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ECONOMIAS DE ESCALA E DE GAMA NAS ADEGAS 
COOPERATIVAS DA REGIAO DEMARCADA DO DOURO 

Joao Rebelo (*) 

1 - lntrodu~ao 

As adegas cooperativas (ACs) da Regiao Demarcada do Douro (RDD) si
tuam-se no centro da fileira do vinho, entre o mercado de produto final e os 
produtores (s6cios viticultores). As ACs operam em mercados concorrenciais e 
sao, por natureza, empresas multiproduto, transformando dois tipos de vinhos, 
o de mesa e o generoso (vinho do Porto), que podem comercializar em garra
fa, garrafao e a granel. Os volumes de vinhos fabricados sao condicionados 
pelas quantidades de materias-primas entregues pelos s6cios nas ACs, pois 
estas vinificam exclusivamente uvas, para vinho de mesa e generoso, proce
dentes das explorav6es vitfcolas dos seus associados. 

No seu conjunto, as ACs sao agentes econ6micos importantes na 
vitivinicultura e economia da regiao (Rebelo, 1992). Englobam cerca de 13 000 
s6cios (44% das explorav6es vitfcolas da RDD), vinificando, no perfodo 1985-
-1989, 45% do mosto total da RDD, representando esta percentagem 59% do 
vinho de mesa e 32 % do mosto generoso. 

A estrutura de custos das ACs, tal como a de qualquer outro tipo de em
presas, e fortemente influenciada pelo montante e composivao de produtos trans
formados. lnformav6es sabre as implicav6es no custo resultantes de modifica
v6es no nfvel (economias de escala) e na composivao (economias de gama) 
da produvao podem ser utilizadas pelos gestores e ou outros agentes 
econ6micos no processo de tomada de decisoes. Por exemplo, se existirem 
economias de escala, para certo domfnio da procura de mercado, ~mpresas de 
maior dimensao poderao produzir a custos unitarios inferiores aos das peque
nas unidades, nao sendo, no Iongo prazo, sustentavel um equilfbrio concorrencial 
estatico. 

Os indicadores de economias de escala e de gama inerentes a actividade 
de empresas multiproduto sao derivados a partir de uma funvao custo dual 
previamente estimada. No caso das ACs, dadas as suas vantagens, relativa
mente a outras formas funcionais flexfveis (Caves, et a/., 1980), optou-se pela 
funvao custo dual multiproduto translogarftmica (translog) como modelo empfrico 
de base. 

(*) Professor auxiliar do Departamento de Economia e Sociologia da Universidade de Tras
-os-Montes e Alto Douro. 
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A organizagao do artigo e a seguinte: na secgao 2 apresentamos, sinteti
camente, os dados utilizados no estudo; na secgao 3 derivamos o modelo 
empirico e metoda de estimagao; a secgao 4 contem os resultados; as princi
pais conclusoes encerram o trabalho. 

2-Dados 

A informagao quantitativa de base utilizada neste estudo foi, fundamental
mente, recolhida nos relat6rios e contas anuais, para o periodo entre 1984 e 
1989, das ACs. Alem disso, na estimagao do modelo econometrica, apenas 
utilizamos dados de 21 das 22 ACs da RDD. Uma das ACs foi eliminada, par
que de 1985 a 1987, como resultado de problemas de varia indole, passou par 
uma situagao an6mala, que se traduziu em baixas liquidagoes, abandono de 
s6cios, nfveis de transformagao baixos e custos relativamente elevados, com o 
consequents enviesamento dos dados. 

Os dados utilizados (1) neste estudo incidem, assim, sabre 21 das 22 ACs da 
RDD, para um periodo de seis anos (1984-1989), resultando num total de 126 
observagoes. Para a estimagao da fungao custo variavel recolheram-se e ela
boraram-se dados sabre: o custo variavel total e sua repartiyao, em valor e per
centagem, pelos factores produtivos trabalho, energia e combustiveis e outros facto
res; os preyos destes factores produtivos; o valor do imobilizado corp6reo bruto par 
hectolitro de mosto fabricado; as quantidades fabricadas dos varios produtos. 

Consideramos o «Gusto variavel total>> (C) como sendo igual a soma das 
despesas nas seguintes rubricas: «Trabalho>> w1x1, o total dos salaries e encar
gos sociais; «Energia e combustiveis>> = w2x2, o total dos custos suportados, 
fundamentalmente, em electricidade e gas61eo (a partir daqui apenas designa
dos de energia); «Outros factores>> = w3x3, a soma dos valores das rubricas 
contabilisticas: «Fornecimento e servigos de terceiros>>, excluindo a energia; 
<<Impastos,,, «Materias subsidiarias>>, em que: 

w = Vector dos pregos dos factores produtivos trabalho, energia e 
outros factores; 

w1 = Preyo do trabalho (cantos/ana). Pelo facto de o seu valor nao ser 
explicitamente relevado nos documentos contabilfsticos das ACs, nem 
ser possfvel calcula-lo a partir da informayao de base recolhida, con
siderou-se um rendimento media auferido par trabalhador (salario 
anual), igual para todas as ACs em cada ana, equivalents ao da 
letra H do contrato colectivo de trabalho do sector; 

(') Rebelo (1992) proporciona uma descril;:ao mais pormenorizada dos dados utilizados neste 
artigo e, ainda, uma analise das limitagoes subjacentes a utilizagao de dados contabilfsticos no 
estudo de relagoes custo-produgao. 
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w2 = Preyo da energia (contos/unidade). Seguindo o criteria utilizado por 
outros investigadores (Akridge, 1986; Melfi, 1984), consideramos a 
media ponderada dos pfB90S do bem composto 100 kW de electricidade 
e 100 I. de gas61eo, sendo o factor de ponderayao, para cada ano 
e AC, a propor¢o em w~ do valor de cada uma destas sub-rubricas; 

w3 = Prec;o de outros factores. Dada a enorme diversidade de facto
res produtivos inclufdos nesta rubrica, utilizou-se o deflator do 
produto interno bruto (PIB), recalculado, em fndice de base 1984; 

z = lmobilizado corp6reo/produyao (contos/hectolitro). Dado que o imobi
lizado corp6reo influencia, ainda que de forma indirecta, a estrutura 
de custos, inserimo-lo no modelo como variavel «correctora»; 

y =Vector de produtos, com: y1 = vinho engarrafado (hectolitros/ano); 
y2 = vinho engarrafonado (hectolitros/ano); y3 = vinho de mesa 
granel (hectolitros/ano); y4 = vinho generoso (exclufda a aguar
dente vfnica incorporada, isto e mosto) a granel (hectolitros/ano); 

S~ = Proporc;ao de encargos com os factores produtivos variaveis 
trabalho (x1), energia (x2) e outros factores (x3) no curso variavel 
total. 

No quadro n.Q 1 apresentam-se dados estatfsticos sobre as variaveis utili

zadas no modelo e calculados para as 126 observac;oes. 

QUADRO N.Q 1 

Dados estatfsticos sobre as ACs (a) 

Coeficiente 

Media de varia~ao Valor Valor 

aritmetica (percentagem) minimo maximo 

C= Gusto variavel (contos/ano) (b) ........ 15 944 108 1 100 104 678 

w1 = Prec;:o do trabalho (contos/ano) (b) 381,67 7 342 413 
w2 = Prec;:o de energia (contos/unidade) (b) 2,02 51 0,87 5,27 

Z= lmobilizado corp6reo/produc;:8.o (cantos/ 
hectolitros) (c) ....................................... 4,49 104 1,09 37,06 

y1 = Vinho engarrafado (hectolitros) (d) .... 2446 152 0,1 23 725 

y2 = Vinho engarrafonado (hectolitros) (d) 4051 193 0,1 36 369 

y3 = Vinho de mesa a granel (hectolitros) (a) 9320 102 0,1 42 864 

y4 = Vinho generoso a granel (hectolitros) (d) 8713 117 0,1 53 833 

SH1 = Proporc;:ao do trabalho (percenta-
gem de C) ............................................ 42,01 30 14,08 83,62 

SH2 = Proporc;:ao de energia (percenta-
gem de C) ............................................ 5,58 56 0,60 18,04 

SH3 = Proporc;:ii.o de outros factores (percenta-
gem de C) ............................................ 52,41 24 13,61 84,01 

(a) Para as 126 observac;:oes. 
(b) Os custos e os prec;:os dos factores estao expressos a prec;:os de 1984, utilizando-se o deflator do PI B. 
(c) 0 valor de z esta expresso a prec;:os de 1984, sendo os acrescimos anuais do imobilizado 

bruto corrigidos pelo respectivo fndice deflator do PIB. 
(d) As quantidades zero de produto foram substitufdas pel a aproximac;:ao 0, 1. 
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3- Modelo empirico e metoda de estima«;ao 

Apresentados os dados, passamos ao desenvolvimento do modelo empfrico 
a estimar, comegando por se apresentar a fungao custo variavel. Posteriormen
te, descrevemos a forma como escalonamos os dados originais e como resol
vemos o problema das variaveis observadas com valor zero. Por tim, apresen
tamos o metodo econometrica utilizado na estimagao dos parametres da fungao 
custo. 

3.1- Fun,.ao custo variavel 

Para dedugao das economias de escala e de gama subjacentes a estrutura 
tecnol6gica das ACs, assumimos a seguinte fungao custo variavel multiproduto 
translog: 

4 3 

(1) lnC5 = a 0 +I. a; lnyis +I. ~; lnw;5 +<I> lnz5 
; = 1 ; = 1 

144 133 .. 
+-I. I. crq lny;5 lnY;5 + -I. I. 8/j lnw;5 ln~5 

2i=1i=1 2 i=1j=1 

1 3 4 

+- Qlnz5 lnz5 + I. I. 11lnw;5 lnYj5 
2 ; = 1j= 1 

4 3 

+I. 8; lnyis lnz5 +I. 't;lnw;5 lnz5 
; = 1 ; = 1 

em que: C
5 

= custo variavel total para a obsevagao s; Y;s = produto i (i = 1 , ... , 4) 
para a observagao s; W;

5 
= pregos dos factores produtivos (i = 1, 2, 3) para a 

observagao s; z
5 
= imobilizado corp6reo/produgao da observagao s; s =: 1 , ... , 126, 

o numero de observagoes; sfmbolos gregos = parametres a estimar e que sao 
comuns a todas as observagoes. 

A variavel z intervem no modelo como sendo uma condigao tecnol6gica de 
produgao, inter-actuando com as restantes variaveis ex6genas (nfveis de pro
dugao e pregos dos factores) na estimagao do custo variavel. 

Antes da estimagao (Brown et a/., 1979) foram ainda impostas as restri
goes de: 

(2) 

(3) 
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Simetria nos parametres da 2.!i! ordem: 

(Jij = (Jji 

8q= 8ji 

i,j= 1, ... , 4 

i,j= 1' 2, 3 

Homogeneidade linear nos pregos dos factores: 

3 

I. ~i = 1 
i= 1 



3 

Io .. =O 
j = 1 lj 

3 

I~-· =0 
i = 1 lj 

3 

I 't- = o 
i = 1 I 

i = 1, 2, 3 

j= 1, ... , 4 

A restri<;:ao (3) for<;:a urn dos pre<;:os dos factores produtivos a ser pre<;:o 
numerario. No nosso caso, tanto o custo variavel como os pre<;:os do trabalho 

. e energia sao expresses em termos do de outros factores (deflator do PIB}. 
Pela diferencia<;:ao da fun<;:ao custo (1) e utiliza<;:ao do Lema de Shephard 

obtem·se a equa<;:ao propor<;:ao (share equation) de cada factor produtivo va· 
riavel: 

(4) SH. = x;.w;s = ac. W;s= o/nc. 
IS cs OW;s cs olnw;s 

3 4 

= B; + L oij lnwjs + ~ Jlij lnyjs + 't; lnzs 
I= 1 I= 1 

i = 1, 2, 3 S= 1, ... , 126 

em que SH;s representa a propor<;:ao do custo variavel dispendida na compra 
do iesimo factor produtivo na observa<;:ao s e que minimiza o custo, estando 
wis normalizado pelo pre<;:o de outros factores (2). 

Nesta formulayao assume·se que as ACs tern individualmente acesso a mesma 
tecnologia, repartindo uma fun<;:ao de transforma<;:ao comum, podendo apenas 

especificidades inerentes a cada cooperativa colocar restri<;:6es nos pontos atingfveis 
do conjunto de possibilidades de produyao. C(y, w, z) descreve urn comportamento 
optimizador de todas as ACs atraves de uma unica funyao, permitindo testar e dedu· 
zir indicadores subjacentes a tecnologia de produ<;:ao utilizada. 

3.2 - Escalonamento dos dados e observagoes com valor zero 

Previamente a estima<;:ao dos parametres, os dados de cada variavel fo· 
r:_~m escalonados a volta da respectiva media aritmetica relativa as 126 obser· 

va<;:6es, dividindo·se o valor observado de cada variavel pela respectiva media. 
Assim (1) deve ser interpretado como uma aproxima<;:ao, na vizinhan<;:a desse 
ponto, da verdadeira fun<;:ao custo subjacente (3). 

(2) Esta normalizagao implica que o vector de pregos de factores seja expresso por [:~, 

:; • 1]. 

(
3

) A propria forma funcional translog e uma aproximagao local de segunda ordem de uma 
fungao arbitraria subjacente a «Verdadeira•• tecnologia (Burgess, 1975). 
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Esta forma de ordena9ao dos dados, uma vez que o logaritmo natural de 
um e zero, facilita os calculos das elasticidades no ponto medio e a execu9ao 
de testes locais. 

Por outro lado, dado que o logaritmo natural de zero nao e definido e nem 
todas as ACs produzem a totalidade dos produtos, para podermos estimar os 
parametres de (1), apoiando-nos no criteria adoptado por Akridge e Hertel (1986), 
Cowing e Holtman (1983), Kim (1987), os valores observados zero foram substitufdos 
pela aproxima9ao 0, 1. Das 126 observa96es, foram tratadas deste modo 36 de y

1 
e 

y2, as referentes as 6 ACs que vendem os vinhos a granel, 1 de y3 e 5 de y4. 

3.3 - Metoda de estima~ao 

Os dados utilizados para estima9ao da fun9ao custo sao um cruzamento 
de informa9ao cross-section/serie temporal, uma pooling de seis cortes horizon
tais de vinte e uma ACs referentes ao perfodo 1984-1989. 

Para formula9ao do modelo a ser estimado, na equa9ao (1 ), e em cada 
uma das equa96es de (4), inclufmos os erros estocasticos, assumindo cada um 
deles como tendo distribui9ao normal de media zero e variancia constante, f.s a 
fun9ao custo e £is a cada equa9ao propor9ao, respectivamente. 

0 metodo mais adequado para a estima9ao do modelo e determinado pela 
rela9ao que se considere entre Es e £is" Dada a forma como foram deduzidas 
(1) e (4), certamente que Es e £is estao contemporaneamente relacionados para 
qualquer AC, ou seja, para cada uma destas e em determinado ano, os erros 
estocasticos inseridos em cada equa9ao estao correlacionados, implicando que 
factores aleat6rios que afectam Es tem igualmente impacte em £is· Por outro lado, 
face a utiliza9ao de dados «parcialmente>> cross-section, parece correcto assumir-se 
que as correla96es seriais de Es e £is sao mfnimas, podendo ser ignoradas. Em sfn
tese, assume-se que o erro de cada equa98.o e homocedastico e nao serialmente 
autocorrelacionado e que existe correla98.o entre as erros das varias equa96es. 

As equa96es (1) e (4) sao estimadas conjuntamente como um sistema de 
equa96es de regressao. A inclusao de (4) equivale a juntarem-se graus adicio
nais de liberdade, pois todos as coeficientes de regressao destas equa96es estao 
presentes em (1). Os parametres assim estimados sao mais eficientes que as 
obtidos pela aplica9ao dos mfnimos quadrados ordinaries (OLS) a equa9ao custo 
(Christensen e Greene, 1976}. 

Par outro lado, uma vez que, para cada observa98.o, a soma dos valores das 
tres equa96es propor9ao dos factores e igual a unidade (IBHi = 1 ), a correspondente 
soma dos erros aleat6rios e igual a zero, deixando, par isso, estes de ter distribui-
96es de probabilidade independentes, sendo a matriz de variancias-covariancias inde
finida, originando que a fun98.o densidade de probabilidade do vector dos erros seja 
igualmente nao definida e excluindo a estima98.o pelo metoda de maxima verosimi
lhan~ (Melfi, 1984}. No nosso caso, apenas duas das tres equa96es propor98.o (4) 
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sao linearmente independentes, devendo uma delas ser eliminada, para se ultrapassar 

o problema da singularidade. Barten (1969) demonstrou que os estimadores de ma
xima verosimilhanga de um sistema de equag6es de regressao que inclua as equa

g6es proporgao, com uma destas eliminada, sao assimptoticamente invariantes a 
equagao que nao e inclufda, sob a hip6tese de normalidade dos erros de cada uma 

das equag6es. Kmenta e Gilbert (1968) demonstraram que os resultados do proces
so de estimayao iterativo de Zellner convergem para estimadores de maxima verosi

milhanga. Uma extensao directa deste resultado cobre o nosso sistema de regressao, 

o qual inclui (1) e as equag6es (4). Como os preyos dos factores foram normalizados 
em termos do de ••outros factores>>, eliminamos a equagao referente a estes ultimos. 

lnclufdos os erros aleat6rios em (1) e (4), o sistema formado por estas 
equag6es, ap6s imposigao das restrig6es (2) e (3), foi estimado recorrendo a tecnica 
SUR (Seemingly Unrelated Regression ou «regressao aparentemente nao relaciona
da>>) de Zellner (1962), utilizando-se o software TSP386 (Time Series Processor). 

Os parametros de regressao estimados foram assumidos como constantes 
no tempo e iguais para todas as ACs. Apesar disso, de modo a avaliarmos a 

validade desta hip6tese, «corremos>> o modelo introduzindo, de forma aditiva, 

variaveis dummy referentes aos anos. Nos modelos estimados deste modo os 

coeficientes de regressao associados as variaveis dummy eram sempre indivi
dual e globalmente estatisticamente nao significativos, mesmo a um nfvel de 

significancia de 1 0 %, o que nos permitiu inferir que a fungao custo se manti
nha estavel no perfodo considerado, ou seja, que de 1984 a 1989 a estrutura 

tecnol6gica das ACs permaneceu, digamos, praticamente constante ou imuta

vel. Nao estudamos a inclusao de variaveis dummy para diferenciar as ACs 

porque a introdugao de 20 novas regressores reduziria fortemente o numero de 

graus de liberdade, nomeadamente na primeira etapa de estimagao SUR. 

4 - Resultados 

Neste ponto, comegamos pela analise estatfstica e estudo da consistencia 

te6rica dos parametros estimados da fungao custo. Posteriormente, para verifi

carmos a adequagao desta fungao ao comportamento das ACs aplicamos tes
tes estatfsticos sabre tres restrig6es estruturais: disjungao da produgao; 

separabilidade factores produtivos-produtos; rendimentos de escala constantes. 

Finalmente, debrugamo-nos sabre os valores obtidos para os indicadores de 

economias de escala e de gama. 

4.1 - Resultados estatfsticos e consistencia te6rica da fun~ao custo 

No quadro n.Q 2 apresentamos as estimativas para os 36 parametros das 

tres equag6es. 10 (27,8 %) e 13 (36, 1 %) dos parametros estimados sao signi
ficativos a 5 % e 1 0 %, respectivamente. Estes resultados, em bora sen do se-
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melhantes aos obtidos, por exemplo, por Akridge (1986), 29,5 % e 34,6 %, 
Cowing e Holtman (1983), 29,1 % e 29,9 %, nao sao de estranhar, pois a fun
gao custo translog permite extrair conclus6es bastante genericas sobre a estru
tura de custos e relagoes custo-produgao, mas a custa de elevado risco de 
multicolinearidade. 

0 coeficiente de determinagao global, para a fungao custo, e de 90,2 %, 

significando que a variagao relativa do custo variavel e fortemente explicada 
pelas variag6es relativas das variaveis ex6genas de base consideradas (produ
tos, pregos dos factores e imobilizado por hectolitro de vinho fabricado) e das 
combinag6es destas. 

Para que a fungao custo estimada satisfaga as condig6es de regularidade 
ela tern de ser (Diewert, 1982): linearmente homogenea nos pregos dos facto
res produtivos; mon6tona crescente nos pregos dos factores produtivos e nos 
nfveis de produgao; c6ncava no prego dos factores produtivos. 

Conforme referem Barnett et a/. (1985), a experiencia indica que as formas 
funcionais flexfveis tendem a violar, em varios pontos da amostra, as condi
g6es de regularidade impostas, obrigando a que, para que possam ser 
efectuadas inferencias estatfsticas, seja localmente testado o comportamento do 
modelo. Sendo a fungao custo translog uma forma funcional flexfvel e uma 
aproximagao local de segunda ordem, as condigoes de regularidade tern de ser 
testadas em cada ponto especffico. 

QUADRO N.2 2 

Coeficientes estimados e estatistica t 

Variavel 

Constante ........................................................................ . 
lny1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .' •••••••••••••••• 

lny2 •.•..•.....•.•....••.•..•.•.........•.•••..••..••...•.•..•...•••••••••••.•.•••.... 

lny3 •..••••....•.•.................•.•.•.....••...•••••••••••••••.••.•••.••...•.••••.. 

lny4 •.....•......•....••.•..•..•.......•••..•••••..•.••••••••••••••••••..•.•••....••.• 

lnw1 ...•.•...•.......•....••....••.••••.••.••••••.•.••••••..•.•.•.•....••••.....••••• 

lnw2 ..•..•...•.••....••..•.....••••..•••..•..••.•..•....••.••.•••••.•..•.••••...•.••. 

lnz ................................................................................... . 
lny11ny1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lny11ny2 ..•.•.•....••.•.••••••..•••••••.•.•.••...••.•.•.•••.•.•.••••••.••.•••••••••• 

lny
1
/ny

3 
•••.•.•....•••..•••••••.•••••••.•.•••....••.•.••.••••••••••••••••.•....•.••. 

lny11ny4 •.•.•.••...••....••...•.•..•.••.••••••••••••••••..••••••••.•.••••.•••••••••. 

lny2/ny2 ••..••••.•.•••...•••••..•.••.••.••.••...•••..•••...••••••••.•••••••.•••••••. 

lny2/ny3 •...•......••.....•.•...•..•..•....••....••...••..••••.•.••••••.••...•..•.•. 

lny21ny4 ..................................................••.•.•.................... 

lny3 /ny3 ..............................•....•••............................•.•.•..... 

lny3 /ny4 ...•...•...••...•.•..•......•.•....•••.••..•...••.••.••...•••.•••••••....••. 

/ny41ny4 •.•....•....•...•••.....••.•..•..•.•••.•••••••.•••••.•••••••...•.••.•.•••••. 

lnw/nw
1 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lnw1/nw2 ..•....•.•.•.••.....••....•••••••..••..••.••.•••••••••••...••..•••.••..•.• 

lnw2/nw2 .•......•.•.....•.•.......••............•.•••••••••••...•.•....••.•.•.•••.• 

lnzlnz ............................................................................... . 
lny1/nw1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lny1/nw2 •....••...•.•....•......•.•..•..•...•.•••..•.•...•......•••••••••.•..•..•.. 

370 

Coeficiente 

ao 

at 

a2 

a3 

a4 

~~ 
~2 
<I> 

(j11 

(j12 

(j13 

(j14 

(j22 

(j23 

(j24 

(j33 

(j34 

(j44 

lift 

1)12 

1)22 
Q 

lltt 
J.lt2 

Valor 
do coeficiente 

0,2299 
0,2269 
0,1363 
0,0293 
0,2279 
0,3517 
0,0549 
0,2186 

-0,0190 
0,0627 

-0,0180 
-0,0581 
-0,0595 

0,0185 
0,0609 
0,0115 

-0,0804 
0,0211 

-0,1617 
-0,0329 

0,0368 
0,1919 

-0,0226 
0,0059 

Estatistica t 

(*) 2,91 
(*) 3,00 

(**) 1,87 
0,69 

(*) 3,58 
(*) 19,09 
(*) 7,11 

(**) 1,72 
-0,22 

1 '15 
-0,89 
-1,24 
-1,29 

0,84 
1,38 
0,70 

(*)-3,07 
1 '11 

-1,21 
-1,60 

(*) 3,93 
1,10 

(*)-2,27 
1 ,41 



Variavel 

lny2 /nw1 ........•.•...............•••..•...........•..•.•........•••.......•.••.... 

lny2/nw2 ...••....•....•................................•••.••....•..••...•.•......• 

lny3/nw1 ....•..............•..••.•..•............•...•..••...•...........•.•.•••... 

lny3 /nw2 .......................................................................... . 

lny4/nw1 .....•.....................••.•.................••••.•...••..•...•.•....... 

lny4 /nw2 ...............•..•................•............••................••..•.... 

lny1 /nz ............................................................................. . 
lny2/nz ............................................................................. . 
lny3/nz ............................................................................. . 
lny41nz ............................................................................ .. 
lnw1/nz ............................................................................ . 
lnw21nz ............................................................................. . 

("") Parametro significative a 5 %. 
( .. ) Pariimetro significativo a 10 %. 

Coeficiente 

1121 

1122 

1131 

1132 

1141 

1142 

91 

92 

93 

94 

1:1 

'1:2 

Valor 
Estatistica t do coeficiente 

0,0100 1,00 
-0,0066 -1,57 
-0,0184 (*}-3,27 

0,0015 0,64 
0,0083 (**) 1 ,91 

-0,0025 -1,41 
0,0424 0,51 

-0,0273 -0,33 
-0,0198 -0,42 
-0,0329 -0,84 
-0,0376 (*)- 2,11 

0,0015 0,20 

A homogeneidade linear e simetria nos termos de segunda ordem, uma 
vez impostas na fase de estimac;ao, sao obrigatoriamente satisfeitas. 

A monotonicidade (func;ao nao decrescente nos prec;:os dos factores e nos 
nfveis de produc;ao) requer que as equac;6es proporc;ao de factores no custo 
variavel e as elasticidades custo-produto sejam nao negativas. No ponto de 
aproximac;ao adoptado -media aritmetica (4) das variaveis- as primeiras sao 
simplesmente dadas pelos parametres ~; e as segundas por a;. As proporc;oes 
do trabalho e energia no custo sao ambas positivas (~ 1 = 0,3517 e ~2 = 0,0549), 
implicando que alterac;6es relativas nos prec;os destes factores originam modifi
cac;:6es relativas no mesmo sentido do custo variavel. 

As elasticidades custo-produto estimadas (a1 = 0,2269; a2 = 0, 1363; 
a3 = 0,0293; a4 = 0,2279) sao igualmente positivas, significando que uma varia
c;ao relativa em cada um dos produtos, mantendo tudo o resto constante, pro
voca alterac;6es no mesmo sentido no custo variavel. 

Ambos os ~;· bem como a1 e a4, sao significativos ao nfvel de 5%, com 
a2 a ser significative a 10 %. Apenas ~ (coeficiente associado ao produto <<Vi
nho de mesa granel») e estatisticamente nao significative. 

Em resume, a func;ao custo estimada e mon6tona crescente nos prec;os 
dos factores produtivos e nos nfveis de produc;ao, pelo menos no ponto de 
aproximac;:ao. 

A concavidade obriga a que a matriz Hessiana a 2C/Clw,owj seja semi-defi
nida negativa, tendo todas as rafzes caracterfsticas desta matriz de ser nao 
positivas (Chiang, 1982), o que, no caso da func;ao custo translog, depende, 

{4 ) Ou seja, no vector unitario [1, ... , 1] das variaveis. 
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simultaneamente, dos valores das variaveis e dos parametros (5). No nosso caso, 
a func;ao custo estimada e concava na media aritmetica e na maioria das 126 
observac;6es (6). 

Concluindo, a func;ao custo estimada, na media aritmetica e na maioria dos 
pontos observados, preenche as condic;6es de regularidade sugeridas pela teoria. 

4.2 - Restri9oes estruturais 

Para testarmos a adequac;ao da func;ao custo multiproduto estimada a 
tecnologia de produc;ao das ACs, examinamos os resultados da imposic;ao de 
restric;6es estruturais sobre a disjunc;ao da produc;ao, a separabilidade factores 
produtivos-produtos e os rendimentos de escala constantes. 

A disjunc;ao na produc;ao conduz a que func;ao custo multiproduto possa 
ser escrita como a soma de func;6es custo dos produtos individuais I.Ci (y, 
w, z), sendo independentes os custos marginais dos produtos. Esta restric;ao 
pode ser testada recorrendo-se ao conceito de complementaridade de cus
tos entre pares de produtos (CCij), que, no caso da func;ao translog, e dado 

por CC. _ ( (J21nC + dinG ()InC). 
lj- alny,aln)'i alny; aln)'i 

No ponto de aproximac;ao media aritmetica, a existencia de disjunc;ao na 
produc;ao traduz-se por: 

(5) i, j = 1' ... , 4; 

A separabilidade factores produtivos-produtos permite que a func;ao custo 
possa ser escrita como C [h{Y), w, z], a que corresponde uma estrutura de 
produc;ao em que os produtos individuais sao agregados numa (mica «varia
vel>>, passando-se para um modelo uniproduto, em que o investigador esta apto 
apenas a considerar os efeitos da alterac;ao simultanea de todos os produtos 
que comp6em o bem agregado. A mesma implica que os custos marginais dos 
produtos sejam independentes dos prec;os dos factores. No nosso caso, como 
na func;ao estimada os prec;os do trabalho e da energia estao normalizados pelo 
de outros factores, temos: 

(6) i= 1' 2 = 1' 2; j= 1, ... , 4 

( 5) Na funr,:ao custo translog multiproduto Lau (1986) os elementos {i, 1) da matriz Hessiana 

sao dados por ~ (0;; + SH; 2 - SH;) e OS {i, J) por w~ (oij + SHiSH). 
' 'I 

{6) Ambas as rafzes caracterfsticas sao negativas em 70 % das 126 observar,:oes. Nas 
restantes uma e positiva e outra negativa, sendo, nestes casas, a matriz. Hessiana indefinida. 
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Os rendimentos de escala constantes implicam que a fungao custo seja 
homogenea linear nos nfveis de produtos, o que algebricamente se traduz par: 

4 

(7) Lai= 1 
i; 1 

4 4 4 4 

Lcrij=Lcrij=L fuij=O 
i ; 1 j ; 1 i ; 1i ; 1 

i,j=1, ... ,4 

4 

LJ..L--=0 
j; 1 lj 

i= 1, 2 

4 

L8i=0 
j; 1 

Para analise da validade estatfstica de cada uma das restrig6es estruturais 
impostas a fungao custo estimada recorremos ao teste de Wald (Judge el a/., 
1985). A estatfstica de Wald segue uma distribuigao assimpt6tica de x2(MJ' sen
do o numero de graus de liberdade (M) igual ao numero de restri<;:6es da hip6-
tese nula. Esta e rejeitada se, para determinado nfvel de significancia, o valor 
x2(MJ calculado exceder o respectivo valor crftico. 

Como podemos ver pelos resultados expressos no quadro n.2 3, as tres 
especificag6es restritivas sao decisivamente rejeitadas, a urn nfvel de significancia 
de 5 %, nao constituindo qualquer uma delas uma representagao valida da 
tecnologia de produgao das ACs. Consequentemente, a fungao custo multiproduto 
translog expressa par (1) pode ser assumida como urn modelo ajustado aos 
dados e capaz de traduzir o comportamento econ6mico do conjunto das ACs, 
em concordancia com a 16gica do fen6meno em estudo, deduzindo-se a partir 
dela os indicadores de economias de escala e de gama. 

QUADRO N.g 3 

Testes estruturais 

Numero 
Restrivao 

de restri96es (M) 

Disjunc;:ao ........................................................................ . 
Separabilidade ................................................................ . 
Rendimentos de escala ................................................. . 
Constantes ..................................................................... . 

4.3 - Analise das economias de escala e de gama 

6 
8 

5 

Estatistica 
de Wald 

31,66 
52,11 

76,98 

12,59 
15,10 

11,07 

Para analise das economias de escala e de gama, alem da AC media (ponto 
a volta do qual foram escalonados os dados originais), decidimos: 

a) Dividir as ACs em tres grupos, sendo: 

0 grupo 1, constitufdo pelas 6 ACs de menor dimensao, que 
vendem a quase totalidade dos vinhos a granel; 
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0 grupo 2, composto por 14 cooperativas de media dimensao, 
que dispoem de pequenas linhas de engarrafamento; 

0 grupo 3, formado pela cooperativa de maior dimensao, que 
dispoe da linha de engarrafamento de maior capacidade e 
se encontra tecnologicamente bern apetrechada; 

b) Calcular indicadores por ano, isto e, para valores referentes a media 
anual das 21 ACs. 

c) Calcular indicadores para duas ACs hipoteticas «representativas» 
dos grupos 2 (grupo 2-A) e 3 (grupo 3-A), modifioando-lhe apenas 
a respectiva forma de embalagem dos vinhos fabricados. Com esta 
alteragao pretendemos avaliar, para as ACs que ja vendem vinhos 
embalados, a medida de polftica que nos contactos havidos com 
os directores das ACs nos foi comunicada como desejavel, no me
dia prazo: «60 % do vinho de mesa vendido em garrafa, 25 % em 
garrafao e 15 % a granel; 30 % do vinho generoso comercializado 
em garrafa e 70% a granel>>. 

Os valores das relag6es custo-produgao, para cada grupo, apresentados 
nos pontos seguintes sao calculados a partir dos parametros de regressao ini
cialmente estimados (quadro n.Q 2) e no ponto de aproximagao media aritmeti
ca para cada grupo e ano, nos quais a fungao custo estimada satisfaz sempre 
as condig6es de regularidade sugeridas pela teoria econ6mica (homogeneidade, 
monotonicidade e concavidade). 

Para calculo das economias de escala especfficas (PSE) e das economias 
de gama especfficas e globais (ES; e ES), e necessaria avaliar o custo variavel 
total para nfveis nulos de produgao de urn ou mais produtos, o que no caso da 
fungao translog e impossfvel pois .9 logaritmo de zero e indefinido. Para se 
ultrapassar este problema tern de ser adoptada alguma simplificagao. Como 
refere Kim (1987, p. 191): «Uma solugao para o problema da estimagao dos 
custos com quantidades nulas de urn ou mais produtos consiste na substitui
gao destes valores por urn nfvel arbitrariamente pequeno. A racionalidade para 
este procedimento reside no facto de uma elevada percentagem de custos se 
manter constante, mesmo quando os nfveis de produgao sao zero. A analise 
experimental sugere como nfvel de aproximagao 10% das respectivas medias 
da amostra. ,, 

A falta de melhor criteria, e seguindo o raciocfnio deste autor, tal como o 
fez Akridge (1986), utilizamos para o calculo das PSE;, ES; e ES, como apro
ximagao para os nfveis nulos de produto, 10% da media aritmetica de cada 
grupo. Como e natural, os resultados obtidos sao sensfveis a aproximagao adop
tada. Este problema nao se coloca no calculo da curva de expansao de econo
mias de escala e do fndice de subaditividade. 
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4.3.1 - Economias de escala globais 

Formalmente, para um unico produto, as economias de escala sao dadas 
pela relagao entre o custo medio e o custo marginal. Seguindo Baumol et a/. 
(1988), para a empresa multiproduto, a medida local das economias de escala 
globais (MPSE) e dada por: 

(8) MPSE= m 

C(Y) 

i~1y,MC; 

em que: 

C(y) = custo total (omitindo-se w que se pressup6e constante) supor
tado para transformagao do vector de produtos y = [y1, ... , y,J; 

MC;=custo marginal do iesimo produto (i=1, ... , m), sendo MC;=ClC(0/a(y;); 
COE; = elasticidade custo do iesimo produto, com: 

(9) COE = atnC(y) = ilC(y) .li_ 
1 illn(y;) il(y) C(y) 

A MPSE e igual ao inverso da soma das elasticidades custo dos produtos 
individuais e conforme seja maior, menor ou igual a unidade diz-se que exis
tem rendimentos de escala crescentes, decrescentes ou constantes. 

As economias de escala globais descrevem o comportamento dos custos 
quando a quantidade de todos os produtos varia estritamente na mesma pro
porgao, ao Iongo de uma linha recta que tem por origem o vector de produgao 
nulo. Esta e a razao pela qual a MPSE e tambem conhecida por linha de eco
nomias de escala (ray economies of scale). 

De acordo com os valores contidos no quadro n.9 4, averiguamos que na 
media aritmetica de todas as variaveis a MPSE e de 1 ,61 e significativamente 
diferente de 1 (situagao em que ocorreriam rendimentos de escala constantes), 
traduzindo claramente a existencia de rendimentos de escala crescentes. 

QUADRO n.Q 4 

Economias de escala globais (MPSE), por AC e ano 

Grupo 1 ........................................ . 
Grupo 2 ........................................ . 
Grupo 3 ........................................ . 
Media ........................................... . 
Grupo 2-A .................................... . 
Grupo 3-A .................................... . 

Por AC 

1,81 
1,61 
1,60 
1,61 
1,46 
1,69 

1984 ············································ 
1985 ············································ 
1986 ············································ 
1987 ············································ 
1988 ············································ 
1989 ············································ 

Por ano 

1,47 
1,49 
1,64 
1,48 
1,72 
1,45 
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0 grau de MPSE varia com a dimensao, havendo uma clara evidencia de 
que, embora diminuindo ligeiramente, as economias de escala globais nao se 
esgotam a medida que a produc;ao da AC aumenta (quadro n.Q 4). Convem 
salientar que a expansao dos nfveis de produc;ao, com passagem de uma AC 
para outra, de acordo com os Indices da curva de expansao de economias de 
escala (n.Q 4.3.3) conduz a economias de escala, sendo mais elevadas, ainda 
que ligeiramente, na transic;ao do grupo 1 para o grupo 2. 

Anualmente, as MPSE variam ligeiramente, atingindo o valor mais elevado 
em 1988 (1,72) eo mais baixo em 1989 (1,45), anos em que a produc;ao total, 
foi respectivamente, 151 % e 47% da media dos seis anos, implicando que 
quanta maior o nfvel de produc;ao menor a elasticidade de custo, o que confir
ma a ideia de que as economias de escala nao se esgotam, mesmo para pro
duc;oes bastante superiores a media. 

Os resultados obtidos levantam-nos a seguinte questao: Se os gestores das 
ACs agem economicamente de forma racional, quais os motivos que os levam 
a nao expandir as quantidades transformadas de vinhos? Pensamos que, em 
parte, a resposta a esta questao esta no facto de transformarem exclusivamente 
materias-primas provenientes dos s6cios, ou seja, nas restric;6es de aprovisio
namento, embora a quantidade global de uvas esteja, em ultima analise, de
pendente das condic;6es climatericas. 

Como as ACs estao, na sua maioria, equipadas para vinificarem os nfveis 
«maximos» de uvas produzidas nas explorac;6es vitfcolas dos s6cios, a variabi
lidade nas suas entregas origina, quase permanentemente, problemas de ex
cesso de capacidade, pais perfodos de baixa sao mais frequentes. 

Ur:na das hip6teses de explorar as economias de escala, beneficiando das 
economias de utilizac;ao dos equipamentos instalados, seria a realizac;ao ocasio
nal de operac;6es com terceiros. 0 aumento da quantidade de produtos trans
formados originaria a reduc;ao do custo unitario e, par consequencia, um au
menta dos resultados lfquidos da explorac;ao, os quais poderiam ser retidos para 
reforc;o do capital proprio, com melhoria da autonomia financeira, ou distribuf
dos pelos s6cios. 

Para a estrutura de embalagem de vinhos proposta e tecnologia observa
da, os valores das MPSE para os grupos 2-A (1 ,46) e 3-A (1 ,69) indicam que 
as unidades de maior dimensao obtem vantagens de custos superiores. Resul
tado este que e confirmado pela curva de expansao de economias de escala, 
pais a passagem de um grupo de produc;ao para outro continua a proporcionair 
economias de escala. 

Os indicadores anteriores sugerem que a elevac;ao da competitividade de 
parte das ACs passa pelo acrescimo do volume dos produtos transformados e 
ou pelo aumento da sua dimensao, podendo esta ser conseguida atraves da 
actuac;ao colectiva, nomeadamente, par fusao ou associac;ao em entidades de 
grau superior (Rebelo, 1991 ). 
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4.3.2 - Economias de escala especfficas 

Nas industrias multiproduto, como e o caso das ACs, alem da medida das 

economias de escala globais (MPSE), e importante conhecerem-se as econo
mias de escala associadas a cada produto. As economias de escala especffi
cas (PSE) indicam como os custos totais se modificam no caso de adic;:ao a 
produc;:ao do iesimo produto e manutenc;:ao dos nfveis observados dos restantes. 

As PSEi baseiam-se no conceito de custo incremental (/Ci) de um produto 
especffico (Baumel et a/., 1988), com: 

(10) /Ci= C(y)- C(Ym-i) 

referindo-se C(ym-i) ao custo suportado para transformac;:ao dos m menos o 
iesimo produto (1). 0 custo incremental medic (A/C) e definido por: 

(11) A/C.= _!!3_ 
I Y; 

em que o escalar yi e a quantidade produzida do iesimo produto. 
Finalmente temos: 

(12) PSE= AIC 
I MC; 

Conforme PS£; seja maior, menor ou igual que a unidade, os rendimentos de escala 
associados a tra.nsforma<;:8.o do iesirno produto sao crescentes, decrescentes ou oonstantes. 

No quadro n.Q 5 apresentamos as PSEi estimadas para as ACs por grupo e 
ano. Os valores obtidos permijem concluir que, independetemente da sua dimensao, 

as ACs estao a operar na zona de eoonomias de escala especfficas para todos os 
produtos. · 

QUADRO n.Q 5 

Economias de escala especfficas (PSEi), por AC e ano 

Par AC: 

Grupo 1 ........................................... .. 
Grupo 2 ............................................ . 
Grupo 3 ............................................ . 
Media ................................................ . 
Grupo 2-A ......................................... . 
Grupo 3-A ......................................... . 

Vinho Vinho Vinho de Vinho generoso 
engarrafado engarratonado mesa a granel a granel 

(PSE,) (PSE,) (PSE3) (PSE
4

) 

2,09 
1,92 
2,01 
1,92 
1,88 
2,13 

3,50 
2,73 
2,09 
2,76 
2,36 
1,82 

1,74 
1,39 
3,02 
1,24 
1,45 
2,99 

1,64 
1,65 
1,62 
1,64 
1,64 
1,67 

(1) C(y) e C(ym_J representam, respectivamente, o custo total com a produgao dos vectores 

de produtos [y,, ... , Yj_,. yi+ 1, ... , Yml e [y,, ... , Y;_,. 0, Y;.,. ... , y,J. 
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Par ana: 

1984 ··················································· 
1985 ··················································· 

1986 ··················································· 
1987 ··················································· 
1988 ··················································· 
1989 ··················································· 

Vinho Vinho Vinho de Vinho generoso 
engarrafado engarrafonado mesa a granel a granel 

(PSE,) (PSE,) (PSE
3

) (PSE,) 

1,88 
1,89 

1,89 
2,09 
1,98 

1,98 

3,15 
2,98 

2,82 
2,29 
2,80 

2,62 

1,77 
1,71 

0,00 
0,30 
3,02 
1,63 

1,62 
1,62 

1,58 
1,67 
1,42 
1,66 

Exceptuando o vinho de mesa a granel, produto em que se verificam as 
maiores oscila<;6es de transforma<;ao e em que ocorrem mesmo deseconomias 
de escala nos anos de 1986 e 1987, as PSE,, por AC e anualmente, apresen
tam-se relativamente estaveis. Genericamente, se comparado com os restantes 
tres produtos, o vinho engarrafonado apresenta economias de escala especffi
cas ligeiramente mais elevadas. 

Como, na generalidade, os valores da PSEi sao superiores a unidade, pode 
inferir-se que as ACs estao a operar para os quatro produtos na zona de econo
mias de escala especfficas (geometricamente a esquerda do ponto 6ptimo, ou 
seja do custo incremental medio mfnimo), podendo, por isso, baixar o custo 
incremental unitario de cada um dos produtos se expandirem os respectivos 
nfveis de produ<;ao. 

Globalmente, os resultados obtidos para as economias de escala especffi
cas sao coerentes com os das economias de escala globais, permitindo ambos 
concluir que, na 6ptica dos custos, as ACs teriam todo o interesse em expandir 
os volumes de produ<;ao de cada um dos produtos e simultaneamente do seu 
conjunto. 

4.3.3 - Curva de expansiio de economias de escala 

Em vez de se considerar que todas as empresas transformam a mesma 
combina<;ao de produtos, seguindo no seu percurso de expansao ao Iongo de 
uma linha recta que parte da origem (hip6tese considerada no calculo de MPSE), 
podemos supor que altera<;6es nos nfveis de produ<;ao podem ir a par com 
modifica<;6es na sua composi<;ao. 

A curva de expansao de economias de escala (8) (expansion path scale 
economies) - EPS - representa a elasticidade do custo incremental em rela-

(8 ) Os conceitos de curva de expansao de economias de escala e de curva de expansao de 
subaditividade foram desenvolvidos par Berger eta/. (1987). 
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c;:ao ao produto incremental ao Iongo da curva de expansao. Para as empresas 

A e B que individualmente transformam vectores de produc;:ao diferentes no seu 
nfvel e composic;:ao, temos: 

(13) 

em que yi e y sao o nfvel do produto i e o vector de produtos transformados 

pelas empresas A ou B. Conforme EPS seja superior ou inferior a unidade temos 
deseconomias ou economias de escala ao Iongo do segmento de expansao 
que incluir as empresas A e B. 

Para derivarmos a curva de expansao de economias de escala (EPS), examina
mos o comportamento da AC de classes (grupos) adjacentes. A ideia e a que a 

maior fonte de «concorrencia», para determinada AC, advem dado grupo adjacente 
inferior. Na curva de expansao, entre grupos, as ACs podem apresentar deseconomias 

de escala num segmento e economias de escala no seguinte (ou vice-versa). 

0 quadro n.Q 6 contem os valores da EPS. Ao Iongo da curva de expan

sao, as ACs, apresentam apenas economias de escala (a EPS e nas situac;:oes 
consideradas inferior a unidade), tornando-se mais competitivas se aumentarem, 

modificando simultaneamente, a produc;:ao, conclusao identica a obtida pela 
analise do indicador de economias de escala globais, embora neste a combina

c;:ao de produtos fosse pressuposta constante. As economias de escala sao mais 

elevadas na transic;:ao do grupo 1 para o grupo 2 do que deste para o grupo 3. 

QUADRO N.2 6 

Curva de expansiio de economias de escala (EPS) 

Limite inferior do segmento Limite superior do segmento 

Grupe 1 ...................................................... . Grupe 2 ..................................................... . 
Grupe 2 ...................................................... . Grupe 3 ..................................................... . 
Media .......................................................... . Grupe 3 ..................................................... . 
Grupe 2-A ................................................... . Grupe 3-A ................................................. . 

EPS 

0,59 
0,64 
0,63 
0,84 

A passagem do grupo 2-A para o 3-A proporciona igualmente economias de 

escala, permitindo inferir que para as estruturas hipoteticas de produc;:ao e forma de 
comercializac;:ao dos vinhos consideradas, a cooperativa de maior dimensao e com

petitivamente viavel, auferindo na sua expansao de economias de escala. 

4.3.4 - Economias de gama 

Na produc;:ao multipla, as economias de escala associadas a dimensao das 

operac;:6es de produc;:ao sao apenas uma das fontes de diminuic;:ao do custo 
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media que a transformayaO simultanea de varios produtOS pode porporcionar, 
podendo, igualmente, haver economias resultantes, em exclusivo, do ambito da 
actividade da empresa, as chamadas economias de gama. 

Existem economias de gama se a empresa conseguir produzir conjuntamente 
um grupo de produtos de forma mais econ6mica do que se os mesmos fossem pro
duzidos em duas unidades produtivas (estabelecimentos) separadas, uma produzindo 

Y; e a outra Ym-;· Formalmente (Baumol eta/., 1988), as mesmas ocorrem se: 

(14) 

Na defini9ao de (14) esta subjacente que as expressoes das formas fun
cionais de ambos os Iadas da inequa9ao sao as mesmas, significando que as 
duas empresas representadas pelas fun96es do lado esquerdo tem acesso a 
mesma tecnologia que a inclufda no lado direito. 

0 grau de economias de gama de um produto especffico, ou economias 
de gama especlficas (ES), e dado par: 

(15) 

(16) 

[C(y;) + C(ym_;)]- C(y)] 
ES.= -------

' C(y) 

As economias de gama globais (ES) sao medidas por: 
m 

[ I C(y) - C(y)] 
ES=-'-'i=:....:., ___ _ 

C(y) 

representando C(y;) o custo suportado para obten9ao do iesimo produto (9) e 
os restantes sfmbolos o significado referido em pontos anteriores. 

0 quadro n.Q 7 inclui os valores das economias e gama, especfficas e glo
bais, por AC e ano. 

QUADRO n.Q 7 

Economias de gama especfficas (ES;) e globais (ES), por AC e ano 

Vinho Vinho Vinho de Vinho generoso 
Globais 

engarrafado engarrafonado mesa a granel a granel 
(ES) 

(ES,) (ES
2

) (ES,) (ES,) 

Par AC: 

Grupo 1 .................... 0,03 -0,14 0,28 0,18 0,49 
Grupo 2 .................... -0,06 -0,23 0,27 0,10 0,31 
Grupo 3 .................... -0,05 -0,33 0,45 0,09 0,28 
Media ........................ -0,06 -0,23 0,28 0,10 0,31 
Grupo 2-A ................ -0,12 -0,30 0,25 0,03 0,16 

Gru p o 3-A ................ 0,00 -0,35 0,51 0,15 0,31 

(") 1:\V;) representa o custo suportado para a prod!J98.o do vector de produtos [0, ... , 0, y;, 0, ... , 0]. 

380 



Vinho Vinho Vinho de Vinho generoso 
engarralado engarrafonado mesa a granel a granel 

Globais 

(£S,) (£S.) (£S,) (£S,) (£S) 

Par ana: 

1984 .......................... -0,12 -0,21 0,17 0,03 0,21 
1985 .......................... -0,11 -0,22 0,19 0,04 0,22 

1986 ·························· -0,04 -0,24 0,25 0,12 0,31 

1 g.g7 ·························· -0,11 0,24 0,27 0,03 0,22 
1988 .......................... 0,00 -0,27 0,33 0,16 0,36 
1989 .......................... -0,11 -0,24 0,42 0,03 0,28 

Os resultados obtidos sugerem que: 

As ACs por grupo e ano nao apresentam diferenc;as marcantes nas econo
mias, especfficas e globais, de gama; 

A embalagem de vinhos seria menos dispendiosa se efectuada em unida
des separadas (tanto ES1 como ES2 sao negativas), embora para o 
vinho engarrado esta conclusao nao seja «lfquida», pois ES1 aproxi
ma-se de zero. Pensamos que para esta situac;ao contribui o facto 
das actividades de embalagem de vinhos obrigarem a disponibilidade 
de factores, alguns deles indivfsiveis, que nao sao convenientemente 
partilhados pela actividade das ACs, o que influencia negativamente o 
custo resultante da transformac;ao desses produtos; 

Pelo contrario, a transformac;ao dos vinhos vendidos a granel, de mesa e 
generoso, com saliencia para o primeiro, e menos dispendiosa se 
efectuada conjuntamente com os outros tres produtos (ES3 e ES4 
positivas); 

A produc;ao conjunta dos quatro produtos apresenta-se mais econ6mica que 
a sua transformac;ao em estabelecimentos separados (indicador de 
economias de gama globais com valor positive), embora decrescendo 
a medida que a dimensao da AC aumenta (grupo 1 = 0,49 e grupo 
3 = 0,28). 

Comparando a AC do grupo 2-A com a 3-A, verificamos que, para a 
tecnologia de transformac;ao observada, embora a mesma continue com 
deseconomias no engarrafonamento, a inserida no ultimo grupo apresenta eco
nomias de gama globais superiores. Para uma estrutura de comercializac;ao como 
a proposta, este resultado sugere a constituic;ao de unidades de maior dimensao 
que desenvolvam simultaneamente as actividades de vinificac;ao, com a respec
tiva venda de vinhos a granel, e embalagem o que pode conseguir-se pela fusao 
de ACs. Os valores das economias de escala justificam ACs de grande dimen
sao, sugerindo os das economias de gama o desenvolvimento de linha de pro
duc;ao que aproveitem eventuais recursos disponfveis que as grandes escalas 
proporcionam. 
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4.3.5 - Subaditividade 

Como altemativa a medida de economias de gama globais, em cuja definigao 
se pressup6e completa especializac;ao (produgao nula de alguns produtos), Berger et 

a/. (1987) desenvolveram um novo indicador: a subaditividade ou curva de expansao 

de subaditividade- EPSUB- (expansion path subaditivitYJ. Com esta medida ultra

passam-se, igualmente, os problemas associados a utilizac;ao de aproximac;6es para 

os nfveis nulos de produc;ao, no calculo de economias de gama especfficas e globais 

e das economias de escala especfficas, caso se utilize a fungao custo multiproduto 
translog. A EPSUB e definida por: 

(17) EPSUB (yE} = [C(yA) + C(yB -A)- C(ys)] 
C(yB} 

Este indicador quantifica o acrescimo no custo resultante de yB ser produzido 
em duas empresas produtoras, com yA + yB-A = yB. Se EPSUB < 0 a empresa B 
nao e competitivamente viavel, pois suporta um custo maior que o resultante da pro
duc;ao em duas unidades, uma produzindo yA e outra yB-A. Se EPSUB > 0 verifica
-se o contrario, devendo a empresa A expandir o seu nfvel de actividade, de modo a 
atingir B. 

A ideia subjacente a EPSUB e a seguinte. Consideremos a AC representativa 
do grupo 3 (GJ Produzira ela o vector de produtos yG3 a um custo inferior ao que 
seria suportado caso fosse dividida em duas unidades, A e B, produtoras respectiva
mente de y4 e yB tal que yG3 = yA + yB? Se assumirmos que a maior 
«competitividade,; para G3 advem da AC do grupo adjacente inferior ( G2), entao 
podemos considerar uma cooperativa hipotetica (B) produtora de y9 = yG 3 - yG 2• 

Comparando o custo total suportado pelas duas ACs {f'2 e B) com o da unidade 
unica G3 obtem-se a medida (17) da EPSUB. 0 mesmo raciocfnio pode ser aplicado 
a AC de qualquer outro grupo. 

Para o caclulo da EPSUB, alem da determinac;ao previa do vector de pro
duc;ao y8 , assumimos que o vector de prec;os w e a variavel z com que a 
empresa hipotetica B se defronta sao iguais aos da de maior dimensao. 

Os resultados obtidos para EPSUB (quadro n.9 8) confimam os obtidos 
anteriormente para os indicadores MPSE e EPS: a AC media de cada um dos 
grupos e competitivamente viavel, suportanto um custo variavel total menor que 
o resultante da produc;ao da mesma quantidade em duas unidades separadas. 

QUADRO N.Q 8 

Subaditividade (EPSUB) por grupo 

Grupe superior Grupe inferior EPSUB 

Grupo 1 ....................................................... . 
Grupo 2 ............. ........................................... Grupo 1 ..................................................... 0,05 
Grupo 3 ............. ........................................... Grupo 2 ..................................................... 0,24 
Grupo 3-A .................................................... Grupo 2-A ................................................. 0,29 
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5 - Conclusoes 

A fun9ao custo multiproduto translog estimada ajusta-se aos dados e satis
faz as condi96es de regularidade impostas pela teoria, podendo ser considera
da como um modelo valido para a analise da estrutura tecnol6gica das ACs. 

lndependentemente da quantidade de produtos fabricados e ano em que 
sao analisadas, as ACs operam sempre na zona de economias de escala glo
bais, atingido o valor mais elevado no ano em que a produ9ao foi superior, 
aspecto que se podera relacionar com o facto das ACs estarem, na sua maio
ria, aptas as transformarem os nfveis maximos de uvas produzidas pelos s6-
cios, originando as varia96es das entregas destes permanentes problemas de 
nao utiliza9ao da capacidade instalada, com as consequentes incidencias sabre 
os custos reais de funcionamento. No curta prazo, a utiliza9ao da capacidade 
produtiva instalada, atraves da transforma9ao de uma maior quantidade de pro
dutos, podera ser conseguida pela oferta de atractivos, nomeadamente de or
dem financeira, aos s6cios actuais, de modo a conduzi-los, tal como esta pre
vista nos estatutos das ACs, a entregar a totalidade da sua produ9ao de uvas, 
pela capta9ao de novas s6cios e, eventualmente, pela realiza9ao de opera96es 
com terceiros, comprando uvas a nao s6cios. 

Genericamente, as ACs apresentam economias de escala especfficas nos 
quatro produtos, podendo reduzir o custo incremental unitario de cada urn de
les atraves de um aumento dos respectivos nfveis de produ9ao. 

0 aumento de dimensao das ACs, traduzido na deslocavao, ao Iongo da 
curva de expansao de economias de escala, de um grupo de produ9ao para o 
imediatamente superior, proporciona em todos os casas economias de escala. 

0 valor do fndice das economias de gama globais indica que a produ9ao 
dos quatro produtos numa (mica unidade fabril e mais econ6mica que a trans
formavao de cada um deles em adegas separadas, podendo as ACs melhorar 
a sua performance atraves da explora9ao das economias de gama. 

Os valores obtidos para a subaditividade confirmam os resultados obtidos 
para as economias de escala globais e curva de expansao de economias de 
escala: a AC media de cada um dos grupos e competitivamente viavel, supor
tando um custo variavel total inferior ao da transforma9ao do mesmo nfvel glo
bal de produ9ao em unidades separadas. 

0 conjunto de indicadores de rela96es custo-produ9ao indica que a melhoria da 
performance, nomeadamente em termos de custos, passa pela forma9ao de ACs 
transformadoras de maiores volumes de produ98.o. Face a relativa rigidez da oferta 
global de uvas, que em ultima analise e condicionada pela area de vinha cultivada 
da ROD, a constitui9ao de ••grandes•• empresas pode provocar o desaparecimento 
de algumas ACs, ou, pelo menos, o encerramento de parte da suas actividades. 

Para uma estrutura hipotetica de embalagem de vinhos, em que do total 
elaborado pelas ACs dos grupos 2 e 3 cerca de 50 % sao engarrados e 15 % 
sao engarrafonados, deve optar-se por unidades de maior dimensao. Estas, se 
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comparadas com as primeiras, apresentam economias de escala globais supe
riores e Indices da curva de expansao de economias de escala e da 
subaditividade positives e inferiores a unidade. Tambem estes indicadores con
firmam que o aumento da competitividade das ACs pode passar pelo funciona
mento de unidades de maior dimensao. 

Sabemos que as ACs foram criadas nas decadas de 50 e 60 deste se
culo, com a finalidade de procederem a vinificagao e armazenagem de vinhos 
de um elevado numero de pequenos vitivinicultores e que na epoca a acessi
bilidade, devido ao relevo e a inexistencia de rodovias, dentro da regiao, era 
diffcil e onerosa. Actualmente, a situagao e diferente, a acessibilidade melhorou 
e as ACs tem de adaptar a quantidade e qualidade da oferta de vinhos as 
exigencias do mercado. Por consequencia, a dimensao, gestao, organizagao e 
funcionamento das ACs tem obrigatoriamente de ser diferentes, para responde
rem eficazmente aos desafios de um mercado cada vez mais segmentado e 
concorrencial. 
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