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Resumo 

 

O presente trabalho analisou os custos e a escala de produção na indústria de móveis de 

madeira do Pólo Moveleiro de Ubá – MG, pela função de potência. Os resultados indicaram 

ganhos de escala, visto que se detectou redução dos custos médios para maiores valores da 

produção de móveis. Verificou-se que os custos variaram proporcionalmente menos em 

relação ao valor da produção. Constatou-se que o valor da produção e a produtividade 

influenciaram os custos. 

 

Palavras-chave: Funções de custos. Setor moveleiro. Teoria dos custos. 

 

 

1. Introdução 

 

O setor moveleiro desempenha papel relevante para a economia brasileira em termos 

de agregação de valor a madeira, geração de renda, impostos, empregos e divisas.  

Dados da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL, 2006) 

mostram que os investimentos da indústria brasileira de móveis totalizaram R$330 milhões 
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em 2006. Nesse período, eram 16.104 empresas instaladas no país gerando 206.352 

empregos. Em 2008, conforme o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresas 

(SEBRAE, 2009), o valor das vendas do setor moveleiro foi da ordem de R$17 milhões e a 

expectativa é de um crescimento de 5% para 2013. 

Dentre as empresas de móveis, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

destaca que os móveis de madeira constituem o principal segmento, com 91% dos 

estabelecimentos, 83% do pessoal ocupado e 72% do valor da produção (ROSA et al., 2007).  

Da mesma forma que ocorreram com outros setores, a indústria de móveis avançou 

consideravelmente durante a década de 1990, em que alguns segmentos realizaram 

investimentos na aquisição de máquinas e equipamentos importados, contribuindo para o 

aumento da escala de produção (COELHO e BERGER, 2004).  

Gomes et al. (2009) ressalta que a partir da abertura comercial da década de 1990, a 

indústria de móveis passou por grandes transformações, visto que precisaram se adequar aos 

padrões de competitividade de empresas estrangeiras para manter o mercado interno e 

conquistar novos mercados. Em decorrência dessas mudanças, a estrutura produtiva e as 

estratégias de inovações empregadas pelas empresas do setor moveleiro se modificaram. 

Entretanto, tais mudanças não atingiram a mesma intensidade em todas as empresas, mas 

apenas as de grande e médio porte. 

Aliadas a essas mudanças, torna-se necessária a implementação de estratégias que 

visem o aprimoramento da gestão de custos, da melhoria do padrão de qualidade do produto e 

da expansão da escala de produção. 

Conforme Coelho e Berger (2004), a indústria brasileira de móveis se encontra 

espacialmente localizada, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste do país. Os principais 

complexos moveleiros são: São Bento do Sul (SC), Bento Gonçalves (RS), Arapongas (PR), 

Mirassol (SP), Votuporanga (SP) e Ubá (MG), sendo que cada um possui estrutura produtiva 

e linhas de produtos diferenciadas.  

Dentre esses, o estudo se destina às empresas de móveis que fazem parte do Pólo 

Moveleiro de Ubá, situadas no município de Ubá e entorno, que estão localizadas no estado 

de Minas Gerais, visto que se pressupõe que a maioria dessas empresas de pequeno porte não 

estejam conseguindo acompanhar tal ritmo de transformação com monitoramento de sua 

estrutura de custos e expansão da escala de produção.  

Para Marques et al. (2002), a falta de conhecimento do produtor em relação aos custos 

provenientes de sua atividade compromete as decisões no que diz respeito a alternativas de 
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emprego dos fatores de produção. Para que a empresa se mantenha e cresça dentro da 

economia de mercado requer eficiência produtiva, em que os custos ajustam-se aos preços 

praticados. Quando se consegue produzir com menores custos, significa que se obtêm 

combinações de recursos que possibilitem a compensação das desvantagens dos termos de 

troca: preço do produto/preços de insumos e serviços. 

Tais argumentos são reforçados por Lopes (2006), que destacam que o conhecimento 

da estrutura de custos assume papel essencial para o efetivo controle e administração da 

empresa para o processo de tomada de decisão. Portanto, é importante estudos que busquem 

avaliar o comportamento das empresas de móveis quanto à gestão de custos e à escala de 

produção.  

Assim, o objetivo geral deste trabalho foi analisar os custos e a escala de produção na 

indústria de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de Ubá – MG. Especificamente, 

pretenderam-se estimar e analisar a função de custo total, custo total médio e custo marginal, 

determinar os retornos à escala (RE) e as economias de escala (EE) e propor medidas para 

melhorar o desempenho das empresas de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de Ubá. 

 

2. Referencial Teórico 

 

Com base na teoria da produção e do custo, existe dualidade entre as funções de 

produção e de custo. Assim, o processo produtivo pode ser estudado empiricamente, 

utilizando-se uma função de produção ou de custo. 

Como a teoria da dualidade fundamenta-se na proposição de que existe mais de uma 

forma de se representar a tecnologia de produção, a sua aplicação permite recuperar toda a 

informação relevante sobre esta tecnologia. Para tanto, não há necessidade de se conhecer 

diretamente a função de produção, bastando, apenas, estimar modelos econômicos, como a 

função de custo. Esta pode ser estimada diretamente a partir da análise de custos e dados de 

produção, desenvolvendo-se, assim, a relação típica entre os custos e a produção ou pode ser 

estimada diretamente da função de produção (Reis, 1992). No presente trabalho, a função de 

custos foi estimada a partir da análise de custos e dados de produção. 

Custo de produção de um produto pode ser definido como a soma de todos os 

pagamentos feitos pelo uso de fatores de produção (ou serviços), no processo que leva à 

obtenção do produto final. Este pagamento, que se caracteriza por uma despesa do produtor, é 

feito ao dono dos fatores de produção. Mesmo os fatores que pertencem ao proprietário do 
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sistema de produção, como máquinas agrícolas, benfeitorias e terra, devem ser remunerados 

(GOMES e ROSADO, 2005). Segundo Pindyck e Rubinfeld (2006), existem custos 

explícitos, implícitos, fixos e variáveis.  

Os custos explícitos referem-se ao pagamento explícito realizado pela firma ou pelo 

produtor para adquirir ou contratar recursos. São exemplos de custos explícitos os pagamentos 

realizados pela utilização de energia elétrica, água, salários etc. 

Os custos implícitos correspondem ao custo de oportunidade pela utilização dos 

recursos de propriedade da própria firma. Por pertencer à firma nenhum pagamento monetário 

é feito pela utilização do recurso. Tais custos são estimados com base no que poderia ser 

ganho por esses recursos no seu melhor emprego alternativo. 

No curto prazo, os custos de produção podem ser divididos em custos fixos (CF) e 

custos variáveis (CV). Os custos fixos (CF) são aqueles custos que não variam com o volume 

de produção. Esses custos dizem respeito às despesas na qual a firma terá de incorrer, quer ela 

produza ou não e serão sempre iguais, quaisquer que sejam os níveis de produção. Como 

exemplo, cita-se custo de depreciação, custos com juros, seguros e aluguel. E, os custos 

variáveis (CV), são aqueles que variam de acordo com o volume de produção. Os custos com 

energia elétrica e com mão-de-obra são exemplos de custos variáveis. O custo total (CT) é a 

soma dos CF e dos CV (equação 1):  

CT=CF+CV                                                                                              (1) 

Já o custo fixo médio (CFMe) pode ser obtido pela relação entre custo fixo total (CFT) 

e produção (Y) (equação 2) e o custo variável médio, pela relação entre custo variável total 

(CVT) e Y (equação 3): 

Y

CFT
CFMe                                                                                            (2) 

Y

CVT
CVMe                                                                                              (3) 

O custo total médio (CTMe) é dado pela relação entre CT e Y (equação 4): 

Y

CT
CTMe                                                                                                (4) 

 Custo marginal (CMa), é o acréscimo no custo total devido ao aumento de uma 

unidade na produção. Pode ser expresso pela variação do CT ( CT ) em relação à variação na 

produção( Y )ou pela derivada do CT em relação a Y 








dY

CTd )(
(equação 5): 
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dY

CTd

Y

CT
CMa

)(





                                                                                (5) 

 

3. Metodologia 

3.1. Referencial analítico 

 

Testaram-se os modelos de custos nas formas funcionais quadrática, cúbica e potência, 

estimados pelo método mínimos quadrados ordinários (MQO) (Varian (1992); Marques et al 

(2002); Lopes (2006)).  

Na função quadrática, o coeficiente do termo quadrático ( 2 ) deve ser positivo, sendo, 

o custo marginal crescente e o custo médio com formato em U (equação 6). 

01

2

2 ..   qqCT                                                                             (6) 

em que CT é o custo total de produção; q, a quantidade produzida ou valor da produção, e 

ßi’s, os coeficientes estimados. 

 Na alternativa cúbica, o coeficiente do termo cúbico ( 3 ) deve ser positivo e o 

coeficiente do termo quadrático ( 2 ), negativo, o que gera curvas de custo marginal e custo 

médio em forma de U (equação 7): 

01

2

2

3

3 ...   qqqCT                                                                   (7) 

Para o modelo de função potência, situações podem se configurar conforme a 

estimativa do coeficiente 1  (equação 8): 

10 ..  qCT                                                                                               (8) 

Se a estimativa do coeficiente 1  for maior que a unidade, o custo total aumenta a 

taxas crescentes com o crescimento da produção, bem como aumenta o custo marginal, 

enquanto o custo médio decresce. Sendo o coeficiente 1  menor que um e maior que zero, o 

custo total cresce a taxas decrescentes com o aumento da produção, enquanto o custo 

marginal e custo médio decrescem continuamente. 

Com a elasticidade custo da produção (Ec), pode ser auferido o rendimento de escala 

(RE), uma vez que esse é o inverso da elasticidade custo, bem como a ocorrência de economia 

ou deseconomia de escala (EE). Se RE for maior, igual ou menor que a unidade, tem-se 

retornos crescentes, constantes ou decrescentes à escala (equação, 9): 

EE = 1 - Ec                                                                                              (9) 
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O comportamento da empresa em relação ao nível de operação é economicamente 

eficaz quando EE é positivo, ou seja, estão ocorrendo economias de escala nos níveis 

operados, inferindo-se que os custos médios estão decrescendo. Se EE é negativo, há 

deseconomias de escala, com a ocorrência de custos médios crescentes.  

A qualidade do ajustamento dos dados foi efetuado pelo coeficiente de determinação 

ajustado (R
2
). A estatística F foi empregada para avaliar a significância da relação entre as 

variáveis custo total e valor da produção. A avaliação dos coeficientes estimados foi efetuada 

pelo teste t de Student e da coerência dos sinais (GUJARATI, 2000). 

Os modelos foram ajustados utilizando o software E-views 5.0 (E-views 5.0). 

 

3.2. Fonte de dados, região de estudo e amostragem 

 

Os dados utilizados são do ano de 2009 e provenientes de pesquisa de campo, 

realizada nos meses de janeiro e fevereiro de 2010, com as micros e pequenas empresas de 

móveis de madeira sediadas no pólo moveleiro de Ubá – MG, sendo que foram consideradas 

micro empresas, aquelas com até 9 empregados. As médias empresas são aquelas com 10 a 49 

empregados, conforme Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) (IBGE, 2003). 

O Polo localiza-se em Minas Gerais e é constituído pelos municípios de Ubá, Rodeiro, 

Visconde do Rio Branco, Tocantins, São Geraldo, Rio Pomba, Guidoval e Piraúba 

(TEIXEIRA, 2005; PIRES, 2007). Mas, a pesquisa foi desenvolvida em Ubá, Rodeiro, 

Visconde do Rio Branco e São Geraldo, devido à concentração de empresas de móveis nessas 

regiões e à importância para economia brasileira. 

Em 2009 existiam 173 empresas de móveis no Pólo Moveleiro de Ubá filiadas a este 

sindicato. Desse total, 64 eram de móveis tubulares, aramados, acessórios para móveis, 

máquinas e equipamentos e, ou empresas de médio e grande portes e 24 são de estofados. 

Entretanto, este estudo destinou-se as micro e pequenas empresas de móveis de madeira que 

naquele ano totalizaram 85, sendo 59 empresas em Ubá e 26 fora de Ubá (Sindicato 

Intermunicipal das Indústrias de Marcenaria de Ubá - INTERSIND). 

Para determinação da amostra, empregou-se a fórmula proposta por Fonseca e Martins 

(1996) utilizada em populações finitas (equação 10):  

qpd

qp
n

ZN

NZ

..)1.(

...

22

2



                                                                                   (10) 
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em que n é o tamanho da amostra; z, abscissa da normal padrão; p, estimativa da proporção da 

característica pesquisada no universo; q = 1 – p; N, número total dessas empresas de móveis; 

e d, erro amostral. Com base nessa fórmula e admitindo um nível de confiança de 95% (valor 

crítico z = 1,96); a população considerada (N), 85 empresas, conforme definido; d, 0,10 e p e 

q, 0,50, obteve-se uma amostra de 45 micro e pequenas empresas de móveis de madeira no 

Pólo Moveleiro de Ubá. A partir dessa amostra e considerando que há 59 empresas em Ubá e 

26 fora de Ubá, entrevistaram-se 31 empresas em Ubá e 14 localizadas fora de Ubá seguindo 

a equação (11): 

n
P

p
n

i

i
.















                                                                                                              

(11) 

em que ni, número de empresas de cada localidade, sendo  i = 1, 2, sendo 1, as sediadas em 

Ubá e 2, às pertencentes aos municípios selecionados nesse estudo, que pertencem ao Pólo 

Moveleiro de Ubá, mas situados fora da abrangência do município de Ubá (Rodeiro, São 

Geraldo e Visconde do Rio Branco); pi, tamanho da população de cada localidade; P e n, 

respectivamente, tamanho da população e da amostra de micro e pequenas empresas de 

móveis de madeira do Pólo Moveleiro de Ubá. 

Ressalta-se que as variáveis empregadas no modelo foram custos total de produção e 

valor da produção, expressos em R$, sendo que o custo total de produção corresponde à soma 

dos custos com mão-de-obra, máquinas e equipamentos, madeira, associação, energia e outros 

tipos de matéria-prima. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

Apesar de a amostra ter sido composta por 45 empresas, algumas empresas foram 

excluídas das estimativas, pois o melhor ajuste foi obtido considerando as empresas com 

custo total entre R$16.000 e R$205.000 por mês e com valor da produção variando de 

R$25.000 a R$267.000 por mês, num total de 32 empresas.  

Os modelos nas formas quadrática e cúbica foram desconsiderados, pois não 

apresentaram bom ajuste. A função na forma de potência foi selecionada por atender à 

coerência dos sinais e a significância estatística das estimativas e da regressão.  
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Os resultados do ajustamento estatístico do custo total e quantidade produzida para as 

empresas de móveis de madeira do Pólo Moveleiro de Ubá estão na Tabela 1. 

 

Quadro 1: Estimativas da função de custos de empresas de móveis de madeira do Pólo 

Moveleiro de Ubá – MG, em 2009. 

Parâmetros Coeficientes estimados Erro - Padrão “t” de Student 

0  16317,66 * 9750,592 1,673504 

1  0,464272 ** 0,042548 10,91179 

R
2
 = 0,792040 F = 119,0673 * 

Fonte: Dados da Pesquisa.*significativo em nível de 10%;**significativo em nível de 1%. 

  

 A função de custo total, em 2009, está sintetizada geometricamente na Figura 1. 
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Figura 1: Curva de custo total para as empresas de móveis de madeira do Pólo 

Moveleiro de Ubá – MG, em 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

O melhor ajustamento para a função de custo total correspondeu à seguinte expressão 

extraída da Tabela 1 (equação 12): 

464272,066,16317 qCT                                                                           (12) 

Da função de CT, tem-se as equações do CTMe e CMa (equações 13 e 14). 

53573,066,16317  qCTMe                                                                       (13) 

53573,0833,7575  qCMa                                                                          (14) 

 

464272,066,16317 qCT   
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A curva da função de CTMe e CMa está na Figura 2 e 3, respectivamente. 
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Figura 2: Curva de custo total médio para as empresas de móveis de madeira do Pólo 

Moveleiro de Ubá – MG, em 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 3: Curva de custo marginal para as empresas de móveis de madeira do Pólo 

Moveleiro de Ubá - MG, em 2009. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Os indicadores de retornos à escala (RE) e de economia de escala (EE) para as 

empresas analisadas, no ano de 2009, estão apresentados na Tabela 2. 

 

 

 

 

 

53573,066,16317  qCTMe  

 53573,0526,7575  qCMa  
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Quadro 2: Indicadores de retornos à escala e de economia de escala, em 2009. 

Indicadores Resultados 

Elasticidade-custo 0,464272 

RE 2,153910 

EE 0,53573 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

 Para o ano de 2009, observaram-se valores de retorno à escala maior que a unidade, 

havendo, portanto, retornos crescentes a escala, confirmando os resultados obtidos para os 

custos totais e custos médios (Tabela 2). Segundo os indicadores de economias de escala 

(EE), as empresas estudadas estão operando com tamanhos de plantas que viabilizam a 

obtenção de economias de escala, conforme Figura 2. 

Os fatores que contribuíram para a economia de escala nas empresas analisadas, 

citam-se: introdução de processos tecnológicos novos na empresa que proporcionaram 

aumento da produtividade, qualidade dos produtos, redução dos custos de trabalho e insumos; 

e programas de treinamento orientado à introdução de processos tecnológicos.  

Segundo o teste “t” aplicado, os coeficientes estimados apresentaram os sinais 

esperados e de significância de 10% e 1%.  Os valores observados para a estatística “F” 

indicam que a regressão foi altamente significativa. O coeficiente de determinação ajustado 

(R
2
), indicou que o valor da produção de móveis de madeira influenciou em 79,20% as 

variações nas estimativas do custo total (Tabela 1). 

A elasticidade de custo total, representadas pelo 1 , foi menor que a um, indicando 

taxas decrescentes de crescimento do custo total com o valor da produção, ou seja, os gastos 

com fatores de produção resultaram em maior valor de produção (Tabela 1 e Figura 1). Dessa 

maneira, as variações proporcionais no valor da produção são alcançadas com variações 

menos que proporcionais nos insumos utilizados. 

Constatou-se que o custo total variou menos que proporcionalmente em relação ao 

valor da produção, indicando taxas de crescimento decrescentes do custo total em função do 

aumento no valor da produção, o que corresponde a taxas de rendimentos crescentes à escala 

de produção. Nota-se na Figura 1 que o custo total cresce menos que proporcionalmente em 

relação ao valor da produção de móveis. 
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Pelas características das funções de custo médio e custo marginal, observa-se que o 

custo médio e o marginal decrescem à medida que o valor da produção aumenta, com 

tendência única de decrescimento, o que também evidencia economias de escala.  

O sinal negativo do expoente da função de CTMe expressa o comportamento 

decrescente dos custos médios à medida que o valor da produção cresce. A curva 

representativa da função de CTMe na Figura 2, apresentou-se sempre decrescente. Embora 

não identifique um ponto de menor custo, sua inclinação negativa indica que as empresas 

analisadas estão tendo ganhos de escala, os custos unitários decrescem com o aumento da 

valor da produção.  

Desse modo, não há a possibilidade de determinarem-se os níveis ótimos de produção, 

que ocorre no ponto onde o custo médio é mínimo. Esta conformação da curva de custo médio 

indica que volumes maiores de produção são significativos para as empresas estudadas, por 

levarem a maior eficiência econômica. Além de maiores níveis de produção proporcionar 

ganhos de escala, as empresas estudadas encontram-se operando com ociosidade na 

capacidade produtiva e, que, portanto, menores custos médios ainda poderão ser alcançados. 

O melhor aproveitamento da capacidade produtiva da instalação, evitando a ociosidade 

produtiva, permite ao produtor diluir seus custos e buscar eficiência técnica, administrativa e 

econômica. 

O sinal negativo do expoente da função de CMa mostra comportamento decrescente 

dos custos marginal à medida que o valor da produção cresce. A curva de CMa (Figura 3), foi 

sempre decrescente, ou seja, os custos da utilização de uma unidade adicional de insumo 

variável decresce à medida que o valor da produção aumenta.  

 Neste contexto, sugerem-se as seguintes medidas para um melhor desempenho dessas 

empresas sob análise: Maiores investimentos em treinamentos dos funcionários tanto na 

empresa como em cursos técnicos realizados no Pólo Moveleiro ou fora do Pólo Moveleiro; 

Estágios em empresas fornecedoras ou clientes; Contratação de técnicos de outras empresas 

de Moveleiro; Absorção de formandos de cursos universitários; Apoio dos sindicatos nas 

seguintes áreas: qualidade dos produtos, desenvolvimento de novos produtos, processos 

produtivos e condições de fornecimento dos produtos, capacitação de recursos humanos, 

comercialização, introdução de inovações organizacionais, novas oportunidades de negócios, 

promoção do nome/marca da empresa no mercado nacional e maior inserção da empresa no 

mercado externo; e Políticas públicas relacionadas com programas de capacitação profissional 

e treinamento técnico, melhorias na educação básica, programas de apoio à consultoria 
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técnica, estímulos à oferta de serviços tecnológicos, programas de acesso à informação, linhas 

de crédito com taxa de juros compatíveis com o setor e incentivos fiscais. 

 

5. Considerações Finais 

 

Com base nos resultados obtidos, foi possível concluir que as empresas de móveis de 

madeira do pólo moveleiro de Ubá respondem às economias de escala.  

Verificou-se que os custos de produção variaram proporcionalmente menos em relação 

ao valor da produção de móveis, indicando taxas de crescimento decrescentes do custo total, o 

que corresponde a taxas de rendimento crescentes à escala de produção. 

Tanto o valor da produção quanto a produtividade foram fatores que influenciaram o 

comportamento dos custos de produção, pois a relação custo fixo/custo total reduziu-se para 

maiores níveis de produtividade e produção. 

Ficou evidente a ocorrência de ganhos com a escala de produção, tendo em vista a 

redução dos custos médios para maiores níveis de produção, bem como os indicadores de 

rendimentos à escala crescentes e de economias de escala.  

Sugerem-se outros trabalhos de pesquisa nesse sentido com outros polos moveleiros 

no país no sentido de fazer uma comparação entre eles e de analisar a economia de escala, 

rendimento à escala e produtividade das empresas dos demais polos moveleiros do país e, 

assim, contribuir para elaboração de políticas para um maior crescimento econômico da 

indústria brasileira de móveis. 
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