
Alexandre F. Serigatto
Caio Rosateli 

Felipe A. C. Boscariol
Luis Felipe Speranza

Rodolfo Pimentel

O Problema do Custo 
Social 

(Ronald H. Coase)



Falecimento

A VIDA DE COASE

1910

Nascimento

1932

Bacharel em 

Comércio

1937

A Natureza da 

Firma

1951

Imigração 

para os EUA

1960

O Problema 

do Custo 

Social

1964

Universidade 

de Chicago

1991

Nobel de 

Economia

2013



SISTEMA DE PREÇOS
Caso: conflito entre criação de gado e plantação cultivada em terras 

adjacentes;

Problema identificado: quando a atividade nociva tem de pagar por todo o 

dano causado e o sistema de preços funciona sem custos;

O sistema de preços com responsabilidade por danos  (Capítulo III)

O sistema de preços sem responsabilidade por dano (Capítulo IV)



O SISTEMA DE PREÇOS COM 
RESPONSABILIDADE DE DANOS

Agricultor e pecuarista desempenham suas atividades em propriedades vizinhas sem 

que haja qualquer separação entre as terras; 

● O aumento do rebanho do pecuarista eleva o total de danos causado à lavoura 

do agricultor;

● Análise a respeito dos custos por danos em comparação com o volume do 

rebanho;

● Avaliar a questão envolvendo o valor dos danos na área danificada;

● No exemplo abordado pelo artigo na criação de três ou mais animais se justifica 

o pagamento os danos da lavoura.



O SISTEMA DE PREÇOS COM 
RESPONSABILIDADE DE DANOS

No caso de uma rota bem definida pelo gado vale a barganha pelo fato de 

ser mais vantajoso não cultivar nessa área específica;

Diante disso, há a possibilidade de se chegar em um ponto ótimo, no qual o 

não cultivo na área de passagem do gado se torna benéfico para ambas as 

partes;

Outro ponto abordado pelo autor se trata da presença da barganha nas 

relações entre custo e produção.



O SISTEMA DE PREÇOS SEM 
RESPONSABILIDADE DE DANOS

Segue abordando o caso entre o criador de gado e o agricultor;

Neste capítulo uma atividade não é responsável pelos danos a outra;

Presença da relação existente entre o pagamento pela diminuição do 

rebanho e os custos gerados pela manutenção de um boi;

Condição do valor da produção e tamanho do rebanho;

Relação entre as diferentes situações de danos.



O PROBLEMA ILUSTRADO DE FORMA 
DIFERENTE

● Caso Sturges v. Bridgman;

● Judiciário: deixar de impedi-lo causaria efeitos negativos ao uso da área 

para fins residenciais;

● Imaginando duas soluções, uma a favor do médico e outra beneficiando 

a empresa, a solução do problema depende, essencialmente, de saber 

se o uso continuado da maquinaria produz para a confeitaria valor 

maior do que subtrai ao médico;

● Sem custos de transação no mercado, as decisões dos tribunais a 

respeito da responsabilidade por dano não teriam efeito na alocação 

dos recursos.



O PROBLEMA ILUSTRADO DE FORMA 
DIFERENTE

● Caso Cooke v. Forbes;

● Tendo em vista que os danos foram acidentais e ocasionais e que 

cuidados específicos foram adotados, e que não havia risco excepcional, 

o juiz indeferiu o pedido;

● Qualquer das hipóteses presumivelmente aumentaria seus custos de 

produção (evitar ou pagar os danos);

● Caso a quantidade de perda pudesse ser eliminada pela mudança no 

agente alvejante = Barganha;

● Se o tribunal decidisse contrariamente ao produtor de tapetes, a 

alocação de recursos não seria afetada. 



O PROBLEMA ILUSTRADO DE FORMA 
DIFERENTE

● Caso Bryant v. Lefever: a emissão de fumaça sob nova perspectiva,

● Num julgamento diante de um júri, o autor for compensado por danos 

no valor de £40 (quarenta libras). O caso então foi para a Corte de 

Apelações na qual a decisão foi revertida.

● “É o querelante que causa o distúrbio ao acender uma lareira com 

carvão num lugar o qual a chaminé é colocada tão perto da parede dos 

acusados, que a fumaça não escapa, mas fica dentro da casa.”

● Portanto quem é o responsável pelo dano?  Pensar de outro modo 

levará a que o direito de propriedade de um fique subordinado ao do 

outro.



O PROBLEMA ILUSTRADO DE FORMA 
DIFERENTE

● Coase: conforme o princípio marginal, ambos são responsáveis e ambos 

deveriam ser forçados a incluir a perda de conforto devido a fumaça 

como custo ao se decidir na continuidade da atividade que resulta na 

fumaça;

● Cabe aos juízes decidir sobre a responsabilidade legal, mas isso não 

deve confundir os economistas quanto à natureza econômica do 

problema;

● Por isso entende-se que uma das funções de um sistema de preços que 

opere bem é que a perda do valor da produção recai sobre ambas as 

partes.



O PROBLEMA ILUSTRADO DE FORMA 
DIFERENTE

● Caso Bass v. Gregory

● O juiz considerou que a Jolly Anglers teria uma servidão de passagem 

que, por decurso de prazo (mais de 40 anos), se tornara definitiva. 

Portanto o proprietário da área em que estava o poço não poderia 

impedir a passagem dos vapores;

● Coase entende que os juízes devem decidir sobre responsabilidade civil, 

o que não pode confundir os economistas com relação à natureza da 

questão teórica envolvida;

● O problema econômico em todos casos dos efeitos danosos é em como 

maximizar o valor de produção.



A CONSIDERAÇÃO DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO NO MERCADO

● O rearranjo das alocações de direitos somente serão empreendidos 

quando gerarem aumentos no valor da produção que superem os custos 

incorridos para atingi-lo;

● Uma atribuição de direitos pode ser causa de aumento do valor da 

produção sobre qualquer outra;

● Desconsiderando o fato se este for uma atribuição legal, os custos para 

atingir o mesmo resultado pela modificação e combinação de direitos 

via mercado, pode ser tão grande que nunca se alcançará tal valor. 



A CONSIDERAÇÃO DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO NO MERCADO

● Uma forma alternativa de buscar a valorização da produção é a 

organização de empresas, porque internamente as negociações 

individuais são eliminadas e substituídas pela decisão administrativa 

(Coase, ‘The Nature of the Firm’);

● Os custos administrativos de organizar as transações dentro da firma 

podem ser elevados;

● Uma alternativa é a regulação direta pelo governo: o legislador pode 

impor o que as pessoas podem, ou não fazer.



A CONSIDERAÇÃO DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO NO MERCADO

● Coase entende que o mecanismo governamental, por autoritário, 

reduza dificuldades enfrentadas pelos organizadores das empresas; 

demais disso o governo tem poder de polícia que exerce por meio das 

agências reguladoras que fiscalizam e exigem o cumprimento das 

regras;

● Nem sempre o regulador escolhe a melhor opção por conta da falta de 

concorrência, que pode facilitar escolhas menos eficientes;

● Outra alternativa pensada por Coase é não fazer nada, no caso de os 

ganhos provenientes da regulação das atividades-fonte dos danos 

serem menores do que os custos envolvidos na regulação 

governamental.  



A CONSIDERAÇÃO DOS CUSTOS DE 
TRANSAÇÃO NO MERCADO

● Demonstra claramente que o foco recai sobre a escolha do apropriado

arranjo social quando da análise dos efeitos danosos.

● Todas as soluções têm custos e saber qual o menor depende de análise

empírica do mercado, empresas e forma de ação do legislador (governo)

para resolver a questão;

● Coase sente que os economistas e as autoridades políticas tendem,

geralmente, a superestimar as vantagens que advém da regulação

governamental. Linha delimitadora.



A DELIMITAÇÃO LEGAL DOS DIREITOS E 
O PROBLEMA ECONÔMICO

● Se as transações ocorressem sem custos, tudo o que importaria

(questões de justiça à parte) é que os direitos das partes deveriam

estar bem definidos e os resultados das ações judiciais passíveis de

previsão

● Contudo, as transações no mercado são tão custosas a ponto de

tornar difícil mudar o arranjo de direitos estabelecido pela lei,

influenciando diretamente atividades econômicas

● Desta forma, seria desejável que as cortes pudessem entender as

conseqüências econômicas de suas decisões e, contanto que seja

possível sem que se crie muita incerteza acerca do posicionamento

jurídico



A DELIMITAÇÃO LEGAL DOS DIREITOS E 
O PROBLEMA ECONÔMICO 

● "O mundo deve conter fábricas, siderúrgicas, refinarias de

petróleo, maquinário pesado e barulhento, ainda que à custa

de alguma inconveniência à vizinhança e os autores de ações

judiciais devem aceitar algum desconforto não-razoável em

prol do bem comum".

● Comparação entre o ganho e o dano é um elemento

substancial.



A DELIMITAÇÃO LEGAL DOS DIREITOS E 
O PROBLEMA ECONÔMICO

● Exemplo do Hotel na ilha 

○ A empresa Selfridges executou a demolição prédios da região e estava 

fazendo reformas. O hotel entrou com uma ação contra a mesma,  alegando 

estar perdendo clientes, porque o lugar ficou menos agradável, na visão 

dos hóspedes, devido ao excesso de poeira e de barulho, somado de 

poluição visual.

○ A maioria dos economistas assumiram que o objetivo da ação 

governamental, nesta matéria, seria estender, pela via de lei, o âmbito da 

responsabilidade de quem causa danos.

○ Desta forma, a NOME DE EMPRESA teve de pagar indenização e mudar seu 

modo de ação.

○ Razoabilidade e Localidade



A DELIMITAÇÃO LEGAL DOS DIREITOS E 
O PROBLEMA ECONÔMICO

● Em contrapartida com este caso, a lei comum não possibilita indenização: inundação

de terra decorrente de vazamento de água dos cursos d’água, do encanamento, dos

drenos, ou de um canal; a fumaça oriunda de tubos; vazamento de esgoto; a

sedimentação de uma estrada; trepidação ou barulho causado por uma ferrovia;

disparo autorizado de armas de fogo; a poluição de um córrego em uma situação na

qual a lei ordena que sejam empregados os melhores métodos disponíveis de

purificação antes da descarga do efluente; interferência em um sistema de telefonia ou

telegrafia por causada por uma estrada de bonde eletrônico;a inserção de estacas, no

subsolo, para as estradas de bondes; incômodo causado por coisas razoavelmente

necessárias para a escavação de trabalho autorizado; dano acidental causado pela

instalação de placas de ferro em uma ferrovia; vazamento de ácido; interferência ao

acesso de um terreno pela instalação de um aparato de proteção contra o mau tempo

ou grades de proteção na divisa entre a rua e a calçada.



A DELIMITAÇÃO LEGAL DOS DIREITOS E 
O PROBLEMA ECONÔMICO

● Trata-se de sopesar os ganhos que adviriam com a eliminação dos efeitos

danosos, com os ganhos experimentados com a continuação dessas atividades.

● O problema a ser enfrentado quando se está diante de atividades que causam

efeitos danosos não é o de simplesmente coibir os responsáveis pelos mesmos.

O que tem de ser observado é se o ganho com a não produção do dano é maior

do que a perda sofrida alhures como resultado da proibição da atividade danosa.

● O tipo de situação que os economistas tendem a considerar como necessitadas

de ações governamentais corretivas é, de fato, com freqüência, o resultado da

ação governamental. Tal ação não é, necessariamente, insensata. Contudo, há o

real perigo de que a intervenção estatal extensiva no sistema econômico possa

levar à proteção excessiva dos responsáveis pelos efeitos danosos. "



O TRATAMENTO DADO POR PIGOU EM 
“THE ECONOMICS OF WELFARE”
● o pensamento de Pigou era:

- Alguns têm argumentado que nenhuma ação estatal é necessária. Mas, o

sistema não só tem funcionado, como o seu funcionamento é devido à ação do

Estado. Entretanto, ainda há imperfeições.”

- Exemplo dos trens na vegetação

- as recomendações políticas de Pigou são, primeiro, deveria haver ação estatal

para corrigir essa situação “natural” e, segundo, que as companhias ferroviárias

deveriam ser obrigadas a compensar aqueles cujas matas são queimadas.



O TRATAMENTO DADO POR PIGOU EM 
“THE ECONOMICS OF WELFARE”

● O autor, então, critica:

- Não é necessariamente desejável que a companhia ferroviária devesse indenizar

aqueles que sofreram os danos causados pelos motores das locomotivas. O

problema é se seria desejável que a companhia fosse responsabilizada em

circunstâncias, mas seria muito dispendioso realizar a barganha

- se a companhia não fosse responsável pelos danos do incêndio, ter-se-iam em

funcionamento dois trens por dia; se a companhia fosse responsável pelos

danos do incêndio, encerrar-se-ia, por completo, a atividade ferroviária.



O TRATAMENTO DADO POR PIGOU EM 
“THE ECONOMICS OF WELFARE”

- A razão para tanto é a de que Pigou parece não ter notado que a sua análise

dizia respeito a uma questão completamente distinta. A análise em si está

correta. Mas, configura-se um tanto ilegítimo Pigou ter construído a conclusão

mencionada. A questão fulcral não é saber se é desejável colocar mais um trem

para funcionar ou um trem mais rápido, ou, ainda, a instalação de filtros; a

questão em debate circunscreve-se a se é ou não desejável ter um sistema no

qual a companhia ferroviária deve indenizar os que sofreram os danos por ela

causados ou um sistema em que a companhia não tem de indenizá-los.



O TRATAMENTO DADO POR PIGOU EM 
“THE ECONOMICS OF WELFARE”

● Pigou afirma: tais “desserviços” são prestados “quando o proprietário de um

terreno, em uma quadra residencial de uma cidade, constrói um fábrica e, assim,

destrói grande parte do conforto dos terrenos vizinhos; ou, em um menor nível,

quando ele usa o seu terreno de tal forma a encobrir a iluminação da casa em

frente; ou, ainda, quando emprega recursos para erguer prédios em um centro

movimentado, os quais, pela limitação do espaço aéreo e dos parques da

vizinhança, tendem a prejudicar a saúde e a eficiência das famílias que moram

lá”.

● O autor rebate: Pigou está correto ao descrever tais ações como “desserviços

não-cobrados. Contudo, está errado quando descreve esses atos como “anti-

sociais”50. Eles podem ser ou não. Faz-se mister comparar o dano causado com

o ganho resultado. Nada pode ser mais “anti-social” do que obstar qualquer

ação que cause qualquer dano a qualquer um.



TRADIÇÃO PIGOUVIANA

● Crítica à obscuridade e genericidade das ideias de Pigou

● Ideias do autor não são refutadas, mas aperfeiçoadas

● Crítica aos sistemas de tributação e regulamentação



TRADIÇÃO PIGOUVIANA

Exemplo da poluição da fábrica

R$ 100/ano em tributos pelos danos

Eliminação dos danos usando uma máquina por R$ 90/ano

Eliminação dos danos mudando os moradores por R$ 40/ano



TRADIÇÃO PIGOUVIANA

“Sem a imposição do tributo, poderá haver fumaça em demasia e

pessoas, nas proximidades da fábrica, em minoria; mas, com o tributo,

poderá haver fumaça em minoria e pessoas, nas proximidades da

fábrica, em demasia. Não há razão para supor que um desses

resultados é preferível ao outro.”



TRADIÇÃO PIGOUVIANA

● Não é possível definir a solução ideal

“Por certo, o erro desse sistema poderia ser corrigido caso a base de cálculo do

imposto fosse, não o dano causado, mas, a redução do valor da produção”

● Com isso, segundo o autor, as pessoas que se instalaram ao redor

da fábrica tomariam conta da redução do valor por elas causada e

a fábrica tomaria conta do dano causado às pessoas.



TRADIÇÃO PIGOUVIANA

● Para Coase, os danos são bilaterais

● Empresa traz danos à população e a população traz danos à

empresa

“O propósito dessa regulação não deve ser eliminar a poluição

causada pela fumaça, mas, preferencialmente, assegurar que o nível

ótimo de fumaça seja emitido, sendo este caracterizado por maximizar

o valor da produção.”



EXTERNALIDADE
● Positiva

○ Exemplo das abelhas

● Negativa

○ Exemplo do rio

● Facilidades/dificuldades no firmamento de contratos:

○ Custos de transação

○ Direitos de propriedade

○ Mensuração



CRÉDITOS DE CARBONO

● Protocolo de Kyoto (1997)

● Política de limitação da emissão de gases do efeito estufa

● De quem é a atmosfera? Qual país polui mais?



CRÉDITOS DE CARBONO (Tiro)



CRÉDITOS DE CARBONO (Tiro)



UMA MUDANÇA DE ABORDAGEM

● Medidas corretivas podem trazer mais danos que soluções

● O autor desmente a existência de um sistema perfeito

● Não há uma fórmula de custo social para todos os casos, devendo

haver uma análise crítica e detalhada sobre cada caso buscando a

melhor solução individual



UMA MUDANÇA DE ABORDAGEM
● Outro conceito equivocado, segundo o autor, é em relação aos

fatores de produção

● FATOR DE PRODUÇÃO: “é, geralmente, pensado como uma

entidade física que o empresário adquire e usa (um pedaço de

terra, uma tonelada de fertilizante), em vez de o direito de realizar

certas ações (físicas).”

● A execução de um direito implica na perda de algum outro ponto



CONCLUSÃO
● Deve-se buscar realizar as ações nas quais os ganhos gerados

justifiquem a perda sofrida

● Deve-se considerar os custos referentes:

○ à operação dos diversos arranjos sociais

○ às mudanças para um novo sistema



PERGUNTAS?


