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Resumo 
 
Este artigo apresenta um modelo econômico de análise do custo da restrição de produção em 
cadeias produtivas. Os problemas da racionalidade econômica na cadeia produtiva estão 
sendo estudados e pesquisados devidos a sua importância para a competitividade de 
empresas e países. O objetivo é discutir o equilibro econômico em redes produtivas avaliando 
o impacto econômico das restrições de produção de participantes. 
O propósito da pesquisa é entender como empresas comandantes de cadeias de produção 
podem planejar suas operações e definir o fluxo e volume de produtos que satisfaçam sua 
demanda total, os contratos entre as empresas da rede e as oportunidades de mercado 
utilizando empresas integradas verticalmente com restrições de produção. 
Um modelo econômico formulado em programação linear inteira-mista para a minimização 
do custo total, considerando custos marginais para a capacidade nominal e custos de 
restrições para os excedentes de produção, é apresentado. 
Palavras-chave: Economia em cadeia produtiva; Integração vertical; Custo da restrição de 
produção. 
 
 
1 Introdução 
O objetivo do artigo é analisar como as restrições de produção afetam os custos marginais e 
influenciam o equilíbrio econômico na cadeia de produção. O problema da pesquisa é 
entender como as empresas comandantes de cadeias produtivas podem planejar suas 
operações e definir o volume de produção e fluxo de produtos que atendam de maneira eficaz 
a demanda total, os contratos e os acordos com empresas subcontratadas integradas 
verticalmente visando à minimização dos custos total de produção. 
A metodologia de pesquisa utiliza uma abordagem quantitativa. O método de pesquisa 
utilizado é de simulação. O método de coleta de dados usa a revisão bibliográfica sobre 
modelos de redes de empresas, economia e equilíbrio econômico em cadeia produtiva. È 
proposto um modelo matemático de programação linear inteira-mista viabilizando a 
minimização do custo total em cadeia produtiva através da análise dos custos de restrição.  
2 Gestão Global de Operações 
Nos últimos anos, o mundo atravessa a terceira etapa do processo de globalização, resultando 
em uma nova distribuição internacional da produção, do trabalho e da comercialização 
globais. O atual regime de mercado, a globalização da produção e o avanço da economia 
baseada em conhecimento incentivam a busca de formas alternativas de organização da 
produção, visando a maximização da eficiência coletiva.  
Esse novo arranjo de produção global pode transformar empresas transnacionais em pólos 
dinâmicos que, por causa do seu foco estratégico e do planejamento econômico dos países 
hóspedes, desenvolvem competências essenciais não apenas em seus países de origem, mas 
também nos países hóspedes, possibilitando um industrial upgrading  (HUMPHREY e 
SCHMITZ, 2000). 
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Porter e Millar (1979) avaliam que as grandes corporações e suas redes de fornecimento 
globais estão determinando um alinhamento estratégico entre as necessidades globais e as 
regionais. O problema é encontrar uma estratégia de competitividade que atenda a ambas e 
que proporcione a transferência do conhecimento para a rede global. O objetivo é claramente 
o de desenvolver e de criar vantagem competitiva sustentável, encontrando novos meios que 
garantam o crescimento e a continuidade empresarial.  
Assim, as redes e cadeias produtivas baseiam sua forma de produção na gestão eficiente de 
cadeias de fornecedores. Estas redes constituem-se em entidades interconectadas, cujo 
propósito primário é a obtenção, uso e transformação de recursos para prover pacotes de bens 
e serviços.  
As grandes redes de colaboração entre as empresas e suas subsidiárias, parcerias ou qualquer 
outra forma de colaboração coletiva que conseguirem verdadeiramente se integrar, obterão 
sucesso, e se tornarão, por conseqüência, mais competitivas e estáveis. Essa troca de 
conhecimentos deve ter a capacidade de combinar e integrar recursos humanos e materiais 
(ARAUJO e COSTA, 2004). 
Segundo Porter (1990), as nações em desenvolvimento devem ter políticas para a atratividade 
em investimentos diretos estrangeiros que proporcionem principalmente vantagens 
competitivas às empresas. Pois, esses investimentos de grandes empresas podem contribuir 
como distribuidores de riquezas, maximizando os benefícios em economias em 
desenvolvimento e agindo como promotores de melhorias sociais locais. 
As estratégias dos países hóspedes somadas à necessidade e à estratégia de 
internacionalização de grandes empresas dos países industrializados resultam na implantação 
de plantas produtivas subsidiárias, na subcontratação de operações e/ou na aquisição de 
insumos ou componentes em outros países. 
Appelbaum e Gereffi (1994) avaliam que a nova cadeia global de produção consiste em elos 
ou operações que compreendem pontos principais nos processos de produção, fornecimento 
de matérias primas, produção e exportação, cruzando todo o espectro de atividades da 
economia mundial. Cada elo é, por si mesmo, uma rede conectada a outros elos, responsáveis 
por atividades correlatas. O ponto central do modelo consiste na idéia de que as cadeias 
produtivas têm estruturas de comando nas quais uma ou mais empresas coordenam atividades 
econômicas geograficamente dispersas. 
Entretanto, o uso eficaz dos recursos numa cadeia produtiva depende da empresa comandante, 
ou grupo de empresas comandantes, dominar as atividades que são estratégicas e que agregam 
maior valor e esses modelos de organização de fornecimento e cooperação entre empresas 
resultam em algum tipo de comando ou governança, podendo ser, por exemplo, o modelo de 
mercado ou sistema de preço ou, ainda, a integração vertical da empresa. 
A integração vertical é o grau de posse de uma organização da rede da qual faz parte. Desta 
forma, ela envolve a análise da organização da conveniência de adquirir fornecedores e/ou 
clientes. Na questão dos produtos ou serviços individuais, estar integrada verticalmente 
significa que a empresa comandante decide quais são os componentes específicos ou os 
serviços específicos que serão produzidos pelas empresas subcontratadas. Outro ponto 
importante, diz respeito às políticas de preços em cadeia dirigidas por produtores ou 
vendedores, pois, muitas vezes, as empresas subcontratadas não possuem força para 
negociarem os preços, e estes são estabelecidos pelas empresas comandantes. 
Os modelos de cadeias e redes de fornecimentos influenciam a competitividade e 
rentabilidade de cada empresa individual e, conseqüentemente, o equilíbrio econômico da 
cadeia. 
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3 Custo da restrição de produção em cadeias produtivas 
Na determinação do custo da restrição de produção em cadeias produtivas é preciso o 
conhecimento de três fatores, são eles: as restrições de produção, o custo marginal e a receita 
marginal. 
Restrições de produção são limitações. Em decisões envolvendo a gestão de produção, elas 
são parâmetros físicos, econômicos, financeiros, temporal, entre outros, que impedem a 
continuidade de uma ação. As restrições devem ser respeitadas, pois, invariavelmente, 
invalidam uma situação ou criam impedâncias, como, por exemplo, aumento dos custos 
variáveis, aumento dos custos fixos, deseconomias de escala, atrasos, sobras (EPPEN et al, 
1998). 
O Custo marginal é a valor total do gasto adicional para produzir uma unidade a mais, ou seja, 
diz respeito à avaliação de como um produto adiciona custos para empresa. A receita marginal 
é o valor de receita adicional resultante de um aumento do produto em uma unidade 
(VARIAN, 2003).  
Neste trabalho, o problema é compreender como as restrições influenciam o equilíbrio 
econômico em cadeia produtiva cujas empresas governantes determinam os preços dos fatores 
para as empresas subcontratatadas, assim, supomos que o preço é constante neste modelo de 
negócio, e por conseqüência, com a receita marginal constante.  
Estes conceitos são fundamentais para a avaliação econômica de uma cadeia produtiva, pois, 
analogicamente, as empresas participantes das cadeias possuem restrições de produção e, em 
conseqüência, aquelas que produzirem além das restrições acarretarão impedâncias, 
resultando no aumento do custo marginal. 
Outro fundamento importante na análise econômica é a afirmação que toda empresa sempre 
opta pelo nível de produção cuja diferença entre receita e custo seja máxima 
(KOUTSOYIANNIS, 1994, PINDYCK e RUBINFELD, 2005). Assim, o equilíbrio 
econômico da cadeia produtiva depende da somatória das escolhas individuais das empresas 
em relação às limitações de produção na determinação do lucro, assim, é necessário averiguar 
como uma empresa pode decidir o seu nível de produção capaz de maximizá-lo.  
Neste artigo, entendemos que lucro é determinado pela diferença entre a receita (total) e o 
custo (total), assim, iniciaremos analisando a receita. 
Vamos definir o volume de produção de uma empresa como q e a empresa obtém neste nível 
a receita RT. Suponhamos que todo volume de produção da empresa é proveniente de um 
único produto cujo preço é P. Assim, obtemos a receita multiplicando o volume de produção e 
o preço: 

RT(q) = q x P 
Tratando-se de uma empresa com um único produto, o seu custo de produção total pode ser 
definido como CT independentemente da sistemática de acumulação de custos, e seu valor 
dependerá do nível de produção. Na figura 01, representamos graficamente as curvas de 
receitas e custos que proporcionam o lucro, dependendo do volume de produção. 

(01) 

A curva da receita RT(q) (ver, Maximização do lucro econômico, a Figura 1) reflete os limites 
de oferta e demanda, pois demonstra que a empresa só consegue aumentar seu volume de 
vendas a partir da quantidade qmax se reduzir o preço.  Portanto, a inclinação da curva RT(q) 
mostra a variação da receita quando o nível de produção aumenta ou diminui em uma 
unidade, obtendo a receita marginal. Da mesma forma, a inclinação da curva de custo total 
CT(q) indica o custo adicional da produção quando uma unidade a mais do produto é 
produzida, conhecida como custo marginal. 
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Figura 1 – Maximização do lucro econômico 

A diferença entre a receita marginal e o custo marginal define o ponto de maximização, pois à 
medida que o volume de produção aumenta, o lucro também aumenta, até no ponto onde a 
receita marginal é igual ao custo marginal. Entretanto, se a empresa continuar a produzir além 
do nível ótimo de produção o lucro torna-se menor.    
Assim, podemos expressar matematicamente esta situação como: 

(02) ∆п/ ∆q = ∆R / ∆q - ∆C / ∆q = 0        
Portanto podemos concluir que o lucro é máximo quando: 

Rmg(q) = Cmg(q)  
Sendo assim, a empresa sempre opta pelo volume de produção que maximiza seu lucro, mas, 
sempre considera as melhores alternativas de mix de produtos dependendo das restrições de 
produção, do custo marginal e das oportunidades de negócios. 

(03) 

Como verificado, o custo marginal diz respeito ao valor do custo de se produzir uma unidade 
a mais em condições normais de produção, pois, considera apenas os ganhos de escalas 
marginais até o momento em que o custo adicional é maior que o preço do produto. 
O conceito de custo da restrição de produção em cadeia produtiva (Cr) visa envolver na lógica 
do cálculo dos gastos gerados na produção os fatores de limitações que impõem custos 
adicionais aos marginais, podendo ser fixos ou variáveis. Porque, em condições normais de 
plena capacidade de recursos, os custos marginais representam o valor adicional de custos 
gerado pela produção de uma unidade adicional no volume equivalente a quantidade máxima 
de equilíbrio econômico (Figura 1). Assim, em condições de plena capacidade de  recursos, 
não existem recursos escassos para atender a demanda total, portanto, o custo da restrição de 
produção é expresso como: 

Cr = 0 
Porém, quando existem restrições de produção em qualquer nó da cadeia, acontecerá um 
efeito econômico, onde os valores marginais são aumentados. Por exemplo, os valores 
marginais aumentam para cobrir custos adicionais de recursos escassos, ou para manter a 
maximização do lucro, ou para aproveitar os ganhos de oportunidades. 

(04) 

O custo da restrição em cadeia produtiva (Cr) é então expresso como: 
(05) Cr = ∑ Cmg(qi)+ CU(qri) 

onde: 
i = empresa na cadeia produtiva 
Cmg(qi)= Custo unitário marginal  
CU(qri)= Custo unitário adicional por restrição de produção 

4 Modelo econômico em cadeias produtivas 
Um modelo matemático de programação linear inteira-mista (WINSTON, 1995) é a seguir 
formulado para representar o problema do equilíbrio econômico em cadeia produtiva, usando 
o conceito de custo de restrição de produção. 
Neste modelo econômico, a restrição de produção considerada é a capacidade de produção 
das pequenas empresas integradas verticalmente. O problema pode ser genericamente descrito 
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como empresas contratantes (governance) determinam quais serão as pequenas empresas 
integradas verticalmente na cadeia, avaliando suas capacidades produtivas disponíveis e o 
aumento do custo marginal unitário em razão do custo da restrição em cadeia produtiva, de 
maneira a atender com o menor custo os diferentes pontos de demanda. A representação 
gráfica do problema encontra-se na Figura 2. 
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Figura 2 – Estrutura da solução 
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empresas fictícias adicionais com capacidade unitária e custos de produção iguais aos 
respectivos custos marginais somados aos respectivos custos de restrição. Devido à natureza 
otimizante do modelo de fluxo, em que se busca a minimização dos custos da cadeia, cada 
patamar adicional de produção só será ativado após esgotar a capacidade produtiva dos 
patamares anteriores, por possuírem custos marginais menores.  
Para representar essa estratégia na modelagem, o conjunto de empresas subcontratadas J 
contempla em sua indexação J (j=1,...,J) subconjuntos G indexado por h, h:1,..., H de 
empresas que representam efetivamente cada empresa subcontratada e suas réplicas, tantas 
quantas forem os patamares adicionais de produção. Portanto, os conjuntos J e Gh possuem as 
propriedades: J = G1 G∪ 2 ...  G∪ ∪ r  e  Ga ∩  Gb = ∅  para ∀ a, b ∈  G. Assim, em cada 
grupo existe uma empresa com a capacidade real associado ao custo variável unitário de 
produção (ou, marginal) e outras empresas com capacidade unitária e com o custo de restrição 
de produção somado ao custo marginal. Assim, toda vez que a empresa com a capacidade real 
é selecionada o modelo verifica se as capacidades disponíveis são suficientes, caso contrário, 
utiliza a capacidade adicional das empresas do grupo alterando o equilíbrio econômico da 
cadeia. 
Assumimos algumas hipóteses na modelagem do modelo econômico: 

a) As empresas subcontratadas podem receber encomendas de uma ou mais empresas 
comandantes de cadeias. 

b) As quantidades de produção das comandantes são suficientes para o atendimento de 
toda a demanda da cadeia. 

c) Um ponto de demanda, k, só pode ser atendido por uma única empresa subcontratada, 
j. 

d) Não existem estoques intermediários ou finais. 
Definimos os seguintes índices: 

i = Unidade industrial comandante  
 j = Empresa  subcontratada 
g =Grupo de empresa 
k = Pontos de demanda 

Os parâmetros do modelo são: 
CTransfij  = Custo de transferência  
CDistrjk = Custo de distribuição 
CRj = Custo de restrição de produção em cadeia produtiva 

E as variáveis de decisão são: 
Xij  = fluxo da fábrica GO i para as empresas subcontratadas selecionadas J 

(j=1,...,J). 
Wjk  = fluxo da empresa subcontratada selecionada SB j para o clientes no ponto de 

demanda k (k=1,...,K). 
Yhk  = 1 se o grupo de empresas subcontratadas h atende o cliente k (k=1,...,K) 
  = 0 caso contrário. 

O modelo econômico em cadeias produtivas pode ser expresso como: 
   I     J                                         J   K              J   I               

Min C=∑∑  Xij x CTransf ij + ∑∑ Wjk x CDistrjk + ∑∑ CRj Xij  (06) 
 
sujeito a: 

 J     
(07) (07) ∑  Xij ≤ Si        i = 1...,i,...I 

 
J   

(08) ∑ Wjk  = Dk   k = 1…,k,..K 
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I                     K 
∑  Xij = ∑ Wjk  j = 1...,j,...J (09) 

 
I 

 ∑  Xij ≤ CPj   j = 1...,j...J (10) 
  

H 
(11) ∑  Yhk = 1  k = 1...,k...K 

 
(12) Wjk  ≤ Dk x Yhk  j Є G(h); k = 1...K; h = 1... H 

  

(14) 

(13) Xij   ≥  0  i = 1...I; j = 1...J 
  

Wjk  ≥ 0  j = 1...J; k = 1...K 
  (15) Yhk Є  {0,1}  h = 1...H; k = 1...K 

 
A função objetivo (06) a ser minimizada é composta de três parcelas de custo: custo de 
transferência da produção da unidade industrial comandante, custo da restrição de produção 
em cadeia produtiva e o custo de distribuição. As restrições (07) asseguram que as 
quantidades do fluxo da cadeia sejam inferiores das quantidades produzidas pela unidade 
industrial comandante. As restrições (08) garantem as quantidades enviadas de cada empresa 
subcontratada seja exatamente igual ao valor necessário para atender cada ponto de demanda. 
As restrições (09) asseguram o balanço das quantidades produzidas entre as fábricas. As 
restrições (10) garantem que a capacidade de produção das empresas subcontratadas suporta o 
fluxo de produtos enviados pelas empresas comandantes. As restrições (11) determinam que 
cada ponto de demanda seja atendido por apenas uma empresa subcontratada. As restrições 
(12) limitam o fluxo ao cliente para a empresa subcontratada selecionada. As restrições (13) e 
(14) impõem a não-negatividade aos fluxos e as restrições (15) definem a variável de escolha 
da empresa pequena como sendo binária. 
5 Conclusão 
A revisão da literatura permitiu entender como a mudança introduzida pela globalização na 
gestão de produção e a nova racionalidade econômica de produção em cadeias produtivas 
influenciam a competitividade das empresas dependendo dos arranjos produtivos e restrições 
de produção. A importância e o aumento de pequenas e médias empresas nas cadeias 
produtivas globais, criam novas lógicas de produção, comercialização e distribuição de 
produtos e serviços, e, em contrapartida, determinam uma nova realidade na gestão de 
operações com o aumento das restrições e dos custos de produção. Este artigo propõe um 
modelo matemático para a avaliação econômica da cadeia produtiva através do conceito de 
custo da restrição, verificando como os custos marginais aumentam dependendo das restrições 
nos nós de produção. Assim, foi possível construir um modelo matemático que minimiza o 
custo total (06) determinando o nível de produção ótimo por empresa subcontratada integrada 
verticalmente, respeitando a capacidade de produção com menor custo de restrição e o 
atendimento de cada ponto de demanda por apenas um fornecedor.  
O modelo utiliza programação linear inteira-mista e encontra a solução ótima para o 
problema. Inicialmente, o modelo foi testado sem o custo de restrição em cadeia produtiva 
sendo possível observar que o equilibro econômico da cadeia depende dos custos de 
transporte das empresas comandantes e o custo marginal da pequena empresa. Em seguida, o 
volume de produtos define o custo de distribuição, determinando o fluxo da pequena empresa 
para o ponto de demanda.  
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Na segunda etapa de testes incluímos o custo de restrição de produção em cadeias produtiva. 
Verificou-se que o equilíbrio econômico da cadeia produtiva depende do alinhamento entre: 
1) o valor do custo de transporte; 2) a capacidade de produção associada ao valor do custo 
marginal da empresa subcontratada; 3) o custo de restrição de produção da empresa 
subcontratada; e 4) o custo de distribuição e o fluxo para os pontos de demanda.  
O modelo mostra que a escolha da solução ótima para minimizar o custo da cadeia depende 
da elasticidade entre os valores de custos de restrição e os custos de transporte e, ainda, da 
capacidade de produção das pequenas empresas. No processo de simulações o modelo foi 
testado com diversos níveis de aumentos nas capacidades nominais das empresas 
subcontradas integradas verticalmente e, como resultado, o modelo mostra eficiência no curto 
período de tempo para a resolução do problema, e, ainda, em todas as situações busca o 
caminho mais econômico dependendo dos aumentos dos custos marginais sugeridos, assim, 
viabiliza sua utilização como ferramenta de tomada de decisão de fluxo de produção em 
cadeia produtiva em que empresas comandantes determinam os preços, as quantidades e o 
fluxo para cada empresa integrada verticalmente. 
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