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Artigo principal: “Teoria da Firma: Comportamento 
dos administradores, Custos de Agência e Estrutura 

da Propriedade”



Introdução
Jensen e Meckling desenvolvem uma teoria da estrutura da propriedade da 
firma com base nas teorias do direito de propriedade, da agência e das 
finanças. 

No artigo são abordados as relações de agência e os seus custos, tendo como 
base a teoria da firma, o comportamento dos agentes e principais, e também 
é debatido a questão da separação de propriedade e controle.



Teoria da firma: uma caixa vazia?
Crítica a ciência da economia a respeito da “teoria da firma”

● “O material geralmente incluído nessa classificação não consiste em uma 
teoria da firma, mas, na verdade, em uma teoria dos mercados nos quais 
as firmas são importantes participantes”.

● Firma vista como uma “caixa preta” que seria manipulada para atender às 
condições marginais de inputs e outputs de forma a maximizar o lucro.



Teoria da firma: uma caixa vazia?
Essa teoria é limitada por não levar em conta:

● Os objetivos conflitantes dos participantes atingem o equilíbrio de forma 
a gerar resultado.

● A responsabilidade social.
● A separação entre posse e controle.

Novas teorias vêm sendo desenvolvidas buscando substituir os modelos de 
maximização do valor ou lucro, pois acreditam que ele é inadequado para 
explicar o comportamento dos administradores. Algumas dessas tentativas 
chegam a rejeitam o princípio fundamental do comportamento maximizador.



Direito de propriedade
Dentro do direito de propriedade o foco do artigo está nos direitos 
individuais, pois eles definem como os custos e as recompensas serão 
distribuídos entre os participantes de uma organização. 

Consequentemente eles especificam como cada indivíduo deve se comportar 
dentro da firma.

Traz implicações comportamentais nos contratos firmados entre o principal e 
o agente.



Custos de agência
Jensen e Meckling definem contrato de agência como: “um contrato sob o 
qual uma ou mais pessoas (principal) emprega outra pessoa (agente) para 
executar em seu nome um serviço que implique na delegação de algum poder 
para o agente”.

Com base nessa definição se ambas as partes da relação forem 
maximizadores de utilidade, o agente nem sempre agirá de acordo com os 
interesses do principal.

Para que o principal garanta que o agente tome decisões em um nível ótimo, 
ele terá de incorporar mecanismos de monitoramento, incentivo e em alguns 
casos conceder garantias contratuais.



Custos de agência
Essas medidas geram custos que reduzem o bem-estar do principal, gerando 
um custo residual.

Custo de agência é a soma: 

● Das despesas de monitoramento;
● Das despesas com a concessão de garantias contratuais;
● E do custo residual.



Alguns comentários gerais sobre a definição da 
firma
Os autores criticam a ênfase dispensada por Alchian-Demsetz ao insumo e à 
produção em conjunto.

Estreita e enganosa:

● As relações contratuais compõem a essência da firma e não se limitam 
aos empregadores, mas também aos fornecedores, clientes, credores etc;

Custos de agência e de monitoramento existem existem em todos os 
contratos, e independe da natureza coletiva descrita por Demsetz.



Alguns comentários gerais sobre a definição da 
firma
Características da firma:

● Ficção legal;
● Ponto de conexão para relações contratuais entre indivíduos;
● Direitos residuais dos ativos e fluxos de caixa da organização.



Custos de agência do acionista externo
A existência de uma acionista externo gera impactos no custos de agência.

Se um administrador possui propriedade integral sobre uma firma, ele 
tomará decisões que vão maximizar a sua própria utilidade.

Essas decisões contemplaram tanto benefícios pecuniários, quanto benefício 
não pecuniários.

Quando o direito à propriedade da empresa começa a ser vendido, surgem os 
custos de agência, devido às divergências entre o interesse do proprietário e 
os acionistas externo.



Custos de agência do acionista externo
A divergência entre as partes surge do fato, de que nesse novo cenário onde o 
administrador-principal, não terá mais de arcar com a totalidade dos custos 
dos benefícios não pecuniários. Portanto, para maximizar a sua utilidade o 
administrador irá consumir mais benefícios não pecuniários.

Os autores também destacam que a medida que a participação do 
proprietário diminui, os direitos que ele possui sobre o resultado da firma 
também diminuí, o que fornece mais um estímulo para ele se apropriar de 
maiores quantidades de benefícios não pecuniários.



Custos de agência do acionista externo
Conforme foi apresentado anteriormente existem métodos de limitar essa 
conduta, mas não de eliminá-la.

Contudo destaca-se que o mercado de ações antecipa essas atitudes, de 
forma que os preços das ações refletirá os custos de monitoramento e do 
efeito da divergência entre os interesses.

Em última análise os proprietários sempre arcarão com esses custos. 



Pressupostos para a análise
● Permanentes:

○ Todos os impostos são zero;
○ Não há crédito mercantil disponível;
○ Nenhuma ação de acionistas externos da direito a voto;
○ Nenhum resgate financeiro complexo, como títulos conversíveis em ações, ações 

preferenciais ou títulos conversíveis, pode ser emitido;
○ Nenhum proprietário externo recebe utilidade proveniente da propriedade de uma firma 

de qualquer maneira além de por meio de seu efeito sobre a sua riqueza ou fluxos de 
caixa;

○ Todos os aspectos dinâmicos da natureza multi-período do problema são ignorados pela 
premissa de que há apenas uma decisão de produção-financiamento a ser tomada pelo 
empresário;

○ Os salários monetários do empresário-administrador são mantidos constantes ao longo 
da análise;

○ Há um único administrador com interesse proprietário na empresa.



Pressupostos para a análise
● Temporários:

○ O tamanho da firma é fixo;
○ Nenhuma atividade de monitoramento ou de concessão de garantias contratuais é 

possível;
○ Nenhum financiamento do capital de terceiros por meio de obrigações, ações 

preferenciais ou empréstimos pessoais é possível;
○ Todos os elementos do problema de decisão do proprietário-administrador envolvendo 

considerações de portfólio induzidas pela presença da incerteza e pela existência de risco 
diversificável são ignorados.



X = {X1, X2,...,XN} = Vetor das quantidades de todos os fatores e atividades da 
firma das quais o administrador obtém benefícios não pecuniários. São 
definidos de forma que a utilidade marginal do administrador seja positiva 
para cada um deles.

 Análise das fontes de custos de agência  do 
acionista externo e de quem arca com elas

C(X)= Custo total em unidades monetárias para prover 
qualquer determinada quantidade destes itens; 

P(X) = Valor total em unidades monetárias para 
a firma dos benefícios produzidos de X;

B(X) = P(X) - C(X) =Benefício líquido de X para a empresa, em 
unidades monetárias.



Análise
Nível ótimo dos fatores

F = B(X*) - B(X) = Custo para a empresa de promover um aumento de X;



Análise gráfica



● Vender 1-a pelo valor de        
V* x (1-a)

● Permanece com a;
● A cada $1 consumido ele gasta 

apenas a x $1.

Teorema: o comprador 
pagará somente (1-a) vezes o 
valor que espera da empresa 

dado a mudança de 
comportamento do 

administrador.



Prova através  da riqueza do proprietário
W =total da riqueza (pós venda de 1-a)

S0 = pagamento do investidor externo por (1-a) do valor acionário

Si = valor retido da empresa pelo proprietário                            a x V(F,a)  



Análise
Preço satisfatório de (1-a) a ambas 
as partes:
● Curva de trade-off (V2P2) 

tangente a curva de 
indiferença;

●  Ocorrer ao longo de VF.

Tangência a esquerda de B em VF, devido 
a inclinação, no ponto de vista do 
proprietário, significa que ele venden 1-a 
por um valor menor do que poderia 



Determinação da escala ótima da firma
Caso de financiamento 
somente com ações

A = Custos brutos de 
agência;



Determinação da escala ótima da firma
Nível ótimo de investimento é 

Incremento bruto no valor 
da firma ignorando 

variações no consumo de 
benefícios não pecuniários 

Perda em unidades monetárias 
para a firma de ΔF unidades 
monetárias adicionais gastas 
em benefícios não pecuniários

Desta forma, o administrador para de aumentar o tamanho da firma quando o incremento 
bruto do valor é meramente compensado pela “perda” incremental de benefícios adicionais 
devido ao seu interesse cada vez menor pela firma



Papel das atividades de monitoramento ou 
concessão de garantias contratuais na redução dos 
custos de agência

● Forma de controlar o comportamento do proprietário-administrador:
○ Auditorias, sistemas formais de controle, restrições orçamentárias …;



Nova análise
Considerando a atividade de 
monitoramento, temos que o valor da 
firma é dado: 

Valores se situam na curva BCE 
(Restrição do trade-off do proprietário) 

A diferença vertical entre as curvas     
VF e BCE é M-Custo de monitoramento



Nova análise
Compensa ao proprietário-administrador 
gastar M se os benefícios marginais do 
mesmo forem superiores ao seu custo 
marginal.



Escala ótima da firma na presença de atividades de 
monitoramento e concessão
Antiga Riqueza do administrador: W+V-I

Nova riqueza do administrador: W+V’’-I’’-M’’-b’’

Geram uma nova curva de expansão da empresa (ZG)

M= Custo de monitoramento
b=  Custo de concessão de 
garantias contratuais





Fatores que afetam a extensão da divergência da 
maximização ideal
Os custos de agência variam de uma firma a outra.

Ela vai depender:

● Da preferência dos administradores por benefícios não pecuniários;
● Da facilidade na qual eles conseguem exercer suas próprias preferências em oposição à 

maximização do valor na tomada de decisões;
● Dos custos das atividades de monitoramento e concessão de garantias contratuais;
● Do custo de mensurar e avaliar o desempenho do administrador;
● Do custo de elaborar e implementar um índice para definir a remuneração do administrador 

que se correlacione com o bem-estar do proprietário;



Fatores que afetam a extensão da divergência da 
maximização ideal
Destaca-se que a extensão da divergência entre o principal e o agente está diretamente relacionada 
com o custo de substituir o administrador.

Se as responsabilidades do administrador demandarem pouco conhecimento especializado para a 
firma, será fácil avaliar o seu desempenho.

E se os custos de busca de uma substituição forem pequenos, a divergência do ideal será também 
relativamente pequena.

A extensão da divergência também será limitada pelos mercados de capital.

● Se o proprietário descobrir que o valor dos rendimentos futuros de outra empresas superam o 
valor de sua firma, ele exercerá o direito de venda.



A questão do monopólio
● Argumento comum: “o monopólio permitirá maior divergência em 

relação a maximização de valor”;

● A análise feita não corrobora com este argumento:

○ Proprietários de ambas as firmas têm o mesmo incentivo para limitar as divergências 
(aumentar a riqueza própria);

○ Além disso, por existir concorrência entre os administradores, os proprietários não 
precisa compartilhar com estes as rendas, apenas pagar a oferta de mercado



Se a existência de ações detidas por 
administradores apresenta uma deficiência tão 

séria, por que não foram substituídas por dívida?



Explicações alternativas da estrutura de 
propriedade da firma
Alchian e Demsetz (1972) argumentam que uma das características atraentes 
da forma corporativa societária ou das firmas de propriedade individual é a 
característica de responsabilidade limitada dos direitos sobre o capital próprio 
nas empresas. 

Sem essa característica, os investidores teriam todo o seu patrimônio pessoal 
suscetível para cobrir as dívidas da empresa, por menor que seja a sua 
participação acionária.

Com isso poucas pessoas estariam dispostas a correr esse risco 



Explicações alternativas da estrutura de 
propriedade da firma
Jensen e Meckling afirmam que esse argumento é incompleto pois a 
responsabilidade não elimina o risco básico, mas apenas o desloca.

Para os autores o argumento deve se basear na economia dos custos de 
transações.

A responsabilidade ilimitada incorreria em um custo de monitoramento muito 
superior ao dos juros cobrado pelos bancos.

Os autores também vão apresentar que a estrutura de capital influência nos 
custos de agência



 Custos de agência do capital de terceiros
● Empresas com apenas um proprietário não sofre com custos de agência 

de acionistas externos, portanto, porque existem tantas empresas com 
este formato organizacional?

● Autores identificam três custos de agência que desencorajam o uso de 
capital de terceiros:

○ Efeitos sobre o incentivo associados ao capital de terceiros;
○ Custos de monitoramento e de concessão de garantias contratuais;
○ Custos de reorganização e falência.



Efeitos sobre os incentivos associado ao capital de 
terceiros
● Perda de oportunidade de riqueza causada pelo impacto da dívida 

(capital de terceiros) sobre as decisões de investimento da firma;

● Custos residuais gerados pela cooperação necessária para se levantar 
fundos para a realização de investimento.



Custos de monitoramento e concessão de garantias 
contratuais
● Cláusulas extremamente detalhadas:

○ Custos de elaboração;
○ Custos de garantir o cumprimento;
○ Custos de rentabilidade reduzida.

● Custo de ceder a um auditor externo a validação dos relatórios contábeis

● Detentores das obrigações ajudam até que o benefício se iguale aos 
custos. 

} Custos de monitoramento

Custos de concessão de garantias



Custos de reorganização e falência
● Falência é não conseguir cumprir com uma obrigação de dívida ou violar 

alguma disposição contratual de falência;

● Liquidação ocorre quando: fluxo de caixa futuros < custo de 
oportunidade dos ativos (soma dos valores das vendas dos mesmos);

● Falência tem custos: processo de adjudicação, aumento de custos 
operacionais, diminuição de receitas;

● Valor da empresa é inversamente proporcional aos custos de falência, 
porém os custos são baixos e, portanto, não são o principal fator que 
afeta a estrutura de capital da empresa.



Fatores que incentivam a utilização de capital de 
terceiros
● Sabe-se da existência de subsídio fiscal para o pagamento de juros:

○ benefício marginal do subsídio fiscal = custo marginal de agência.

● Limitação da capacidade de explorar oportunidades:

○ custo marginal de agência < incrementos marginais de riqueza devido ao projeto.

Único a firma



Uma teoria da estrutura de propriedade corporativa
● Três variáveis:

○ Si: Capital próprio interno (detido pelo administrador);
○ S0: Capital Próprio externo (detido por qualquer pessoa fora da empresa);
○ B : Capital de terceiros (detido por qualquer pessoa fora da empresa).

● Portanto: 
○ Capital próprio : S = Si + S0;
○ Valor de mercado total da firma: V = S + B;



Razão ótima entre capital próprio externo e capital 
de terceiros (S0/B)
● Mantendo constante: 

○ V;
○ B + S0.

● E*= S0/(B+S0)



Efeitos da escala do financiamento externo
● Efeitos de se aumentar o valor 

da soma: S0+B;

● Ou seja, diminuir o Si, 
mantendo constante V;

● Índice de quantidade de 
financiamento externo: 
K=(B+S0)/V



Custos de agência para firmas maiores



Quantia ótima de financiamento externo



Qualificações e extensões da análise
● Aspectos multi-períodos do problema de agência:

○ Reputação negativa do administrador;

● Problema do controle e os custos de agência do proprietário externo:
○ O detentor de capital externo não tem direito a voto, se ele tivesse o administrador ia 

tentar satisfazê-lo mais, uma vez que seu voto pode levá-lo a demissão;

● Monitoramento e o produto social dos analistas de títulos:
○ Pouco conhecimento da “Teoria do Monitoramento”- a ser desenvolvida por analistas de 

títulos;
○ Esta atividade reduz custo de agência associados à separação entre posse e controle;
○ Esperam que aumentem o valor capitalizado dos direitos de propriedade e não os 

retornos periódicos de portfólio dos acionistas.



Qualificações e extensões da análise
● Especialização na utilização de capital de terceiros e capital próprio;

● O lado da oferta dos mercados incompletos.



Conclusão
● Os custos de agência são tão reais quanto qualquer um outro;

● Legislação e sofisticação dos contratos são resultados de uma evolução 
histórica de incentivos para a diminuição de custos de agência;

● Empresas de capital aberto são uma “impressionante invenção social”, 
que, a julgar pelo crescimento do número de pessoas que depositam seu 
dinheiro nas mesmas, têm passado no teste de mercado - pessoas não 
estão se decepcionando.



Principais contribuições dos artigos 
complementares



Artigo complementar: “Produção, custos de 
informação e organização econômica.”



Introdução
● De acordo com o autor, as empresas não possuem o poder de resolver a 

questão pelo “fiat” (faça-se), ou seja, pela autoridade superior àquela 
disponível no mercado.

● O empregador pode fazer no máximo é a punição de um empregado 
quando este não realiza o seu devido trabalho.

● Contratos de longo prazo não são a essência de uma firma.
● Diferença entre uma empresa e seu funcionário e o empregador com seu 

cliente.



Problema de mensuração
● Numa organização em que os insumos se cooperam para obter 

vantagens competitivas é mais fácil a divisão de recompensa pela 
produtividade.

● Duas demandas chaves estão localizadas numa organização econômica: a 
medida do produtividade do insumo e a medida da recompensa.

● A produtividade será menor caso a medição for deficiente com a 
recompensa e produtividade meramente relacionado, se acontecer ao 
contrario terá uma produtividade maior.

● Problema da mensuração da produtividade torna-se realmente um 
problema quando se trata da produção em equipe.



Produção em equipe
● Numa produção em equipe é difícil mensurar apenas pelo output, definir 

quanto de contribuição individual de cada uma nesse output resultante 
do cooperação dos insumos.

● A produção em equipe só será usada caso a cooperação obtiver uma 
produtividade maior do que a produção individual.

● Produção em equipe é uma produção em que:
○ Vários tipos de insumos são usados;
○ O resultado não é simples soma dos outputs separáveis de cada um dos recursos 

cooperados;
○ Nem todos os recursos pertencem a uma só pessoa.



Controle de gazeta no equipe
● Gazetear é um problema séria já que, eles podem ter uma output líquido 

maior comparado com o insumo que eles substituem.
● Não se pode esperar um controle completamente efetivo da concorrência 

individualizada no mercado pois precisa de uma concorrência 
plenamente eficiente e detecção de vadiagem é custoso e isso aumenta o 
incentivo aos membros de gazetear pela diminuição dos insumos.



A firma clássica
● Método de reduzir a vadiagem pelo monitor.
● Quem irá monitorar o monitor?

○ Concorrência do mercado

○ Dar-lhe o direito de receber os ganhos líquidos da equipe, livre de pagamentos a outros 
insumos.



O que é o monitor?
● Significa medir o desempenho do output, distribuir proporcionalmente as 

recompensas, observar o comportamento de entrada dos insumos como 
meio de detectar ou estimar a produtividade marginal deles e a 
distribuição de tarefas ou as instruções sobre o que e como fazer.

● O pacote completo de direitos do monitor é: 1) ser um reivindicador 
residual; 2) observar o comportamento do insumo; 3) ser a parte central 
comum a todos os contratos com insumos; 4) alterar as regras de 
participação da equipe; e 5) vender esses direitos, o que define a 
“propriedade” .



Condição para a existência da firma
●  é possível aumentar a produtividade pela produção equipe-orientada, uma técnica 

de produção onerosa para medir diretamente o produto marginal dos insumos 
cooperados;

● é econômico estimular a produtividade marginal observando ou especificando o 
comportamento do insumo. A ocorrência simultânea de ambas essas precondições 
conduz à organização contratual dos insumos, conhecida como “firmas capitalistas 
clássicas” com (a) produção conjunta de insumos, (b) muitos proprietários de 
insumos, (c) uma parte comum a todos os contratos dos  conjuntos, (d) alguém que 
tem direito de renegociar qualquer contrato de insumo independentemente dos 
contratos com outros proprietários de insumo, (e) alguém que sustenta a 
reivindicação residual, e (f) alguém que possui o direito de vender seu status 
central contratual residual.



Tipos de firma
● Firmas que compartilham o lucro
● Firmas socialistas
● A cooperação (sociedade anônima)
● Cooperativa e organizações sem fins lucrativos
● Parcerias
● Sindicatos de trabalhadores



Artigo complementar: “THE SEPARATION OF 
OWNERSHIP AND CONTROL - Stephen G. Marks”



Conteúdo do artigo
● Separação da propriedade e controle: introdução ao tema
● Fatores jurídicos e econômicos que separam a propriedade e o controle
● Custos envolvidos 
● Mecanismos de mitigação desses custos
● Conclusão



A separação da propriedade e do controle
● Podemos definir esse conceito com referência no tipo de empresa

Empresa da capital fechado

● Proprietário
○ Dois atributos principais

● Direito de controle gerencial
● Direito ao lucro/reivindicações 

residuais da empresa (se houver)

Empresa de capital aberto

Separação de controle e propriedade

● Os atributos são divididos entre 
acionista e o gerente

● Acionista
○ Direito às reivindicações residuais

● Gerente
○ Direito ao controle gerencial 
○ Reivindicações residuais mínimas



A separação da propriedade e controle
● Portanto, a separação da propriedade e controle é um fenômeno 

ocorrido em empresas de capital aberto onde os acionistas/shareholders 
detém pouco ou nenhum controle em decisões gerenciais quotidiana  da 
empresa, as quais são tomadas pelos gerentes da empresa



Custos da separação e da propriedade
● Segundo Adam Smith, Jensen e Meckling, caracterizaram o fenômeno 

como um problema de agência, em que:
○ Os gerentes são os agentes, que buscam maximizar sua utilidade pessoal
○ Acionista é o principal

● O problema consiste em identificar como e quais incentivos fornecer aos 
agentes para induzi-los a prestar comportamentos que maximizam a 
organização e não sua utilidade pessoal. Incentivos geram custos além do 
custos de agência



Custos de separação de propriedade e controle
● Portanto, os custos de separação de propriedade e controle são os custos 

habituais do problema agente principal:
○ Custos de contrato entre agente e principal; custos de monitoramento de 

comportamento; custo da perda residual por divergência de comportamento

● De modo geral, existem duas razões pelo qual o comportamento dos 
agentes não estão em conformidade com o ideal

○ 1) Não possuem incentivos - Problema do risco moral
○ 2) Não possuem a capacidade necessária - Problema da seleção adversa



Mecanismos para mitigar custos
● A aplicação desses mecanismos vão gerar incentivos para adaptar o 

comportamento do agente ao ideal esperado pela empresa
● Divididos em seis categorias

○ Insucesso do negócio
○ Mercado para controle corporativo
○ Especificação e funções gerenciais
○ Incentivos financeiros diretos
○ Supervisão e governança corporativa
○ Capacitação dos acionistas



1) Insucesso do negócio
● A possibilidade de  insucesso do negócio/falência é redutor de custos de 

agência. Incentiva o agente a trabalhar para maximizar os lucros da 
empresa ou seja, a desempenhar um comportamento ideal, pois caso 
não maximize a empresa, ele perderá o seu emprego

● Esse mecanismo fornece um incentivo ao gerente com base no seu 
“medo” de perder o emprego

● Gerente trabalha mal - empresa vai mal - insucesso do negócio - gerente 
perde o emprego



2) Mercado para controle corporativo
● O mercado serve como mecanismo de incentivo para um comportamento 

adequado do gerente para maximizar o valor das ações
● Caso o gerente trabalhe em desconformidade, ou seja, em prol de seus 

interesses, o valor das ações não será maximizado, podendo resultar em 
queda do valor da ações da empresa

● Quanto mais baixo o valor das ações, mais atraente a aquisição da 
empresa pelo mercado. Risco de perda do emprego



3) Especificação e funções gerenciais
● O estabelecimento das funções gerenciais firmadas por leis, contratos etc, 

e em seguida a criação de um mecanismo de fiscalização, é tratada como 
um instrumento de mitigação de custos de agência.

● Dividido em 2 categorias
○ Aplicação por meio de ações privadas
○ Aplicação por meio de ações públicas

● Ações privadas: A empresa contrata um advogado para estabelecer 
contratos e fiscalizar o comportamento. Aplicam ações judiciais para 
quem descumprir os deveres estabelecidos

● Ações públicas: Deveres estabelecidos diretamente pelo governo - CVM



4) Supervisão e governança corporativa
● Acionistas elegem diretores externos (conselho de administração), que 

serviram para fiscalizar e monitorar o comportamento dos diretores 
internos  (gerentes/agentes)



5) Incentivos financeiros diretos
● A empresa além de recompensar o gerente com salário, irá pagar ao 

gerentes com títulos. A ideia é: quanto mais você trabalha, mais você 
ganha

●  Conforme o gerente se comporta de maneira mais adequada a    
maximizar o valor das ações, mais ele ganha. 



6) Empoderamento dos acionistas
● Os mecanismos anteriores tentavam fornecer incentivos mantendo as 

vantagens da separação de propriedade e controle, mitigando os custos. 
● O mecanismo de empoderamento dos acionistas aumenta o direito de 

controle gerencial dos acionistas em decisões quotidianas da empresa.



Conclusão do artigo
● A separação da propriedade e controle descomplicou a administração de 

empresas de grande porte, mesmo tendo  uma grande diversidade de 
investidores

● Entretanto, essa separação acarreta em custos potenciais para as 
organizações. Logo, grande parte da legislação societária é composta por 
leis que buscam mitigar esses custos.



Texto de Eugene F. Fama e Michael Jensen, "The 
Separation of Ownership and Control," Journal of 
Law and Economics 26(2): 301-27 (June 1983)



Introdução
● O detentor dos direitos de decisão corporativa, pode não ser o seu 

proprietário. Quem decide pode não sofrer a totalidade dos impactos 
decorrentes da decisão. 

● Problema de agência.
● O “principal” é o acionista (proprietário), entretanto é o “agente” (diretor) 

quem decide, o que leva à necessidade de desenvolver mecanismos de 
controle.



Reivindicações residuais e processo de decisão
● Discussão das características gerais de reivindicações residuais e 

processos de decisão.
● Apresentação das principais hipóteses sobre as relações entre 

alocações eficientes de reivindicações residuais e funções de 
decisão. 
○ A análise se concentra em dois tipos de organizações - aquelas nas quais as 

funções de risco e decisão são separadas e aquelas nas quais elas são 
combinadas nos mesmos agentes. 



Reivindicações residuais
● Ter a maior incerteza suportada por um grupo de agentes, 

requerentes residuais, tem valor de sobrevivência, pois 
reduz os custos incorridos para monitorar contratos com 
outros grupos de agentes.



Processo de decisão
● Em termos gerais, o processo de decisão possui quatro 

etapas:
○ Iniciação - geração de propostas para utilização de recursos e 

estruturação dos contratos;
○ Ratificação - escolha das iniciativas de decisões a serem 

implementadas;
○ Implementação - execução das decisões ratificadas;
○ Monitoramento - mensuração da performance dos agentes de 

decisão e implementação de recompensas.



● Os custos de agência incluem os custos de estruturar, monitorar e 
vincular um conjunto de contratos entre agentes com interesses 
conflitantes, principalmente se os gerentes de decisão que iniciam e 
implementam decisões importantes não são os principais requerentes 
residuais.

● Sem procedimentos de controle eficazes, é mais provável que esses 
gerentes de decisão tomem medidas que se desviem dos interesses dos 
requerentes residuais.

O problema



O problema
● Se mesmos agentes gerenciam e controlam decisões 

importantes, uma solução é restringir reivindicações 
residuais aos importantes agentes de decisão. 

● Com efeito, a restrição de reivindicações residuais à agentes 
de decisão substitui dispositivos de controle dispendiosos 
para limitar a discrição dos agentes de decisão.



O problema
● Isso controla os problemas de agência, mas sacrifica os 

benefícios do compartilhamento irrestrito de riscos e da 
especialização das funções de decisão. 

● O processo de decisão sofre perdas de eficiência porque os 
agentes de decisão devem ser escolhidos com base na riqueza 
e disposição de assumir riscos, bem como nas habilidades de 
decisão.



A hipótese
● Todas as organizações separem o gerenciamento (iniciação e 

implementação) e o controle (ratificação e acompanhamento) das 
decisões.

● O controle e gerenciamento eficiente da decisão também envolve 
delegação para agentes com conhecimentos especializados e difusão do 
controle da decisão entre agentes internos.

○ A delegação é necessária quando há muitos requerentes residuais, pois é caro que 
todos estejam envolvidos.



Análise detalhada
● As organizações nas quais importantes agentes de decisão não têm 

grande parte dos efeitos patrimoniais de suas decisões incluem empresas 
abertas, grandes parcerias profissionais, mútuas financeiras e 
organizações sem fins lucrativos.

○ Ex: A Igreja Católica Romana. Até onde sabemos, a única organização sem fins lucrativos 
que é financiada com doações, mas não possui uma diretoria de importantes doadores 
contínuos com direitos efetivos de controle de decisão.


