372 2317.0 0000.0 58 
3 405 322 2407.0 0000.0 83 TRATAMENTO "A'I 
4 451 392 2397.0 0000.0 59 
5 393 342 1911. O 0000.0 51 
6 432 352 1821,3 543.4 80 
7 426 385 1705.4 508.8 41 
8 396 342 1667.8 448.6 54 TRATAMENTO "B'I 
9 463 390 2017.2 601.8 73 

10 433 360 1965.4 586.4 73 
11 417 357 1273.0 1012,9 60 ~ 

o: 12 430 367 1777.1 1413.9 63 ~ 
13 418 341 1548.7 1232.3 77 TRATAMENTO "e" ã' 
14 455 396 1371. o 1090.9 59 ~ 

15 424 360 1503.3 1196. o 64 ..... 
~ 
:-

16 412 359 866.9 1552.0 53 
17 447 382 896.3 1604.6 65 TRATAMENTO "0" 18 415 334 93~.4 1676.5 81 
19 471 400 970.1 1735.5 71 
20 445 358 1079.5 1932.4 87 

21 418 353 512.2 2444.8 65 
22 454 376 493.7 2357.2 78 TRATAMENTO "E" 
23 417 333 381. o 1816.4 84 
24 454 391 447.8 2138.1 63 
2C: 

-" 435 339 522.2 2483.7 96 

26 428 356 0000.0 2936.0 62 
27 407 348 0000.0 2945.0 59 TRATAMENTO "F" 
28 453 395 0000.0 3469.0 58 
29 418 366 0000.0 2492.0 52 



I'rodllç'ffo de carne utilizando casca de cacau 

Método 
I ~ vali ta ••• 4 ' r I t () I, i 1.1 i ( ) g r ,í f' i ( '( ), 

~4'lalllllp .. t,·r (I ()()l) faz refer~ncia à (,()'H'~illJa\'ã() JlO iUlIhito dos eeoIJollljHtas 

.I., "pro('('sso" olJ ~~llIi>t()d()"· d~ produção, Nest~ cont(~xl(). diff',..'lItCJllefltf> do 

qU(' O('oITt'rÍ<l "Iltre' os ""gt'lIh~iro~, a caract(~riza\'ão (J(> lI.lI Pf()(,f'SSO ou JllétOflo 

dt~ produ,'ào da fluantidad(' x df~ unI p~rf~ita'lIf~llt .. defini.lo h.>ln X (. fcita pf'la~ 

')11 aI) t id:l dc':-- v). \t 2.', .... V 11' ut ilizaeJas por .. J) id<l .I~ df' t('11I 1'0 dC)~ Sf'rv ic)'os df' fa

t o n ' ~, t t1 r 11 I H" , 11 (' la r li IIIf '111 c' d f ' fi 11 i d () H : VI, v 2' ,.. v J)' 

() tc't·ltologisla podf' ad,nitir dif(~f("llt('~ prof'('SSOS cI.· prodll\'ão fazc'lIdo uso dab 

IHc'~lnas qllalltidad.,s dt' iIlSUI))()S, () ecoJ)()luista. no t~lltalllo, veria todo ('SH~ ('Oll

jUllto ('olno 11111 únic'o prO(,~H~O. Para c",,)p ()~ \'al()rc'~ (JOH inHulllo~ eJllpregado~ é 
Cfll(' clf'fille'lIl o IlIi~t()do, 

~c·h'''JlIH't.'r (J ()()4) afinlla CflJ(~ Ha lista (,olllpleta d(~ tO(J08 (~sse~ fatores elegí

vf·il"i (para illlpltlJllar ulna ati\'icfa(J(~ produtiva ~ l.al-wada uos pn~(s'os cf .. Inercado) 

('o,n 0:-' CJ"aj~ UIII al-!('lIte (·C·OIU·)lIli('() ou o HC'U ~Jlg('nhc~iro cOllsultor t;'1I1 plPlla fa

,niliaridade, d.'fi .... o "horizonte tecnológico" - d(·~s.:) ell)pr(-'~rj() ou dt'sse cnge
nltc'iro. I ).,jxoJldo qu., o~ 'v ~ c' os .. x ~ varicJIt (,OJltÍlllJa e fluenternente,podcJ))o~ 

c'X I'rílll ir 4) 'lorizoJltc' tCTJ)ol/)gi('() .1(' IIUI hOI))C~Jll, ('stabcJ.'('enclo lIlJla fUIlt;ão de 

Iriln~rf)rrllac: iiC) da fonJJtl: 

x :.:.. f (v) ~ V 2' ... , v .. ) à qllal deIlOJHin"lIlO~ "fuJlção-(Jf"-produ\'ão" (' qtJ~ as~)eia 

('onl ti lIalq U f'r ('c) IIju IIto dild () dos v i .. S (i =1, 2, 00 o ,n) unI valor definido máximo 
eI." x CJllf~ f" po~:-;ív.~1 para aquele hOJHC'lH produzir ('OHI UIII conjunto dado. ()ual

Cf"C'f '''lJdalle~'a lIe. horizonte' tCl'lIolúgj('o causada, por ('xelllplo, JH~la Je~('oherta 
dt' UIIl JlOVO proc"'s:-;() OIJ I)).'SHIO pc·lo falo de alguJIl prO('.·8~() (,ollh~.·ido se tor

lIar ('Olllc'J'('iallllf'ntf> dislHHlÍveJ, () CJIJ(' ante~ não ae()f)t~l'ia dt'slr()i Hua fUJI\'ào 

dt, p,.()(Ju~·à() c' a sul.stilui por outra ~', 

( ) a li t o r c' i I a ti C) CJ U tl I i f i ( 'a a c o J )(' t· p,' ã o a c i J 11 a (I e si li (' a 11 d () () H P () fi t () l-' : 

I. (;.'ralrllc'III.' a:-i fiJ'llla~ produz.'II' f))lJito~ artig()~ f' d,~ IlluitHH CftJaJidad.~s, 

,\ (·élc·apidad.· clc' tr2tlJ~f",.ir a produe)'ào dc' lJJlI para outro IU'fll (~~v.'rHatil)ilicla(J(·~) 

c', :-i"11I dúv icJa algu,ua c'()JI~i(Jera~'ã() illtporlaJlh' na t~sC'()1I1a cl" IIIU aparC'lhaJllenlo 

produtivo, J )c' algultt Illodo é p():-;~ív(,1 tO'Har isto ("H ('onta, c·S(TPvc· .. do a fllll\'ão 

.I., I'n)( J IJ(\' ão dc' fo 1'111 a Ílu plí c ila : 

F x 
n 

. . . , v ) 
n 

= O . 

,) i\ tc'oria da pr()du~'ã() I,al"i('ada lta "~t .. ()rja do f"'O('('SSO de circujto"~ de 

.Jc>v()lIs-Bi)ltlll-TalJ:-;~ig introduz ti varinv(·J t("lIpO COlHO variúvc~l ('X()g(~Jla: 

X = t(v
1

, v 2 ' ..• , v n ' t) 



Ferreira el aI. 

1'::';He pro('4·.litllenlo, sugerido no tratado sol.ce prohlf'lIlaf-' de' ('apitai .I .. \\ iC'k:.wIL 
lC'11l ~ido adotado por vário~ autores IHodcrHos, C'Ollto ,,\11"11, (' foi tratado, \ f'l"hal 
IIft'ut.' apena~, por l\:larshall. 

:3. Cosllulla-se talllhénl inserir parâJlletro~ de J)) lIdaJlc\'a (ex, B, ... ) lia fUII

\'ào-dl'-pro(lu~'ào para expressar a taxa de varia~'ã() Jla~ qllalJtifJadc'~ df' )f1~UJ))O~ 

11~ldas por uJli.Jade de tenlpo: 

s, · · · ) 
() autor acredita que isso eyuivale a dizer (lHe a fun\'ão-d~pc()du~'ào I'W nlodi

fica COID o ternpo ou que Ulua inovação destr()i Ullla fUIl\'ão-dt>-prodIH,'ào intro

duzindo outra . 

. l. AlguIl~ econornistas costurnaJn incluir na função-de-produção que' caracte

riza unI rnétodo produtivo todas a~ variáveis illdf'l'endentt~s que seja,,) slJ~e(~pt Í
\ ei~ de uso neste e noutros rnétodos. ()u tros caracterizarn o horizonte t f'C' nolú

~iro por vária~ funções-de-produção, cada urHa das quais sc~ exprpssa ap{'f)éI~ P(·J()~ 
qualltitativos dos inbunl0S que de fato UHaJll. 

;). () autor aborda tarnhéru a ()uestão da funçào~d.·-produ\·ã() IIlac'rof'('oJ)ÓIIJ i 
ca (função-de-produção social, global ou agregada). LeJnbra que a cOl1c{·ituação 

inicial é apropriada apenas para a fifllla e Ilão para a indústria. Lf'Jnhra que auto

cps do porte d{l B(OjlulI-Ba werck, J .H. (Jark, Wiek:.;let'4J t" Wi('kseIJ aC'eitarn COlHO 

indiscutível a existência de urna fUIl\'ào de producs'ào glohaJista. 

6. A fun~'ão-de-produção telll UHI pal't·1 teórico de restringir o cornportarnell

to das firJllas: as elnpre~s pro('uraJn InaxÍlnizar OH JUC:f()H líquidos "sujt'ito~" à:-; 
')f )ssihil idades deI c'nu inadas pela fu nç ão-de-produ\' ào. 

"7. () a u I OI" dt~~ta('a talu héul ('o IJsjdc' ra~' ào d e H, Fr i:;(' li so bn> .. fa I ore:-; I í In ita-

li\ o::-"l~ que, por IlP('essidade te~nológi('a, têlll de ser t',upregado:-- c'JI) (':-;trita pro

I'0rc;âo eonl a yuant idade do produto ou dt' alguJJI outro fator: "'supollhar11o:-; 

(f'r ~n' ~el"\ic~'o~ que defiJlel1l unIa ~SlJI)f~rfíC'it' de I'rodu\'ào' nlJHl hipprp~pa~() 

cJilu.·f):;ionaJ (n + I). Verificalllos yuc, de UIII 1I10(JO geral, a~ fjrlJla~ não ~t~ 

l'0delJ) lJ.ovitllc~lJlar JivrelJH>Jlte por toda e~ta :;lJl'(~rfícip f> CJlJf' a:-- ('()I)(Ii\'õp~ 

tecllológit:aH tiÚ perruitell1 e~olhas dCIIlro Jo~ IÍluite:s de certlJ área. 

B. '~A plena :sigllifi('a~'ão lógica do cOllceito de pro.)u\'ão S(', Ht~ rpv pIa Sp 

a f'JlCararnl0:; COlHO f1Jn~'ào de ·p)anejaIHeulo~· UHJ)} rnulldo de progralllação. 
ond.· todo t' 4ual4uer .-Iefl)f·nto t(")(,fI()Jogj"auH~Illt' variáv~1 p()(1t' 8t'r aJtf'rado 

à \olltad.\ l--."'lI qual4lJcr perda de tf'lllpO e SC·I)) dt~Spt~sab. 

~ 9. .. .. 1\ tâo iUlportallte pt'r('(~her a~ jJ)f-'V ilávei~ discrepáJl('ia:-; f'lIln' a (poria 

t" o fato, cOlno taJ)lb~11I He dar cOllla dt~ qlH' a~ HleSIHas não ('oll:-il it 11('1)) ohjt-'\'ão 
\áJida, C·OIHO taJJlh(~11l Hão constitui ol,jeção vitJida à lei (1a gravidade () fato de 

lO 



Produção de carne til ilizondn casca de ('OCOU 

1l1PlJ relúgio ~()hn' a Inesa não se nlOVf~r na dirf'(\'ào (lo C'{'nfro da t~rra. 

lO. "Si) ~,n ('ondi,'(H's (~x('epcionalnH~nt~ favoráv .. is é (PH~ pOd~nl()S observar 
as flJnçÕ(-AS-Uf~-pr()utl,'ão 'logi('anl~ntP puras~. Tal «, o caso, parti(,lIlarlll~nt~, qu~ 

ocorre na agricultura, onrl~ dispoJnos não si) dp rnat(~rial de ohservação corHO 

tarnhélll de f~xpt~riln(~ntação ('OH) os quais podprnns ('osntruí-Ia:-;, ~las selnpre qUf' 

tentarllO~ fazp-lo a partir exclusivanH~nte daí-l ohsf'rvações de ~1))pn~~IS ('Ill 0IH'ra

\'ào, defrontanIO-f)o:-; ('OHl difi('uldad(~H si'lIilarps àl-i que (~llfr~fllí1Jl)os para C'ons

tnJÍr curvas d ... d(~J))aJlda {~:-;tat ísti .. as e, de fnndo gf·ral. não df'Vt'1l10:-- ('sI,.'rar de 

qualquer fOfllla, Hão ~t'lll tOlllar JH'('("aU\'(H'S l'sJH'ciais qUf" da t('oria {'C'()llúIJli .. a 
pOSS<UllO:-i obtt'r fUrH~'()c·s-df'-produ\'ào. Apt"sar de tlldo (~, sell) PIllhilq!() do~ C'ITOl'} 

de interprt'ta\'ào quc' possal)) suscitar. ftlJ)\,()t's-dt'-pr()dll~'ão 'rc~ali~tn~' sào d~ 

graJldt~ irnportâll('ia, '\judalll a dc'sfazer a iJllpf('~são do leigo de qlH' :1S fUJI\'ões

de-l'rodu\'ão ... as taJwlas dto produtivje)ad,. rnargiJlaJ ('OJ)~tjtlJeJJI apl'll11S fi(','õe~ 

dor- t('(')ri('ot"J. (:o)o('au)-no:-- diante Ot' novos prohlt'fuas (" ihullin3fll o lf(~('ho da 

(~~trada à no~~a fn·ntc>. Para t'xt'lllplot'i, fa\'o o )c·itor SC' J'f'portí1r ao rt>lat/)rio de' UI" 

(.o,"itt' da 4EconOlnetric Society', publi('ado t:"1I IoEconometric' (ahriL J():~(). 

pc'lo r-t'U pr('~idt'J1lf" ,~r. F.H. Phc'lp~ Hrown. 

S('huJul'f'ter (I ()()·l) procede urJJa retro:-;pc·(,tiva hisl()ri('a do ('()I)('pito. afirrll(ln

do qlle-' as tabf'la:-- dtO produtividadf' IllargiJlal ti·u) sido usada:-; d~sdf~ os telllpos de 

Turgot t' até aJltt'~: c'nln' O:-i ('Iá~si('o:-- o ('()fI('f·ito de' "t"~tad() das art("s~~ levava 0:-; 

tt'()ric'()~ a ~(.) validar ('c'rlos argullIc'nto:-i (Jllando J1lafltido (,()Ilslantt' o ('onhe('i

nlc>nto (t"('llol(')gic'(), Entre tai~ argulllP'lltos cita a It~i do:-\ rt~ndill)~nto:-; d.~('rt·~('f~f)h·~ 

da (."Ta, Vou ThiilH'Il, !\1ar~hall tratarall) da que:-;tão (-' A. Bcrry, .~Jll I B()(), lf'f}(j" 
lIlna tt·S(· "'PUrt-' Tllt~ory 01' l)i~trihllt ion'~ pC'rallte a st'('~'ão F da Brit i~h A~s()

ciatiofl for tlu' Ad,allC't·fJl.>n( 01' S('jt>JlC't· apJ't'~('ntava "t"q1Ja\'(H'~ dt' prcHJutiv i.Jad.' 

fllargillal qUt' igll4JI4J\ aln 0:-' pre\'o:-- .Ios : .. wr\ jc~'()~ prodlltivoh ~l:-> pl'odul ividadc'~ fí
:-ii(' a:-. '11 argiJla j~ r 11 ult j p I i(' a da s pt'lo~ prc'c:o~ dO:-i pro cf u t os": W i(' k:->, c'C'cJ i, Cf U (-' 't" ria 

abandonado a~ prlJdt'l"c'~ hc·~itacJ·)t·:-i f' n>~lrjc:()f'~ é.tntt·rion l :->, éJlJlllwjilJldo t'xplit'ita 

nlC'II'" a fIlJlC:clO -d.· pro.ju(~'ào: \Valra:-; lJ:-iCHJ () qlH~ :-,t' pod.~ria .. halnar IIrlla flJJI\'ào 

clt'-prodIH:ào dt,~t'JIt'rada: rt·~trjta a f·()(·fj('j'·J)tt·:-; clt· prodll~':f() 1,'c'llologi('aIlH·nlt· 

fi\()~ (' ('()Jl~taf)t.·~. F C'oJH'Jui S .. hllfll)wt.,(' (I ('h~): "'I ) •. ""alqllf" IlIodo C'II) I ()O() 

a fUIl\'ào-dt"produ\'ào já se havia f':.;lalwlc·C'ido, ('o,no 1'f'~lIl'acJo do t·:-;f()rc~~o d.· 
Illuita:-\ IlH~Jlt('~, f'fll t"Jua po:-iic;'ào c'havt·, lad .. a lado ('0111 a ftlflc,'i'to dto IItili.Ja(Jt~ 

0:-\ dois pilart·:-; da tc'oria c·Já~si(,él .Ja ~pc ... 4t" 

Ilt·ady (I ()(,,» a~:-'('''C'ra que' "o t"I'''IO fIJJlc~·ao·df·-procllJc\'ào V.'ltl da 1\1atprllátic'(j 
~ d" E~tati~tiC'a, Elt' (. lI~do '1I.'IIf):-- ~IIJlpl(lltlf·IlI.· c"lI f'C'()1I0ltlia agrícola do qu.) 4) 

t~nJ)() ",.."Ia\'ào jf)~IIJ1I()/prodlllo - (a conlral'art.· aplic'ad~1 da "flJlI\'ào-dp-produ 

~~ã()). Erllbora a no.~·à()dt> fllllc:àu ~('ja ah:--Irala. Cl c·oIH,(·ito ('. 'tluil .. úlil f'rn (~C'()

nomia c' p()dt~ :-;("1', d"\t'ra:-- IJII) ill:--trlllnc'lIlo no t'qlJil'{I'llf'1I10 dt· lodo t'c'on()n)i~la 

I I 
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agrícola'>' ... ~"o~ econolllistas, Inais '1l1t' 'IlIai~JlH'r outros 4,j~ntjstas, t~In :·w rf>la
l'iollado eonl a natureza (J~ fUII\'ão·.lfLprodll\'ào, (:01110 podc> isto ~·wr vf'f(la(l~ s~ 

a fUllt,'ão-de-produção ex pre:-;sa lJ'H ""n(Hrlt'lIo fí si('o'~ 

., !\ resposta, óhvia, é que enquallto a n-Iaf;ão fator-prodlllo .I •. 'pt>r :·w ~ é ulna 

1'f)flSi(Jera~~ão tecnológica, sua natureza espe('ífic3 t~n) 'llU itas irn pJic'a\'ões t:'('O

nÓ'Hic:as. Ao lado disto é duvidoso :;e ulna p~rfeita linha .1(' frontf'ira podp. oH 

df" e sc~r traçada dentre ou entre as várias ci~ll('ias físicas e s{H'iais. FinalrJlC'lltc', 

feltúl n c'flOS básicos subjac en te s a iH I portalll es n')3\'ôf'S e:-;trlJ t ti ra is enl t'c' ollOlllla. 

provênl tanto das ciências psi('ol()gi('as quanto das físicas", 

lIeady e Dillon (JtJ61) faze'lH cOlIsitlera~'óf's sohre a npc('ssidade dt' ,)f'sqlli~l 

elll fu lIção-de-prod u~ão: .. ~ a IH~C'c~ssida dt> de dado:-; dt' In arH~ira a l)f'rnl it ir rp('omf>ll

da\'(~)eO econôrnicao apropriadas ou cC)rn~ta~ ~ por si sé) razão sufi('if)J)tf' para qUf' 

111 u itas pesqu isao hiológicas dev a,u ~('r baseada s no c 'o Jlc'(~it o 011 11I o(h·1 o d C' fu Jl

t:ào-de-produção, Mao há outra:-; razÕeH. Se o:,; dados obtido~ d('sta fonna lj.IIl 

grdndes custos para a sociedade e para os fazt ~ J)(JeiroH, a adequabilidadf' .1,,:-- dt'li

flc'alllentos experin)t~ntai~ e (jos Inét()do~ estatíslíf'OS Hubja('f'nh)s POdPlI1 nlllito 

hf~nl ser quesl iUlladao. ].llportaJlte~ de.'iti(~H·H então giraJll elll torllo ti.·: süo os 

ganhos adie ionais prov eu ient to das reCO})1 el)(Ja\'(ú~l-) e dec iHi)es I) )(lJh1fradas 

Illaiores que 00 c'u~tos adic'iollais do~ refiJlall1f'lJto~ da pe~JuiH(J'( 1·:IIJ rnuilos, taJ

\ t~Z na lnaioria do::, ex pt'ritn eu t ()~, a adal' lac~' ão do deJ ineanlc'fI lo para IH-nll it ir 
a e8titna~:âo da fUIH;ão-de-produção ou rc~Jac)lo C'oJltiJlua inHuBlo-prodll(\'ào, tern 
u.n custo InarginaJ 111uito baixo, Frc'qiic'ntt'lIu'ntt' este ('u~l() P zt'ro, A:.;oirn, 
('Olno quer que o experitHeJlto e~tf'ja :,wlldn c'oJJduzi.Jo, clt' pode Sf~r d .. lifJ~ado 

para perJuitir a repre~ellta\'ão apropriada dtJ~ n·la\'õe~ fí:-;ic'a~ f~Jl\'()h idas e 

perlllitir apli('ac,'ào dos prilltipj()~ t'C'f)Jli)Jtlic'o~ adc'quado6. A:-; adapta~'(-)f'S para 

IH'rrnitir a estjJlHH~'ào de fllJlI,'i')t·~ dt' pr.,dllc~·ào ordiJlarianlt·lllt· requc'" poucos 
tratarHcntos adi('ionaib, :-;e o illlc'rvaJo df' illforJJHJC}'ào [. () ,nt~:;f)IO f'lll aIJlI)()~ os 

('aso:.;, () ohjetivo de algtJIJI(I:-, Pf'~fui:-,(j~ f" dc·tc'fluiuar a 'llagfliludt-' da \ ariÚflf'ia 

iutra-tratalHf'Jllo, !\'Jas onde ibto nào c' JlC'C'c':-;;-,ílnC). o C'U:-ito adicional d(' adap

tar UI)) experiulf'nto para IH'fI))itir a (·:-;titHativa por f'('grt~ssão da rc·L",·iio fun

.. ional illsullloprodutor, podc' oC'f zC'ro, Por f~X"llll'lo, UIU t'xp('rifllf'Jlto {'Olll 

f~rtilizante ('OI)) trê~ tratnfllc'utos ff'plicado:; trê:; vc,ze:-; pode :.;c'r ('OU\ c'rt iclo 

('IH li 111 COlll 1l0~ c diferentf~~ trattJJllt'JltOti, ('a()a UIlI repre:-;f'lItaJldo lJftl III'veI 

difc' .. eule de f('rtiljza~~ão. A ÍJJti.llil fonna pode Jlão penniLir ('o,uplItar ()~ 

tt"'Jl10~ errot-' represelllados JH·Ja variúJlcia dt~utro do:-- tratarnf"nto!-- iudi,i.fllai:-;. 
Ina:-- ele peJ'luite e~lirllar () erro-pildrào do (:o.·fic'i(~J)I .. de' rq,;n~~t'ito c' cHllro:-

('rili'rio~ prohahiJítitico:; apropriado~ para fazer ~sc'oJha:; e deC'is()(·:-;. 

"'(hHJe o dt,JitH'alllc'ulo para IH·rJllili,. obtt· .. ,'ão (Ja fllJ1\'âo-d(' -produ"üo p.,d" 

rc':--lIltar ('lU Cll~to;-; totai:-; de conduzi,. t) c~x pt>rilnento Jigf'iralllt'Jllc' Inaiof"f':--, ,li. 0:--
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custos totais por unidade de infonnações científica obtida serão geralmente me
nores. A estimação fonnal da função de produção permite derivação do produto 
marginal, dos máximos e mínimos físicos, isoquantas, isoclinas, taxas marginais 
de substituição e outras quantidades que não podem ser computadas de experi
mentos que impliquem em dados discretos e que são delineados para obter so
mente estimativas por pontos". 

Os referidos autores, considerando o uso do conceito de função-de-produ
ção asseguram que "a função-de-produção é um conceito das ciências físicas 
e biológicas que, entretanto, foi amplamente desenvolvido e, até recentemente, 
usado principalmente por economistas. Historicamente, os refinamentos obti
dos para este conceito procederam da Economia, provavelmente por causa das 
seguintes razões: 

1. "A natureza da função-de-produção é importante no desenvolvimento eco
nômico e na determinação de até quanto pode crescer o produto nacional a par
tir de um dado estoque de recursos. 

2. "A magnitude de coeficientes de produção serve como base para detenni
nar padrões nos comércios internacional e interregional. 

3. "O conceito é básico para certas teorias sobre distribuição funcional da 
renda. As condições sob as quais um produto total pode ser imputado ou atribuí
do aos fatores dos quais provém (com a total exaustação do produto, i.e. nada 
ficando sem distribuição) dependem da natureza da função-de-produção. 

4. "A função-de-produção fornece a metade das categorias gerais de dados ne
cessários para bem definir o uso dos recursos e os modelos produtores para maxi
mizem o lucro da firma. 

5. "A natureza algébrica da função oferta depende muito da função de pro-
d -" uçao . 

Fazem ainda os dois citados autores uma retrospectiva histórica do conceito 
de função-de-produção e seu desenvolvimento teórico-empírico, quer nos estu
dos agrícolas quer nos de ordem geral. Segundo eles "a lei do mínimo" de Justos 
von Liebig (1855) foi a primeira tentativa de definir as relações fundamentais 
entre insumos de fertilizantes e produção das culturas agrícolas. Se bem que von 
Liebig não sugeriu fonna algébrica para sua função-de-produção, ela estava im
plicitamente formulada, tanto que outros autores a explicitaram. O primeiro a 
formular algebricamente uma função de produção de adubos teria sido Mitscher
lich em 1909. E ela era não linear. Spillman, nos Estados Unidos, propôs uma 
forma exponencial, trabalhando independentemente e aplicando a lei dos ren
dimentos decrescentes, sem conhecimento do travalho prévio de Mitscherlich. 
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\luitos nomes, como Baule, Pfeiffer, Frolich, Briggs, Boresch, Balmukand, 
Bandorff, Thelau, trabalharam nos primórdios do uso da função-de-produção. 

Crowther e Yates forneceram bases para uma política de fertilizantes durante 
a segunda guerra mundial, usando a metodologia da função-de-produção e a par
tir de experimentos e fertilização desenvolvidos entre 1900 e 1941. 

Os autores ainda destacam o papel desempenhado pelos cientistas da área de 
solos cujo interesse pelas funções-de-produção antecede mesmo ao dos economis
tas agrícolas. Sendo menor, existe um esforço despendido pelos peritos em 
ci~ncias animais em estimar tais funções. E tem sido geralmente um esforço coo
perativo com os economistas agrícolas. É citado como um clássico no assunto 
o trabalho de Jensen, E. et ai (lnput-output relationship in milk production, 
\\"ashington. Technical Bulletin n~ 815. 1941). A especificação usada foi de
Slenvolvida por Spillman para um único insumo. O resultado serviu para indicar 
como a alimentação pode maximizar o lucro por vaca, quando variam os preços 
do alimento e do leite. "367 vacas incluídas nos experimentos em nove estações 
ex perimentais receberam diferentes quantidades de grãos, silagem, feno e pasto. 
Esses alimentos for.am todos convertidos em base a nutrientes digestíveis totais, 
um procedimento completamente satisfatório somente se todos os alimentos são 
substituídos a uma mesma taxa marginal à razão de transformação usada. O úni
co alimento, assim, concebido como insumo, foi medido em unidade de massa 
de ~DT". 

:\tkinson e Klein desenvolveram estudo que relaciona peso por porco com 
alimentação medida em libra de concentrado. A expressão algébrica da função 
foi do tipo de Spillman. Mas não foram dados seus coeficientes. Deram, sim, os 
d~ uma função ligando ganho relativ? de peso e idade do animal: 

W = 588(0,0097)O,9923A 

sendo W o peso do animal e A sua idade. Um outro estudo de pecuária insipira
do na escassez do após guerra é o de Nelson (1945). Este estudo liga ganho de 
peso de animais a alimentos consumidos. Foi estimada uma função de produção 
para r ada uma das seguintes categorias de animais : a) bezerros; b) animais de um 
ano; c) animais de 2 anos. Todos os alimentos foram transfoIDlad08 em NDT. 
:\ funçlo de uma variável utilizada foi a de Spillman, adaptada. 

lIeady e Dillon (1961) enumeram entre os numerosos economistas que nas 
~upas iniciais de desenvolvimento das ciências econômicas sugeriram hipóteses 
~bre a natureza geral da função-de-produção para toda a indústria, i. é., todo o 
:;etor agrícola, os nome de Smith, Ricardo e Malthus. Wicksell (1916), citado 
por H~ady e Dillon (1961), "foi talvez o primeiro a indicar uma forma algébri
c~ ou a natureza física de uma função-de-produção agrícola. Ele refinou as 
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noções dos economistas clássicos, enunciando que retornos crescentes a traba
lhos e capital são possíveis quando fertilizantes são aplicados em solos pobres 
de nutrientes. Ele declarou que estações experimentais agrícolas poderiam 
providenciar os dados necessários para estabelecer as funções, mas que até 
então não o tinham feito. Wicksell indicava que a produção agrícola era cla
ramente uma função matemática das quantidades de trabalho, terra e capital 
usadas e se essas eram expressas como !' ~ e S e a produção anual por l' então 
a função de produção poderia ser expressa como: 

p zf(a, b, c) 

"Entretanto, ele asseverou que esta função era homogênea do primeiro grau, 
com retornos constantes à escala. Assim, se os insumos de todos os fatores do
brassem, o produto também dobraria. Ele expressou a crença de que Rohtlieb, 
num trabalho anterior ("om gransen for jordbrukets intensifiering". Ekonomisk 
Tidskrift. 1916; 189), também discutiu a possibilidade de retornos constantes 
à escala para fatores aumentados na mesma proporção. Entretanto, Wicksell 
afirma, argumentando com Rohtlieb, que se um aumento simultâneo dos três 
fatores conduz a um aumento proporcional de produto, então o incremento de 
um só fator (como fertilizantes) não pode dar no mesmo tipo de resultado e, 
portanto, 08 economistas clássicos estavam corretos na sua noção de produtivida
de agrícola decrescente, pois eles consideram a terra como fixa em quantidade. 
Nestes rennos, mudánças técnicas simplesmente dão lugar a nova funçlo de pro
dução cP (a, b, c), que tem retornos constantes à escala para todos os fatores au· 
mentados em proporção fixa, mas produtividade decrescente para um fator in
crementado relativamente a quantidades fixas dos demais. Isso, discutindo a fun
ção de uma fazenda, pois a de uma nação não necessita ~r homogênea do pri
meiro grau... A atualmente conhecida função de Cobh-Douglas remonta a 
Wicksell. Ele enunciou, numa nota de pé de página, a função como p=a cx: bI3 cCX: 
e, disse, como nas primeiras tentativas de Douglas, que cx:, 13 e cx: deveriam so
mar 1,0". 

Os autores chamam a atenção para o fato de que as primeiras hipóteses 
sobre uma função de produção para todo um setor ou uma indústria (lato 
senso) foram fomuladas para a agricultura. Mas a primeira aplicação empírica 
teria sido feita ao setor manufatureiro americano para o período 1899-1922, 
com Cobb e Douglas aplicando aos dados do período referido uma função simi
lar à de Wicksell. 

Aliás, Cobh e Douglas (1928), iniciam a apresentação de seu trabalho afirman
do que "os progressivos refinamentos obtidos nos anos recentes nas medidas do 
volume de produção física na indústria manufatureira sugere a possibilidade de 
tentar: 
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1) medir as mudanças na quantidade de trabalho e capital que tem sido usadas 
para produzir esses bens e 

2) determinar as relações existentes entre os três fatores, trabalho, capital e 

produto. 

" . .\0 se avaliar a oferta anual de trabalho e capital, ano a ano, inevitavelmente 
~rgirão problemas a serem solucionados, dos quais os seguintes típicos: 

1) "Podemos estimar, dentro de limites, se o aumento na produção foi pura
mente fortuito, foi causado principal ou exclusiv amente pela técnica, e em que 
grau, se em algum, este aumento responde a mudanças nas quantidades de traba

lho e capital? 

2) "É possível determinar, ainda dentro de limites, a influência do trabalho e 
do capital sobre a produção e é possível comparar estas duas influências? 

3) "Como a proporção de capital para trabalho muda anualmente, é possível 
deduzir o 'quantum' adicional de produto físico total obtido de cacau unidade 
de trabalho e capital e ainda o que é mais importante em cada ano, se o trabalho 
ou o capital? Uma abordagem histórica pela teoria da produtividade imputada 
decrescente (incrementos de produto total decrescentes) poderia ser proporcio
nada e poderia ser aberto caminho para futuros esforços visando garantir o estu

do quantitativo para essas tendências pressupostas, se deveras poder-se-ia com

provar uma validade histórica para elas? 

4) "Podemos medir a provável inclinação das curvas do produto incrementaI 
que são imputadas a trabalho e capital e assim garantir precisão para aquilo que 
até o presente é meramente uma hipótese, sem quaisquer versões quantitativas? 

5) "Finalmente, deste tipo de estudo de: (a) produto físico imputado, ano a 
ano. a uma unidade de trabalho e uma de capital quando juntado com (b) um 
estudo do valor de troca relativo de uma unidade de bem manufaturado nestes 
anos e comparado com (c) o movimento atual dos salários "reais" na manufatura 
e do juro real (se este pode ser avaliado), podemos esclarecer questões como a 
que pergunte se os processos de distribuição são modelados a final muito próxi
mos daqueles de produção de valor?" 

Esses dois autores, neste trabalho clássico para o estudo da Economia da Pro
dução, apresentam a função que obtiveram afirmando: "para os Índices de Pro
dução, Trabalho e Capital e para o período 1899-1922 a função de Trabalho e 
Capital 

P' =1,01 L 3 / 4 C 1/4 

t~m as seguintes propriedades: 

1) Dizer que P' representa a verdadeira produção P é dar expressão particular 
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a uma bem conhecida teoria. 

2) P' tende para zero, quando tanto L como C tendem para zero. 

3) P' aproxima-se de P durante o período. 

4) Os desvios de P' em relação a P são individualmente significantes. 

5) P' se correlaciona estritamente com P quando se incluem as tendências se
culares. 

6) p' se correlaciona estreitamente com P quando se eliminam as tendências 
seculares. 

"No sentido precedente chamemos P' uma norma ou um modelo para P du
rante o período, e procedamos a análise de suas propriedades em mais detalhes. 

1) "A teoria referida ( devida a J .B. Clark, Wicsteed e outros) diz que Produção, 
Trabalho e Capital estão tão relacionados que se multiplicarmos tanto Trabalho 
como Capital por um fator Um" então a Produção aumentará ''In'' vezes, isto é, 
a Produção é uma função homogênea do primeiro grau de Trabalho e Capital. 
Agora P' é tomado como sendo tal função". 

E seguem os autores considerando a restrição que a função impõe quando 
uma variável é nula; comparando os resultados estimados P' com os realmente 
registrados ou observa"dos P e mostrando que a média de erro P' - P, indepen
dentemente de sinal, é de 4,2%; e destacando que as tendências de P' e P (média 
móvel de três anos) são muito assemelhadas e que P' e P flutuam na mesma dire
ção durante os ciclos econômicos. 

Os autores pros~guem suas con_rações analíticas, embasadas em pressupo&
tos estabelecidos de acordo com o critério geral de "Ignorar os efeitos quantitati
vos de qualquer força para a qual não se dispõe de dados quantitativos". Os cita
dos ensaistas após empreenderem algumas análises asseveram que obtiveram 
"um considerável grau de corroboração da lei de produção que enunciaram e para 
indicar que o processo de distribuição segue, em larga escala, o processo de pro
dução, se é considerado tempo suficiente. 

"O National Bureau of Economic Research, estudando a proporção em que o 
produto manufaturado vai remunerar o trabalho, concluiu que 74% do valor adi
cionado pelo setor durante 1909-1918tem este destino. Nós achamos em nossa 
fórmula que quando atribuimos ao trabalho 75% do produto, obtemos uma 
Íntima Consilience para o verdadeiro curso normal da produção. Assim, aparen
temente existe uma decidida tendência para a distribuição seguir as leis da pro
dutividade imputada. Para que alguém não seja levado a concluir apressadamente 
que isto concede uma justificação ética da ordem econômica e social existente, 
deve ser assinalado que mesmo se existisse correspondência precisa, isto não tra-
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ria alguma luz à questão de se o capital, por exemplo, deveria ser privadamente 
possuído no grau em que o é, na nossa sociedade. Enquanto o capital pode ser 
'produtivo', daí não decorre que o capitalista sempre o é. O capital pode conti
nuar sendo 'produtivo' ainda que seu proprietário tenha mudado. Nem daí se 
segue que o U8) que o capitalista faz da renda que recebe é, no todo, socialmente 
o melhor. Qualquer um pode, por conseguinte, defender o socialismo, o comu
nismo ou o individualismo e ainda assim ajusta a sua filosofia social com a teoria 
da produção que nós temos desenvolvido". " ... Queremos deixar claro que não 
pretendemos haver realmente ~lucionado o problema da lei de produção, mas 
que apenas fizemos uma aproximação dele, sugerindo um método de ataque. 
Futuros progressos serão feitos, pelo uso de séries mais refinadas, técnicas mate
máticas diferentes e analisando outros conjuntos de dados .. 

" ... Podemos pensar num terceiro fator relativo a recursos naturais em nossa 
equação e pesquisar até que ponto isto modifica nossas conclusões e até onde 
esclarece a lei dos rendimentos". 

O segundo destes autores, Douglas (1948), no discurso presidencial do encon
tro anual de 1947 da American Economic Association discorre sobre um tema 
intitulado "existem leis de produção?". Ali ele assegura que em 1815 Malthus 
(:\ature and Progress of Rent) e Sir Edward west (The Application of Capital to 
land) e, antes desses, Turgot em 1768, assinalaram que "se sucessivas doses com
binadas de trabalho e capital fossem aplicadas a uma dada porção de terra, o 
total da produção cresceria por incrementos decrescentes. Em 1817 Ricardo 
adotou este princípio em seu "PrincipIes of Political Economy" como base de 
sua teoria da distribuição. 

"O retomo ao capital e ao trabalho, segundo Ricardo, era regido pelo e era 
igual ao montante do produto adicionado pela última dose combinada de tra
balho e capital, enquanto que os proprietários da terra recebiam como reqda 
todo o excesso em relação a este total". E segue Douglas referindo-se à teoria 
clássica de distribuição. Registra ainda que na Alemanha, durante a década de 
1840, von Thünen teoricamente separava os dois fatores e dizia que quando ca
da um deles era separadamente incrementado, permanecendo os demais constan
tes, o produto era aumentado por retornos decrescentes. 

Este autor refere-se aos melhoramentos introduzidos no trabalho original de 
Cobb-Douglas. Destaca a contribuição de David Durand (Some Thoughts on 
'larginal Productivity with Special Reference to Professor Douglas, Analysis -
jour. Pol. Econ. Vol XLV (Dec., 1936) pp. 740-58) que &lgeriu substituir 
os expoentes "k" e "I-k" de L e C, de tal modo que o expoente de C fosse ob
tido independentemente do de L. Assim, afastaria o pressuposto presente no 
trabalho original de que haveria retornos constantes. 

18 



ProJlIçt1o de carne 11 {i/izando casca de COCOII 

I )iz ailufa J>ouglas (I C)4B) que àfj"f"I(·~ te(')ri('()~ 4)tlp. aC'refiita,u '1l1e eles ini
('iara.)) o trahalho pt-Io lado irulev i(Jo, OIJ que ele~ (Iev ianl ler c'olllC\'ado pela 
firrna individual p nào pelo inteiro Sf1'tor nlanufalureiro, apn'~entariaHl doi~ 

tipos de respo~la: (J) t fArianl a Ináx irna satisfação (Jt' fazer eHtucjo~ ele finn as 

se 08 dados neceHsários eHtivesscn) disponíveis, nla~ laiR, são OH .nais hc-rn guar

dado~ ~p.gredoH dos negócios; (2) não vi- razão que inlr)f~~'a () "'HIlIdo {)PHlc' pro
hleilla, cJe 1I111a e de outra nlallf'ira ~ aitula PRtudar tanto o nHHTo quant.o o rni

(TOCOsnlO. HNingué,}), 1'01' C'xc"))plo, n8l" cji'n('ial" físicas, proporia abondonar o 

u~o de telescópio porqut' () Illi('ro:-;c'()pio não tillha ajuda levantado todos OH se
gredos. Por que não c,~tudaríalll()~ a P('ollolJlia ColHO Uln todo tanto quanto 
e~p~('ulá8SeJn()H :-;obn- a~ finJla:; jlldivi(luais, parti('ularJt)f~nh~ desci ... que o eonhe
cin)~nto da prinl(~ira ajudaria a .~J)tf'ndf''' ()~ prohlelnas ()aR últimas'( Neste Ín
tt~ri'H, pocJenlos dar J.08H v iJldLJH a IH·jlhaJlt(~H .~Htudo~ de ftln\~ão de produção 

para firlna~ inf)ividuai~ ('OHIO Ol"; 'lU., ~f'rào hr~veln~nte publicados peJo Ineu 
an,igo e ('ol.'ga, Pr()ff'~~Or \ViIJiaJlI 11. Nie-holl:-; ("J ,aho .. Productivily FUIlC'tions 
UI 1\1eal Pa('kiJl~ ' ~ , il snir pc,la JHlp,..'n:-itJ da l i nivt'rHidacl(' d(' Chicago efn I ()4B). 

, ..... Ao IHf'U v('r, .·slaJllc,s fOI\,ildo:-;, ati- «) pn'Hf'nte, LJ trabalhar prirneiraJuente 
('OJ)) agregados da indú:,lríil (selor). 1V1al" há lIfll i,nportaJlt~ f(~fillamento que po
(jenloH e d~v(~ríaJJIOH ÍtJtroduzir: dividir o flllrllf'ro lolal de trahalhadoreH, o Inon
tan te agregado .1.-' Cil pit ai t· () v LJIOf to lill líq u i(J () do produ I () f-H) cada lJ l1'\a das 
v ária~ iJldústria~ (s." o ... ·s) pt~lo 11'" flU'fO clt' U J)i.lnd.' profJu I iv a (plantaH) na indús
tria. I~t() .1ar-J)oH-á IIllIa plilJ)ta 'lIi-din (uui.lacJe produtjvé1 rlJ~(lia)')"!, 

No ~Ilt-laio ('itado, JJt"J(ly t' J)ilJoll (I()(d) n~lata, .. ainela flue Vi('tol' Edelhergue 
(An e(,()llo1n~tri(' ,uodel 01' productio)) aluI (Jislrihutiofl E('onon)~lriea 

4: 2102S, Jf):l6) ajuHtoll fllll~'õ~:; HÍluiJan-:-; à de <:01.1. e J)ougla~ para toda a 
indústria e para (; .. ã·Bn'taJlfla «' Estado:; I lllieloH, 110 JH'río(Jo de lH;'O-1910. EI., 
especificou a pr()dlJ~'ão e'll fUIl\'ào da terra, do tral)alIJo (:. do lerupo ou período 

de ] BSO}~) I O. Ele e:;p., .. jfj('ou a prodfl\'ào C"1l flJJI\'ào da IpITa, do trahalho (~ do 

teln po ou PC'l'J'ocJo d.- proclu\' ào, Su PC')H cp •• ~ a fllll\'ã" tjJ)h .. re torllOI'; C'on~tan te~ 

à escala C'OH) n~HJ)t~ito à (."Til e ao traJ,aJho, HlilH nélo c'o.n n~~pf'ilo ao tP.IlIpO. 
Criticou a fUllc)'ào original de (:oJ,h e J )ougla:-, por fliiO i))c')ui .. o (~I(~IJH)nt() h~'lIp() 
e o c'apital ('ÍJTulaJ)lf~. I )ouglab e Hf'UH a~:.;o('iadoH f~1l1:1o élhéHHfollararll a re8tric~'ã() 

de que a :;o.ua daH pla:-;tic'j(Jade:; na fllllc)'ào df~vpri(J ~t'r igual a IH" (\ élcejlHf<HlI a 

sugt~stà() d(~ l)ura'HJ, jú n'f('rida, pela qual 0:-, (·of~fkient.~l.i (If' n~gr"'Hsão de 1\ f' 

I, (f)la~tj('icJad.>H) pOdf~l'ia," asslJ'lIiJ' quai:-if1lJc'r VéJ)ore:;. "A fIlH(:ào pOli'nC'ia n'sul
Wllh' quc' é JÍlH~ar nO!-l )ogarít 1110:-; h'HI :;ido ('OBIUJnellt.' n~f~rida ('OlHO 'fullc)'âo 
Cohh-l)ouglas'. Ela tern ~jrlo aplicada ("In iIlÚIJl~rO~ eshulos de flln~\ã() d~ produ

ção para uuidafJeH té..,nic'(Js (' eIlIJH'e~:-; agrícolas. I )ouglal'; e aHHocia.los a aplica
ranl prínC'ipaJ.nc'lIt.> a dad()~ de '( :ross-sec:tjoJ)' para indÍlHlrias !-IOIH'f> os quaifo; 



"~ar~rll di~pollíveis índices de produto, in~11J))08 de t.rabalho e inv~slimento 
,. r 11 .. a p i tal. 

" ... Bronfeubrenner & Douglas (CroS8-Section studies in tlH~ Cohh-I)ouglas 

function - Journal of Political Econo,ny, 51: 61 65,1 94:J) tarnhéJn ajustaram 
fu n\'õe~ de produção Cobb-Douglas a dad()~ crn ~(:orte-trêlIlS\ ' ~rsal ~ de nluitas in

du~tria~ (~tores)". 

E~st~:; autores desenvolvem uln rápido histi"'ico 8O},re as 1l1lnlerOsa~ críticas 

~J~ itadas pela utilização ernpírica de Cohh e L)ougJas. 

Para IntriJigator (197B), "~na forInula~'âo neoclássi('a a tecnologia (' n"suJllida 

ou :,iutetiza(la nUlna "função-de-produção", urna re)a~'ão ti~t'Jljca ha:-i('ada eUl con
sid~ra\'õe8 físicas ou de engenharia indicando a produção máxÍrlla obten ível para 

a~ cOfllbinações alternativas concehíveis de Sf'l"Vi\'08 d ... fatores de procJu\'ào. No 
ca:,o de firma que produz Uln fi) produto a partir de dois insuJTlos, a flllJl'ào de 
produ\'ào pode ser representada por Y :::-. f (x). x 2)' onde y é o Jnajor 11I'VeI 

dr produto possível, x J e X2 ~o os Ilívei~ do~ dois inSIlf)lOS e f( .. ) é uma fUH\'ào 

t.pl~. geralrllcnte, se coosidffi. ser cont í lIua f' diferenciáv d, de nlodo que a:-i deri

\afJa~ pareiais sejanl taulhéul cOfltínuas. A fun-;ão-tle-prodtJ\'ão indica o nível dt, 
pruduto y aôôociado COHl qua)fluer cOlnhina-;ão de insuJuos (x J, x 2)'" 

I.~ft"ich (1974) ellfatiza na sua conceituação a referência ternporal: ~'a ex

prr~o 'full\'ão produ<;ão ~ aplica-HC às rela~õe8 físicas entre os recursos de ulna 

Cinna e a quantidade de h(~ns ou ~erviços produzidol:; por unidatle (je telnpo, serrl 

('on:;iderar os pre\·os. Pode ser ex pressa JnateInaticarnente por x = f(a, h, .. ). A 

quan tidade de bens produzidol:; é repn~~entada por x e ab quant idad~~ do~ 
recursos por a, h e c. A equa\'ão deveria ser H(la ('onIO, ~a quantidade produzida 

ftt:" \. por uuidade de terJlpo, t· fl.IJH)·ão dalS (ou dept~r}(le da~) quantj(Jad~l') dOlS 

rr('ur~()ê t\, H e (: usados pela finua, por unidach .. de tenll)()~' Pode-~~ alllpliar 
a rt'la\'ào para incluir tantos recurSOb diferelltes quanto os utilizados lia prodlJ~'ão 
dtO dadu lu.'IIl. JSlSO proporciona nu) Illodo convt·niente de relaciollar a quantidade 
pruduzida cJf~ UH. heBI à quantidade de recursos utilizacJ()~". 

:\ tít ulo ilustrativo vale a pena aillda citar Cohell e Cyert (197 S) : .. No 
curtu prazo, (Jualqucr firnla pus~ui UHI dado estoque de fáhricas e intoltallJ\,()tb e 
,~clllil'alllellt()~. Este capital disponível, junto COJIl o I're~"llte estado da 14'4'11010-

~la _ i. 11 püt' UHl t:onju Ilto de rela~~ões téc Ilicas qlH~ governalH as P()ri~l\ f'i:-- t ra 11 ~for

rna\'ô~~ de illSUlIlOS ern produtoH. Partieular'lIf'J)lf', podenl-se v.'" tais f't'lac,'(-)e~ 

lt~t'flil'a~ corno defjuilldo um nÚ))lerO de n'slri\'('(-"ri, 

~ "~upollh() ljlJt~ há M p08síveiH prouutol'5 qtH~ Uflla finlla plJ(J"riSf~ produzir e 
'\ p(I!'~l' \ ' ~i~ iH~UJIlOl:; de fatoref:; que ela pudeB:';f~ U~IJ', SejarH «f). f'2- '" Cf.1I a~ 
j,IIJfltidadt':-- de):-) divt't'tioti produto::; que a finna produz dural1lt~ lIlH p.'l'Iod." f' 

20 



Produção de carne ufi1i7111U/O ('asco de CO('OIl 

~(lja v I, v2' ' .. , \'11' a~ t)IHllltid, .. Jf"H uscuiaR .1(1 ('ada inslIll.(t dunnllt' () UICSIIIO pe
ríodo. Co,n (\sla Ilola(;ào , pode~ iow diz()r '111t' a~ rf'Htrl(:(H'R que' lirnitalH a tr8t1H

fOflJJa(s'âo fia finua d.· illSlJnlO~ .onl produto~ pode) ~f'r ~tI,narjada pela r~la\'ão 

IlIatcllIáticéI F ('11, (12, , .. , q,n) =(;(V], V2, .... Vn)· 

"Para iJ)horpn~tar t~~sa eqna(~'ào, suponha que se ('()n~id.·I'C· fi, a a quantidad' l .1., 
todo~ ()~ produtoli eX('c ~ to a do produto i e que se C'of)sid.·,..· fixa:-; êI:-i (juantidade:"i 
()e todos O~ inSlIllIOS. 

"A J10V8 pCI'HJ\'ào, F (Ql,"" qí-~,_ qi<iij + l ~ .. ·, qn~ . = G(v1, v2, ... ~vrp ilHlicaria 

qUt' ab fUIl\' Õt) ~ F (' (; delt>['JHiuariaHl a quantidade IlIáxi,na pO~HíV f' 1 do produto 

i «ill(' pOdfl'ianl ~f\r pJ'()(luzida. qualldo v] .... , vn lIJ)ida(Jf'~ dO H difpt'f"nlt1
:-; insul))o~ 

:;ào IINt.la~ e cplalHJo a::-; (jualltieJadps refericla~ do:-; outros produtOR são produzida~. 

"IJ,lla illteqJrc·t(H~'à() a.tiC'ioual é po:->síveJ quando SP ('ollsicJeraln fixas a~ quan

Ijdad4'~ (le todn:-, Ol-' iJl~UIJ)()b exceto do illSUlllO j. A t~qlJação pas~aria a ser 

F(c~, ... . i);'l) = (;(y) ~ . .. , Vj .. I:' Vj ' V j+ 1 ~ ... ~' Il) OIH)P a~ fUII~'()e:-; F e (; clf'"teflllilla

riafJl a IJII'Bi'Ha qUHulidacJt> po~~iv{~) de in:-;lIl)lO~ j a SPI' llséHJa lia I'n)(JII~'ão de 

«11 , ' .. (l,l uflidad.'s cios produtos t' be se IJ~J)I ap~J)a~ v)_ "', Vj_ J, Vj+ I, ... , v n uni

d a fi (';-- d () ~ () u t r () ~ i fi :--lI " t () ~ . 

''' '\::, 

finul.t " . 

F,'ita ~"til rctrot'ipe('tivH .-;ol.fC· as fUJ)(~'üe:-;-de-produ~'ão , ~t~glJefll-S( ~ l.t intnHJu-;ão 
(~ a ('Ofl('eitlJ(J(;ào dtO ('at('gorias analítici!::-; utiJizada~ nc~:-;te t~:;tud() (~flue (,OIIlI'(H~ Hl 

o ill:-,truIH('ntal c' olll1l1H ao:; (l(·OJlo'lli:-ita:-i. As defilli.)·()(~ ~ des:;c:; ('on(,.~ jtO!"i ~ id~jas 

(·:.;t,lo hab .. ada~ : prillCipallnt'ntc' , c'II1 Tholllpb(Hl (197(,). Junto COIII t-':;~~ ('(1tf'gO

ria~ d(')fill. ~- ~.· t(JIJlh.~ JlI () ('OIHp()rta'tlC ~ llt() da firlHa IHI:,c-anclo o(illlizar :-;t·U df>~'ftl

p.·nho oU (J t illgir s .. 1I f1Cfll ilíbrio , 

Função-de-I'rodução. Trata-sf' dt~ UJlla rc·la(\·ào li·c·ltic-a "'111 ... , 4) IIlonlatlt.' tlIlj 

xinto dc' produto oht.",,"c·) para UIII daeJo ('Otljlltlto dc ' i'J:-;lJllt(J~ l faton'~ ~ ifJ'(":.;li 

Itlf'nto:-- oU j'llplll ~ (~ill()lIí'llia rnaib "O'Jllltl) d(J~ v(Jrjú\c,i ~ c·xpliC'ltli\as) . No C'iI!"iH. 

ad.tlit.· -:-,c' IItJt I'r()( ' c ~ M:-;() de' pl'odll(\'ao IluI' rc'~lIllf' 1111111 :-;. ' . pl'f.dlllo (Y). êI p~trl ir d .. 
uln conjullto dc" jIl SlllJlO~. :\ ex pn'~sü() ~!YIH~rí .. é.I da fll fJ(.:a., ·de · prodllc;'ào c: 

, :-:: f (>. J • x 2 ~ . . . , x li) ( J ) 

o('orrcndo J}O .·~Péf(:O " li -t . . cjinlf'f);"iClllétl C' H ' lIclo I'f,".·.ida la.uhc'lIl C'Olno !-lU 

pc·rfl· .. if~ clc' produc,· jlo por gC"lleralizal.: ao c' ílJ)itlO:,!W COH)., c · tI ~O df' ~spa(\'o tridi 

1tIC'II~jof)al. No c~spw,' n bifji"tf ' JJ~inlí;d (II"J I'.odulo . "'H fal.,r) , "al, ~ H.· éll" sà., i'f 

('una do PI'tHJUt.O FJ:-;jC'o To'al 0·" ''1') .10 :-,C' iJldic 'ar a fllu(:ào-dc·-pJ'()(IIJ(,· üo . 

A J,' iguf'(j J n~ l'n'~('Jjtéj IUJlél i"'!lIp('rfJc- i., dtO prodIH . .':)O fi 4) ·.'hIHH\·O tridinH'nl-'iollal. 

Produto (-4"ísico Médio do Fator X· (f'FMe .) . 'I'''flll./· ... rt ,ftTidét ( ' ''"111 
I XI 

~I 



Ferreira el aI. 

G 

o 
Fig. 1 - Superfz'cie de produç'ão /lO espaçu fCI t ores-produ to tri-dÍlne/lsiollal. 

( baseado eln 811JAS (/ <) 72)). 

Prudutividade Físjca l\1édia de Xj_ P a quantifidp de produlo alrihllív~1 a cada 

11 rlla da:-, li nidadeb (eUl In édia) d () Últj('O fa t or \' ariá\ d. 1st o ~, ;-w t od()~ O~ drlna i~ 
fa t(}f(~;:, :-;ào Inan tidos t:on~tan lt'b_ il P FI\'l .. lh· x· r df"fin ida ('otll () :-;r.n do: . J 

PF\le . 
XI 

y 

X 
i i 

(J I) 

Produto Físico MarginaJ do Fator Xi (PFMaXj )' Ainda ('harBada fi" Produti,i

.lati.· FI':-;jea l\largillal d(· X j (~. jléUJ c'ada ní\"J ().-. fator variável \j o~ d('lllai~ 

'lIfI:""f'nado~ invariávei~ a quantidade' d.' produto atrihuúd à últitna lInidad.' 
d,' fator variável X j adicioJJada ao IH·OC · t·~N" produtivo , 

t·~ a taxa de llIUdan(\'éj para (IlIaJ'Iu.'r ponto da curva do PFT (ou 110 {'a~, d~ 11 

Ifl~ll1to~. qualquer ponto da iJltj'nw('(;'ão ~Iltrt> a t'up.>rficit> de produl;'ào (' () plano 
) \i)' t'Jll tt~nJ)os de quantidaJe produzida por uuidade de ill~llrno utiJizado: 

I' F' la 
'\' 

J 

dY 

ax· 
I 

• li!. lIa\ t~lldo ~Ó uln int;u 111 o : 

1'1 'Ia = dY 
Xi d\ 

( 111) 

(I V) 



Produção de carne utilizando casca de cacau 

Elasticidade de Produção (Exi). E o aUJnento n~lat ivo da quantidade produzi
da por unidadf' d~ aUJllento relativo do fator. ~p a função é de um ~ InSUJnO, 

Ex = dY 
dX 

x 
y 

(V) 

que tarnhém pode spr ex pressa por 

dy/ dX = PF~lax 
Ex = ---

y /X PF~1ex 

(V J) 

Em oC tratando de unla fUIl(s'ào rllultidÍlllensiollal, teJn-se a elasticidade parcial 

de produ~'ão 

L' = ay 
J:'J x j a x x 

y 
(V IJ) 

qu~ podp a~811111 ir a forrna 

E x· 
1 
~ i}Y/i}X 

Y/X 
= PFj\'la Xi 

PI~'lVle Xi (V 1IJ) 

~~ fa('ilrnellte verifi('ável que , 110 ('a~o de fUJl~'ão (io tipo Cohh-I)()ugla~, 
1 2 

Y = A X "] X h 2 ... X ~Il, as ('Ia sI it: idadf'ti part:iai:s fIe produc,:ão são OIS próprios 

("()efi('it"Jlt~s de n'gre~~(), 0:-; t>X IH)f'f)tf'~ '~hi ~~. 

Isoquanta. TaJlIhéJll ('ha'l1ada d.· i:.;oprodulo, (~a fUflC\'ào ql)(~ PXJ)f't'~sa a rf~la

\·ào ('lItre Oi; quantitativo:-, dt· todo!"i O:-i itl~ulno~ pari.! UH) dado uiveI .I •. prodll\'ào 

fix(J(jo. Ela ('xpn~ssa gráfica t' aflalilic-(Jfllt'fllt' as dift'rc'nl('~ ("olld.iraacJ)f·:-i d(~ 

if)sllrno~ (as n-úplas dosfatores)capa/.cs .I •. produzir tllll (lado IIlv.·1 dt' pr()duc~·ã(). 

\ func~'ã() de prodll~'ão s(~f)do do f'~pa(:o 11 + I dilllf',,~i()lIíll (fi ín!"ill,no~ IlIai~ () pro

duto). tprá !'-\uas isoquHllta!"i 110 f'~pa(:() 11, poi~ IIllta \ arí~l\ f'l pa~~oll a :-wr ("OJl~tantf\ 

I te) .. a:-,o a pro d u ,. ã () . 

:'0 ~~pa~'() fatort~~-prodlJt() tridilllf'lhiollal (Vigllra I) ;. pO!"i:-iíVf·1 n~pJ'('~('ntar a 

fIlJl(~'üo isoproduto de JllallCira visuallllcnte p,·n'.·ptí\ .,I.\~ i:-ioquanta:-i stlO liJllaa~ 

do contorno ou curvas dt· 1)J·v .. i~ Ira.: étcLt:-; soh ... , a ~tlpt'rh('it' .I •. pr()dll(~'ào I)(,r uni 

plallo horizontal (paral.,lo ao plano fator falor, ,\< H~ , lia Figura I) qUt' )owc'c'io'w 

d i I a !"iU p~rfí(' ie. 

\s linha!'-\ do contorno da :-illlwrfíf'i.· .I •. pr()dlJc~·ào~ d.'J)otada:-; fia Figura I por 

I)' E' F~ e A· B~ C·, :-itl., doi!"i t'xc>llIpl()~ dtO i:-iopro.Juto!"i, Na priIJlf'ira.~i~LI~ 
f'nlre a iHoquanta (' () plano d{)~ fal()n'~ :\()I~ i~ ('onslanl., f' igual li I)' I) , .. I 

. ) , , 



f"'erreiro et ai. 

,-- F - F. l:oito aliá~ é o H.J(·finiens'" do ..... Jefinit"'lIdlllll ,. i:..;{)qllallla: lodos 08 ponto f' 
da i~)produto têm o nleSnl() nível de pr()du\'ã(),~did~o eixo (dimensão) 
da quantidade produzida Y e que é igual a I r I) =E ~ E = F' F. 

() nÍ\:el de produção da segunda isoquanta r~pn':";f'f)tadu já ~ Illaior, A ., A = 

.\ proje\'ão das isoquantas I}O pia IlO dos iJ)~111l1()S ;\ () H fonna Ullla farnília de 

linha!" ('haJBadas '~Jnapa de isoCjllautas " ou IdJnapal-' d~ produção~' (na Figura 1, 

a~ linha:-i I )FF e ABC). 

(;eral.nente são atribuídas as seguintes proprie()ades às i:..;oquantas, nunl 

rnapa: 

a) elas não se interceptam; 

b) há um núrnero infinito delas num rnapa: 

c) elas se inclinam para direita e para baixo ou são convexas à origerll. na rnaio
ria dos casos (há trabalho recente de Brok('('1l & Bywatf'r (I qH~) rnostralldo i~o

'Iuantas côncavas à origeln). 

\0 caso da função de produção ( ;ohh-I )ougla~ 

) =A Xb1 h2 hn a função isoquanta é: X X I 2 n' 

\.hi 
y() 

= 
I bl h2 bi- I bi + I hn 

A Xl '2 .. _. X X --- --- .. - X (IX) 
i· 1 i + 1 n 

Para comparações entre dois insuJ)I()~ pode-se fazer uso de uma função multi

clifllt'llsional eonlO a (IX) tonlando a8 deJllais variáveis valores constantes conve

niPf1tt~S. EJn outras palavras, haveria IHodificação no coeficiente A da função 

(I \). 4ue assulniria a forma: 

y 
O 

b' 
B X J 

J 

l.i -1 
(ou \. "" "O B 

bI 
~fld() B;r;: A . X 

I 

-bj 
X. ) 

J 
b2 b j-l 

. X ---.- X . 
2 • · j-l 

24 

b· + 1 
X J 

j + .1" 

bn 
X 

11 

(X) 



Produçtln de came utilizando casca de cacau 

Taxa Marginal de Substituição Técnica de X; por Xj (T Ma S T x. x.). 
I J 

F, defjnida corno sendo o Inoutant e de X i (insunlo substitu ído) que será exa

tanH~nt(~ (,()lnJH~n:-;ado por urna lInida(Je adicional (J •• Xj (iflsHrllo substituto), de 

tal r}lodo que o nível de pro(jlJ~'ã() não varie. l)e utc;do que para urna função 
('ont Ínua de fuais de urna variável pode-se (Jefinir 

T Ma S T (X I) 
x. x. 

I J 

1\1ediante singelo artifício alg('hrico. a partir desta defini~'ão pod.'-s(" d(',)}OIlS

trar qu~ prevalect~ a relação 

T Ma S T x. 
I 

x. = (p F Ma) • (p F Ma ) - 1 
J x. x. 

J I 

(X I I ) 

AliáH, v ale rf\8Ha1tar~ t"sta fi>nn ula ou relação pode ser obtida (ou eonfirrnada) 

pt"lo raciocício aritlnétj('o: no prO.'f~:-;RO de suhstituição de fatores, ao perder uma 

quantidade do fator substituído (Xi) errl troca de outra do fator suhstituto (Xj). 
e~tá 8.-> perdendo flO produto U'Ha quantidade proporciona) ao PFIVlx i e se 

ganhando UJna qu&!nl idadt~ .1(' produto talnbém proporcional ao PFMaxj. En
tão~ para se JllaJlter a quantidade produzida, ou o ganho eOJnpensar a perda, 
há que se ohedpcer à razão da fúrlnuJa (XIJ). 

(;rafi('alnente~ a T l\la S T x i xj ern UJlI ponto qualquer de unIa isoquanta é 
dada pt'la ineJina\'ào da linha tangente (geonlétriea) à isoquanta ))0 dito ponto. 

Para a fun\'ào de Cobh-I )()ug)a~ a taxa rnarginal de Substituição Técnica 
a:-;Sllllte urna fornta eHpec'ial. 

~c·.J' a a fu Il\'ào b y = X J 
J 

C'OltlO, T Ma S T 
Xl x2 

vem que 

T Ma S T 
Xl 

(X I I I ) 

- 1 
(p F Ma Xl) 

Xb2 )-1 
2 

- 1 
(bl X2) (XIV) 

() qUt' t'vidt'Jl('ia .>.sla tax(I na (:ohb-I )ouglas ;, ulna flln~'ã() lilH'ar da razão 

de inSUIIIOS (\ I/X2.), C'OHI irlC'lifllt\'?lo 1.2/ 1) I f' C'cH'fi('if'fltt" linear zero. I )~HJo o 

pro('(':-;:-;o clt, produ\'ào (a razito df' iJl SI 11 li C):,-), li T I\la S T x I x2 f' s.·,npl"(' constafl 

.) r..... ) 



f'erreira eT aI. 

t.' (a idi)ia de isóclina). 

J{t~f('rifld()-se à bllbstituibilidade entre os fatorel-' de prOdll\'ào. vale a pena 

1"1I1I))'ar a clas~ifieação que faz SÍlnonsen (1979) para a:, fu'}(J')f'~ rlf' produ\'ão 

c' ('fll ha~e Ile~ta característica, Segundo ele as fUf)(:()f'~ ('stút j('él:-- de prOdll\'ào 

(ê.l~ CJue :;e n~con::-;ideraJll Ile::;te trabalho) sf' arranjallJ ('lIl trf>:-- til'0:-- bá~i('()t- de 

ilt"()rdu ('orn a suhstitu iLilidad(~ tios fatores: 

a) Funções-de-produção com fatores substituíveis - I'ff'::-;:-iUpÚe- S(' (l ~'X isti~n('ia 

dt' iJl finitos processos de produ(:ào d.' Il)odo qu (' os fatores são cont inuadamente 
:--lIbstituÍveis ou que a::-; isoqlJilflla:-, ::;c~jalll dif('ITfI('iil\t)i~ eu) tndC)~ O~ ~f'\J:-- pontos. 

l)c outro Inod()~ 4 ue a flJJl(,'ão-de-l'rodu(.'ào st"ja dift'ren('j;t! "111 tC)d()~ t):-- :-;("\):-, 

1'011 tos. 

b) Função-de-produção com fatores limitativos - para e::;tf' tipo de' fIJJI(;àq. 

ex iotiria apenas UHl proces~() de produ()·ào. J }adas. portanto, a~ quantidade." dt, 1'Q 
tores, cada urna delas litllitará o 11IlÍx ir))" de produto 4tlt ~ pode :--f'l ohtido 

(Sirnonsen, 1979). É COltlo que ulna g.'flf'raliza~'ã() para outrab ati\idad .. :-- ellle' nilo 

a aduha~'ào, da lei do Juíni'llo de l,j(,j,jg. Aliá::;, os ~Xf~IHp)O:; ('Iá:--;--i('/):-- .1(':--:--f':-- pro
ce~808 de produção sào a~ rea(,·(H'.S tjlJílllica~, ondp 0:-' fatore:-i st· (,oJld,illillll f'llI 

proporções fixas. Ayui não há a lllt'JlOr substituihilidad('" () fator ('111 quantidad., 

ruÍnirna tilu ita a produ\' ão, de III odo Cf 11 f~, fix ada a q lJélll tida df' de u J Il fa tor. fi( 'a 

deterrninada a ljualltidade út il do s«'gulldo. ()ualqlH'r f'X I'f~;--SO ~ohn' ('Ia s(~rú 

inútil. 

c) Combinação de processos - i· UHI tipu intC)nllpdiário ('utr .. o~ doi;-- f~Xtft'1I10:-

acima. Este tipo de fUJH\'ào não ad.uite repn .. ~t~llta(\·ã() analítica tão silllJdc':-i. Ilào t' 
difereneiávd enl toclo::; O!-j :-;('11:-; ponto::; e, éldlJJilindo C) ~ist(,HHI de produ,'ào Jllai:-

de uln procf'~SO, tf~l)l seu prohJf'Jlla dtO l'rodll(\'ào (quanto produzir ('li) fllllt:ào 

da quantidad(~ de fat()n~~) ff'~()J\'id() via I'fC):,rra.na(:àn 'llait'ltláliC'a . 

Sirnollsen (I C)7()) aiuda dt~~('ft ~ \'e () reJaciOllLtJllt'nto f'lltre () rnapa ch' i~oqllaJlta:-
de uma func~'ão (Jf' prodtlc:ão a doio fatore:-, c-- o tipo .1(' fllrl(~'ã() :-;~glJlld() a ~1J1,:--titlJi

hilidade entre e:-;tt~::, faton's, l l ll) lllapa de is()qlJallta~ f'rn ângulos retos ('araclc'riza 

a superfície de I'rodu\'ão ('o.n fatore':; litJlitativ()~ (caso h, aeÍllla); UHI ,napa cf., 
produção conl jH(HjUantas p()liallglllan'~ correspondc' a Ullla função <':0111 IIll1ito~ 

procf'ssOS de produ\'âo , do tipo C'()llll)illa(~'ão dt~ pro('es~os (itern e, aeiJHél): ('ada 

isoquanta terá tallt()~ ânbrulos quan to::; St'jafJl os processos disponÍv (,j;--: lJ J)) 

mapa de isoquaulab retilíneas ('araC'teriza unI processo eorn dois fatorf':-; I't~rft"i

taIllcnte substiluívei~, a taxa Inarginal de su},:-;titui\'ão téeniea entf(~ os faton';--;' 

constante e é possível chegar-se a qlialquer Jlível (1e prouu\'ão usando ~(') 11111 do;-
fat.ores~ nUlu IBapa de isoquallta~ yue l()qll(~ Jll OH dois cixo~ coord('lIado:-- f)la:-

'Jue não sf'jalll retilíllea!;, terll-se lI})l ('(1:-;0 dp HuhHtilu},ilida(le lotai 011 ("()flll'lf'la 



ProJuçffv de carne uTilizando casca de cacau 

qu~i~ a~ i:--tHluaJlta~ to('a'lI o~ eixos) nH18 não pt~rf.~jta, pois as isofjuantas são 

.·un ilí ,u.>a:< «filando a~ isoquantas se aprox iUl31llindefinidadrrlente d08 eixos 

' · lJlJrfJ~lIado:-;. t{"H-se o caso de suhstitucilidade assintótica: é possível produzir 

CJualqut·r Ju'''f,1 dp, produção utilizando-se quantidade tão pequena de UUI fator 

quanto :-\t' qUf'ira , desde que maior que zero e a quantidadf\ do nutro fator seja 

("()JI\' ... nienlf.)IIH~nte escolhida (a função tipo Cobb-r)ollglas ('OIH retornos cons
tante:; pstaria neste caso); se as isoquantas tendern para assÍnotatasparalclasaos 

t·ixo:; coordenados, então essas assíntotas limitanl as rnenores quantida(J ... s dos 

fatores a sereln usadas para atingir o nível de pr()du~'ão da isoquanta; UI)) ( ~ a80 

sirnilar ao anterior seria aquele ctn (-Iue as isoquantas após Uln ccrto ponto se 

tornalH retilíneas: há substituihilidade parcial, eOln possihilidade de surgir~rn 

excessos de fatores; utn outro caso seria o em que, após eerto ponto, as isoquan

las se afastem dos eixos coordenados, de rnodo a ex istireln regiões enl que o re

torno ao fator seria negativo (o autor a~ denolnina de quase funções de pro

du~'ã(). 

Elasticidade de Substituição Técnica (EST). Ê utn núnlero puro que nH~(le a 
taxa cru qUt~ ocorn' a suhstituj~'à() entrp os fatore~. EJa expressa a taxa dp varia

ção relativa na pr()p()r~'ão entre os fatoft·:; (processos de produ~'ão) quando a 

T !\liJ S Tx. x. varia, 
1 J 

/\ EST (o) IC'I)) ('OlHO pxpressão 3J1aJíticiJ 

x X 

1\ 
(~) / (-.1.) 

Xl Xl 
O = 

1\ T Ma S T (XV) 
x2 Xl 

T Ma S T x2 xl 

c,. = = _ ... _------------

t\ EST é :-wlupre positi\·a, ~t· .-Ia for igu(JJ li zc'ro e~tit ("araclprizando lIttW 
fllft(,· ão dc~ produ\'ào corn fato ... ,:"') li'lIitativos. ~t' EST for igual a illfinito 1"'11-

se tuna fUH\'âo ('oI)) os fatores apn':--t'utalldo substituibilidade perfeita. ou seja, 
('OH) i~oquantas liIlPan·s. ()u3nto ) .. aior a EST, tnaior O grau de substituibilidade 
~Illre 0:-; fa lon':-;. 

, ,-, -, 



Fl'r""o 1'1 01. 

\1~lIlI"'~ fun'Jw:-- d~ pro.hl4~'ã() tPI .. Ela~ti('ifla(J(~ (I.· Suh~lilll~oiCJ T ""-n .. ~ 
• on .. :--talltt'_ f: «) ('aso ('a ~'função-de-prodlJ\'ào (Ie t"'lastic'icJa(lt~ (fp :o'tJf,:4it .. i-~'ão 
'HII~Llllte", ('ollheeicJa pela sigla do seu nOln(~ .~nl if)~li'H (f .. Jlcs·ão CES), da ffllal 
.1 ( ,ohh-I )otlglas é UII) ('aso particular, onde a a == I. 

0\ c'un atura da i:-;()(luanta expressa o grau (Ie slJbsliluic,oào f'llIn~ 0:-' fatores. 
Ft'r~"I:--oll (I ()72) afinna flue 4_ no coracs'ão da lf'oria Jtf'cwlússic oa t'sliJ a "Iasti('i-
dad., .I.' :-;ul.stitui\'ão, eCHu'eito intnHluzido C'ltI I C):~:! por I1 iC'k:-, .. o • se' a f"'las-
ticida.J .. d.' :-;uh:;tiltli\~ão i~ rnenor. IlIajor ou igual a Ufll. i:--lo ;, u,na qlJ~stã() C'IU

pl'rica, 'lu." '~Jllretallto é de graud., illlporlft,wia para o~ \ é'trios grlJp()~ :-;()('io

f'c·OIlÚ,ui('o:-i. Para a eCOIlOlllia aJl}t'ri('aIl3 t' para., :-wtor indll~lri;d C'olno Ufll t()c1o~ 

há fortes evidências eJllpíri('a~ dc' tjllt' a (,lastiC'idaflp flt' slJh:--liluic,';io c', slJh~taf)

C'iaJJJlt'ute IHellor (Jlle Ulrt, Isto está de aC'()f(lo COJlI ()~ alJlI)('nto~ fI() ,alor do salá

rio f~ a participação relativa do trat.alho·~. 

lsóclinas. No espa\~o fator-fator, ish('lina Sf' defiHe ('Olno o lugar gf,.,rnf·triC'C) 

dos pontos ern que a taxa JnarginaJ de substituic\'ào ti-cnica de 11'" fator pur outr,. 

i, (' o n stan te ou T JV) a S T x i x j = K ij ( \ \ I) 

:-iellcJo Ki j unia constante para cada dupla i, j. Enl outra!" palavra:-i, tlJua i~(')C'li"a 

~ unia linha tftJt~ aSHUIHe diferentes fOflnas confOrnlf' a espf'cifica(~'ão da :-iH pC'rfí 

C'ie de produc~'ão e que Une os pontos de cada e de toda~ as isoCJuallta~ ({Ue"' te

IIhaln (os pontos) tangentes geolllélricas iguais~ de vez quc' a ']' !\la S ']' x i xj i,. 
colno visto~ a illclill3\'ão desta tallgelltt~ geoluétriC'a. 

Casos especiais das isóelinas, as hlinhas de (,1JnH"~ ou "linhas de frollt(~iras'·. 

('OlHO se verá, lilJl italll - o no espac}'o fato- fa tor a zo na raciona] de produ\' ào. 

_ No ~aso eSl'e(~ial da ,fllll~'ào (:ohh-»ouglas podp-s,' afifl~lar (re a" 
sao 8enll-reta~ de {oflna' =a X t b, sendo h =0 (nulo) f' a = Kij ( )1). 

1.' 
Esta proposição é facilnlente deduzível da definição o J 

T 1\la S Ix i xj = K i j de isóclin3s: 

Já S'~ sal,., de (XIJ) qlle~ 1'01' outro lado, 
T 1\1a S T xi xj =(P F 1\1(1 xj) (P F I\la xi)-I 

o qne~ c'olllparado c'oln (\ V I) rc'SlJlta c'.n 

( P F 'J a . ) (P F ~ 1(1 . ). - I 0 - 1\ .. 
o 'J \ I - IJ 

Oll~ para a rer.·,.ida f(JII(~'ü() f·:-ip.'c·ífit'a: 

(A. b .. 
J 

(A . b. 
I 

2H 



- 1 Xbn )-l = K· 
I • 

que', por ~irllplifiC'a(::io 'c'ln dar 

f' a filiai X· I == 11. 'I . 
J 

b· ) C ~ , _'_ 

b· 
J 

n J 
-I 

(b. X.) (b. X.) 
J , I J 

x· J 

= K. 
I • J 

(XV I I) 

(1'1f' P ulna rf>.ta d .. fonnfl) ''-~ aX + h~ ('Olll ()~ ('o,'fi('i"J1I.'~ a~~II,"illdC) 0:-: ,alon'~ 

lJ :::. Kij (bj/J)j) pl~ , O (z.'ro ) c' êI~ vari:í,.-is ) ~ ) i " , - \j. ;\Ii.i~. ~ililldC) da 
origellJ d()~ ... ixos c'oorclf'flacl()~ (I, ",O). C'!-i~1 ~wltti - rt'la. i~()f'ljnêl da ( • .1.1. ,1 )ollgla:--. 

é ta.))hi·l)} UJ))H liJ)ha dc' ":-;c'ala c' dc'fiuc' UIU prc)C''':-:~) cl,' procluc,' ,lo, \dlllil ir ,I C'X i:-:

tt~~fI('i(l dati fUf)C~'ÔCH dt' produ(,'üo ('OlltíIlIHf~ 011 Itjl'.'r~'qH'rh .. i('~ clt, procl'H)i o , il)) ' 

plica enl pressupor qUf' O~ I'ro(,psHo~ produtivos S(ln iJlfinito~ "UI 'IlIanticlad,'" 

qU( ~ 110 pluHo fator , fator h:i IlItHI n')a.Jto hi .. fi'" 0('(1 .'ntn) OI-' pOlltO;-oi do plano 

c' Ob pOJlt()~ ck ""Ia i~/lf'lilla 'lu.' ~1C) silllllltaJlC'itflll'fll., pOlltO:--' dc' alglllnas iso

quantas. I)oulro IIIOdo, Ilit:-- C'olldicJ)f'~ rc'tr()d,'finid,I~, .. plallo Lllo , f,lIo .. i, d('fI~' 
f' lolalrné'fllf' (wllp.uln IHH isúclJnas e i~oCfllallta~, ~étlU' - ~.,. ('ontudo, cOllrO"'"" 
a~sjf)al()1J Fri:--c'll. citado p'" .'-'. ' hll'HIH't,'r (J cu) ~), '111('. 110 ,nundo n'éll. a f'IJIfH"':-:ct 

pode' opf'rar ap."ta:-- f'nl I'0rc, ao li,"itada d.'~~a t.ip,·r:-:llp('rfíe·i~ ou It'''1 ap.'nas tI .. 1 

ulante'ro IH"IUt'ItO .1.- pr()C"f·:--~.:-- d.' produc\'ào di~poJlI\ c·i~, 

Linhas de CUlne nu de Fronteira .. '-'clO is(')('Jifla~ fI(J:-- qllili:--

T!\la~T~i,j o (\\111) 

AI"i liJlJta:-- eJ., "II'IIC' (Fi~llra :.!) cJ.·li,lIita," li ""glllo do t'spa\'o fator-falor 011 do 

Inapa ele' I'roduf:üO ()Jld.' atua () c'lIlpn'~itrio rac'ioflal 011 a J'f'giâo r" .. iofl'" dc' "ro

dllc:ào. J~to :-;ig·JlifiC'a qUe', 110 rnapa el .. prodllcJio. 0:-' pOlltO:-; da:-; i:--'O.,IIé1I1LI~ por 

()J}d(> pa~Nt,n a~ linlta~ d.' 4'IIHIt' ti'fll tang"fllc':-; gC()JllétricashorizofltaisoLJ verti
.. ai~. "oln eh' .. li, idadc' IIlIla oH infinila. No c'asf) d,' nlll" ;, por.,,,., SI' f'~I; '1 diafll.' do 

;nlapa de produção que Inantélll a ordcllldos fatores cOlreta:se se substitui Xi por 

\j (\i' substituído: Xj . sul,:--titnto). t'IILto \i f'slilrú lia •• rdc'lIadil c' '.I fléI alU'j~:-)é1 

do dito 'Hapa. F. c'allllldwudo ~ol.ft, 1I'lIa i~o(l',allfa 'IIIClI.,uc· .. d.·~lf' IIlal'a, cio 

I'0fllo ('fll qUt' :-\ua lan~,!"c'f)tf' gf'olllc"lricél c', , 'c'rl ic',,1 até (J elo que a tange'nl., I'a:-isa ,I 

~t'r horizontal. IH"TO'TC'II-S., todo o C>spill:n ritf'jotlnl d.· proc'ucJlo cI"~:--iI i:--1Hlllilllla. 

F 110 ('alninho, f'ofl:owrvalldo-:ow o fi I" f·1 cI.· p"OdIlC, .. ~l() . fora'JI '~·w ~IIII:--Ijlllifldo a~ 

qllllfllidad,'s aballdollada~ d.' \j por .1'la'''ldddc'~ acll, ' i("lai~ d.· \" :---":.;II"d., a 

'1',1\&1 \largillaJ d • .> Sllh~tillli(:ii() li"'fI"''' d, ' 'i pnr \" '1"1' (1:--:--1.111'" '· ''''I'f'c'd'i .. o~ 
valflr.'~ para c'ada ponto .' Cfll" ;. i~' IJ,d é'l inc·lilld.JIO fj,· ; LI tangente gCOJJlétrica. 
~lJc ' c,~~i\'a c' iflfillitt·~illlalllf·rtlf· gT<tdlladfl, /I d"..;ltw,lIl1f·lIlo cf .. ponto I"va a tall

gt-'lIt(' gt'oIlH'·trit'a da iltt'lillaeJlo infillilo 1',11;1 il inclilltl(,'ún Zf'rO, E~H' ;. 1<1'111.;,,.1 () 



II quadr ante 

I quadrante 

I V quadr ante 

III quadrante 

,----------------------------------------~t> Xj 

fig.) Mapa de lsoprodutos, ('Ofn linhas de cuniC delirnitando quatro qua
dran tes ( baseado em Thonzpson ( 1 C) 76) 

intervalo por onde varia a T 1\1a S T xi x. neste meSITIO rnovÍlnento. Se a sulJS

tituição é inversa, de Xj por X j, o lIIov.J.elllo l;eria ao jnVf>rso ta mh i'lII , t' Ol; 
valore~ lituites tarn},ijln estariaUl ao invt'r:;o, ou seja, on(Jt~ era z~ro, agora é in

finit o e v ice-versa. 

A dt'lt'nninação da reglao ra('ionaJ de produ\'ão no espaço fator-fator está 

relacionada à T ~la S 'I'xi \'j f' (' jJ):;trulucntalizada pelos produtos físi"f)~ Illar

ginais de ('ada urn dOb in~J111os. Elu tese, 'iiJ interessaria ao agt~ntp C('Ot)()nlÍ('O 

produzir ati· ,)f)(je o produto luargiual de cada fator seja positivo, pois () fator 

não é li,n' f' tt ~ rn unl pre\'{). 

Já ~t' ~ah.· dt j (Xll) qu~ a T Mu S Txi xj é a razão aritnu'jti('él t'ntrc' O~ pr()dllto~ 

fíbi('o~ rllarginai~ dos insurBos~ diretaIllente vroporeional ao do in~lln)() ~lIh~tituto 

e in\'er~élrnc'ntt' ao do substituído. I )uraut.' IJln Illovirnento Hohet) unta isoquanta, 

rJllJdélIJl-~(' O~ produtosnlargiuais dOH doj~ faton'~.1 lado lJlJt~ ~()hrt' unia i~()qlJélrtta a 

: ~() 
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" >In ' ri a horizontal. om gun 

1 11) ar nlovim ento no sentid contrário, tr r 'i-
p "all nl a .. d t;ubstituto e substituído e, na Figura 2 hegar ao outro 
r n it ~ da z na ra ional (la isoquanta, que ' o ponto em que P:f Ma do novo fa
t · "tituto (no mo iH) ~nto anterior, substituído) é nulo. Na F'igura 2, dada à 
in r ão d papéi já referida, a tangente geométrica será vertical ou de de ~livida
d infinita. 

Evidente que o raciocínio poderia também ser conduzido a partir do P F Ma 
do falor substituído, "mutatis mutandi". Do mesmo modo, o raciocínio condu

_ zido para dois fatores pode ser generalizado para um hiperespaço fator-fator a 
""d' -n lmensoes. 

Os lugares geoJnétricos dos pontos limi11Jntes acim~ referidos, respeitadas as 
respectivas honlologias, e cOflstituem nas duas linhas de cume ou de fronteira 
que detenninaru ~ delimitarn a região de produção racional de um mapa. 

A Figura 2 mostra um mapa de produção (com apenas três isoquantas) de 
uma típica superfície de produção, com as linhas de cume em posição especial 
dividindo o plano fator-fator em quatro quadrantes. 

Conlo é verificável, a partir de atenta observação da Figura 2, só nos quadran
tes I e 111 ocorre o fenômeno de substituição. De fato, os deslocamentos sobre 
uma isoqu3uta - num ou noutro sentido - revela movimento em que um insu-
1110 é subotituído por outro. 

Por sua vez, os quadrantes 11 e lV espõem situações esdrúxulas: conserva-se o 
mesnlO nível de produção, aumentando simultaneamente o ernprego dos dois 
in 'UJnos. Essas duas regiões do espaço fator-fator carecem, por conseguinte, de 
significação e 'onômica racional. 

() quadrante 111 é a região racional por excelência. Do ponlo de vista microe
conômico, aí ° empresário pode manobrar em resposta às variações da razão de 
pre\'o dos insu'TIos, de modo a otimizar seu dispêndio total com o referidos 
l'l~urnos. 

No quadrante I ainda se vê ra ·ionalidade. Pode-se conservar o m mo nível 
de produção subbtituindo-se unl fator pelo outro. Isto é o significado e "onônlico 
de UH) des)oc3rfienlo sohre urna 'urva de isoproduto. 

UH,a das djferenyas entre () quadrante 111 e o J pode ser destacada pelo uso 
dos ~~isoeust()s" (conceil.o a ser apresentado) no proce 80 de otimizaC" .. ão da pro-
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~ I t ã , olaria não n i I r li t li tal " a dada 

111 lllna da i )(planlas d qu m a i o 'u ' () dada f ." rallt . E 
pIe I i ( pc lo 'uj b P lllo 'ornun onl a isocusto secante e -

J r" a dua .. linha~ d 'urn que litnitam quadrante. A solu
raut , dupla, 'om duas diferent 8 comhin' '!j'ões de insumo '. 
I 82) n 'oulraranl funÇ'ôes de produçã elnpíri 'as neste 

rnpr , o raciocínio é generalizável para um número qualquer de 

a a da função Cohh-DougJas, as linhas de eurne se confu ndenl ('om o~ 
o ortogonais de coordenadas. 

custos. Linhas de isoeusto, linhas de orçamenlo ou restrições oryamentá~ 

da mpresa são segmentos de reta, de ine1inação negativa, que mostram no 
fator-fator as diferentes combinações de recursos (os dois fatores que 

l rOlinam o espaço fator-fator) que a empresa pode adquirir para um dado 
. Jljuulo de preços de falores e um. dado orçamento disponÍve1. Isto é, as isoeu -

hão os lugares geométrieos das combinações de "inputs" que acarretam os 
e mos custos totais ou os Ulesmos dispêndios totais com os falores. 

ti fixarem Co corno os dispêndios lotais ou o orçarnento da firma , C o
H o "u sto dos fatores fix os e Pi e Pj como O~ preços, respectiV2lUlenle de i e Xj 

i inputo variáveis, pode-se afirnlar que 
O ~Pi . Xi + Pj . X·j + C ( I I ) 

se ohtém a equação da isocusto 

p. X
J
' - J . (XX) 

p. 
I Pi 

é urna funyão linear de Xj em Xi para o nível de cuslo lotai CO, com C de 
li ;to fixo . Como se vê seu coeficiente linear é Co - C/Pi e seu coeficiente angular 

, a razão dos preços dos insumos com o sinal negativo, - Pj · 
Pi 

Figura a regitiLra uma curva de iso 'uslo genérica. A sua con.truyão é feita 

cilrn enle, peja de lerminação dos pontos A e B, illlereeptos COJn os ~ixos COOI'-
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I r a lallti 
ai r di tân ia do p n a t 

i at' a orig m d s ixos. 

r la a firma decide empregar todo seu orçam nto no fator J 
d fá ter uma quantidade deste fator igual a (CO - c) / Pj_ 

inha de i ocusto pode-se mover de duas maneiras: por movimentos de 
t an -Ia ão conservando-se paralela a si mesma, quando ocorrer variações, aumen
t u dinlÍnuições, no "orçamento com os preços dos insumos permanecendo 

n tante, ou variando proporcionalmente, de modo a conservar a razão_ A ou
tra maneira de se deslocar a linha de isocustos é por rotação em torno de um de 

u pontos, quando o orçamento permanece constante e há variação no seu coe
-fi iente angular, ou seja, na razão de preços dos insumos Pj / Pio Evidente que a 
nludan~a da razão de preços implica na variação isolada de um dos preços ou na 
mudança em proporção diferentes nos dois preços simultareamente. 

Co - C 

Pi 

x-I 

A 

o 

tg Q 
AO 

08 

Co-C 

x· 
J 

8 

Co - c 
p. 

J 

Fig. 3 -- Linha de isocustos, limitação orçalnentária ou cun.'a de igual custo. 
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equilíbrio da Firma. onforme Leftwich (1974) In E 'onomia "equilíbri 
u i i 'a um e tado de permanência - a obtenção de uma posiçã< da qual não 

t ' jn ~ nti o oportunidade para se deslocar. Um consulnidor está n) equilíbrio 
ando seus gastos em diferentes bens e serviços produzirem o máxirno de satis
â. enhuma alteração em sua posição poderá aumentar sua satisfação, mas, 

ntrário, poderá decrescê-la. Igualmente, uma firma está em equilíbrio 
uand a compra de recursos e os produtos con1 eles obtidos forem 1ais que ela 

1I1aximiza os lucros, se a maximização dos lucros for seu objetivo. Qualquer alte
ra ão de sua posição deternlinará uma redução nos lucros. tIm proprietário de 
r ,ursos estará em equilíbrio quando os recursos que ele possui estíverern aplica-

o nos empregos de mais alta remuneração e a renda do proprietário de recur os 
f r maximizada". Segue o autor asseverando que embora nem sempre os agentes 
e onômicos estejarn em equilíbrio, geralrnente as alLerações econômicas se desen
olvem na direção do equilíbrio. E que geralrn enLe os movimentos ern direç.ão ao 
quilíbrio, também são em direção à maior eficiência econômica. Pode-se falar 

em equilíbrio pareial ou individual quando se refere a um agente econômico ou 
a uma indústria ou setor e tambéul é possível 'e referir a equilíbrio geral, tratan
do-se do atingimento simultâneo do equilíbrio por todos os agentes econômicos 
de urna econoITlia, ou seja, do equilílJrio de toda a economia. 

No caw em análise define-se o equilíbrio da empresa como sendo aquela si
tuação ern que ela otimiza seu procebSO de produção, de dois modos diferentes, 
conforrne parta do orçamento ou do nivel de produção. No primeiro caso, dado 
urn orçalnento fixo, uma restrição orçamentária ou uma linha da isocusto, a fir
ma procurará obter o maior nível de produção (isoquanta) possível com essa li
mitação de dispêndio. No segundo caso, partindo de um nível de produção pré
f ado, representado rio presente enfoque por uma curv a de isoproduto ou iso
quanta, a empresa buscará dispender o menor custo possível (isocusto) para 
produzir dita quantidade do produto. 

Deste modo, como exposto por Garófalo e Carvalho (1976), pode-se definir 
a situação de equih'brio de uma firma graficamente, operando com seus mapa de 
i oprodutos e isocustos ou analiticanlente. 

Ern terlTIOS gráficos, se se parte de um orçamento fixo (primeiro caso acima 
r ferido), definida esta linha de isocustos, procura-se a isoquanta que lhe / tan~ 
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r li 'ão pr .. d t ~rnlina , u d f 
unI 1 q an a há qu e d loeaT por obr a m sma at ' 

eu 't qu lhe ja angellte. A coordenada d te ponto de tangen
'ust e a i oquanta. são as combinações de insumos que minimizam 

para produzir o dado nível de produto. 

In1 Dl termos gráficos, a otimização, ou o atingimento do equilíbrio da 
firJna, ão feitos via princípio da tangência entre as duas referidas liuhas. Isto, 
naturalmente, se deve à -forma das isoprodutos, conexas à origem, conforme o 
quadrante III da Figura 2. 

naliticamente, busca-se o equilíbrio da firma lembrando-se que a tangência 
r ~ troferida significa que as declividad · s da isocusto e da isoquanta são iguais no 
~ponto de tangência: 

TMS . = TMa S T ~ 
ISOC xi xj 

conlO já ~e saJJe de (XXI) que TMS iso = Pj / Pi 

e de (X JJ) que TMa S Txi xj = PFMaxj / PFMaxi, 

venl que no ponto de tangência ou de otin.ização se tem: 

PFMaxj / PFMaxi :;: Pj / Pi ou 

PFMaxj = P.FMaxj (XXII) 
Pj Pi 

1 to implica que a firrna está em equilíbrio quando forem iguais as razões en
tre o PFMa de cada insumo e seu respectiv preço. Se um insumo é mais 'aro 
que o outro, então ele só deve ser empregado num nível tal que seu PFMa per
Jl121ne\ a tautas vezes maior que o do outro insumo, quando maior eja tambérn o 
~eu preço. 

Quando há mais insurnos a regra de otimização da firma pode ser estendida: 

P FJ\tl ax j z: 

---
P' J 

= PFMaxr 

Pr 

(XXIII) 

() Iralarnento dado por I1enderson e Quandt (1971) ao problema da otinJiza
\'ão da firrna parece ser ornais a},rangente. Eles consideraln dois casos de otimi
zação condicionada e urn de maxirnização sem condieionantes. Nos casos de oli-
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u r dut 'la a u j ito a 
r 'mn nt. u ja, fixado um i 'u ' to lJlIP '( n traI g a produ

\ ai bu ar a mais alta isoproduto P088ív(~1. 

ut a solução é obtida pelo emprego da técnica de nlultiplicador 

- P2 X2 - c) 

'ma (a solução) referida em (XXII). 

o caso (ii) a empresa pretende minimizar o custo tendo com restrição o n í
I de produto, i. é, dada uma isoquanta, busca a menor isocusto possível. A téc

nl a do multiplicador de Lagrange resolve o problema, pela minimização de 

com solução idêntica à anterior. 

Para esses dois casos os mercados dos fatores são tidos como organizados em 
competição perfeita, de ,modo a que o total demandado pelo empresário não afe
ta os preços. 

O problema de otimizaçao sem restrições é o em que o empréstimo age livre de 
constrangimentos quanto a nível de produção e custo, embasando sua decisão na 
já usada razão de preços dos serviços dos insumos e agora mais ainda numa nova 
variáv~l, o preço do produto. Neste caso o empresário deve procurar maximizar 
seu lucro (esse procedimento pressupõe um mercado de produto em competição 
perfeita, onde o empresário não pode influenciar o preço do seu produto, que 
são considerados constantes quaisquer que sejam o volume produzido). 

Max 1T - P 
Y 

Max '1T -.. P 
Y 

y - c 

Resolvendo este problema resulta que na condição de equilíbrio o valor do 
produto marginal de cada fator é igual ao preço do seu serviço. 

p 
y 

PFM - P , 
a 1 

Xl 

p 
y ' 
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pr ç r -
oral 1 . a a partir d ma tura m r triç"'" e , 
a in t rligação das situações, é possível partindo de sas 

r, dividindo membro as duas expressões. 

O Caminho de Expansão da Finna. Se uma firma opera num mercado onde 
nã ari a razão de preços dos insumos e se ela tem um programa de incremento 
da produção ao longo do tempo, então ela deve programar seu desenlpenho via 
'Caminho de Expansão ". Expandir a produção significa, nas condições acima 

referidas, atuar sobre o mapa de isoquantas da firma deslocando sueeosivamente 

o isocusto para a direita -e paralelamente a si mesmo. Para cada isocu &0 haverá 
uma isoquanta tangente, ou seja UIn ponto de otimizaçã . Como a razão de pre
ços não variou (por definição), decorre que todos o pontos de otimização têm 
a mesrna declividade, para todos os níveis de produção. 

Tholnpson (1976) define o c3Jninho de expansão 'corno o lugar dos pontos 
de cornhinações de menor custo, dado o preços doS fatores, permitindo que os 
ga::;tos totais da empresa variem ", 

Pode-se assegurar, pelo dito, que o caminho de expansão é uma isócliua espe
cial ern que, na expre são (XIV), TMa T x i xj z: Kij, a constante 

K" .: ~ (XXIV) IJ p. 
I 

I. é, a taxa marginal de uLslituição técnica entre os fatores é igual, sernpre, à ra
zão dos preços dos ditos fator s, diretamente proporcional ao preço do fator 
substituto e inversamente proporcional ao preço do insumo substituído, com 
coeficiente de proporcionaJidade unitário. 

No caso de função CoLL-I)ouglas, o caminho de expansão, como todas as suas 
outras isóclinas, é uma reta que, conforme se obtém de (XVlI) é: 

h. 
J x· J (XXV) 

onde os símbolos conservam os mesmos significados das pagulas anleriores. 

A Figura 4 é urn caminho de expansão. 

Retomo ao fator variável, rendimentos de escala e homogeneidade. No estu
do da função-de-produção com apenas um fator variável (os demais investimen
tos pressupostos constantes), costuma-se distinguir o'és situações quanto ao cha
mado retorno ao fator variável (i. é, o aumento na produção por 'onta do au
mento no insurno variável): 
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/ 

/' Caminho de expansão 

Fig. 4 - Caminho de expansão da firma corn um n'lapa de produção Qo, Q 1, 

Q2, Q3 e segundo os custos relacionados a Co, C1 , C2 , C3 . 

• retornos constantes ou produtividade constante - quando os aunlentos de 
produção são proporcionais aos aumentos do i1l8UnH); 

• retornos decrescentes ou produLividade deereHcente - quando são menos que 
proporcionai~; 

• retornos crescentes ou produtividade cre~cenle - quando são mais que pro
porcionais. 

A função-de-produção clássica dos nlanuais tcrn segmentos com estes três es
tágios, ,sendo que, geralmente, o de retornos constantes se reduz ao ponto de in
flexão da curv a de produto físico to tal. 

Quando se traLalha com modelos de ,mais de um fator variável, as considera
ções sobre a resposta em produção à variação nas quantidades dos falore~ - des
de que esta variação conserve constante a proporção ntre as quantidades dos in-



- ' -hama 

'ala . 
d br a ala d produção· ou bre o 

a de escala no contexto da economia da produção, mantém seme-
Ihan 'a m o ntido que esta palavra tem na cartografia, por exemplo. Uma mu
dança na e ala significa uma mudança proporcional em todas as dimensões, ou 
seja, em todos os inputs. A relação entre as quantidades empregadas dos fatores 
variáveis é mantida, durante a mudança de escala. REndimentos de escala são a 
respostas obtidas em produção da variação de escala de uma empresa produtora. 
Supõe-se sempre que a causa destas variações de produção nunca dependem de 
tecnologia que permanece a mesma. Os rendimentos de escala são geralmente 
classificados em três tipos: 

• rendimentos crescentes de escala; 

• rendimentos constantes de escala e 

• rendimentos decrescentes de escala, 
~ 

que ocorrem quando, respectivamente, a produção varia mais que proporcional-
In ente , proporcionalmente e menos que proporcionalmente à variação na escala. 

As causas dos rendimentos crescentes de escala são, para Garófalo e Carva
lho (1976), as "relações dimensionais", no sentido físico, o "fenômeno da indi
visibilidade"; já quanto às causas dos rendimentos decrescentes de escala, ressal
tando haver controvérsia entre os economistas, os dois autores asseguram que, 
mesmo no longo prazo o empresário ou o administrador se constituem em fator 
fixo, sendo uma das causa deste tipo de rendimento de ala. Dificuldade de 
controle e coordenação é outra causa arrolada, bem próxinla da enterior, poden
do com ela ser fundida numa única. 

Lancaster (1972) chama a atenção para a confusão que se faz om o emprego 
do termo "rendimento ". 'A idéia refere-se ao que acontece quando aumenta
mo ~ os insumos ou alguma combinação de insumos. Fazendo i to, pera- e au
mentar algum tipo de produção - os 'rendimentos' de aumento de insumo ", . Os 
equívocos que cercam o termo têm origem em duas fontes diferente. Uma dela 
é o tipo de variação que ocorre no lado dos insumos, Enquanto que a expressão 
" . d' t d ",... , t I' d ren lmen os ecrescentes, que nao e exata mas em uso genera lza o, se re-
fere à variação de um único insumo com os outros permanecendo fixos, 'rendi
mentos constantes' é a forma abreviada de 'rendimentos constantes de e~cala' e 
se refere a uma variação simultânea de todos' os insumos. Outra fonte Dlais pro
fu nda de equívocos decorre do fato de que 'rendimento' as vezes é usado para 
indicar a maneira como a produção varia com um aunlento no valor monetário 
dos íntiumos, embora se refira de modo mais apropriado, e com maior freqüên
cia, ao efeito da variação da quantidade física de insurno. Definição: usaremos a 
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P ..ão '~ndimento de escala' apena" como referencia à rd.ção ftltre .. 
M~' na quantidade física do produto e a variaçõe na quantidade fi - a de 
todu~ inliUffio simultaneamente e na mesma proporção". 

lIender..on e Quandt (1971) introduzem conceilo igual ao afirmar que "re
torno .. à escala descrevem a resposta da produção "à aumento proporcional de to
d "o insumo _ Se a quantidade produzida aumenta na mesma proporção, os 
retorno à escala são constantes para o intervalo de variação considerado da 
combinação de inputs. Eles são crescentes se a quantidade produzida crescer a 
maior porporção e decrescente se por menor proporção. A uma função de pro
dução correspondem os três tipos de retornos. Alguns economistas pressupõem 
que e ta funções exibem retornos crescentes para pequenas quantidades de in-

Imo , então possam através um estágio de retornos constantes e finalmente 
ex ibem retornos decrescentes à escala quando as quantidade~ de insumos se tor
nam muito grandes. 

'Os retornos à escala são facilmente definidos através do conceito de funções 
dt> produções homogêneas. Uma função produção é homogênea do grau "k" se 

(XXVI) 

onde "k" é uma constante e "t" um número positivo e real. Se ambos os fatores 
são multiplicados por t, a quantidade produzida é multiplicada por tk. Os retor
no à escala são crescentes se k > 1, constantes se k = I e decrescente se k < 1. 
Homogeneidade do grau um é muito comumente postulada para funções pro
dução. Uma função que é homogênea do grau um é dita linearmente homogênea. 
Islo, certamente, não implica que ela seja uma função linear" . 

Entre as propriedades das funções homogêneas, Henderson e Quandt (1971) 
demonstram que as derivadas parciais de uma função homogênea do grau k são 
homogêneas do grau k - 1. Baseados nesta propriedade, destacam que se uma 
função produção é homogênea de grau um , as produtividades marginais de seus 
falores são funções homogêneas do grau zero, i . é . , elas permanecem não mo
dificadas para mudanças proporcionais de todos os seus inputs. As produtivida
des marginais dependem somente da proporção em que os fatores são usados. 
Os autores afirmam que o caminho de expansão para uma função de produção 
homogênea de qualquer grau é uma semi-reta . Entretanto, a recíproca não é 
verdadeira: a nem todo caminho de expansão linear corresponde uma função 
de produção homogênea. 

Bilas (I972), após definir o conceito de homogeneidade, assegura que as fun
ções de produção homogêneas são interessantes, se constituindo em casos espe
ciais das análises até então conduzidas. Destaca ainda a função de produção 
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linha de cume ou de fronteira para a funçõ li-
arm gA n a são semi-retas. 

Tam ém para as funções linearmente homogêneas, o caminho de expansão 
é mi-reta iniciando-se na origem. Entretanto, não se pode inferir que os cami
nho de expansão das funções não homogêneas sejam curvilineares. 

Ainda, segundo Bilas (1972), "os únicos motivos para estudar as funções li
nearmente homogêneas são, especialmente, o fato de serem relativamente sim
ples e de que muitas funções de produção do mundo real são homogêneas do 
grau um, pelo menos para a economia tomada como um todo ". 

Pode-se ler em Ferguson (1972) que "à ,medida' que cresce o tamanho da plan
ta e~ a. esc~la, .de p~odução, con~idera~a a ,. expansão desd~ o~ meno,res ,~amanhos 
possíveis da planta, ganha-se certas economias da escala. Isto é, ajustados todos 
os insumos a nível ótimo, o custo unitário de produção pode ser reduzido por 
aumento no tamanho da unidade produtora. 

Adam Smith dava uma das razões para explicar isto: especialização e divisão 
do trabalho. Quando o número de trabalhadores é expandido, permanecendo 
constantes os insumos fixos, as oportunidades para especialização e divisão do 
trabalho são rapidamente exauridas. Certamente a curva da prodúção marginal . 
sobe. Mas apenas por um breve intervalo. Rapidamente ela atinge seu máximo e 
declina daí em diante quando se consideram sucessivos aumentos do fator tra
balho. No entanto, quando o número de trabalhadores e o equipamento são ex
pandidos conjuntamente, muitos ganhos substanciais podem ser colhidos pela di
visão do trabalho e a especialização dos trabalhadores. 

"Fatores tecnológicos constituem uma segunda força a contribuir para as eco
nomias de escala. Se muitas diferentes máquinas, cada uma com uma diferente 
produtividade, são requeridas num processo de produção, a operação deve ser de 
certo tamanho para permitir o encadeamento do equipamento. Suponha que só 
dois tipos de máquinas são requeridas, uma que produz e outra que empacota o 
produto. Se a primeira máquina pode produzir 30.000 unidades por dia e a se
gunda pode empacotar 45.000, a produção deve ser de 90.000 unidades por dia 
para aproveitar integralmente a capacidade de cada máquina (a produção deve 
ser o mínimo múltiplo comum da capacidade das duas máquinas, desde que se 
deseje que elas não fiquem ociosas. ' IIá que usar três máquinas de produção e 
duas de empacotar). 

"lJ tn outro elemento tecnológico é o fato de que a compra e a instalação de 
máquinas maiores é usualmente, em termos de custos, menos que proporcional 
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nt tecnológico é talvez o mal lInp rtant rl I : quan 

aja d produção, o orr u ualment uma mudança qualitativa 
aI' m da quantitativa". 

t autor arrola dua força - especialização/ divisão do trabalho e 

'11 I' gic - como apaze de reduzir custos por expansão da escala 

. E sa forças dariam lugar à porção da curv a de custo médio de Ion

nl in linação negativa. Mas o autor relaciona também razões financei-
ara 'urgimento das economias de escala, lelnbrando que a compra em 

i< r quantidades permite auferir descontos que não são concedidos em ou-
ra . ir un tâncias. 

rgu n ainda considera o fenômeno da "deseconomia de escala" qU4' atribui 
Í( am nte a limitações na eficiência da administração. 

I ftwich (1974) tambétn apresenta urna abordagem sinlilar: . '~Em geral, consi
ra- 'e que a CUIV a de custo médio no longo prazo tem a forma de "U". O signi

j 'a<1o de~ta forIna é bastante ó~vio , .. se a curva de custo médio' no longo prazo 

Te 'er à medida que aunlentar a produção, isto deve significar que tamanhos 

firnlas sucessivalnente maiores são Jllais eficientes de que os tamanhos me

I )r ' i. e. , suas CUIVas de custo médio de curto prazo situam-se em níveis filais 

I i ' o ~ e mais para a direita '" as forças que levam a curva de custo médio a lon

o I razo a decrescer, à medida que a firma aumenta sua produção . e tamanho, 
'hamadas ~econornias de escala', Duas importantes ~conomias de escala são: 

Tescentes possihi1idades de divisão e especialização do trabalho e, (2) cres
. ntes possibilidades de uso de desenvolvimento tecnológico avançado e/ ou 
quipamentos maiores". Este autor ainda considera que, pelo que foi dito, "ao 
unlentar o talnanho da firrna, as economias de escala fazem a curva de custo 

, dio no Jongo prazo decrescer, e então, quando todas economias de escala 
,,""0 obtidas, começaln as deseconomias de escala. Contudo, este não é necessaria

ente o caso. 'Uma vez que o tamanho da firma seja suficientemente grande para 

t da as econornias de escala, pode haver tamanhos maiores, para as quais as de
onomias não sejam ainda evidentes. A curv a de custo nlédio no longo prazo 

L rá uma longa série horizontal de pontos de mínimos, ern vez do único ponto 
( gráfico convencional. Quando o tamanho da firma torna-se suficientemente 
ande para que apareçam as deseconomias de escala, a curva de custo médi() no 

1 ngo prazo volta-se para cima e para direita. Outra. possibilidade é que as dese
. nOlnias de escala comecem com um tamanho de firma demasiado pequeno pa-
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para aixo para a direita. n on -
ala uI trapa m a economias de e cala, a urv a de u to médi n 
in Iina- para cima e para a direita". 

im n n (1979) preceitua que "um importante axioma da teoria da produ
, o que admite que to do processo de produção é, a menos de indivisibilida

e homogêneo de grau um. Em termos preciosos isso equivale a admitir que se 
um processo de produção, empregando apenas fatores divisíveis, exige curva 

s 1 (t), s2 (t) . . ., Sn (t) de utilização dos fatores para a obtenção da curva x( t) 
do produto, então ,esse mesmo processo exige curvas À sI (t), À S2 (t), ... 
À sn (t) dos fatores para a obtenção da curva Xx (t) do produto, qualquer que 
seja À >0. Em particular, pelo princípio da homogeneidade, todo processo está
tico que empregue apenas fatores divisíveis deve apresentar-se por um sistema de 
equações lineares do tipo: ~ 

51 = ex: 1 x 

= ex: X 
2 (XXVII) 

5 = ex: X 
n n 

onde 0: 1 , 0:2 , .•• , O:n são constantes, denominadas coeficientes técnicos de pro
dução. 

"A explicação do princípio da homogeneidade reside num postulado cientí
fico muito geral: 'uma mesma experiência repetida em condições idênticas deve 
dar resultados também idênticos'. Isso equivale a admitir que se um processo é 
duplicado, os resultados também serão duplicados, e assim por diante. Trata-se, 
na real idad.e, de pouco mais que um truismo. Todavia a proposição é extrema
mente útil, do ponto de vista do desenvolvimento da teoria da produção". 

É verdade que esse raciocínio do autor não resiste, por exemplo, à aplicação 
da lógica aristoteliana através do silogismo: 

1.a premissa: 'uma experiência repetida em condições idênticas deve dar resulta
dos também idênticos'. 

2a premissa: 'duplicar um processo não é repetí-Io em condições idênticas'. 

conc 111 são: 'logo, não é necessário que ao se duplicar um processo se obtenha 
resultados tarnhém duplicados'. 
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o a -

a un ã d pr du 'ào .. num -
qu la na mai erá hom gênea em r laçã a 

podem e con tumam originar rendimento crescentes. 

a a ati idade de produção podem ser descritas por proces os e -

au tor enumera as propriedades básicas das funções de produção ho
d grau um: 

rodutividades médias e marginais dos fatores, quando definida~, serão 
homogêneas do grau zero, islo é, dependerão apenas da propo.r\'ão dos 

não da na quantidade absoluta (aqui os conceitos de produtividades 
marginais são idênticos aos apresentados de produtos físicos médio e 

inal). 

função de produção deve ser côncava no sentido lato (isto é, linear ou 
nl nte côncava, ou uma loistura dos dois tipos). 

, a função de produção for hornogênea, os preços dos fatores sendo cons
nt do ponto de vista da elTlpresa, o caminho de expansão será retilíneo. 

Os rendimentos de eseala de uma função de produção homogênea são 
II lantes. Os de uma secção de função de produção homogênea, decrescentes 

. nstantes. 

) (relacionada como corolário) Se os preços dos fatores são constantes, do 
I nt de vista da empresa, Ot5 custos marginais serão constantes, se a função de 

r ução for homogênea; crescentes ou constantes, se se tratar de seção de uma 
10 ão de produção hornogênea. 

f) A quantidade de produto é igual à soma das quantidades fatores multiplica
p las respectivas produtividades marginais, se a função além de linearmente 

Inogênea for diferenciável. Trata-se de teorema de Euler sobre funções homo
An a do grau um. 

inda este autor chama a atenção de que "o conceito de rendimentos crescen
.. bastante antigo em teoria econômica, tendo-se inclusive introduzido antes 

. rendimentos decrescentes. A análise de Adam Sm ith quanto aos rnéritos da 
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',n nt 
utr m a t ria da popula .ão m a 

rra om a I i férr a do salário e om a previsao d 
n lvimento industrial voltou a enfatizar o papel d 
mas agora num sentido diferente do observado por 

onomias de produção em massa certamente constituem um 
I A n n ba tante iInportante e que exige a atenção da reoria econômica i'. . .. 

e i tem pelo menos três conceitos de rendimentos crescentes, geralnlente con-
U 1 i . no mesmo tenno, nlas de sentido substanciabnente diverso. O primeiro 

d rendimentos crescentes de um fator: se a quantidade de um fator é extre
aro nte pequena em relação aos demais é possível que, aumentando a quanti

ad de. se fator cresça a sua produtividade média ou marginal. O segundo caso é 
d) rendimentos crescentes de escala oriundos das indivisibilidades; o terceiro 

'a ' é o dos rendimentos crescentes de origem p~~niária: é possível que os cus
t()~ lnédios ou marginais aiam com ° aumento da escala de produção, não porque 
o ' rendimentos físicos aUlnentem, mas porque os preços dos fatores de produção 
baixem com o incremento da quantidade comprada; naturalmente isso pressupõe 
que os fornecedores da enlpresa de alguma forma se beneficiem de rendimentos 
físicos crescentes". 

Garófalo e Carvalho (1976) ainda fazem uma assertiva que parece digna de 
citação: Hquando se admite que a função de produção exiba rendimentos cres
centes ou decrescentes de escala, esse tipo de relação entre o nível do produto 
e a utilização dos fatores é matematicamente possível, porém economicamente 
improvável. Na realidade, é mais normal que a firma procure trabalhar de forma 
a primeiro aumentar e em seguida diminuir os rendimentos de escala do que 
u lilizar uma função de produção do tipo homogênea linear. AssiIn sendo, a for
rnulação matemá.tica simp1es de uma função linear homogênea não se coaduna 
com uma função de produção economicamente realista, que, no longo prazo, 
exibiria um estágio de rendimentos crescentes que seriam acompanhados por ren
di,nentos decrescentes. Todavia, em razão de sua maior simplicidade, a Teoria 
Econômica utiliza bastante as funções de produção homogênea de grau 1". 

Esses rnesmos autores enunciam duas propriedades deste tipo de função. A 
prirneira, já citada através de outro autor, é de que "as derivadas primeiras de 
unia função homogênea de grau 'k são funções homogêneas de grau 'k-1'. E daí 
concluem que "dada Ulna função de produção homogênea de grau 1, as produti
vidades Inarginais dos fatores permanecerão constantes quando, nessa função, as 

quantidades utiljzada~ de~ses fatores forem modificadas na mesma proporção". 
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ua pr por·ã 
ar. 

U , In 

('on tant 
, 
e or 

nun iam ' a chamada identidad · de 

d produto se a firma remunerar seu 

. a pr u ti idade marginais. 

advert"n ia final de Garófalo e Carvalho (1976): "é preciso 
uando pr tende associar as noções de rendimentos de escala, 

ente, fixados a partir da função de produção, C0l11 as no
u de conomias de escala, fixadas a partir da função custo 

mente quando a firnla expande sua produção de acorflo com 
pansão linear é que os rendilnentos crescentes ou decrescentes 

11 un ão de produção se transmitem perfeitamente para a função cus-
I tifj('ando, por conseguinte, a existência de economias ou deseconomias 

aliás , envolve alguma controvérsia no que tange ao setor agrícola. 
I 7c), aos se referir às forlnas de organização da agricultura afirma 

ti de organização da agricultura prevalecem os mesmos, independente-
d ° tor. ser tradicional ou moderno. Ele admite como formas de produ

: o art .., sanal, outros não capitalistas e o capitaJista. "O modo artesanal consis
a r anização da agricultura à base de exploração familiar. Como o problema 

e ala da produção de maneira geral não se apresenta na agricultura, é COITen

u a unidade de explora<;ão familiar apresente índice de produtividade tão 
ou rnais que as explorações de grandes dirnensõe . Desta forma o modo de 

lu 'ão artesanal pode persistir quando a agricultura deixa de ser tradi 'ional 
tran~forJnar-se em moderua '. 

tanLe contundente é a afirmação de Boussard (1976) ao afirmar que 'não 
, tamanho ótimo da fazenda. Os tamanhos existentes podem variar entre uln 
ínimo, correspondenle ao nível de subsistência das mais pobres fazendas, e UIn 

lá imo, a uln lalnanho além do qual a economias de escala apareCell) nailldús
'la . O con 'eito de econonlia de escala é definido cuidadosamente e são a~sjna

a I ' as confusões que freqüentemente aparecem entre os conceitol:3 de "econo
lia de eseaJa" e as "vautagens na estruLlJ ra de produção". É Larnhélll Hugerid ) 

lU as eC01l0Hlias de escala desempenham papel seCll ndário na agrj('lJJ t u ra, ape ar 
( a ' diferentes taxas fie retorno observadas para fazendas d vário:; talnanh()~. 
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on nia ala na agricultura. 
'-A ",~.c", ,,,, traha IH nã há onomia de escala em quaisquer circunstân

rnar 1 ue la obviamente existe. Para os outros treze é difícil pro
n lnia ' d escala, mas se existem elas são muito linlitadas. 

n gu int, onolnias de escala em agricultura não é tão óbvio como 
ria imaginar. Entretanto, é difícil obter con~lusões firmes dessas investi

I a tatÍsticas. A maior parle delas confundiu economias de escala com 
vantagens de estruturas ou inferiu conclusões erradas de uma estimação de mÍ
nirno quadrados de uma função de produção Cobb-Douglas". 

V erdadeiramente, a mais simples maneira de provar a ausência de economias 
d e cala dentro de um setor é mostrar a possibilidade de construir um modelo 
ond ~ a função de produção é representada por ~ conjunto de atividades sub
tllplidas a um grupo de restrivões lineares. Se tal tipo de modelo é possível sem 
a in trodução . de conjuntos de coeficientes para diferentes tamanhos de firma, 
então se pode estar seguro da ausência de economia de escala neste setor. A 
ex periência do autor mostra que tal modelo é possível sem uma significante 
perda de exatidão enl comparação com os mais sofisticados modelos, usando 
·programação inteira' ou diferentes Inatrizes para cada tamanho de firlna. Es
tudos de programação linear de fazendas representativas têm sido levados a 
eabo ern vários países e sob diferentes condições naturais e econômicas: hor
ticultura no sul da França, agricultura mista de montanha nos Alpes, produ
ção de grãos na bacia de Paris, agricultura camponesa africana no Senegal e 
eUl Madagascar, latifúndios e parceirias no Líbano, para nomear alguns casos. 
Todos esses estudos usaraJn programação linear como instrumento descritivo 
para predizer a resposta dos fazendeiros às várias mudanças nas condições preva
lecentes. Os modelos foram validados, por comparação de suas 'predições' sob 
a ondições correntes e os reais planos de produção levados a cabo pelos fa
zendeiros que pretendiam representar. Em cada caso, após algumas tentativas 
e erros, uma razoável coincidência entre o modelo e a realidade foi obtida". 

o autor afirma que sua experiência pessoal com uns poucos casos é insuficien
te para justificar sua tese, mas que serve para levantar a questão e daí buscar ex
plicações. Faz considerações sobre duas: indivisibilidades e o papel do risco e da 
incerteza. Conclui que as indivisibilidades teriam um pequeno negligível papel. 
Quan lo a risco e incerteza: "Considerando o princípio de ri co na produçã( 
agrícola (risco econômico com respeito a preço e técnico corn respeito à produ
ção) parece provável que o risco é quase proporcional à escala e, em qualquer 
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., " la rant I i' · nl-

. entem nte inusual para p rt r-

In ntário n"'''''JIJu.4&. 

n mia de' ala no tor 
ategoriaB: a) a irr ] -

d t ~ d" n 0111 para a en Te grau es e p -
lrie liz 'ã( d· a ri uh Ira e a implícita redução do setor 

.L f a rrÍ(' la d ' n olv -se à mesma taxa do re 

Jn Lriligalof (1978) acentua que ~ ' UHl un portantc 
IH tria urna parL ~ 'eu iaI de qualquer esLu do econométrico 

ã In d lo - i 'lo ' a 'on trução e a elaboração de um rn odeIo 
amente representa o fenômeno a ser estudado". 

t auLor diz: "um rnodelo, por definição é UUla representação 
r lU n r aI, lal COlHO unI sistenla ou um processo reais. O fenômeno 

ntado p 10 modelo COJTI a finalidade de explicá-lo, de controlá-lo, 
r diz r o estados -- propósitos estes corre~pondentes aos próprios 
a e onomelria: análise estrutural, avaliação política e projeções a 

·"1 () . Algumas vezes o sistema real é chamado 'sisterna de mundo real' 
11 alizar a distinção entre ele e ó sislema lllodelar que o representa. Mo-

"" .... ,.' .... ....... .... - , - a arte de construir modelo - é uma parte integrante de muila ciên-
jam físicas ou sociais, decorrência de serem os sistemas do mundo real 

n IH nte complexos. () sislerna po.de ser um eletron se rnovendo num ace
r os preços que se registram enl vários mercados ou a determinação da 

la ional. Nestes e etn muitos outros casos os fenômenos do mundo real 
'onlplicados que eJe~ só podenl ser tratados por rneio de ulna representa

implificada, isto é, via um modelo. Qualquer lllodelo representa urn com-
r flli ' o enlre ,:} realidade e a nlanuseabiJidade". . .. "Existem diferentes tipos 

111 delos ern cada um dos diferentes campos aos quais tais Inodelos vêm sendo 
lic'ado . Entre os mais imporlantes tipos citam-se: os rnodelos verbais/lógicos, 
1l1odelos fí~icos, os u)odeJo~ geornétricos e os nlodelos algébricos, que envol

,111 fOflnas alternativas da representação de um rnodelo. Talvez o rnais simples 

til de ITIodelo e o mais usual ern qualquer campo de investigação seja o modelo 
rLal/lógieo. Esse enfoque usa analogias verbais, conlO rn eLáforas e COlll parações 
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"n o itlo 

J I rnu trC) a fábri "a de alfinete. 
In nu aturar alfin t para ilustrar o conceito 
qual e cada p~. soa trab~lha nas tarefas que 

tal di isao de trabalho pode aumentar significativamen
( nceito é aplicável a níveis nacional e internacional, 

parti 'ipant .:' e o processos podeul se tornar tão numerosos e suas inter-
r ( J tão tnúltipla que o princípio pode se perder. Smith, portanto, usou uma 
Ilal gia u um Inodelo verbal, discutindo o princípio com referêneia a uma fá
ri a d alfinet, onde ele (o princípio) poderia ser prontarnente apreendido. 
h iaInente Smith não estava particularrnente interessado em fábricas de alfinete 

r ntes, ele achou enl tal fábrica um modelo conveniente do trabalho pro-
dutivo de todas as economias nacional ou internacional. O segundo paradigma 
empregado por Adam Smith foi o da 'mão-invisível', um importante princípio em 

.. conornia e UIU3 das mais importantes conb'ibuiç~s da Economia para a análise 
do processo social. Ele considerou uma economia descentralizada de ]jvre inicia
ti a na 4ua] cada agente econônlico, eonsumidor ·ou produtor, atua someJ1te se
gundo ~eU8 próprios interess s, huseando egoisticamente maximizar seu próprio 
bem-estar. O 'sistema de preço " entretanto, assegura que a agregação de nume
rOb3b ações individuai senl lhantes atinge o equilíbrio coerente para a economia 
COJHO UTn todo e serve para 'prornover o interesse público '. Sob o sistema de pre
\'Ob cada agenLe é guiado nas suas a«;ões por um sistema de sinais de preços. 
Assim, por exemplo, bens e seIVÍços são entregues em tempo e lugar apropriados, 
Hua entrega sendo guiada pelos preços relevantes. Smith observou que o sistema, 
tiO caso toda a econolnia, age 'como se" houvesse uma 'mão invisível' dirigindo 
loda as decisões individuais para o 'bem-estar geral' da sociedade. Novamente 
UllJ processo comp]exo, neste caso o da racionalização de todas as açõe econô
IBicas, foi representado por unla ~imples analogia" .... "O modelos algébricos, 
para os fins da economeb'ia, são os mais importante tipos de modelos; eles 
representanl o si tema do mundo real por nleio de um sistema de equações" ... 
"'unI rnodelo ecollométrico é uln tipo especial de modelo algébrico, que tam
hém seja estocástico e que in ,lua urna ou lnais variáveis aleatórias". 

A respeito da conceituação de modelo, aJiás, Dagum e Dagum (1971)lembram 
qlle "dentro do processo e da elaboração de conhecimento científico, os fi]óso
fus da ciência têm discutido intensamente o aspecto conceptual do termo 
"Inod~lo' em relação com o de 'teoria'. O termo modelo foi amplamente intro
duzido no vocabulário cien lífico pela escola lógico-empírica do pensanlento, 
de Popper, Braithwhite, Nagt:l, Jfuntlen, Brodheck, Achin~tein, Alhert e muitos 
outros". Enquallto para C':--la ('8«'ola Ulll rnodelo seria entendido corno urna cons-
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n'ã r p ta a 

a rnaior difi uld d 
"uIndo r aI. p ar 

it , h rli' h-Baule d 
nà i r t ria agronômico-rnatemática 

a a( itar unl nna alg'bri a specífica conlo amai 

, ,r enlpr gada para as relaçõe produtiva' en-

-UlI trilHe to~. 

a]t rnativos para os dois experimentos, emba
' C )Iha na h< ndade do aju blanl nto eSlatÍstito, definida pelo coefici

I ·nu lna\'ao e p~)o ' lesles dt' hipóteses F e t e eUl critério de nleJhor 
li\ idad do fenôllIcno. ()llde cabível, também foi aplicado o teste de 

al. ( 11 para auLoeorreJa\'ão nos resíduos, cuja ausência ~ Uln dos pressu

a upJj('a(:ão do nlélodo de regressão utilizado - os dos luínimos quadra-

tal lerna vale lembrar a~ considerações de Wonnacot l e Wonnacott 

hr ~ e aLamente o teste t para testar a hipótese nula de relacionamento 

a ,ana I dependente e uma das variáveis independentes: "enquanto e ti

r .j( itando hjp()teses (de nulidade doô coeficientes de regressão obtidos, 

. lIlll nao encolltrarernos Inu itas difieuJJade::;. Mas se aceitannos a hipótese 

a hipóte~e nula afirma: a~ variáveis - uma independente e a dep~ndenle -

. :- o rela(' ionadas e o eoefit: ien te de regressão obtida para a independente é 
poderetnos ocorrer eTn c1ifi 'uldadeti. Apesar de ser verdade, por e emplo, 

110 ::-" 0 coeficiente t para a dila variável independente não é 'estatisticamen

i ~ nifi('ante', i~t() não prova a não existên ~ia de relação. É fácil ver porque. 

II ponha que l.erno~ fortes razões teóricas para acreditar que haja a relação ". 

( tiO o~ autoré~ Jno~traln que lHO coeficiente de regressão com o sinal consis

ul (.'()J)J o esperado é já Ufll indício favorável a existência da relação, embora 

o valor de t eaJeuJado nlenor que o ponto crítico tabelado indique l{ue a 

idrllcia não é tão forle como desejávarnos (talvez devido a uma amostra peque-

. (J lJlais). Neste caso, "aceitar a hipótese nula seria uma contradição direta à 
). , a crença anterior e à evjJência estatística. EstarÍarnos revertendo ulna crença 

. inda que a evidência estatística o conf.irmasse Illuilo pouco. Teria sido Jndhor 
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ontra lZ ,m n ('rcn\'a ant~rior. 

ti o.e t ivernlo forte razões a priori para acreditar que haja 
I ind p ndente não deve ser elirninada da equação estimado

ra' 3( ('ontrário d verá er Inantida com todas as informações pertinentes aos 
li . valor ti t '. 

--I~ az- 'e nlister enfatizar que aqueles que aceitam as hipóteses nulas não neces-
rialllente erram neste sentido. Mas este risco tem sido cometido por aqueles 

que Inecanicanlente aceitam a hipótese nula porque o valor de t não é estatistica
Illent significante. A dificuldade é especialmente aguçada - como no caso cita
do - em que a hipótese nula foi introduzida estritamente por conveniência (por 
-que era especifico), e não porque havia uma razão para acreditar nela em primei
ro lugar". . .. ~~concluimos, uma vez mais, que a teoria estatística clássica íorne
'e razões ineornplet1ls para aceitar 110; a aceitaçã~deve ser baseada também em 

julganlenlo extra-estatístico, onde a crença anterior tem papel importante ". 

Fazendo variar os modelos algébricos e - para cada um deles - variando as 
variáveis predeterminada, ajustaram-se 24 modelos alternativos para o Experi
Incnto 1 e 10 para o Experimento 2. 

O ajust3IIlento, corno dito, se valeu dos mínimos quadrado~ ordinários e foi 
procedido nas in ta1at;eos de computação da CEPLAC, durante o ano de 1981, 
via terminal de vídeo, por intermédio do então em uso "Extended Time Share 
Sy~tem - ETSS" nUIIl computador IBM - 370. O programa de análise de regres
são usado foi ver ão Inelhorada pela equipe DIPRO/CEPLAC, de Software da 
IBM. 

Para o primeiro experimento foram especificados os seguintes modelos (cujas 
~qllações ajustadas estão no Anexo A): 

Lineares - oito modelos para a variável endôgena Y 1 "(peso final dos animais), 
ohtidos de diferentes conlbinações entre as variáveis Xl (capim de pasto), X2 

('apiTn de corte, X3 (casca de cacau), Xt4 (milho), Xs (uréia) e mais duas variáveis 
'" dUlllmies" que procuravam captar influência de confinamento no crescimen
to. ponderaI dos animais: ))1, que era 1 (um) quando não havia confinamento no 
tntlaJTI nto e O (zero) quando aparecia esta prática;D2 , valendo, inversamente, 
O (z{~ro) no não confinamento e 1 (um) no confinamento, 

'l'alllbénl foram ajustado oito rnodclos para a variável endôgena Y 2 (ganho 
d~ pe;-\f) dos anÍrnais) "OJn as mesrnas variáveis predeterminadas (Quadro 1). 

Quadráticos - Uma (qua\'ão para explicar o peso final e outra para o ganho 
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ua õ para esta pe ificação 
anünai ) e dua para a outra va-

un 'ão Co},h-Douglas não admite produção quando qualquer dos fa-
00 iderando que apenas os trammentos C e D não têrn alguma 

I li ativa com todas as ob~ervações igual a zero, para o ajustamento 
Inod I trabalharam-se apenas com os referidos tratamentos. Errl OU

a regressão foi procedida sohre as informações relativas a dez ani
aJ ena '. 

, gundo experimento forarn especificados os seguintes modelos (cujaB 
ajustadas se acham no Anexo B): 

·neares - Uln modelo para a variável endógena Y 1 (peso final dos aninlais), '. 
1 () '01110 regressores X 1 (peso inicial dos animais), X 2 (capim) e X 3 (casca 

e3u) . 

. IllLérn foi ajustado uru Jnodelo para a variável ex plicada Y 2 (ganho de pe
e In os mesmos regressores. 

Quadráticos - Ajustaram-se dois modelos quadráticos, um para cada uma das 
ri'" is endógenas, tendo como exógenas X2 (capim consumido) e X3 (casca 

a au consulnida). 

Raiz Quadrada -- Procedeu-se exatamente como na rnodelação anterior, es
helecendo-se uma função quadrática para Y 1 (peso 'final) e ouu'a para Y 2 (ga

nho de peso), ambas explicadas por X2 (capim) e X 3 (casca de cacau) e, como o 
1 delo requer, suas raízes quadradas e sua interação. 

Cobb-Douglas - Para tal modelo ajustaram-se quatro equações, duas para Y 1 

P o fina), sendo que urna considerou as variáveis predeterminadas X 2 (capim), 
3 (casca de cacau) e X 1 (peso inicial) e a outra apenas as duas primeiras. Para 
2 (ganho de peso) ajustararn-se também duas equações de modo sünilar ao 

procedido com Y 1 . 
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a a 'au 
tratanl nt foram excluÍ-

I ougla para a qual quando um único fa-
- J á produção e os ajustamentos foram procedidos con) vinte obser-

a fornla gerais as aludidas funções de produção são: 

li I a Linear: Y=b O.+ b)X 1 + b2X2 +··· +b
n 

x
n 

+ U 

l nção Quadrática: 

(XX, x) 

," 
Func;ão Raiz Quadrada: 

(XXV I I I) 

Y = b
O 

+ blX
1 

+ b
2

X
2 

+ b xo,S + b xo,s + b x-ºh xo,s + U (xxx) 
3 4 2 S 1 2 

FUJlc;ão Cobb-Douglas: 

b 1 b2 b3 Y ~: b
O 

. Xl • X
2 

. X
3 

U (xxx, ) 

ollde Hy" representa a variável dependente, os "X" os diferentes investinlentos, 
O:-j .4 L ", os coeficientes de regressão e os "u ", os termos erros aleatórios. 

Pressupõem-se observadas as restrições em que é válido o método dos mÍni-
lHOS quadrados: 

a) o valor esperado do termo perturbação é zero; 

h) a variância do termo erro é constante; 

c) os valores dos termos erros são independentes uns dos outros; 

d) o termo erro é independente de todos os valores dos regressores; 

e) não existe multicalinearidade perfeita entre os regres~ores. 

RESULDADOS E DISCUSSÃO 

Conlo já referido, as funções de produção ajustadas (34 modelos) acham-se 
nos Anexos A e B. 

É notório que para a grande maioria dos ajustamentos, praticamente para 
a totalidade deles, as especificações eleitas explicam melhor a variação no peso 
final dos animais (Y 1) do que a do ganho de peso (Y 2). Este falo é constatável 
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·i alguJls do.. nlodelos do Anexo A, podem-se fazer 
as variávei . dummies elnpregadas. 

tada a cornbinaçües possíveis entre as variáveis exógenas e 
tanto da equações ohlidas são possíveis as seguintes conclu
papéis das rt' feridas v ariáv eis binárias: 

j er nças entre as Dummies - para verificar o que UUla ou a outra dlunnly 
) ificar JlUIna dada equa\'ão, eornparern-se os modelos (1) corIl (2) e (6) 
7 primeiro experimento - Anexo A). Nesses pares de equações, são expli-

IH ~Illas v ariáv eis exógenas, com exceçãoda dumIIl y que numa equação 
1 Jlol1Lra é 1)2-

n lala-s' 411~ , 'por rnujta~ razões, é indiferente usar urna ou a outra dummy. 

at . para UOl dado o10delo especificado, usando-se alternadamente qualquer 
não se modificam rnas permanecem as mesmas as estatísticas R 2 

, t e F, es
t~ portanto, ficarn com os mesmos níveis de significância. As únicas dife
oh 'crváveis ao trocar de durnrny são: a) os interceptos são diferentes indi-

.- ud( que ocorre UU} deslocamento da hipersuperfície de produção por forma 
Illudan\:a de unla dunllny pela outra; b) os coeficientes de regressão das 

umnucs alternativas são sÍJnétricos (iguais em valor absoluto e diferente em 
inais). 

Diante deste fato pode-se indagar sobre a forrnulação de um possível (ou já 
rlnulado) teorClna que enuncie que o emprego alternativo de dummies com as 

aracterÍsticas das daqui apresentadas (pode-se-iam chamar "dummies simélri
a ', pois têm seus valores O e 1 em distribuição simétrica uma à outra) provo
u nos rIlodelos apenas um deslocamento da superfície de resposta e a "inver-

do sinal da dummy. 

b) Diferenças entre um modelo com dummy e outro sem - o eJnprego da ' va
riáveis siJlluladas expressava a tentativa de caplar o possível efeito na produ()'ão 
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-os ob r e a quaçao sem dummy com a sua -introduc o : 

modificações pequenas 

13.4 dos coef i c i entes de 

(5) R2 0.64 F .J-
11.4 t 1,n. si 0·, regressao, nenhuma 

0.66, , 
sinais. 

s ign o a % 
nos 
Intercepto bem 
diferente. 

R2 tO. 64 13.4 Idem como acima. 
O (2 ) (5) F4- ttn si g. , Apenas a modificação 0.66 11.4 , 

inter~epto é bem s i gn .a l ~ 
no 
menor i . e. houve 
menor deslocamento. 

9.2 ~ 
Coeficientes de 

OI (6) (3 ) R2 -+O.66 F-t - iguais, 7.6 t {; n sig., regressao 

s i gno 1% com exceçao dos de a 
2 variáveis. 
Interceptos diferente. 
Sinais nao mudam. 

Coeficientes de 
9.2 - iguais, O2 (7 ) (3 ) R2 0.66 F+ 6 t+n si g. , regressoes 
7. com exceçao dos de 

signo a 1<, 2 variáveis. 
Interceptos iguais. 
Sinais nao mudam 

l)es~as variac;ões verificada~ nas equações de acordo com a introdução das 
dunnnies, pode-se concluir que os efeitos dependem não só da dumllly como 
tarnbéul do próprio nl0delo. AssÍln é que Dl aumentou levemente o R 

2 
ern (5) 

rnaH não o logrou em (a). Idem para D 2 • Dl melhorou pouco o valor ua razão 
t ao ser introduzida no modelo (5) e resultando no modelo (1). Entretanto dirni
nuiu esta razão (e por isto a piorou) ao ser introduzida em (3), resultando enl (6). 
() rnesmo se diga de D2' intro(Juzida em (5) e resultando ern (2) e introduzida 
em (:l) e resultando ern (7). 

Seleção de modelo para análise econômica 

Para o priIneiro ex perirnento o modelo escolhido para com ele se procederern 
a~ considerações de natureza econôrnica é, sern sonlbra de dúvida o de n~) (2J), 
a e:--pecificação CoJ,b-Douglas que expressa o peso final dos aniJnais (Y 1) ern 
fUll\~ÜO dos c onSUHlOS rle eêlpün de pasLo (X·I ), eapirn de corte (X 2 ) e tasca de 
cacau (X 3). Etlte rnodc'lo /. o único que consegue vencer t.odaH as provas arroladal:) 
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Ja a pr sup -
( o rl r~ rt t"\~ão de 'sa variá-

IH )lJ tra. qu a ariável não iuf]u ~n ia a depen-

('onta o t t d -' })urLin-Walson , uma vez que tinhalTI -se me
, ~ria n CP sário proceder unla extrapolação. 

I I olllro::-- ~3 rnod~lo~ do Experünento ] conseguiu tal desculpe-
i li ' a BU J)lt~ faJando. Por oulro lado, do ponto de vista eeonôlnico, sa-

1'1 fu Jl ·à () ~ de fáciltn anu seio. 

L p rirll nto 2 há urn paHOf'êHHa diferente. 1)0 ponto de vista eslatÍsti· 
11 ~ 1 1()r IlH)(I(']o seria o (1), yu e é urna função Jinear. Entretanto, por razões 
I li a. a fun :ão Jinear é rncnos "realíslica" do que a Cobb~Douglas), prefe

. 111 1.;'111 U(lui optar pelo rllodeJo Cobb-Douglas, modelo (9), apesar de o 
t ' JJ 11'e llh) estatístico Her U)(ti b frágil que o do (1) . O poder explicativo é 

. i . IH ~ Jlt hai o: coeficiente de Jcterrninação de 0,64. O teste t para dua das 
l r4 variáv i · ex plicativ as rnObLrou que seus coeficienles de regressão não são 
. li ~ a Jll enle diferenles de z;cro , até o nível de probabilidade de 5% pelo 

. ra ju t ifi -ar este procedi.lleulo vaJ e a pena lernbrar que Wonnacott e Wonna-
( 1 76) (v ide página 71) afiro) anl que Uln coeficiente de regre ã om o 
. n i tenle COIU o esperado (e o modelo (9) há esta consistência) já é um 

i ·i promissor para a existência da relação enLre a variável independ ente e a 
ndente. "Apesar de ser verdade que o nosso coeficiente t para a dita variável 

. I. I ndente não é 'estatisticarnente significante ', isto não prova a não existên-
i d relação", O experimento, que é uma alnostra, pode ter sido " infeliz" na 
ra 'ão dos dados . 

. az-se rniHter enfatizar que aqueles que aeeitam as hipóteses nula ' não neces
'IrÍamente erram neste sentido. Mas este risco tem sido cometido por aqu eles 
LI mecanicamente aceitam a hipótese nula porque o valor de t não é esta I istica
I nte significante. . .. a teoria clássica forne 'e razões incompletaH para aceitar 
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- 32 37 3 XO,12 XO,1 3 ui (XXXII) 
2 i 3 i 

6,66)** (5,05) ** (4,64)** 
tO,40 -:0,09 ±O, 10 

F :: 14 , 95** 
2 :: 0, 88 
2 0,82 

D.W :: 0,65 (= 10, não se enquadra na tabela que co 
meça com n :: 15) 

onde Y - pe so final do animal i, em kg 

Xl i - consumo diário médio de capim de pasto em 
kg do animal i 

consumo diário médio de capim 
J 

do a X2i = de corte -
nimal i , em kg 

X3 i 
- consumo diário médio de casca de cacau (em --

kg) po r pa rt e do ani mal 

u. = termo e rro -

** -7- indica nível de significãncia de 1% de pro-
babilidade 

Experimento 2: 

Yi = 8,76 XO,008 
2 i X

O,028 
3 i XO, 6l 9 

1 i . ui (XXX I I I) 

D.W. 

onde: 

(0,380)NS 

12,21** 

0,70 

0,64 

1,854 

( 1 ,453 )NS (5,701)** 

Y. - peso final do animal i, em kg. 
I 

X2i - consumo tota 1 de cap i m de cor te do an i ma 1 

X
3i - consu mo t ota 1 de cas ca de cacau do an i ma 1 

Xl i - peso i n i c i ai do animal i , em kg. 

i, em kg. 

i , em kg. 

"ld. -+ indica nível de s i nificãncia de 1% de pobabl 
1 idad e. 
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a a dua~ 

nl .- o 'peri-
I 1 llnidade d ~ Ina 'a (kg) con umida 

'p rinl nto para cada animal. Já no outro os 
n Imo t tal I r abeça durante todo o período experi
a\ lrn nte ulna parte do bom desempenho do primeiro 

H I ' IH a e te fato, E, naturaln1ente, esta diferença de ajuste , 
ir trum nto de análise retirado das duas equações. 

ali ntar ' qu a função Cobb-Douglas é tida conlO a mais sirnples e a 
OI iri 'am nte entre as funções de produção. Não obstante, ela apre

I la lünita õe confornle relacionado eID TholIl pson (1976): 

UIl 'ão não pode representar arnplitude de dados corn retornos cn~scentes 
In diferentes dOlnínios do meSlno modelo, Para cada nlodelo, os 

cr , ntes ou decrescentes; 

1l1a função não pode representar alnplitude de PFIVJ axi negativa e 

J"I falo de a superfície ser quase plana para níveio nlais altos do Insumo, 
ha\ r uperestinlação do nível ótirno dos insurnos.; 

para dada razão dos insumos, a TMa ST é scnlpre igual para" qualquer nível 

a lasticidade de substituição é sempre igual a urn (1) e, por isto, é um caso 
i 'ular da função CES. 

n iderações econômicas 

gueln-se as apresentações dos valores parliculares obtidos para 08 in tru
de análise econômica já conceituados em Material e Método. 

l. Produto Físico Médio do Fator Xi (pFMexV 

i~ os referidos instrumentos para os dois experimentos: 

Experimento 1: 

Y. , 
= 32,37 X

-O,27 
1 i 

X
O,12 
2 i 

Xl i capim de pasto 
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X
O,13 
3 i 

U, 
I 
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2 27 O 73 O 12 -O 87 (XXXV I) = = X 3i li. 1 i 2 j I 

3i = casca de cacau 
no 2: 

Y. 
8,76 x-O,99 2 XO,028 xO,6 19 (XXXVII) I 

3i 1 i lJ, 
= 2i I 

2i 
X
2i 

X2i = capim de corte 

F 
Y. 

xO,008 x-O,973 XO,6 19 e I 8,76 (XX~VIII) )C 3i :::;; u. X3i 2. 3. 1. I 
I I I 

X3i = casca de cacau 

PFMe Y. 8,76 xO,OO8 x~ i o=~ x-O,381 u. (XXXIX) x 1 i I 
2i 1 i I 

Xl i 
X 1 i = peso i n i c i a 1 

2. Produto Físico ~farginal do Fator Xi (PFMaxi) 

PFMa 3Yi E PFMe (E = = xi 3X. x i xi x. = elasticidade parcial de 
I I 

produção) . 

Experimento 1: 

PFMa 
= 23,63 X-O,27 XO.,12 XO,13 ui ( XL) xl i 1 i 2 i 3 i 

Xl i = capim de pasto 

PFMa 3,88 XO,73 X-O,88 XO,13 x2i 1 i 2 i 3 i 
U. 

I 

X2i capim de corte 
(XL I) 

PFMa 4,21 XO,73 XO,12 X-O,87 x
3i 

:::;; u. 1 i 2 i 3 i I (XL I I) 

X
3i = capim de certe 

Experimento 2: 

PFMa 0,070 x-O,992 xO,028 xO, 61 9 (XL I I I) x 2i 2i 3i 1 i u. 
I 

X2 i capim de corte 
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ar. 

= . c i 

nota ão ntr d 1 mod -
é pe illi ·ial. 

IH" io lllarginal tem muita utilização. Se se 
d apena um dos fatores, há que se fazer uso 

. i. é. lnanter onstantes os demais fatores ou pro
p rp ndiculares ao ' eixos dimensionais nos postos que 

j t Jll laterial e l' todo, a ra~ão entre PFMax e a PFMex define a 
ad de produção (Ex)" que, na função Cobb-Douglas, para cada fator, 

ti' ,fi 'iente de regressão. 

tÍtul de exemplo, tome-se o fator Xli (capim de pasto) do primeiro 

- 0,27 xO, 12 XO,13 PF A Xl i = xl i = 23 , 63 2i 3i 
PFMe X O ~ 27 

= 0,73 (XLVI) 
x 1 i 32,37 XO, 12 XO, 13 

1 i 2 i 3i 

fato, o coeficiente de regressão obtido no modelo escolhido do Expe
. Esta elasticidade indica que a produção aumenta em termos relativos 

- quando o fator Xli, capim de pasto consumido, aumenta de uma unidade 
Iva. 

quantas 
Experimento 1: 
til a ariável Xli (capim de pasto) a função isoquanta seria 

Xl i = 
ap im de pa s to) [ 

Yo 

32,37 X~i 12 

O , arrumando dou t ro modo,: 

X
O,13 
3 i ]

100/73 

100/73 
Yo 

Xl i = 100/73 
32,37 

60 

( XLVII ) 

X
- O,164 X- O,1 78 
2 i 3 i 



at r ~ ÍI 

, L li nl função de 2i 
. r estendido para mais 

uanta obteníveis do Experimento 1 são: 

( 

o J , 

e 

x2i = 
im de co r te) [32,37 

com outra disposi ção: 

X2i = 

X
3i = 

(casca de 

y100/12 
O 
100/12-

32,37 

cacau) [ 32,37 

y100/13 
O 

100/13 
32,37 

Experimen~o 2: 

Yo 

1 
100/1 2 

XO,73 XO,13 
1 i 3 i 

X-6 ,08 
1 i 

X -1 ,08 
3i 

~ 

yO ]1 00/1 3 
XO,73 XO,12 

1 i 2 i· 

X-5.615 X-O,923 
1 i 2 i 

-as isoquantas para o segundo experimento sao: 

X2i 
(capim de 

ou 

= 
8,76 

cor te) [ 
yl000/8 

O 
1000/8 

8,76 

Yo 

1 
1000/8 

xO,028 XO, 61 9 
3 i 1 i 

X-3,5 X-77 ,375 
3 i 1 i ' 

X3i = 

(casca de cacau) [ 8 76 XO,008 XO,619 
, 2 i 1 i 

]1 000/28 

61 

(XLVIII) 

ou 

(XL I X) 

(L) 

ou 



3i 

000/619 
O 
1Qoo/619 

76 

ou 

X- O, 013 X- O,045 
2 i 3i 

L lI) (Lll) são formas gerais das funções isoquantas de . 
em rela ão ao outros dois, as três primeiras para a função 
trê últinlas para o Experimento 2. 

I ' 8 funções pode ser desdohrada em duas outras pela fix LlÇão de 
a ariá ei e plicativas (q ue passa a ser constante, a modificar o coeficien

. a a duas variáveis ou fatores na lei de fornlação da isoproduto). 

í uI de exemplo, no Anexo C estão especificadas as funções de isoprodu
ligalll os fatores casca de cacau (X3J e capim de corte (X2j), para alnbos 
rinlentos. 

n rme se vê detalhadamente no Anexo C, para o Experimento 1, a isopro
O destes dois fatores, com o terceiro fator de função de produção (X li = ca

= 

pa to) fixado no valor médio do consumo observado para todos os ani
li :z: 19,04 kg) é: 

y 10·0/13 
O x-0,923 

100/13 5,615 2i (L I I I) 

32,37 . 19,04 \ 

, obtenível de (XLIX) pela promoção de corte referido. 

inda para o Experimento 1, eliminada uma dimensão no hiperespaço pro~ 
ti o pela fixaçãQ de uma variável (Xli = capim de pasto) ficou-se com um es

de produção tridimensional: Peso Final Vivo de um animal (kg/animal) em 
n ão de seu consumo médio diário (kg/ animal/ dia) de capim de corte (X2Ü e 

a a de cacau (X3i). Foi para a superfície de produção neste espaço R 3 que se 
teve a função de isoproduto expressa em (LnI). Ê claro que podem ser de

. nidas uma infinidade de isoprodutos a partir desta família, fazendo variar o 
(o peso final vivo do animal). No Anexo C está obtido um mapa de isoquan-
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-o 
2 i 

-1 O -O 923 
= O 000 38 X2i 3i 

(LV) 

=200 kg X-O,9 23 O 0,07910 = 2i 3i 
. (LV I) 

=300 kg X- 0,923 O 1 ,789 X
3í 

_. 
2 i 

(LV I I) 

YO=400 kg X- 0,9 23 
X3i = 16,35678 2 i . 

(LVI I I) 

Y
O
=500 kg X- 0,923 

X
3i 

= 91,01851 2 i 
~ 

(L I X) 

Y =600 kg X- O,9 23 O = 369,99162 X3i 2i 
( LX) 

Dessas sete funções, apresenta-se na Figura 5 apenas três, compondo um mapa 
de produção: aquelas dos níveis produtivos YO = 300 kg (LVII), Y O = 400 kg 
(LVIII) e YO === 500 kg (LIX). Tal escolha decorre apenas de questões técnicas 
de desenho. É possível imaginar o mapa como sendo formado do infinito nÚIne
ro de isoprodutos. É só fazer YO variar contínua e infinitamente para obtê-lo . . 

O Anexo C também detalha a obtenção de isoprodutos para o Experimento 2, 
para os mesmos dois fatores. 

A equação geral para o Experimento 2 é: 

ylOOO/28 
O 

1000/28 
8,76 

22,107 
363 

X
-O,286 

. 2 i (LX I) 

fixada a 3.a variável, Xli = peso inicial dos animais no valor médio do plante] do 
experimento (Xli :s: 363 kg). 

Estão também especificadas curvas particulares de isoproduto neste espaço de 
produção casca de cacau X capim de corte para alguns valores de produção prefi
xados a exemplo do observado para o Experimento 1, de acordo com os valores 
realmente observ.ados nos ~ perimentos. 
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15 

10 

5 

Yo ; 400kg . 0,923 

X3 i ;:: 16,35678 X2 i 

O 
5 10 

Yo ; 500 kg - 0,923 

X 3 i ;:: 91,01851 X
2

i 

Yo = 500 kg de peso 
final/an imal 

--------- Yo = 400 kg p. f./a 

Yo = 300 kg p.f./a 

15 

X2 i capim de corte (kg/ animal / 

Fig. 5 - Funções de Isoproduto selecionadas para os fatores casca de cacau e 
capim de corte - Experimento 1 (Xli fixado em seu valor médio). 
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= 00 kg 
O 
3· 

0=50 0 kg 

3 i 

= 6551 
-9 

O 

0,016 X;~,286 

- 0,286 
2 i 

= 475,908 X- 0,286 
2 i 

= 1375838,055 

925649000,8 

X
-O,286 
2i 

X
- 0 ,286 
2i 

( LX I I ) 

(LX I I I) 

(LXIV) 

(LXV) 

(LXV I) 

Como antes se pode observar no Anexo C, nas tentativas de plotar os isopro
dutos para o Experimento 2, há uma diferença de escala muito grande entre os 
dois fatores, em cada isoquanta particular. Por isto a representação gráfica difícil 
e em alguns casos impossibilitada mesmo. Este ainda é o motivo PJ rque a Figura 
6 mostra apenas uma das isoprodutos, a de nível de produção igual a 400 kg de 
peso final de bovino. 

Coerentemente, a função Cobb-Douglas do Experimento 1, que teve ajusta
mento melhor do que a do Experimento 2, conforme indicado pelas estatísticas 
que acompanham a regressão, teve também suas funções de isoprodutos mais rea
listas que as das outras. 

A esta altura já se percebe que as considerações econômicas decorrentes do 
Experimento 1 deverão ser mais consistentes que as do Experimento 2. Uma 
hipótese de trabalho é que foi correta a utilização das unidades de medida no Ex
perimento 1 e não o foi a do outro ensaio. Em outras palavras que o peso final 
do animal após o processo de acabamento se explica melhor pelos seus consumos 
diários de ingredientes de ração do que pelo consumo total desses mesmos ingre
dientes durante todo o processo de engorda. 

Das formas analíticas das funções de isoproduto e de suas representações geo
nlérncas (Figuras 5 e 6), fica visível que elas são portadoras das propriedades 
rela(~ ionadas no item" 5. Isoquanta" do capítulo Material e Método. 

4. Taxa Marginal de Substituição de Xi por Xj (~a S T xi Xj) 
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~ 

,_ ..... "ro .. ·1 .... • ão capim de pasto XIV por capim de corte X2i) 

PF a XLi 3,88 XO,73 XO,88 XO,13 u, 
I i 2i 3 i I 

1 • 2 i 
PFMa X 1 i 23,63 

X- O,2 7 XO,12 XO,13 ui 
1 i 2i 3 i 

0 ,16 XO,73 -(-0,27) -o 88-0 12 0,13- 0 ,13 x' , 
X3 i 1 i Z i 

in n e 

a ST = 0,16 Xl', 
xI i x 2 i 

(L XV I I ) 

a fun ão de produção eleita foi a Cobb-Douglas, a referida reJação técnica 

tam ' m pode ser obtida usando-se a expressão (XIV). 

a S T = (b 2 X 1 'I) (b I X 2 i ) - I, i s t o é, 
xl i Xz i 

T a ST l' x 2 · x I I 

-I 
(0,12 Xli) (0,73 X2i ) 

-1 
0,16 Xli X2i ' 

u é a mesma função (LXVII), da qual se infere que a taxa marginal de substi
li ão técnica entre dois fatores é função da quantidade usada dos dois fatores. 
la ela independe da produção, conforme aliás caracterizado pelas propriedades 
a função de produção Cobb-Douglas. 

ii) substituição de capim de pasto (Xli) por casca de cacau (X3V 

iii) substituição de capim de corte (X2i> por casca de cacau (X3V 

(LXIX) 

(iv) substituição de capim de corte (X2i) por capim de pasto (Xli) 
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100 300 500 700 900 1.100 

X2i capim de corte( kganimall67dias) 

1.300 1.500 

Yo=400kC)de 
peso finot 
por animal 

1100 

Fig. 6 ,- Função de Isoproduto plotada com eixos em escalas diferenciadas 
para os fatores casca de cacau e capim de corte - Experimento 2. 
( Xli fixado em seu valor médio). 
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cacau 3i P r capim de vasto X 1 i) 

3 1 i 
) -1 

(0,13 Xli ( XX I ) 

ub tituição de casca de cacau (X3i) por capim de corte (X2V 

(LXX I I ) 

perimento 2: 

ubstituição de capim de corte (X2i) por casca de cacau (X3i) 

ü substituição de casca de cacau (X2i) por peso inicial (Xli) 
-1 - 1 

a S T = (0,619 X2 ,) (0,008 Xl') == 77,38 X2 , Xl" (LXXIV) 
x2 i Xl i ' , I 

ili) substituição de casca de cacau (X3i) por capim de corte (X2i) 

-1 -1 
TMa ST = (0,008 X

3
,) (0,028 X

2
,,) = 0,29 X

3
" X2 " 

x
3i

x
2i 

I 
(LXXV) 

iv) substituição de casca de cacau (X3i) por peso inicial (Xli) 

-1 -1 
TMa S T == (0,619 X

3
,) (0,028 Xl") == 22,11 X

3
" Xl', (LXXVI) 

x3i x l i ' 

v) substituição de peso inicial (XIV por capim de corte (X 2i> 

- °1 -1 
TMaST == (0,008 Xl') (0,619 X

2
,,) = 0,013 Xl', X2i (LXXVII) 

Xl jX 2 j , 
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02 0 ,6 19 
- I 

3i ) = O O 5 ;: LXXVIII) = 
i 3 i 1 i I i 

fixada ulna razão de insumos ou fatore está d terminada a 
. , 

I Ja 
nar inal uh titui ão técnica entre os dois fatores, independentemente 

I d pr du --ão ou da isoquanta. Pode-se afirmar que, para esta função, da-
li r e d finido de produção (no sentido de que uma razão de in&umos 

'in determina o processo), sua TMa S T entre os dois fatores será.., mesma 
ualquer que seja a escala de produção. 

Para constatação, apenas, fixando-se os consumos de capim de corte (X2j) em 
8 kg! animal! dia e de casca de cacau (X3j) em 15 kg/ animal/ dia (esses valores es

tão entre os observados no Experimento 1, confonne Quadro 1), pode-se afirmar 
que nas condições de tal experimento é possível substituir capim de corte por 

-' a ca de cacau, segundo a função definida em (LXIX): 

-1 -1 
= 1,08 X2i X

3i 
= 1,08 x 18 x 15 1,296 

isto é, supondo que os fatores sejam substituíveis, é de se esperar que o nível de 
produção de boi vivo seja mantido, quando se substitui na razão diária do animal 
(uma cabeça) 1,296 kgl animal! dia de capim de corte por 1,000 kg/ animal! dia de 
casca. Ou seja, é possível, sem prejuízo em ganho de peso, nestas condições e 
com tudo o mais constante, diminuir em quase 1,3 kg a dotação diária dos ani
mais em capim de corte, desde que se lhes aumente a dotação de casca de cacau 
em apenas um quilograma. 

Esta é uma constatação técnica. Uma avaliação econômica) tomaria em conta 
a variável preço. 

Procedimento similar pode ser feito para outras combinações de fatores, bem 
COlno para outros níveis de consumo dos fatores escolhidos, de modo a definir 
eJTI cada processo como proceder substituições sem perdas na produção física. 

Nesses níveis de uso de fatores - em outras palavras, neste mesmo processo 
de produção -, independentemente da isoquanta ou da quantidade produzida, a 
slJhstiluição inversa, de casca de cacau (X3V por capim de corte (X2i), se dá con
fOfrne (1 ,XXll): 

0,92 - 1 
0,92 x 15 x 18 
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... in, r-

. ,~ . 
falI1 ti a t d ptlra arlav 1 

rÍc xperimental e não ao onsum diário de ingre-

1 P rim nto 2, fixando o consumo por auimal e pelo período 
7 dia) para os ingredientes X 2i (capim de corte) em 1.500 

d 'a u)em 1.200 kg, por exemplo, podem-se chegar à seguintes 
JI; tituit;3ü entre e s s dois fatores e segundo as expressões (LXXlll) e 

i -ao ue capim de corte por casca de cacau 

= 3,50 X2i x;: = 3,50 x 1.500 x 1.200- 1 
4,375 

2i 3i 

b lilui '~o de casca de cacau por capitn de corte 

s -1 
0,29 x 1.200 x 1.500 ;; 0,232 

i nl arnbos os experinlentos, conforrne se pode ver inclusive pelas equavões e 

, i· H das isoquantas (Figuras 5 e 6), as curvas de isoproduto são diferenciáveis 
I 1 todo ' os seus pontos. Portan to as funções de produção pressupõem infinitos 

ssos de produção e os fatores são continuante substituÍveis. 

- Elasticidade de Substituição Técnica (EST) 

~ ( nfonne expreSHO ern Material e Método, a função Cobb-DougJas é urn caHO 
(' iaJ da fu nção CES, conl EST entre os fatores não Ó onstantes mas tam

I ' JU igual ao particular valor UJlI • 

. )sóclinas 

:OJlIO JtJ visto ern (X V ll) a ex pressão de unIa isóclina geral de uma função 
d produção CobL-l)ouglaH é: 

b. 
= K .. (-b-

I
- ) x. 

I J j J 

Jldo K ij unla const.ante dada para a TMa S T xi xj. A etimologia caracteriza 
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at r 
ja fixad 

p a -ar e m trar a fuo -ã 
alor da in -lina ão da isoquanta que 

, d taque-se que o procedhnento de fixar uma inclinação 
a i uanta equivale a determinar o nível de emprego dos dois fatores variáveis, 
·1 I n s no caso da Cobb-Douglas. 

título ilustrativo apresentam-se isóclinas selecionadas para cada cxperimen
t e para algumas duplas· de fatores: 

Experimento 1: 

a) isóclina de espaço capim de corte (X2i) - casca de cacau (X3D, fixando seus 
valores em X2i :It 18 kg/ animal/ dia e X3i = 15 kg/ animal! dia. 

Nestas condições, conforme já visto, a substituição se procede segundo a taxa 
de 1,296. E este é o fator fixado Kij. Assim a isóclina específica seria: 

ou 

( O, 1 2 
O, 1 3 

(LXXIX) 

b) isóelina no espaço casca de cacau (X3j) - capim de corte (X2J, com X3i = 
15 kg/ animal! dia e X 2i = 18 kg/ animal/ dia 

ou 

(LXXX) 

Experimento 2: 

a) lsóclina no espaço capim de corte (X2J - casca de cacau (X3V, fixados valo

res em X2i = 1.500 kglanimal/67 dias e X3i = 1.200 kg/animal/67 dias 

X
2i 

= 4,375 

1,25 X3 i 
(LXXX I) 
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. I c stos 

2 i 

( LXXXII ) 

ume ou de Fronteira 

da un ao de produção Cobb-Douglas~ as linhas de fronteiras se con
próprio e· os coordenados. 

(LXXXIII) 

(LXXXIV) 

onforme visto em Material e Método, as restrições orçamentárias enfrentadas 
lua firma - inclusive pelas especializadas na produção de bovinos de corte 

. ão expressas pela função de isocusto ou linha de orçamento. Sua expressão 
nalíti a é, segundo (XX): Xi = Co - C - Pj . Xj' onde Co é o orçarnento 

Pj Pi 

a firma ou os seus custos totais, C é o valor dos custos fixos (ou dos cust s dos 
atores fixos, não variáveis, ou seja os outros fatores que não Xi e Xj); Pi e Pj, os 
reços a que são comprados, respectivamente, os fatores Xi e Xj- AssÍln, fixados 
· , C, Pi e Pj têm-se definido a função de isocusto, que é uma reta cujo coefi
i nte linear é a razão entre QS custos variáveis ou custos dos fatores variáveis Xi 

j (CO - C) e o preço do falor Xi. Noutras palavras, o coeficiente linear é defi
nido pelos CU8~OS variáveis expressos ou padronizados em termos de Pi (preço de 
L j). Por outro lado, o coeficiente angular é a razão dos preços dos insumos, com 
inal negativo, o que assegura a inclinação negativa da isocusto. Ê evidente que, 

mudando-se as posições relativas dos dois fatores em (XX), mudam-se correspon
ntemente as posições dos dois parâmetros Pi e Pj. 

Pode-se tambérn determinar a isocusto em uma situação concreta desde que 
conheça apenas os preços dos insumos variáveis, Pi e Pj e as suas quantidades 

utilizadas. De fato, com essas variáveis se calculam os custos variáveis (CO - C) e 
, poosível expressar a função (XX). 

Mas isto foge ao problema de otimização que é justalll ente definir e sas quan
tidades ótimas. 

72 



)tinliza ·ã 

m una I r du \>a para sta r triçã rçam ntária qu 
aqu )a i oquanta qu tang n ia a dada iso lU to. 

Poder-se-ia calcular algumas isocustos para ambos OH experimentos. Pr f r - ' 

udo, adiar este procedimento para a secção seguinte, onde se tratará de 
quilíbrio da firrna" e seu " caminho de ex pansão". 

. Otimização Econômica da Produção de Carne ou Equilíbrio da Firma 

U In agente econôrnico está em equilíbrio quando não lhe convém proceder 
Jlludanças, pois elas resultariam certamente em perdas. 

Do ponto de vista da enlpresa, interessa-lhe uma posição de equilíbrio errl que 
os seus rendimentos econômicos (a sua rentabilidade) sejam maximizadas ou, va
lendo-se da expressão dual , em que seus custos sejam minimizados. Este é o sen
tido da otiInização aqui expressa. 

Os rnanuais de economia da produção falam de um procedimento gráfico e 
outro analítico para otimização do processo de produção da firma. Eles foram 
cornentados no capítulo Material e Método. 

A seguir procede-se segundo o método gráfico/geométrico, sufivIetendo-se 
seu s resultados a um teste de natureza algébrica. 

O processo de otimização algébrica referido nos manuais é tarrlbérn enlprega
do para uma maximização de lucros sem restrições. Como será visto, entretanto, 
(~)e não consegue resultados coerentes, devido a características próprias da fun
ção do tipo CoLh-Douglas. A execução do método geométrico parte de duas res
trit;ões. A primeira, de caráter controlável, compõe o plano de trabalho do em
preendimento e é o seu tamanho ou o nível de produção ao fim do processo; a 

segunda é a razão entre os preços dos insumos variáveis, que no caso do nlerca
do em competi~ão perfeita, foge ao contI'ole da firma. 

Assirn, é factível huscar a conlhinação ótima dos recursos variáveis para um 
predefinido produto tOlal, desd e que a razão de preços dos insunlos não seja 
nllJil () pequena (próxima de Z('ro ; ou Uln dos insurnos seja muito baralo ou , llO 

lünüc, livre) ou exeeH:::;jv d lJl( ~ Jlt e grande. As raz()(-~ ~ ::;crao apresentadas. 
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In nho da firrlla. I ( Jnap d i qu nta já ~ ut riOl'ln nte apr -
'lao I I a la . a ' curvas de isoproduto para os trê~ 

: 300, 00 50( kg de peso vivo final} ar animal. 
razão dos preços do insunlOS igual à unidade , isto é os preços 

'as 'à de acau e de ~ ap 'Tn de co t são ig 'ib, para fins de pro~ 

a.penas. 

t o dad as i oquantà8, a tarefa é otimizar o uso de fatores variáveis nes-
1 nhos de produto, buscar a cOlnhinação de fatores de menor (" sto que 

J IH pr duzir tanto. E iBto é feilo procurando a isocusto para aquela razã de 
dada que tangencie cada isoprodulo. No exemplo a razão de pJ ço s foi 

lo a inclinação da isocusto fica determinada em menos urn, fonnando 
I ) ' ,om os eixos coordenados de 45° (are. tak = 45°) . 

~ IH já visto, duas são as grandez3B que rnodificam as isocustos: a razão dos 

do inSUlllOS que, cOln o sinal trocado dá a inclinação da reta :) ° dispên
m os recursos variáveis expresBos em unidade de um dos preçOB que dá seu 

i'i nte linear ou o ponto en1 que eoria o eixo da ordenada. 

O presente caso fixado o coeficiente angular, têm-se uma famnia de isocu 
t paralelas. Aquelas isocustos que tangenciam as isoprodutos dadas, determinam 

mbinação ótima de reCUr80b variáveis para o nível de produção: a coordena

a dos pontos de tangência são O~ valores procurados. 

lugar geornétrico dos ponlo~ ótimos nos diferente níveis de produção se 
onstitui no chanlado camilJho de expansão da firma. Ê por ele que, para uma 

ada razão dos preços dos insulIloB, a firma deve crescer e se expandir, dos níveis 
luai baixo~ para as maiores isoprodutos, otimizando seu processo produtivo: 

btendo a máxirna produção para um dado orçamento variável ou realizando o 
Inenor custo para uma dada produção. Como se vê, o nome da entidade é expres
ivo e adequado. Na Col)b-Douglas, conlO dito, o caminho de expansão é uma 
rni-reta (Figura 7). Sua equação é, confQrJne (XXV), X3i == 1,083 X2i· 

o proceditnento pode ser seguido para cada dupla de fatores. 

Não se dá tratamento sirnilar ao Experimento 2 pelo fato de suas representa
'ões gráficas exigirem espa(;o tnuito grande, fugindo aos padrões oeste traLaJho. 

lJlna desvantagcIIl deste H.él'odo é a inlprecisão tí pi<;a da execução do dese-
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20 

15 

10,8 

10 

1,4 - - - / 

1.3 le} 4.1 5 10 

n 
// Cominho de expansõo 

Yo 500kQ d e peso 
vivo final por 
animol 

~------- Yo - 400 kg 

Yo -300k 

15 
X2i Capim de corte (kQ/animal/dia) 

Fig. 7 - Equillbrio da Firma - caminho de expansão da Empresa , obtido a 
partir de 3 nz'veis de produção (isoquantas), para os fatores casca de 
cacau e capim de corte - Experimento 1 (Xli fixado em seu valor 
médio); (Preços dos insumos iguais ou razão de preços dos insumos 
igual a um ). 
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nt 

d' ) finida " R . ta d finir a a is u 

tilizad 
já 'ta aI 

foram: 

do insumos - onsiderados iguais os preços de capim d orte e casca 
t n o pr o do capim, obtido enl Ferreira et aI (1982) e vigente 

r O,21/kg). A seguir inflacionou -sc este preço para In eda de 
Índie G ral de Preços - Disponibilidade Int rna - co1. 2 - da 

ta data por ser ornais recent alor disponível. ,Assim, ern 
preços iguais dos insunl08 variáveis ficaram em Cr$ 0,67/kg. 

i pêndio variáveis (CO - C) - Já corn os preços dos insumos obtidos como 
m suas quantidades otirnizantes obtida graficamente, os cu tos ariá

. n guem por multiplicação. O Quadro 3 registra os valores do paranl -
quantidades e os valores se referem aos utilizados por dia). 

8sim, para a verifica 'ão analítica do processo gráfico de otimização, mon
arn- e, para o exemplo, os três sistemas de equações abaixo - um para cada 

nível de produção considerado - envolvendo, cada sistema, uma equação de iso
roduto e outra de isocusto. 

A solução de cada sistema dá 08 valores otinli:lante dos inbumo . 

X 1 7 8 9 x-o , 9 23 
3 i =, 2 i 

X3i = 2,701 - X2i (LXXXV) 

que é o sistema para Yo :: 300 kg de peso vivo por anima] ao fim do período 
de engorda. 

16,35678 x;~,923 (LXXXV I) 

X3i = 8,612 - X2i para Yo = 400 kg/animal/período 

X
3i 

= 91,01851 X-O,9 23 (LXXXVII) 2 

X3 i 
;:; 20,806 -,X 2 pa ra Y

O 
= 500 kg/anima1/período 
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Quadro 3 - Obtenção dos custos variáveis 

Insumos 

x2 . 
I 

x3. 
I 

total 
(Co - c) 

Nível de 
Produção 

YO=300 kg 

Quant. 
(kg) 

Preço Valor 
(Cr$ Nov/82) 

1,3. 0,67 0,87 

1,4 ' 0,67 0,94 

1 , 81 

) 

Quant. 
(kg) 

'4, 1 

4,5 

y =4,00 kg 
O 

Preç,o Va lor 
(Cr$ Nov/82) 

0,67 ' 2,75 

0,67 3,02 

5,77 

Quant. 
(kg) 

YO =500 k 

(C r$ 

10,0 0,67 

10,8 0,67 

6 ,.70 

7 

1 3 , 



S luções 9 ráfi c.as 
Soluções analíticas 

ant eriores 

X3i 
'::: 1,4 X3i 

1,4 

X2i 
::::: 1 ,4 X2i 1,3 

X3i 
~ 3,9 X

3i 
4,5 

X2 i 
~ 4,7 X

2i 
4, 1 

l VII) X3i 
~ 10,9 X3i 

10,8 

X2i 
~ 9,9 X2i 10, O 

)1 mo tra, aproximadamente, a confirmação dos resultados do método grá-
C' • 

.Intão é agora possível traçar a norma de otirnização: oara otimizar o processo 
produção de carne, nas condições do Experimento 1, tomando como fatores 

ariá is os ingredien tes casca de cacau e capim de corte - mantidos os demais 
n tantes - e sendo a razão de preços desses insuTnos variáveis iguais a um, se se 

r tend e produzir ao final do processo: 

• 300 kg de peso vivo/ an~mal, os aninlais devem ser arraçoados com 1,4 kgl ani
n alI dia de casca de cacau e com 1,3 kgI anunal! dia de capim de corte; 

• 400 kg de peso vivo/animal, devem-se ministrá-los 3,9 kg/ animal/ dia de 
'aoca de cacau e 4,7 kg/ animal! dia de capim de corte; 

• 500 kg de peso vivo/animal, deveIn ser oferecidos 10,9 kglanimal!dia de 
a ca de <.:acau e 9,9 kg/ animal! dia de capirll de corte. 

Valores intermediários de peso final dependem da repetição do processo 
ara jl:ioqu(:tntas a serem interpoladas. 

Vatores extrapolados devem ser tratados com o necessário bom senso. 

Naturalrnente que esses valores são válidos para o nível de utilização da 
v ariáv el X li (capim de pasto) no valor médio fixado pelo corte procedido, i. é, 

li == 19,04 kgl animal! dia (vide o item "3. isoquantas do capítulo 111. Resul
tados e Discussão "). Para outros valores de Xli, novas isoprodutos seriam ob-
tidas. . 

Também se chamou atenção para o fato de que a amplitude de variação 
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gla ang n ia r 
anão) então a olução no mundo real m nd uln 

a parti ulare alternativos seria usar o máximo p ível do fator 
e q lantidade finita determinada do fator de preço normal no egu n
no primeiro caso, havendo um fator de preço exageradament alto, 

- a olu ã r aI seria usar o mínimo possível (um infinitésimo) d( fator s -
r aro e a correspondente quantidade do insumo de preço convencional. Já 

ponl de vista geométrico-analítico este problema seria de solução impos
ível, pois, num e noutro caso, implicaria no uso de quantidades infinitas de um 

- o fatores e nula do outro. 

O enfoque algébrico implicaria em solucionar o sistema de equações simul
tâneas: 

PFMa 
x 2 i 

PFMa ' 
x 3 i . 

p 
x

3
, 

. I 

p 
y 

para o dado valor constante de Xli, onde P Xji seria o preço de cada insumo e 

Py o preço do produto. 

Fixando valores para transformar variáveis em parâmetros e permitir a so
lução do sistema, tomam-se Xli = 19,04 19l animal! dia, confonne o corte pro
cedido; os preços dos serivços dos insumos são ainda Cr$ 0,67/kg em moeda 
de nov./82, segundo o já explicado; o preço da carne é o de nov./82, segundo o 
acompanhamento da DISES/CEPEC, que vale Cr$ 144,81/kg de boi em pé. 

Com tais parâmetros chega-se ao sistema 

-- o 88 
X2 i' 

X
O,12 
2i 

XO,13 
3 i 

X
-O,87 
3 i 

144,81 

14 lf ,81 

0,67 
0,73 

x 3,88 x 19,04 

0,67 
0,73 

x 4,21 x 19,04 



· . I mal In UHl L . 

" 
111 nle da ontrovér ia a respeito dos retornos a escala na agri-

id" n ia de que, no caso do Experimento 1, a função apresentaria 
d r entes de escala. Tanto assim é que o somatório dos (3 (coefi-

r r '-0) foi menor que um. Por outro lado, confirmando esta cons
a de i oquantas da Figura 5 mostra que a distância entre cada iso

a on eqüente~ no sentido crescente sobre Q caminho de expansão, 
maior. E isto apesar de ser constante a diferença de produção entre 

1 urvas vizinhas. Evidente que isto implica em que, sucessivamente se 
.I m mais insumos para conseguir o mesmo aumento de produção, ou seja, 

fato retornos decrescentes à escala. 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

presente trabalho conseguiu quantificar relevantes relações econômicas en
Ir in UInos prefixados e o produto da pecuária de corte, num contexto experi

ntaI. A irnportância do trabalho é enfatizada por ser a casca de cacau um dos 
ingr dientes a compor a dieta dos l!nunais. Este estudo compõe, por conseguinte, 
a ategoria daqueles que o CEPEC vem conduzindo para dar uma utilização eco

... mica à casca de cacau. 

casca é um resíduo do processo produtivo que tradicionalmente tem trazi
problemas e acarretado custos e ônus a atividade agrícola do cacau, por ser 

In lusive fonte de inóculo se simplesmente abandonada nas roças, nos conheci-
" .~, casqu eIros . 

Entre as utilizações econômicas preconizadas para o resíduo se acha a alimen
ta ão animal, que em termos experimentais vem se mostrando promissora. 

Apesar de a produção da casca de per si não apresentar custos, desde que é 
m resto de cu! tura, é comum entre os fazendeiros a afirmação de que o seu ma-

nuseio na fazenda apresenta algumas dificuldades, incidindo sobre a administra
ão custos de transporte da casca que, em alguns casos, inviabilizaria seu empre
o. O presente estudo proporcion~ instrumental para propor ionar d cisão nest 
entido: dado um nível de produção desejado é possível estabelecer a quantidade 

, tinIa de cada ingrediente considerado, desde que se tenha seu pr ço. Pru'a tanto 
basta proceder conforme o caso apresentado. 
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u ar 

a p r amar u re imento em 
para dadas ondiçõe de preço . Mais pre

qu pod ser aplicado aos diferentes casos 

ara chegar a tais resultados, foram desenvolvidas algumas das principais fun .. 
econômicas ligadas ao processo produtivo. 

ão se conhece estudo .prévio similar que possibilitasse comparações d resul-

ovas pesquisas devem ser conduzidas, principalmente para afastar a restrição 
já apresentada, qual seja, a de que as inferências econômicas são válidas para par

das condições produtivas do Experimento 1, i.e. para os casos de manejo dos 
atamentos C (quatorze horas de pastejo mais mistura de capim camerum e cas .. 

'a de cacau, numa razão de 67 :33) e D (idem, idem, 33 :67) e para um lapsO de 
apenas 80 dias, do período de crescimento ponderaI dos bovinos. 

Recornenda-se aplicar o método para a fase de acahamento dos animais, que 
parece ser mais homogênea. 
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Produção de carne utilizando casca de cacau 

Anexo A. Experimento I - Modelos Lineares - Variável Dependente: VI (Peso final) 

Coef icientes de Regressão, Teste t para os Coeficientes de Regressões e I .C. 0,01 

Variável N9 (3) (4) (5) (6) (?) (8) (9) (10) R2 
Depe ndente Mod e lo In tercepto Capim Pasto Capim Corte Ca sca Cacau Mi lho ,tréia Oummy I DUl1I1ly 2 Peso Inicial F R2 (A' t d) D.W. 

(kg) (kg) (kg) (kQ) l (kg) (I, O) (O, I) (kg) JUS a o 
X I X2 X

3 
X4 X

5 
O I O2 X

6 

VI (Peso final) (I) 88.43298 2. 55350 1.95926 3.09425 28 . 56146 0.55606 
(1.49803)NS (1.35076)NS 1.61993)NS (1.36 119)NS (3.72610,** 11. 39499 0.66269 0.Ó0454 2.627 
... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ... 0.0 ~ 0.41129 ** 

(2) 116.99443 2.55350 1.95926 3.09425 -28.56 146 0.55606 11 .39499 0.66269 0.604 54 2 . 627 
( 1.49803)NS (1.35076)NS (1.61993)NS (-1.36119)NS 0.726 10)** ** 
... 0.0 ... 0 . 0 + 0.0 + 0.0 ~ 0.4 11 29 

(3) 11 6.99445 2.55350 1. 95926 3.09425 -2.62151 - 6 .33087 0.55606 
( 1.47 198)NS (1.327271NS (1 . 59 176)NS (- 0.004071NS (_! .. 00498)NS (3.66129)** 9 . 16838 0.66269 0.59041 2.627 
~ o. O ... o. O ~ o. O ~ o. O o. O :t 0.4 1963 ** 

(4) 116 .994582 . 55349 1.95924 3 . 09423 -5 .8288 1 0.55606 
( 1.49802)NS ( 1.35075)NS (1 . 61992)NS (-1 .36 1 J8)NS i; (3.72610)** ,11.39497 0 .66269 0 . 60454 2 . 627 
... o. n ... r. :t ri ... r, " ! 0 . 4 I 129 ** 

(5) 125.5973 1 2.02076 0.89788 1.28518 0.58243 
(1.20108)NS (0.72390)NS (0.92373)NS (3.88128)** 13.39961 0.64114 0 . 59329 2.421 
~ 0.0 ... 0.0 + 0.0 ! 0.4 1267 

(6) 101. 9107 1 2.55350 1.95926 3.09425 -1.04796 _ 6.27221 15 .08376 0.556 06 
( 1.44545)NS (1.30335)-.1S ( 1.563071NS (-0.00478) NS (_ .00599) NS (0.00254)NS 0.59532)** 7.57794 0.66269 0.57524 2.627 
... 0.0 + 0 . 0 ~ 0.0 ~ 0.0 0.0 ~ 0.0 ~ 0 . 42857 ** 

(]) 116.99447 2.55350 1.95926 3 .09425 - 1.0 4796 -3 .27221 - 15 .08376 0.55606 
(1 .4 4545)NS (1.30335»lS (1. 563071NS (-0.00478)NS (.00599)NS (-0.00254)NS (3.59532)** 7.57794 0.66269 0.57524 2.627 
... 0.0 : 0.0 : 0.0 ... 0.0 0.0 ~ 0.0 : 0 .. 42857 ** 

(8) 190.86842 6 . 40076 4.13380 4. 44170 I 
(4.25440)** (3.73350)** (3.26350)** ' :: 8.83585 0 .46054 0.40877 1 .898 
+ 4.06818 ~ 2.99392 ~ 3.68021 ** 
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l~nlO I - Mode los Lineares - Variável Oependenl O: Y1 (C.nho d. peso) 
I 

Coeficiente de Regre ssão . T",I" I p/lr. o, Coe ficie ntes de Re:gressão e Intervalode Confiança 0.01 X ! 

N ~ 
(3) (~) (5) (6) (?) (8) (9) (10) 

R2 R2 
Intercepto Capim Pasto Capim COrl., CAtca COCIU Mi lho Uréia Oummy I Oummy 2 Peso Inic ial O. w. 

Mode lo (km) (k q) (kO) (kg) (kg) (I, O) (O, I) . (kg) 
(Aj us tado) 

XI X2 Xl x4 x5 DI 02 x6 

(9) 87 . 8~ 11 3 2. 52066 I. 93273 ).07552 28 . ~~259 -0.~3936 
(1 . ~8431)NS (1 .33747111' (I.~I~IG)NS (1·36060)NS (-2.95515)** 3.11810 0.3~96~ 0. 23751 2.658 
+ 0.0 ! o. O t 0.0 ! 0.0 ! 0.~097S 

(10) 116.28371 2.52066 I. 93'7) ).07552 -28.~~259 -0.~3936 
(1.~8~32)NS (1.'''''71"' 1I.616IIJ)NS (-1.36060)NS (-2 .95515)** 3.11810 0.3~96~ 0.23751 2.658 
+ o. O ! 0.0 '! 0.0 + 0.0 ! 0 . ~0975 * 

(11 ) 116 . 28372 2. 52066 I."''' ).07S5' -2. 56275 -69 . 06611 - 0 . ~3936 
(I . ~58~9) NS " .)1.'1'''\ (I.S880S)NS (-0.00399)NS (-0 .00505)NS (-2.90375)** 2. 50882 0 . 3~96~ 0. 21027 2.658 
+ 0.0 ~ 00 ! 0.0 + 0.0 ! 0.0 ! 0.~1808 * 

(12) 116.28385 2. 52065 1.9Hll ).075~O -5 . 80~55 -0.~3936 
(1 . 48~ 30)N S "A"·"'" (1.~16IS)NS (-1 .36060)NS (-2.95515)** 3.11810 0.3~96~ 0.23751 2.658 

:!: 0.0 : .0' : 0.0 ! 0.0 :!: 0 . ~0975 * 

(13) 124.85079 1. 9901 3 0.""~1I 1.27398 (-0.41311 
(1. 18735 )NS (O I()M.,II~ (O OI~14) NS (-2.76333)** 3.34004 0.30812 0. 21587 2.457 

:!' 0. 0 • O O • 0.0 + 0.411 12 * 

(I ~) 99.817~2 2. 52066 1 !JtU ~ :"07~S2 -0 .84497 -34.06899 16.46632 -0.43936 
(1.~3221 ) H ~ " "Om,,\ li. SS9~1t) NS (0.0038]) NS (-0 . 0056S)NS (O . 00279)NS (-2.85143)** 2.07361 0 . 3~96~ 0.18102 2.658 
! 0.0 O • : 0.0 + o. O + 0.0 + 0.0 ! 0.~2697 NS 

( 15) 116.2837~ 2.52066 l'Utl ,.ON2 -0 . 8~~97 -3~.06899 -16 . ~6632 -0.~3936 
(1 . ~ 32 2 1 )H\ (I nnu", (I.S594~) NS (-0.0038]) (-0.00565) (-0.00279)NS (-2.85143)** 2. 07361 0.34964 0. 18102 2.658 
! 0.0 • O • : 0.0 + o. O + 0. 0 ! 0.0 ! 0. 42697 NS 

( 16) 78.55553 -I. 11 6~6 ·1 'I'H .0.96492 1.57163 0.13201 0.0~802 2. 375 
(-0 .81 516)H~ 1.1 UU,I,,\ C·O.17871) NS NS 
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Anexo A. Experimento I - Modelos Quadrático e Raiz Quadrada. 

Coeficientes de Regressão, Teste t ~ Itos e Intervalos de Conf iança A 0,01 

(3) (4) (5) 

Variável N~ 
Capim Pasto 

Dependente Modelo + X
2 

Intercepto Capim Corte Casca Cacau I 
(kg) (kg) 

XI X2 

VI (Peso Final) ( In 14.44517 -9.87335 -0 . 07759 
Quadrát .i co 39.94180 (0.67260 )NS (-0 . 34407)NS (- 0. 16976)NS 

+ 0.0 + o. O + 0.0 

( 18) 306 .45908 13.40721 34 . 41706 
Raiz (0.39636)NS (2.98315)* 

Quadrada + O. O + O. O 

V2 (Ganho de ( 19! -45.60680 13.01653 -46.53217 -0.35806 
peso) Quadrático (0 . 43741)NS (- 1.17028)NS (-0.56538) 

+ 0. 0 + 0. 0 + o. O 

(20) 309 .65166 -10.76810 49.42224 
Raiz (-0.20145)NS (2.7 1082)NS 

Quadrada + 0. 0 + O. O 

Anexo A. Experimento 1 - Modelos Cobb-Douglas 

(6) 

X2 
2 

1. 28 
(1. 51 
+ 0.0 

! 

(7) (8) 

I' X2 
XI/ 2 

I 

0. 74 184 
(0. 60900)NS 

0. 0 

-51.08124 
(-0 . 14423)NS 

! 0.0 

1.57351 
0.9 3226) NS 
• 0. 0 

17.72180 
(0 . 03166)NS 
! O. O 

Coeficientes de Regressão, Teste t para os Di tos e Intervalo de (1A" .fI,.~A 0,0 1 

Intercepto (8) (9) (10) Var i áve I N~ (IInti-log . do 
Dependente Modelo intercepto da Ln XI Ln X2 I.n X3 LI! 111 ES i 

regressao Capim Pasto Capim Corte Casca Cacau 1 i near 
anamorfótica) (kg) . (kg) (kg) 

VI (Peso Fina l ) (21 ) 32.37349 0 . 72580 0. 12266 0.13032 0. 97878 14.95437 
(kg) (6 . 65994)** (5.04664)** (4.63660)** ** 

! 0. 40399 ! 0.09010 !0.10419 

(22) 4.02080 0. 26606 0.05338 0.05118 
(0 . 94158)NS (I. 17759) NS (0 . 98586)NS (1 .7j"~IIIS 1. 00 174 15.66333 
+ 0.0 + 0.0 + o. O . .... ** 

V2 (Gànho de Peso) (23) 4.478 19 0. 74188 0. 19766 0. 18403 
(kg) (1.51130)NS (1.80538)NS (1 . 45361)NS I . 123 57 1. 10990 

+ O. O + 0.0 + 0.0 NS 

(24) 86 .8984 I .39552 0. 29616 0.29655 -0 .'-
(0.8844nNS (1. IT010)NS (1 . 02298)NS ( -O .~m~IHS I . 09095 0.76880 
! 0. 0 ! 0.0 ! 0.0 ! 0.0 NS 

89 

(9) 

XI/ 2 
2 

-214.07874 
(-I.10862)NS 

+ 0.0 

-448 . 36645 
(1.46933)NS 
+ 0.0 

R2 R2 
Ajustado 

0.88204 0.82305 

0.92609 0.86697 

0.35689 0.03534 

0.38082 - 0.11452 

(10) 

(X I ·X//2 F R2 R2 
0.\01. Ajustado 

108 . 83746 0.99270 0.98358 1.642 
** 

31.64767 
(O .89260) NS 128.11328 0.99379 0.98604 1 .723 
+ 0.0 ** 

4.99730 0.86200 0.68951 2.347 
NS 

65.40705 
(1.16739)NS 4.44079 0.84735 0 .65654 2.247 
+ 0 . 0 NS 

0.\01. 

1. 655 

1.471 

1.532 

1.424 



nexo .. 

(Ganho de Peso) (4) 
(kg) 

-105,910 

Ferreira et ai. 

us Testes t e I nterval0 de Confiança A 0,01 

X2 X3 
Capim Casca de Cacau F R2 

(kq) (kg) 

0,02180 0,01817 21,66647** 0,72222 
(2,40964)* (2, 54207) * 

0,02202 0,01777 3,93388* 
(2,40444)* (2, 45737) * 

t e Intervalos de Confiança A 0,01 

X3 
I 

Ca sca 
(kqj 

- ~ 

X2 
3 

(Casca2\ 
(kg) I 

X2' X3 
(interação 

Capim Casca) 
(kg) 

0,3268 

F 

R2 
(R2 ajustado) 

0,68889 

0,23916 

R2 R2 

(R2 ajustado) 

0, 26355 
(1, 57955) NS 

-0,00004 
(-I,46886)NS 

-0,00009 1,56389NS 0,25372 0,09148 

- j 
O, 121 ~8 

(I , 10751) NS 
. ~ - '/ 

-0,00002 
(-1 ,12828) NS 

(-1,32926) NS 

-0,00004 1,33269NS 0,22464 0,05608 
(-O,78450)NS 
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1,594 

1,609 

D.W. 

2,790 
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Anexo B. Expe ri me nto 2 - Modelo Raiz Quadrada . 

Coeficientes de Reg ressão, seus Testes t e 11"",., los de Confiança A 0, 01 

X2 X
3 

IIi 1/2 X1I 2XI /2 
R2 

Var i ável N° ': X3 2 . 3 r R2 D.W. 
Dependente Modelo Intercepto Capim Casca Clt/llm- (Casca (inter3ç io (R2 ajustado) 

(kg) (kg) '1" I raiz Cap lm-ral l. 
--.•.•• -da) quadrada) Casca -ral l) 

YI (Peso Final) (5) 19,90195 -0 , 05720 -0,03475 11,,/,70 9,39133 -0,161 27 I ,80S" 0,28192 0,12582 2,816 
(kg) (-1,05264)NS (-0,78138)NS C. ,I, /882) NS (1,56919)NS (-1,581 58)NS 

Y2 (Ganho de Peso) (6) -74,10394 -0,02664 0,00810 '.lo'~9 2,01321 -0,04405 1.6716S 0.'.6136 0 ,10078 2,526 
(kg) (-0,74704)NS (0,27759)NS ".,t,)SIl) NS (0,51256)NS (-0 ,65829)NS 

bl b2 b
3 Anexo B. Experimento 2 - Mode lo Cobb-Douglas: Y = A XI ' X2 ' X
3

. 

Coeficientes de Regressão, seus Testes t e Interval o 
de Confiança a Nível de 0,01 

R2 Var i áve I N'? R2 
Dependente Modelo X2 X3 Xl 

f (Aj us tado) D.W. 

A Capim Casca Peso Inici al 
(kg) (kg) (kg) 

YI (Peso Final) (7) 278,826 0,02481 0,03745 0, 71.,6115 0, 07827 -0,03017 2,845 
(kg) (0,73969)NS (1,14916)NS 

Y2 (Ganho de Peso) (8) 14,3629 0,03588 0,18339 2, .nOON5 0,19347 0,09859 2,227 
(kg) (0,25879)NS (1,36155)NS 

YI (Peso Fina l ) (9) 8,75627 0,00764 0,02814 0,61860 
(kg) (o ,3804]) NS (I ,45325) NS (5,70089) ** 12,IC616** 0,69592 0,63891 1,854 

Y2 (Ganho de Peso) (10) 29574,3 0,07374 0,20391 -1 , 36382 2,1"9' 0, 34723 0,22483 1,893 
(kg) (0,56699)NS ( 1,62675)NS (-I,g4130 )N5 
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Anexo C - Especificação de um Mapa de Isoquanta nara 
cada Expt:!rimento 

1) Experimento 1: Casca de Cacau (X
3i

) X ·Capim de Cor
te (X 2 i ) 

forma geral da isoquanta: 

100/13 

YO X- 5 ,615 X- 0 ,923 
100/13 li 2i 

32,37 

"ce teris paribus": Xl. (Capim de pasto) -+- fixemo-lo 
no nível médio de con~umo verificando no experimen 
to (v i de Quad ro 2): -

2: 475,9 

n = 25 

'X1 i = 19,04 

ylOO/13 
19,04- 5 ,61 5 

X3 i 
O 

100/13 
32,37 

100/13 
YO 

X3( 100/13 5.615 
32,37 19,04 

fixando-se sete níveis de produção: 

a) Yo (Peso final) = 1000 kg 

b) YO 100 kg 

c) Yo 200 kg 

d) Yo 300 kg 

e) Yo 400 kg 

f) Yo 500 kg 

g) Y 600 kg 
· 0 

92 

X- 0 ,9 23 
2i 

x- 0 ,923 
2i 



Produção de carne utilizando casca de cacau 

1000 kg 

1000 kg 1000100/13 X- 0 ,923 

100/13 5,615 2i 
32,37 19,04 

7,692 
1000 

5,615 
. 19,04 

X- 0 ,9 23 
2 i 

YO=1000 kg 

X3 . 
ant . 10g [7,692 . 109101000] 

I f anl. 10g [7,692 . 10g 32,37 ] } {ant. 10g [5,615 

X- 0 ,923 
2 i {onde: 10g = 1 og 1 O 

1 , 191 242 O x 1 023 

(4,1306428 x 10 11 ) (15322509,28) 

X-0,9 23 
2i 

Y
O 

= 1000klj 

X3 . 
1 

1,1912420 x 1023 

6,3291813 x 10 18 

[

x y O ~ 1000 k9 - -~~-8:1~--~' 923 

3. ' 2. 
_ 1 _____ _ ___ ___ _ __ 1 . __ 

X- 0 ,923 
2i 

"ploLando" acurvade i soproduto para o níve l de produção: 

18 821,423 X- 0 ,923 

X2 X3 . 

X2 . X3 . 
i I 

Cap i m de corte (kg) Casca de Ca au(kg) 
I 1 

18821,423 10 2247,256 

2 9926,629 100 268,320 

O, I 157634,929 200 141,515 

I S, O 1545,68 300 97,335 

? I), U 1 185,227 1 000 32,037 

18821,/~23 . 

109 19,04] } 

Y
O 

= 1000 

ant. I q (0,923 - l oq X
2i

) 



b) 

Ferreira et 01. 

YO 
100 kg 

YO 
100 100100/13 

Y3. 100/13 5,bT5 
I 32,37 19,04 

YO 
;:;; 100 

Y3 . 
I 

Yo 100 
Y? 

.J • 
I 

100 

ant. 10g (7,692 

6,3291813 

2,4210290 x 10 15 

18 
6,3291813 x 10 

0,00038 X-O,923 
' 2 i 

"plotando" a isoquanta Y
O

= 100 

X2 . 
I 

Capim de Corte 
(kg) 

10 
100 

2 
1 

0,001 
0,010 

0,00038 X- O,9 23 
2. 

I 

X3. 
I 

Casca de Cacau 
(kg) 

0,00005 
0,00001 
0,00020 
0,00038 
0,223 
0,027 

10g 100) 
18 

x 10 

x-0,9 23 
2. 

I 

x- 0 ,9 23 
2. 

I 

-0,923 
X2 . 

I 

1 
0,00038 anl. 10g (0,923 . 10g X

2i
) 
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YO = 200 

YO=200 

X3 . 
I 

YO =200 I<.g 

X3 . 
I 

YO=200 kg 
x3 . 

I 

Y
O

=2 00 kg 
X3 . 

I 

IIp 1 oLando ll
: 

X2 . 
I 

Produção de carne utilizando casca de cacau 

kg 

kg 200100/13 

32,37100/13 . 19,045 ,615 . 

ant. 109 (7,692 lOCl 200) 
18 

6,3291813 x 10 

5,0063675 x 10 17 -o °2< X , j / 

18 2. 
I 

6,3291813 x 10 

0,07910 X-O,9 23 
2. 

I 

X3. 
I 

X-0,9 23 
2. 

I 

Capi m de Corte(kg) Cas ca de Cacau(kg) 

1 ° 0,009 
30 0,003 

.3 0,029 
0,1 0,662 
0, 01 5,548 
0,001 46,470 

YO=200 kg 
X3. 0,07910 

an t . 10g ( 0,923 . 10g X2 .) 
I 

I 

ri) Y ° = 3 ° O kg 

YO =300 kg 
X3 . 

I 

100/13 
300 

100/13 
32,37 

5,615 
. 1.9.04 

9S 

X-0,923 
2. 

I 



YO=300 kg 
X3. 

I 

YO=300 kg 
X3 . 

I 

Y
O
=300 kg 

X3. 
I 

Ferreira et ai. 

ant. 10g (7,692 . 10g 10 300) 

18 
6,3291813 x 10 

1,1324439 x 10 19 

6,3291813 x 10 18 

1,789 x;~,923 
I 

X-0,9 23 
2, 

I 

"plotando" a isoquanta YO = 300 kg 

X2 . 
I 

Capi m de Corte(kg) 

1 
2 

0,1 
15,0 
20,0 
10, O 
1,5 

X3. 
I 

Casca de Cacau(kg) 

1,789 
0,943 

14,983 
0,147 
0,113 
0,214 
1,230 

YO=300 kg 
X3. 

I 
1,789 ant. 10g (0,923 . 10g X

2
.) 

e) Y 0=400 1 9 

Y
O
=400 kg 

X3 . 
I 

YO=400 kg 

X3 . 
I 

YO=400 Y 
X3 . 

I 

I 

400100/13 

100/13 
32,37 

5,615 
19,04 

ant. 109 (7,692 . 10g. 400) 

6,3291813 x 10
18 

1,0352505 x 10
20 

6,3291813 x 10
18 

96 

X-0,9 23 
2. 

I 

X- 0 ,923 
2. 

I 

X-O,923 
2. 

I 



plotando: 

X2. 
I 

Produção de carne utilizando casca de cacau 

16,35678 X- O,923 
2. 

I 

X3. 
I 

Capim de Corte(kg) Casca de Cacau(kg) 

1 
2 

0,1 
15, O 
20, o. 
30,0 
5,0 

10, O 
3,0 

f) Y 0=500 kg 

YO=500 kg 
X3. 

I 

YO=500 kg 

YO=500 kg 
X3. 

I 

Yo=500 kg 
X3. 

I 

16,357 
8,627 

136,992 
1,343 
1,030 
0,,708 
3,703 
1,953 
5,934 

" . 

16',35678 ant . 10g (0,923 . 10g X2.) 
I 

500100/13 

32,37100/13 . 19,045 ,615 

ant. 10g (7 ,692 .1 og 500) 

6,3291813 x 10 18 

5,7607267 x 10 20 X- O,9 23 

10 18 2. 
6,3291813 x I 

91, 01851 x- 0,923 
2. 

I 

97 

-0,923 
X2 . 

I 

X-0,9 23 
2. 

I 
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plotando: 

X2 . 
I 

x3. 
I 

Capim de Corte(kg) Casca de Cacau(kg) 

1 
2 

0,1 
15, O 
20,0 
30,0 
10, O 
5,0 
4,0 
7,0 

YO=500 kg 
X3. 

I 

g} YO=600 

Y
O

=600 

X3 . 
I 

kg 

kg 

Y =600 kg 
X O 

3. 
I 

Y
O
=600 kg 

X3. 
I 

91; 019 
48,004 

762,307 
7,475 
5,732 
3,942 

10,862 
20,605 
25,318 
15,104 

91,01851 ant. 109 (0,923 . log X2 .) 
I 

600100/13 

32,37100/13 19,045 ,6 15 

ant. 10g (7,692 . 109 600) 
18 

6,3291813 x 10 

2,3417440 x 10
21 

6,3291813 x 10
18 

X- O,923 
2. 

I 

X- 0 ,923 
2. 

I 

X- 0 ,9 23 
2. 

I 

Y
O
=600 kg 

X3 . 369,99162 X-0,9 23 
2. 

I I 

plotando: 
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Capim de Corte(kg) Casca de Cacau(kg) 

1 
2 

0,1 
15, O 
20,0 
30,0 

YO=600 kg 

X3. 
I 

369,99162 

369,991 
195,138 

3098,788 
30,385 
23,299 
16,025 

ant. 109 (0,923 x log X2 .) 
I 

2) Experimento 2: Casca de Cacau (X 3i ) X Capi m de Corte 

(X 2 i) 

for ma geral da 

isoquanta: 

ylOOO/28 
O 
1000/28 

8,76 

X- 0 ,286 X- 22 ,107 
2. 1. 

I I 

Condição de eter1' paribus : fixar Xl. (Peso inicial) 
I 

no nível médio do plantel experimentado: 

~ 10529 

n :;:: 29 

Xl. 363,070 ~ 363 
I 

ylOOO/28 
X- 0',286 

X3. 
O f i xand o 1000/28 22,107 2. os 

I 
8,76 363 

I níveis 

de produção em: 

a) 200 

b) 300 

c) 400 

d) 50 0 

e) 600 
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0=200 kg 

==200 kg 
O 

-200 kg 

Ferreira e tal. 

20035 ,714 

35,714 22,107 
8,76 363 

X- O,286 
2. 

I 

an t e 10g (35,715 . 10g 200) 

ante 10g (35,714 . 10g 8,76 ) an te 10g (22 , 107 . 10g 363 ) 

X- 0,286 
. 2. 

==20 0 kg 

-20 0 kg 

=20 0 kg 

an do ; 

X2 . 
I 

I 

~ _________ 1~,_5_18_0_5_08 __ x __ 1_08_2 ________ ~ 
(4,5771131 x 10 33 ) (3,90711 13 x 10 56 ) 

1,5180508 x 10
82 

X - 0,28"6 

1,7883290 1090 2. x I 

= 8,4886551 x 10'=9 X- 0 ,286 
2. 

I 

X3. 
I 

X- 0 ,286 
2. 

I 

i (1 de Corte (kg) Ca sca de Cacau(kg) 

500 

1000 

1500 

2000 

0== 200 kg 

3 . 
I 

1,435 x 10-9 

1,177 x 10-9 

1,048 x 10-9 

9,655 x 10-9 

8,4886551 x 10-9 ____ --rl_~_~--"T"" 
ante 10g (0,286 x 10g X2 .) 

I 

100 
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b) YO=3 00 kg 

YO=300 kg 3001000/28 
X3. = 

8,761000/28 36322 ,107 I 

YO=3 00 kg ante 1°9 (35,714 1°9 X == 3. 1,7883290 x 1090 
I 

YO=300 kg 2,9370308 x 1088 

X3. = 
1,7883290 x 1090 

I 

YO=300 kg 
X

3
. = 0,016 X- 0,286 

2. 
I I 

plotando: 

Capim de Corte(kg) Casca de Cacau(kg) 

500 2,705 x 10-3 

1000 2,218 x 10-3 

1500 1,976 x 10-3 

2000 1,819 x 10-4 

YO=300 kg 1 
0,'016 X3 . ante 10g (0,286 

I 

c ) YO=400 k g 

Y
O
=400 kg 4001000/28 

X3. 8,761000/28 363 22 ,107 I 

101 

X- 0 ,286 
2. 

I 

300) X- 0 ,286 
2. 

I 

)(0,286 
2. 

I 

10g X2. ) 
I 

X- 0 ,286 
2. 

I 



YO=400 kg 
X3. 

I 

400 35 ,714 

Y
O
=400 kq = ant.10g (35,714 . . 109 400) 

1,7883290 x 1090 

Y
O
=400 kg 

X3. 
I 

8,5108028 x 10 92 

1,7883290 x 1090 

YO=400 kg X- 0,286 
X3. = 475,908 2. 

I I 

Plo tando: 

X2 . 
I 

Capim de Corte{kg) 

500 
1000 
1500 
2000 

100 
50 

X3. 
I 

Casca de Cacau(kg) 

80,467 
65,997 
58,771 
54, 129 

.127,504 
155,460 

YO=400 kg 1 

X- 0 ,286 
2. 

I 

X- 0,286 
2. 

I 

X- 0,286 
2. 

I 

X3. ::; 475,908 ant. 10g (0,286 
I 

10g X2 . 
I 

d) YO=500 kg 

YO=500 kg 50035 ,7 14 X- 0 ,286 
X3. = 

8, 76 35 , 7 f~ 36322 ,1 07 2. 
I I 

YO=500 kg ant. 109 (35,714 1°9 500) X-0,~86 
X3. :::;; 2 . . 

1,7883290 x 1090 I 
I 
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Produção de carne utilizando casca de cacau 

YO=500 kg 
x3. 

I 

plotando: 

Xz . 
. I 

2,4604510 x 1096 

1,7883290 x 1090 
X- 0,286 

2. 
I 

1375838,055 X- 0,286 
2. 

I 

Capim de Corte(kg) Casca de Cacau(kg) 

e) 

500 
1000 
1500 
2000 

232627,952 
190795,144" 
169904,632 
156485,009 

YO=500 kg 
X

3
. = 1375838,055 
I 

ando 10g (0,286 

YO=600 kg 

YO=600 kg 6001000/28 X- 0,286 
X3. 8,761000/28 . 363 22 ,107 2. 

I 

YO=QOO kg ante 1 09 ( 3 5 , 71 4 . 109 600) 
X3. = 

1,7883290 x 1090 
I 

YO=600 kg 
1 ; 6553649 x 1099 X- 0,286 

X3. 
1,7883290 x 1090 2. I I 

Y = 00 kg 
X O = 925649000,8 3. 

X- 0 ,286 
2. 

I I 

103 
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X- 0,286 
2. 

I 



o ando: 

X2. 
I 

C p ' m de Corte(kg) 

500 
10 00 
15 00 
200 0 

Ferreira et ai. 

X3. 
I 

Casca de Cacau(kg) 

5567771,27 , 7 
128364914,7 
11431 0003, 1 
105281425,8 

0=600 kg 1 

3 = 925649000,8 1 (0,286 . ant. og 
I 
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INFORMAÇOES AOS COLABORADORES 

1. Serão aceitos para publicação artigos científicos e de divulgação técnica, rela
ci onados com assuntos agronômicos e sócio-econômicos de interesse das regiões produ
toras de cacau. 

2. São da exclusiva responsabilidade dos autores as opiniões e conceitos emitidos 
nos trabalhos. Contudo, à Comissão Editorial reserva-se o direito de sugerir ou solicitar 
modi ficações aconselháveis ou necessárias. 

3. Os trabalhos deverão ser encaminhados em 3 vias (original e duas cópias) 
dati lografadas em uma só face do papel em espaço dupl0 e com margens de 2,5 cm. O 
texto deverá ser escrito corridamente, sem intercalações de figuras e quadros, que feitos 
em folhas separadas, devem ser anexados ao final do trabalho, acompanhados das res
pectivas legendas. 

4. As figuras (gráficos, desenhos, mapas ou fotografias) não deverão ultrapassar a 
medida de 18 x 20 cm. Os gráficos e os desenhos serão feitos com tinta nanquim em pa
pel vegetal; as fotografias, somente aceitas em preto e branco, serão copiadas em papel 
bri lhante com bom contraste; os mapas serão confeccionados no tamanho máximo de 
40 x 50 cm e em escala adequada a receberem redução para 11,5 x 18 em, espaço máxi
mo a ser ocupado pela mancha da página. 

5. Os quadros deverão ser explicativos por si mesmos, poci~ndo ser datilografados 
em papel deitado no tamanho máximo de folha ofício. 

6. Deverá ser evitada a duplicidade de apresentação de dados, isto é, a apresenta
ção simultânea em gráficos e quadros, cabendo ao(s) autor(es) optar(em) por uma delas. 

7. Os trabalhos de pesquisas deverão ser organizados seguindo o estilo científi co: 
Título, Resumo, Introdução, Material e Métodos, Resultados, Discussão (ou a combina
ção dos dois últimos), Conclusões, Agradecimentos (quando for o caso) e Referências. 

8. Aos trabalhos descritivos e monografias será reconhecida liberdade de estilo. 
Neste caso, contudo, o editor permite-se, quando necessário, proceder alterações para 
sanar falhas de estilo e especialmente evitar ambigüi dades, consultando os autores em 
caso de dúvida. Qualquer que seja a forma de apresentação é indispensável a preparação 
de breve resumo do conteúdo do trabalho e sua tradução para o idioma inglês, a fim de 
compor o Abstract. Não se aceitam citações bibliográficas em notas de rodapé. 

9. Deverão constar na primeira página, em chamada de rodapé, a qualificação 
profissional e endereço do(s) autor(es). 

10. As citações bibliográficas no texto deverão ser feitas pelo sistema autor-ano. 
A Literatura Citada obedecerá a ordem alfabética dos nomes dos autores. Trabalhos de 
um mesmo autor serão citados na ordem cronológica das datas em que foram publicados, 
e quando do mesmo ano serão distinguidos acrescentando-se letras minúsculas ao número 
indicativo do ano (a, b, c etc.). Trabalhos até de três autOres serão citados pelos nomes 
de todos, e de quatro ou mais, pelo nome do primeiro, seguido de et al., e o ano. 
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