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Biografia do Autor

● Nasceu em Nova Iorque em 1943; 

● PhD em economia pela Universidade de Chicago em 1970;

● Professor Emérito de economia da Universidade da California (Los Angeles);

● Consultor sênior e membro do Comitê Consultivo da Compass Lexecon

● Consultor da Comissão de Comércio Federal dos EUA e da Divisão antitruste

do Departamento de Justiça dos EUA;

● Publicações sobre questões antitruste, contratuais, de custos de transações,

de propriedade intelectual etc.



Introdução 

● Coase - custos de transação, coordenação e contratação.

● Sistema de mercado - Custo de comportamento oportunista.

● Presença de quase-rendas específicas apropriáveis - ameaça contratos

● Investimentos específicos realizados-> quase-renda -> possibilidade real de  

comportamento oportunista 

● Integração vertical ou contrato

● Custos de contratação > custos integração vertical 



Introdução

Teece (1976): ”Mesmo quando todas as contingências relevantes são

especificadas em contrato, ainda assim contratos estão abertos à sérios riscos,

pois nem sempre são honrados. Os anos 70 estão repletos de exemplos dos

riscos associados à dependência de contratos. Exibições abertas de oportunismo

não são raras e, muitas vezes, o litígio se mostra caro e ineficaz.”



I Quase-renda Apropriada de Ativos Específicos

Conceito:

O que é quase-renda?

“A quase renda é entendida como a diferença entre o rendimento atual do ativo e 

o rendimento no melhor uso alternativo. A porção potencialmente apropriável da 

quase-renda é aquela que excede a encontrada no segundo uso alternativo de 

mais alto valor” (Klein et all, op. cit., 1978. p.298).



I Quase Renda Apropriada de Ativos Específicos

O que é quase-renda?

- Empresa ‘A’ presta serviços para empresa ‘B’ por $5000/dia (contrato)

- Uma empresa ‘C’ pode pagar $3000/dia para o serviço da empresa ‘A’

- Quase-renda = 5000 - 3000 = $2000

- A empresa ‘B’ poderá “explorar” ‘A’ e se apropriar destes $2000 através de 

‘holdup’

- *Cenário onde a especificidade do ativo é alta*



II Soluções Contratuais

Com relação aos comportamentos oportunistas, contratos de longo prazo 

utilizados como alternativas à integração vertical podem assumir duas formas:

● Contrato Explícito: garantia contratual explicitamente declarada legalmente, 

embasada/garantida pela legislação ou alguma instituição externa.

● Contrato Implícito: garantia contratual imposta pelo mecanismo de mercado 

(negociações futuras/dependência).



II Soluções Contratuais

Contratos Explícitos

● Soluções caras devido a:

- Contingências imprevistas: cada contingência não pode ser completamente 

especificada ou conhecida.

- Execução dos contratos: a fiscalização de possíveis violações é dispendiosa.

❖ Os operadores tendem a confiar em contratos implícitos, visto as 

dificuldades dos explícitos



II Soluções Contratuais

Contratos Implícitos

● Pagamento do "Prêmio ao Oportunista": é oferecido um prêmio futuro para o 

potencial oportunista, de forma que ele mantenha sua condição inicial 

acordada no contrato. O valor presente descontado do seu futuro prêmio 

deve ser maior que qualquer aumento em riqueza que possa ser obtido por 

ele se, de fato, o contrato fosse quebrado e finalizado.

● O pagamento do prêmio pode ser considerado como um pagamento de 

"seguro", com intuito de evitar comportamento oportunista futuro (tirar 

proveito da quase renda em ativos específicos).



II Soluções Contratuais

MAIOR A QUASE 
RENDA 

APROPRIADA

MAIOR O 
COMPORTAMENTO 

OPORTUNISTA

MAIS CARA A 
SOLUÇÃO 

CONTRATUAL

MAIOR O 
PRÊMIO A 
SER PAGO

Soluções Implícitas 



II Soluções Contratuais

MAIOR A QUASE 
RENDA 

APROPRIADA

MAIOR O USO DE RECURSOS 
PARA ESPECIFICAR AS 

CONTINGÊNCIAS 

MAIS CARA A 
SOLUÇÃO 

CONTRATUAL

Soluções Explícitas



III- Exemplos de quase-rendas apropriadas de ativos 
específicos

Caso A: Indústrias automobilísticas

General Motors e Fisher Body



III- Exemplos de quase-rendas apropriadas de ativos 
específicos

Caso A

● 1919: Carros abertos madeira -> carros fechados metal -> tecnologia 

específica

● Contrato de dez anos entre GM e Fisher Body -> compra de toda a produção

● Ameaça pós-contratual por parte da GM diminuiu

● Tentativa de preço fixo

● Acréscimo na demanda



III- Exemplos de quase-rendas apropriadas de ativos 
específicos

Caso A

● Planta da Fisher Body não implementada em Flint-MI (redução da 

lucratividade)

● 1924: Relação contratual encerrada  

● Compra do estoque restante pela GM

● 1926: Fusão



III- Exemplos de quase-rendas apropriadas de ativos 
específicos

Caso B: Indústria Petrolífera

● Existe quase renda em refinarias de petróleo, oleodutos e campos de óleo. 

Propriedade comum a fim de evitar-se o incentivo individual para captura da 

renda dos ativos específicos.

● Barris de transporte de óleo não são específicos (diversos usuários podem 

utilizar), portanto não é necessário a utilização conjunta.

● Quase renda igual à zero.



III- Exemplos de quase-rendas apropriadas de ativos 
específicos

Caso B

Jhon Davison Rockfeller

● Mudanças tecnológicas levam ativos a ficarem mais específicos

● Rapidamente, ele identificou que os oleodutos seriam instalados em algum 

momento e antes que isso acontecesse “ameaçou” as ferrovias de construir 

um oleoduto paralelo às linhas.

● Reduções no frete do óleo 



III- Exemplos de quase-rendas apropriadas de ativos 
específicos

Caso B

● Apropriação das quase-rendas das ferrovias

● Apenas um produtor de petróleo dominante teria esse “poder de barganha”

● Pequeno produtor poderia ser facilmente apropriado por empresas maiores

● A apropriação de quase-renda das ferrovias não somente movimentou o 

mercado de fretes como também facilitou a Rockfeller a obter uma posição 

de monopólio no mercado. 



III- Quase-rendas específicas apropriáveis

Caso C: Colhedores de Pêssego

- Capital Humano específico: oportunismo mais complexo, com maior especificidade há maior probabilidade de 

surgimento de sindicatos e uniões. 

- Colhedores podem:

- incluir/ excluir trabalhadores, podendo se apropriar da quase-renda de fazendeiros;

- aumentar taxas em período de colheita (produtos perecíveis são mais suscetíveis);

- Fazendeiros são antagônicos à formação de sindicatos e uniões;

- Possibilidade de cooperação entre fazendas de especificidade similar. 



III- Quase-rendas específicas apropriáveis

Caso C: Colhedores de Pêssego

- Sindicatos se preocupam em manter um bom relacionamento com contratantes, de modo a preservar o “nome da 

marca”. Procuram mecanismos para evitar oportunismo por parte das firmas, como também por parte dos 

colaboradores. 

-Contratos que reforçam: 

➔ Alterações  de salário;

➔ termos de demissão; 

➔ proteção de preços; 

➔ compensações flexíveis de salário. 



III- Quase-rendas específicas apropriáveis

Caso D: Locação e propriedade da empresa

- Especificidade dos ativos

- Transporte de capital

- Aluguel de propriedades

- Aluguel de marcas



III- Quase-rendas específicas apropriáveis

Caso E: Instituições Sociais

● Mais complexo por não se tratar de capital tangível

● Exemplo do Clube de Campo: 
○ Capital criado pelos membros: relações interpessoais positivas

○ Apropriação de quase-renda: mudanças no clube feitas pelo dono

○ Apropriação de quase-renda: caso um membro ameace vender para potencial 

indesejável membro



Comentário de conclusão

● São inúmeros os problemas relacionados à apropriação de quase-renda

● A maioria dos relacionamentos comerciais não serão tão simples quanto os 

casos trazidos nos exemplos

● Quanto mais complexa a relação, mais complexa a estruturação do contrato

● Busca de inovação contratual pelo governo e processos de mercado

● “Que tipo de contratos são usados para quais atividades e por quê?”



Klein vs Coase
Com o intuito de sustentar a ocorrência do hold-up nas contratações da 

espécie, Klein, Crawford e Alchian (1978) analisaram o contrato de 1919 

celebrado entre a General Motors e a Fisher Body.

Para incentivar o investimento em ativos específicos à transação, a GM

comprometeu-se a adquirir carrocerias exclusivamente da Fisher por um período

de dez anos. Por outro lado, para assegurar que a Fisher não agiria de maneira

oportunista, as empresas fixaram um preço equivalente ao custo variável de

produção enfrentado pela Fisher acrescido de 17,6%.



O momento em que houve um acréscimo não previsto na demanda, essas

próprias salvaguardas deram causa ao comportamento oportunista da Fisher

Body, uma vez que os seus ganhos de curto prazo com o hold-up passaram a

exceder os ganhos esperados em negócios futuros.

Com isso, a Fisher teria empregado o hold-up por meio de duas ações 

distintas: o emprego de uma tecnologia relativamente ineficiente e altamente 

intensiva em mão-de-obra e a recusa em desativar uma planta industrial já 

existente em Detroit e instalar uma nova próxima à unidade da GM em Flint.

De acordo com Klein, Crawford e Alchian (1978, p.310), essas questões 

tornaram a relação contratual intolerável para a GM, o que culminou na aquisição 

da Fisher.

Klein vs Coase



O caso envolvendo a GM e a Fisher Body motivou um acirrado debate entre

Klein e Coase, que teve início nas conferências em celebração ao qüinquagésimo

aniversário de The nature of the firm, quando Coase (1993b, p.69-70) colocou em

dúvida que os custos de contratação aumentem mais do que os custos com a

integração vertical à medida que os ativos se tornam mais específicos.

Embora Coase (2000, p.19) inicialmente admitisse que algumas vezes a

especificidade poderia levar à integração vertical, e que talvez isso tivesse

ocorrido na aquisição da Fisher pela GM, conclui no artigo The Acquisition of

Fisher Body by General Motors que não há evidências de que o relacionamento

tenha se tornado intolerável, ou de que tenha ocorrido o holdup.

Klein vs Coase



Segundo relata o autor, havia um relacionamento próximo entre as empresas,

em razão de a GM já ter adquirido 60% das ações da Fisher Body em 1919(3).

Além disso, a partir de 1921, alguns dos irmãos Fisher passaram a ocupar

posições no conselho de diretores ou no conselho executivo da GM, de forma que

seria ridículo acreditar que eles tenham empregado uma tecnologia ineficiente em

prejuízo da empresa (COASE, 2000, p.26).

No tocante à recusa em construir a planta industrial em Flint, Coase argumentou

que se tratava de um desentendimento isolado, pois outras plantas haviam sido

construídas nas proximidades de montadoras da GM.

Klein vs Coase



As críticas ao pressuposto do comportamento oportunista, entretanto, não se

limitam às apresentadas. Enquanto Coase e outros economistas defendem que o

hold-up pode ser evitado pelas normas contratuais e reputação, outros autores,

incluindo sociólogos, acreditam que o comportamento oportunista pode não se

materializar em razão de o agente não deter uma intenção oportunista

Logo, parece não haver consenso na literatura sobre a existência ou não de

hold-up em transações envolvendo ativos específicos.

É importante investigar esse debate, pois o holdup é um dos alicerces nas

explicações lançadas por Williamson, Klein e outros.

Klein vs Coase
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