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Resu
umo: A Teoria da Infformação A
Assimétrica tem sua recente origeem no camp
po da
econnomia e desttaca a assim
metria de infformação en
ntre os agen
ntes econôm
micos. No campo
da addministraçãão diversos estudos forram realizad
dos primeiraamente na áárea de finaanças,
recurrsos humanos e organização, poréém, repercussões de tall teoria paraa a estratégiia das
organnizações têm
m sido poucco enfatizaddas. Perantee tal lacuna,, o objetivo desse trabaalho é
fazerr um levanntamento bibliográficoo sobre a Teoria da Informaçãoo Assimétrrica e
analiisar suas reepercussõess para a esstratégia daas organizaçções. As annálises mostram
reperrcussões parra os conceitos das forçças competiitivas de Po
orter e para a organizaçção da
indússtria. Além
m disso, aprresenta umaa série de possíveis trrabalhos a serem feito
os no
camppo da estratéégia levand
do-se em connsideração o desenvolv
vimento da tteoria.
Palavvras-chave: Teoria
T
Da Informação
In
A
Assimétrica
a; Estratégia
a Das Orgaanizações,

Clusters De Inddústrias, Neg
gociação, R
Risco Morall.

1. In
ntrodução
A Teoriaa da Inform
mação Assim
métrica tev
ve sua origeem no cam
mpo da econ
nomia
durannte a década de 70 e aborda o problema de inform
mação entree fornecedo
ores e
comppradores. Em
E um meercado desssa naturezza, os com
mpradores ppossuem po
oucas
inforrmações sobre os pro
odutos prodduzidos pellos fornecedores, senddo incapazees de
distinngui-los.
Tal teoriia mostrou--se aplicáveel a diverso
os outros casos,
c
não ssomente aq
queles
relatiivos a agenntes econôm
micos. A parrtir de então
o, diversos estudos
e
foraam realizad
dos no
camppo da adm
ministração, mais espe cificamentee nas áreass de finançças, de reccursos
humaanos e de orrganizaçõess.
Porém, poucos
p
estu
udos são cconhecidos no Brasil envolvendo
e
o a aplicaçãão da
assim
metria de innformação no
n campo dda estratégiaa, apesar dee sua notóriia aplicação
o. Por
exem
mplo, não foram
f
enco
ontrados traabalhos dessenvolvidoss na área dde estratégia do
evennto Enanpadd que explorrassem a applicação da Teoria
T
da In
nformação A
Assimétricaa para
a estrratégia das organizaçõees.
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Logo, esste trabalho
o tem por oobjetivo fazzer um levaantamento bbibliográfico
o dos
princcipais concceitos da Teoria
T
da Informação
o Assimétrrica. Além
m disso, prrocura
estabbelecer posssíveis conex
xões com ooutras teoriaas e conceitos utilizaddos no camp
po da
estraatégia, costuurando relaações que possam reesultar em contribuiçções para novos
n
estuddos. Por fim
m, apresentta-se ainda uma série de trabalhos futuros. Esses trab
balhos
podeem ser dessenvolvidoss tendo a teoria com
mo pano de
d fundo, explorando
o seu
desennvolvimento para o cam
mpo da estrratégia das organizaçõe
o
es.
2. Allgumas con
nsideraçõess sobre a Teeoria da In
nformação Assimétrica
A
a
2.1. S
Seleção Ad
dversa
O mercaado de auto
omóveis serrve para ilu
ustrar o pro
oblema criaado pela seeleção
adversa e abordda a questão da presençça de produttos de qualiidade duviddosa no merrcado.
Seguundo Akerloof (1970, p. 488), “a exxistência dee produtos com
c
diferennças de quallidade
impliica em probblemas impo
ortantes parra o funcion
namento doss mercados””. Em seu estudo
e
clásssico, ele annalisou o mercado
m
de automóveis usados, onde
o
existem
m dois tipo
os de
carroos: os bons e os de má qualidade (limões), qu
ue aparenteemente, são semelhantees, ou
seja, não podem
m ser disttinguidos ppelo compraador. Nestee mercado,, os vendeedores
mação priv
vada a resppeito da qualidade
q
do
d produto,, sendo qu
ue os
possuuem inform
venddedores de liimões (auto
omóveis de má qualidaade) podem querer tirarr vantagem de tal
fato, ofertando o produto co
omo se fossse de boa qu
ualidade e auferindo um
m lucro maior.
Na preseença de info
formação coompleta, a distinção
d
do
os dois carrros se dariaa pelo
mecaanismo de preços,
p
isto é, o proprieetário de um
m limão estaaria dispostto a vender o seu
carroo por um vaalor X e o proprietário
p
do carro dee boa qualid
dade por um
m valor X+Y. Os
comppradores esstão disposttos a pagarr X+1 pelo
o limão e X+Y+2
X
pello carro dee boa
qualiidade. Nestee mercado, onde a quaalidade do produto
p
é ob
bservável peelo comprad
dor, o
carroo de má quaalidade seriia vendido ppelo preço entre X e X+1
X enquannto que o de boa
qualiidade entre X+Y
X e X+Y
Y+2.
Todavia,, na presen
nça de infoormação asssimétrica, o compradoor não consegue
identtificar a qualidade
q
do
d produto que efetiivamente está
e
adquirrindo. Assiim, a
valorrização doo produto se dará eestatisticam
mente pelo compradoor; admitin
ndo-se
probaabilidade iggual do com
mprador adquuirir o bem de boa ou má
m qualidadde, o preço que o
compprador está disposto a pagar
p
pelo bbem, será a média entre os dois prreços, (2X + Y)/2
(VAR
RIAN, 19977).
Em merrcados com
m informaçãão imperfeiita, como dos
d automóóveis usado
os, os
produutos de má qualidade tendem
t
a exxpulsar os de
d boa qualiidade. Isso oocorre porq
que os
venddedores de limões serãão aqueles que mais estarão
e
disp
postos a coomercializarr pelo
preçoo médio, ennquanto qu
ue os vendeedores de produtos
p
de boa qualiddade não esstarão
dispoostos a baixxar o preço e,
e conseqüenntemente, deixarão
d
o mercado.
m
Tal fenôômeno podee ser observvado na Fig
gura 1, ondee SH é a cuurva de oferrta de
autom
móveis de alta
a qualidaade e DH suua respectivaa demanda. Da mesmaa forma, SL e DL
são, respectivam
mente, as cu
urvas de ofeerta e deman
nda de auto
omóveis de baixa qualiidade.
O prreço de meercado dos automóveiis de alta qualidade
q
é de $10.0000.00 e paara os
autom
móveis de baixa quaalidade o ppreço de mercado
m
é de $5.0000,00, sendo
o que
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iniciaalmente são vendidass 50 mil uunidades dee cada um dos dois tipos. Com
mo os
venddedores posssuem inform
mação privaada, o merccado de lim
mões passa a se desenvo
olver,
de m
maneira quee os autom
móveis de baixa quallidade passam a expuulsar os dee boa
qualiidade. À meedida que oss compradoores reduzem
m a expectativa da quallidade médiia dos
autom
móveis dispponíveis no mercado, a curva de DH desloca-sse para DM, que represeenta a
demaanda por auutomóveis de
d qualidadde média, no
n diagramaa (a). Do m
mesmo mod
do, no
diagrrama (b) a curva de demanda
d
DL salta paraa DM; conseeqüentemennte, a quanttidade
venddida de autoomóveis dee alta qualiidade cai de
d 50.000 para
p
25.0000 e a quanttidade
venddida de autoomóveis de baixa
b
qualiddade aumen
nta de 50.00
00 para 75.0000. Este qu
uadro
podee evoluir atéé o ponto em
m que someente automó
óveis de baixa qualidad
ade estarão sendo
s
venddidos.

PH

SH

PL

$110.000
DH
DM
SL

DLM
DL
25.000

50.000

DM
DLM
DL
QH

(a) Autoomóveis de Alta Qualidade

50.0000

75.000 Q L

(b) Automóveis
A
dee Baixa Qualidade

Fig
gura 1: Probleema dos produ
utos de qualidaade duvidosa
p 804.
Fonte: Pinndyck & Rubiinfeld, 1994 p.

ma específico de
O desenvvolvimento do mercaddo de limões conduz a um problem
Inforrmação Assimétrica qu
ue é conheciida na literaatura como Seleção
S
Adv
dversa e que afeta
o meercado com conseqüências para a competição
o. É importante introduuzir os concceitos
dos sseguintes attores dentro
o de uma trransação: o Principal e o Agente. O Principaal é o
playeer que não possui infformação ouu possui ap
penas partee dela. Em outras palaavras,
possuui informaçção incomplleta. É a paarte que estáá incorrendo com custo
tos (dispênd
dio de
recurrsos), pois esta adquirrindo algum
m bem ou algum
a
tipo de serviçoo. O Agente é o
playeer que possui o melhorr nível de innformação. É à parte que
q receberáá os recurso
os por
algum
m bem ou serviço que esteja ofertaando.
Stadler e Castilho (1997)
(
idenntificam o problema
p
dee seleção addversa quan
ndo o
Agennte mantém
m informação
o privada, aantes de a trransação terr sido concluuída. Isto esstá de
acorddo com o prroblema doss limões (auutomóveis de
d má qualid
dade), segunndo os exem
mplos
do m
mercado de automóveis usados, eexplanado anteriormen
a
te. Quandoo a assimetrria de
inforrmação estáá relacionada à caracterrística pesso
oal do Agen
nte, o Princiipal (P) sab
be que
o Aggente (A) poode ser quallquer um doos diferentees tipos existentes no m
mercado, os quais
ele nnão pode disstinguir. Por exemplo, no mercado
o de trabalh
ho o empreggador (Princcipal)
muitaas vezes não
n consegu
ue distinguuir a qualid
dade da peessoa que eesta contratando
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(Ageente) dentree os demais profissionaais do merccado. Tal siituação podde ser modeelada,
assum
mindo que a situação econômica
e
e social (N)) determina o tipo de A
Agente, confforme
a Figgura 2. É um
m jogo com informaçãoo assimétricca onde os liimões não ssão identificcáveis
a priiori.
Objetivaando a redu
ução do prooblema de seleção ad
dversa, os aagentes priv
vados
podeem incorreer com o custo dde produçãão de infformação ou comprrá-las.
Exem
mplificandoo, podem-see citar as instituiçõess bancáriass que consseguem pro
oduzir
inforrmações a respeito daa qualidadee de seus correntistas
c
a baixo ccusto, devid
do ao
relaccionamento de longo prrazo; ou ainnda, no caso
o de empresas em geraal, que com
mpram
de innstituições privadas, relatórios dee mercadoss. Entretanto, por vezees a produçção e
vendda de inform
mação é deseestimulada ddevido à presença dos free-riders.
f
.

N pré-determinna
o tipo de A, nãão
iddentificável por
P.

P form
mata o
contrrato

A aceita
(oou rejeita)

Ações e esfo
orço
de A

N defin
ine o Resultaados
estaddo
econôm
mico
sociial

Figura 2: Modelo de seqüência de eventos com Seleção Adveersa
Fonte: adaptaado de Stadlerr e Castilho, 19
997 p. 11.

p
que não pagam pela inform
mação
O probleema de free--rider ocorrre quando pessoas
obtêm
m vantagem
m da inform
mação que ooutras pesso
oas pagaram
m. O problem
ma de free--rider
sugerre que a veenda privad
da de inform
mações seráá somente uma
u
soluçãão parcial para
p
o
probllema dos liimões. A fu
undamentaçção encontrra-se na preemissa de qque quando
o uma
pessooa compra a informação, esperaa obter um
m lucro maior do quee se não tiivesse
compprado, comppensando o custo de obbtenção da informação
i
. No mercaddo de título
os, um
invesstidor podee adquirir um determ
minado relaatório e so
omente com
mprar título
os de
emprresas que estão desvalorizadas, auuferindo assim um alto retorno e compensan
ndo a
comppra da inforrmação.
Porém, se
s ao invés disso váriass pessoas id
dentificassem
m a posse dde informação do
invesstidor e acoompanhasseem os movvimentos deeste, os títu
ulos, em geeral, tenderiiam a
moviimentar-se em
e direção ao preço reeal e o investidor, que comprou a informação
o, não
auferriria as maargens de lucro que justificasseem a comp
pra do relaatório, poiss não
conseeguiria maais comprarr os títuloss subavaliaados. O inv
vestidor, chhegará então, a
conclusão que não valeu à pena a aaquisição da
d informaçção. Se outtros investiidores
cheggarem à meesma conclu
usão, as firrmas privad
das e indiv
víduos não poderão vender
inforrmações suuficientes paara que vaalha a penaa coletá-la se produzii-las. As baixas
b
marggens de luccro das firm
mas privadaas de vendaa de inform
mação levarãão à reduçãão da
produução de infformação no
o mercado ee, portanto, a seleção adversa
a
aindda irá interv
vir no
funciionamento eficiente
e
dee diversos m
mercados (M
MISHKIN, 2000).
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Assim, a presença de
d seleção aadversa pod
de conduzirr, a um desvvio de eficiiência
no m
mercado (P
PINDYCK & RUBIN
NFELD, 19
994). Nos exemplos do mercad
do de
autom
móveis usaados, o agraavamento ddo problem
ma de seleçãão adversa pode levarr, em
casoss extremos,, à extinção
o do mercaado, devido ao efeito de
d saturação
ão por limões no
merccado, o que reduzirá o preço e a ddemanda atéé um ponto onde não vvale mais a pena
produuzir.
Outra foorma pela qu
ual a Seleçãão Adversaa pode afetaar a eficiênccia de mercado é
quanndo a quallidade do produto é determinaada pelos produtores.
p
Varian (1997)
desennvolve um modelo paara o caso da produçãão de guard
da-chuvas. No seu modelo
existtem dois tippos de prod
dutores: os dde alta e oss de baixa qualidade.
q
E
Estes produ
utores
estãoo inseridos em um mercado
m
com
mpetitivo, cujo
c
custo de produçãão de amb
bas as
qualiidades é fixxado em US
S$ 11,50. O
Os consumid
dores estão dispostos a pagar US$
$ 8,00
pelo produto dee baixa quaalidade e U
US$ 14,00 pelo
p
de altaa qualidadee. Pode-se assim
a
supor três casos:
aixa qualidaade produzirem, não eexistirá nenhuma
- Se apeenas produttores de bai
vendda, pois os custos
c
de produção
p
sãoo superiorees ao preço que os connsumidores estão
dispoostos a pagaar.
- Se apenas produto
ores de altaa qualidade produzirem
m, o preço ppraticado seerá de
US$ 11,50, devvido à conccorrência eentre os pro
odutores e o consumiidor auferirrá um
exceddente.
- Se am
mbos produzzirem, tal como no mercado
m
dee limões, oos consumiidores
julgaarão a qualiidade dos guarda-chuvvas de acord
do com a média
m
de quualidade ven
ndida,
ajusttando o seu preço a estaa média.
Desta foorma, a qualidade m
média dispo
onível deverá ter um
m valor paara o
consuumidor de ao menos US$ 11,500, isto é, deverá
d
existtir um núm
mero mínim
mo de
produutores de alta
a qualidad
de que garaantam tal preço.
p
Porém
m, basta suupor que o custo
para produzir guarda-chuv
g
vas de alta qualidade seja
s
de US$
$ 11,50 e ppara os de baixa
d US$ 11,0
00, que o equ
quilíbrio anteeriormente explicado sse desfaz.
qualiidade seja de
O produutor racionalmente idenntifica uma maior marrgem de luccro, optand
do por
produuzir o guardda-chuva dee baixa quallidade; com
mo ele é umaa pequena paarte do merrcado,
acabaa por neglligenciar oss efeitos dee sua decisão sobre o preço e a qualidad
de do
merccado. Contuudo, como cada
c
produttor irá racio
onalmente escolher
e
estta mesma opção;
o
someente produttos de baiixa qualidaade serão produzidos,
p
, e o equiilíbrio não será
atinggindo, já quue os consum
midores nãoo estarão diispostos a pagar mais ddo que US$
$ 8,00
por uum guarda--chuva de má qualidaade. A esco
olha de pro
odução de baixa quallidade
acaboou destruinndo o mercaado de ambaas as qualid
dades do bem, da mesm
ma forma qu
ue no
merccado de limõões38.
A teoria da informaação assiméttrica identiffica duas formas o merrcado utilizaa para
tentaar resolver o problema de
d seleção aadversa: Sin
nalização e Screening.
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2.2. S
Sinalizaçãoo
A sinaliização de mercado é um imp
portante mecanismo qque os ag
gentes
econnômicos poddem utilizarr para lidar com os pro
oblemas de Informaçãoo Assimétricca em
uma transação. Neste
N
caso, a parte deteentora de in
nformação privada
p
enviiará um sinaal por
meioo de uma açção que sejaa observávell pela partee oposta, con
nvencendo--a da qualid
dade e
valorr de seu prooduto/serviço.
No exem
mplo de auto
omóveis ussados, o ven
ndedor do carro
c
de boaa qualidade pode
sinallizar para o compradorr, dando-lhee uma garan
ntia de devolução do ppagamento, mais
uma parcela préé-estabeleciida, caso o carro for um
u limão. A mesma gaarantia não pode
ser ddada pelo veendedor de um
u limão, ppor razões óbvias.
ó
Spence (1973) foi quem origginalmente desenvolveeu o tema, aplicando--o ao
merccado de trabbalho. Em seeu estudo, eele se referee a um sinall de qualidaade, que é o nível
de edducação doo trabalhado
or, cuja aquuisição estáá necessariaamente atrellada a um custo
não ssó monetárrio, mas tam
mbém físicoos como o tempo
t
dispensado em aulas e leituras.
Para a melhor compreensã
c
ão de como a sinalizaçção atua no mercado, sserá apresentado
breveemente o estudo
e
deseenvolvido iinicialmentee por Spen
nce (1973) no mercad
do de
trabaalho.
õe a existênncia de doiss tipos de trabalhadore
t
es, bons e ruins,
r
O modello pressupõ
cujoss produtos marginais
m
sãão respectivvamente a1 e a2 onde a1 > a2 e a prroporção dee bons
e maaus trabalhadores no mercado é, reespectivameente, b e (1--b). Caso a empresa co
onsiga
obserrvar a qualidade de ambos,
a
os salários offerecidos seerão w1 = a 1 para os bons
trabaalhadores e w2 = a2 parra os de baiixa qualidade. Todaviaa, como gerralmente a firma
não ttem como distinguir
d
en
ntre os dois tipos de traabalhadores oferecerá eentão, um saalário
médiio w = ba1 + (1-b)a2 (V
VARIAN, 19997).
Desta foorma, se identifica a ppresença do
o problema de limões no mercad
do de
trabaalho. Porém
m, ao invés do
d trabalhaddor de maio
or qualidadee abandonaar o mercado, ele
vai ppreferir sinalizar o seu
u tipo, justtificando en
ntão um maior
m
salárioo. A sinalizzação
utilizzada será a quantidade
q
de educaçãão adquiridaa, onde e1 e e2 representtam a quanttidade
de edducação do trabalhadorr de boa e m
má qualidad
de, respectiv
vamente. A questão ch
have é
que oos custos dee aquisição da educaçãão dos traballhadores de boa qualiddade são meenores
que oos custos dee aquisição por
p parte doos trabalhad
dores de máá qualidade ((c1<c2).
Pindyck & Rubinfeeld (1994) aapontam qu
ue tal fato pode
p
ser expplicado porr duas
razõees: (i) os trabalhador
t
es de baixxa qualidad
de poderiam
m ser simpllesmente menos
m
estuddiosos ou (iii) os trabalhadores de baixa qualidade poderriam ter um
m progresso mais
lentoo nos estudoos para a ob
btenção doss títulos. Deesta maneirra, identificca-se que o custo
margginal de aquuisição da educação doos trabalhadores de má qualidade é superior aos
a de
boa qqualidade.
mpregadoress acreditem em um nív
vel de educaação e*, em
m que
Supondoo que os em
se e<
<e* teremoss probabilidade 1 de quue se trata de um trabalhador com produtividaade a2
e se e > e*terem
mos probabillidade 1 de que se trataa de um trab
balhador coom produtiv
vidade
a1.
Assim, o empregad
dor pagaráá os salário
os correspondentes aoos dois tipo
os de
C
o custto marginall de adquirirr educação é alto para os trabalhaadores
trabaalhadores. Como
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de baaixa qualidaade, estes preferirão
p
fi car no níveel e2 =0 e so
omente os dde boa quallidade
estarrão dispostoos a atingir o nível e*, chegando-sse ao equilíb
brio com esscolhas raciionais
de am
mbas as parrtes (Spencee, 1973).
Abaixo se
s apresentaa algebricam
mente a situação:
Trabalhaadores tipo 2 escolherãoo e2 = 0, se::
c2 e* > a1 - a2
Trabalhaadores tipo 1 escolherãoo e1= e*, see:
c1e* < a1 - a2
Colocanddo as duas condições
c
juuntas, o parrâmetro e* satisfaz
s
a innequação:
(a1 - a2)/c2 < e* < (a
a1 - a2)/c1
A mesm
ma analogia pode ser ffeita no caaso do pagaamento de dividendoss para
acionnistas em um
ma empresaa. Os divideendos signifficam um cu
usto para a eempresa, po
ois ela
está ttirando dinhheiro de seu
u caixa. Conntudo, os ad
dministradorres podem qquerer fazerr isso,
a fim
m de sinalizzar para o mercado
m
quue a empressa é lucratiiva e de forrma que po
ossam
captaar os recurssos mais baratos paraa futuros in
nvestimentoss. Porém, aas empresas que
estãoo em má situação não poderrão pagar dividendo
os, tendo em vista que,
provaavelmente, estão com dificuldadees de caixa e isso implicaria probleemas financceiros
mais graves paraa a empresaa. Logo, os ccustos seriaam maiores que os beneefícios. Portanto,
someente irão pagar diviidendos, ass empresass que posssuírem boons projeto
os de
invesstimentos (T
TAKAHAS
SHI, 2002).
Genericaamente, os exemplos dados anteriormente podem serr modelado
os de
acorddo com a Figura 3. Em tal m
modelo, P (empregad
dor/acionistaa) recebe de
d A
(trabalhador/em
mpresa) um sinal
s
(Nívell educação/ Valor dos dividendos)
d
) que visa in
ndicar
a suaa qualidade,, antes da ellaboração e assinatura do
d contrato entre as par
artes.

N prédetermina o
tipo de A, não
identificávell
por P.

A envia
sinal

P formataa o
contratoo

A aceitta
(ou rejeiita)

Ações e esforço N ddefine o Resu
ultados
dee A
esttado do
m
mundo

Figurra 3: Modelo dde seqüência de
d eventos com Sinalizaçãoo.
Fonte: adaptaado de Stadlerr e Castilho, 19
997 p. 13.

O princíípio da sin
nalização eencontra muitos outro
os exemploos na economia.
Justifica (i) a prresença de marcas
m
de pprodutos e altos
a
gastos de marketiing por partte das
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emprresas que viisam ampliaar seus lucrros, (ii) os certificados
c
e garantiass no comérccio de
bens duráveis, (iii) a impo
ortância da reputação de empresas e pessoaas em diferrentes
merccados, (iv) selos
s
de qu
ualidade e pprocedênciaa no caso do
o comércioo internacion
nal, e
em ooutros várioss casos na economia.
e
2.3. S
Screening
Screeninng é outra fo
orma de ressolver o pro
oblema de seleção
s
advversa, onde quem
realizza o prim
meiro movim
mento é a parte não detentoraa de inforrmação priivada,
diferrentemente ao
a modelo de
d sinalizaçção desenvo
olvido iniciaalmente por Spence (19
973).
Os primeeiros a form
mularem a hhipótese de screening foram
f
Rothhschild & Sttiglitz
(1976) aplicanddo o conceitto ao mercaado de segu
uros. Em seeu trabalho, apontam que
q as
emprresas seguraadoras ofereecem uma ssérie de con
ntratos que especificam
m a quantid
dade e
preçoo do seguuro, sendo que o coonsumidor só poderá escolher uum desses. Tal
compportamento permite que as eempresas seguradoras
s
s colham informação
o da
lucraatividade dee cada contrrato devido a probabiliidade de aciidentes de uum indivídu
uo em
particcular. De posse
p
de tal informaçãão, a empreesa segurad
dora poderáá excluir aq
queles
contrratos que lhhe dão preju
uízos por attrair pessoaas com maio
or risco e eescolher som
mente
aqueles que atraaem pessoass de baixa p robabilidad
de de aciden
ntes.
Voltandoo ao exem
mplo do m
mercado de trabalho e aplicandoo o modello de
Rothhschild & Stiglitz
S
(197
76), o emppregador offerece um menu
m
de coontratos paara os
canddidatos a um
ma determin
nada vaga dde trabalho
o. Tais conttratos especcificam o saalário
ofereecido e o resspectivo nív
vel de educaação. A parrtir destes co
ontratos, o ttrabalhadorr pode
avaliiar e escolheer o contrato
o que ele quue lhe conviier.
Uma carracterística importante
i
nno screenin
ng é que o empregador possui liberdade
para escolher qualquer combinação
c
o de saláriio e nível de educaação que queira
q
mente da sin
nalização onde,
o
ele teem que avaliar o
dispoonibilizar ao mercado,, diferentem
sinall e oferecer o salário que
q julga serr justo, o qu
ue acaba po
or diminuir a possibilid
dades
d modelo de Rothsch
hild & Stig
glitz (1976),, a concorrrência
de coombinaçõess. Dentro do
entree os empreggadores pellos trabalhaadores garaante que os contratos llucrativos sejam
s
manttidos no meercado enquanto os quee geram perd
das serão baanidos.
Risco Moraal
2.4. R
No mesm
mo modelo
o de dois aagentes eco
onômicos, o problemaa de risco moral
m
existte quando a ação do
o Agente nnão é verificável ou quando o Agente reecebe
inforrmação privvilegiada, ap
pós a relaçção econôm
mica ter sido
o iniciada. N
No problem
ma de
riscoo moral, os participantes têm a m
mesma info
formação qu
uando a reelação (tran
nsação
econnômica) é effetivada; o problema dde informaçção assiméttrica surge ppelo fato de que
depoois do conntrato assinado, o Priincipal não
o conseguee observar e/ou mon
nitorar
perfeeitamente ass ações/esfo
orço do Ageente (STADLER & CA
ASTILHO, 11997).
O termo foi originaalmente utiliizado no mercado
m
de seguros
s
parra explicar o fato
de qque em tal mercado, quando
q
um
ma empresa ou pessoaa se enconttram plenam
mente
segurradas, mas não
n podem ser meticullosamente monitoradas
m
s pela comppanhia de seguros
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que ddispõe de innformação limitada,
l
seeu comportaamento pod
derá se alterrar após o seeguro
ter ssido adquiriido. Isto qu
uer dizer qque o segurrado pode se expor a maiores riscos,
aumeentando a probabilidaade de pagaamento porr parte da seguradoraa (PINDYC
CK &
RUB
BINFELD, 1994).
1
O mesm
mo problem
ma de riscoo moral enfrentado peelo mercaddo de segu
uros é
obserrvável em outras situaações da ecconomia e de
d uma forrma geral ppode ser descrito
confo
forme modelo da Figura 4, onde o Agente (A
A) é o que co
ompra o segguro, o Prin
ncipal
(P) a empresa seguradora
s
e N (estaddo econômiico-social) determina qqual o resu
ultado
econnômico. Estaa situação é identificadda por Rasm
musen (1995
5) como prooblema de Risco
R
moraal com açãoo oculta.
Resultaados

Altaa

Ações/esforço
A
Aceita

A

N

contrato
P

Informação
I
Assimétrica
A

A

Baix
xa

Rejeita

Figura 4: Modelo
M
de seqüüência de even
ntos com risco
o moral (açãoo oculta)
Fonte: Adaaptado de Rasm
musen (1995, p. 167)

Outra foorma de riscco moral é quando o Agente
A
detéém informaação privileegiada
em reelação ao principal.
p
En
ncontram-see, neste caso
o, diversos exemplos nna economiaa. Por
exem
mplo, no caaso do merrcado finannceiro, a prresença de um financciador de última
ú
instâância ou de seguros dee depósitos para banco
os comerciaais pode gerrar problem
mas de
Riscoo Moral, tanto
t
por parte
p
dos depositantees que não
o procurarãão selecion
nar as
instittuições financeiras mais
m
sólidass, quanto para as in
nstituições financeirass que
expaandirão seuss créditos sem preocuppação quantto aos risco
os assumidoos nas operrações
(Takkahashi, 20002).
Em umaa situação de
d economiia recessivaa, mesmo que
q o goverrno identifiq
que a
excessiva presennça de créd
ditos “podrees” nos balaanços dos bancos,
b
nãoo sabe avaliaar até
que ponto istoo é devid
do à desacceleração econômica ou à máá gerênciaa dos
ma situação identificad
da por Rasm
musen (19955, p. 167), como
admiinistradoress. Esta é um
sendoo o Risco Moral
M
com informaçãoo oculta e pode ser modelada de uuma forma geral,
confo
forme Figuraa 5.
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No modeelo da Figu
ura 5, mesm
mo que P (G
Governo) id
dentifique oos resultado
os dos
admiinistradoress que enviam
m mensagenns de suas ações
a
(balan
nços); P nãoo sabe avalliar se
estess são bons ou
o ruins paraa uma dada situação ecconômica.

Meensagem

Alta
Aceita

N

A
Baixa

Açõees/esforço

contrato
P

A
In
nformação
Assimétrica
A
Rejeita

Fiigura 5 - Mod
delo de seqüênncia de evento
os com risco moral
m
(informaação oculta)
Fonte: Adaaptado de Rasm
musen (1995, p. 167)

A presennça de Riscco Moral levva a uma situação paradoxal paraa o mercado
o. No
exem
mplo do merrcado de seg
guros, os coonsumidores desejariam
m comprarem
em cada vezz mais
contrratos de segguro e as em
mpresas segguradoras esstariam disp
postas a vennder mais, desde
d
que o consumiddor continu
uasse a tom
mar a mesm
ma quantidad
de de cuidaado. Porém
m, este
a
pois,
p
se o cconsumidor for capaz de
d adquirir mais seguro, ele
equillíbrio não acontecerá,
racioonalmente escolheria
e
tomar mennos cuidado
o. Portanto
o, as empreesas de seguros
restriingirão a quantidade
q
ofertada, ppois não co
onseguem, efetivamennte, monito
orar o
compportamento do assegurado. Fazenddo isto, a seeguradora mantém
m
partte do risco com
c
o
consuumidor (VA
ARIAN, 199
97).

3. An
nálise das repercussõe
r
es para a esstratégia
O probleema da assim
metria de innformação trás
t diversos impactos para a estraatégia
das oorganizaçõees. Algumass repercussõões dessa teo
oria serão apresentadass a seguir.
3.1. R
Repercussõões para as forças com
mpetitivas de
d Porter
a) Pooder de neggociação do
os comprad
dores
Porter (11986) destacca as cinco forças comp
petitivas qu
ue moldam a competiçãão em
uma indústria. Uma
U
dessas forças é o poder de neegociação dos
d compraddores. De accordo
mpetem com
m a indústtria forçand
do os
com Porter (19986, p.40), “os comprradores com
preçoos para baixo, barganh
hando por m
melhor quaalidade ou mais
m serviçços e jogand
do os
concorrentes unns contra os
o outros” ddevido a uma
u
séria de
d circunstââncias. Uma das
circuunstâncias que
q conduz a esse podeer conferido
o aos comprradores é quuando estes “tem
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todass as inform
mações sobree as demanndas, preçoss reais de mercado,
m
em
mesmo sob
bre os
custoos dos forneecedores” (P
PORTER, 1 986, p.42).
Um casoo típico deeste poder dde negociação dos co
ompradores é o modelo de
organnização, com
mo por exeemplo da Tooyota que possui contro
ole e inform
mação dos custos
c
de seeus fornecedores. Este fato permiitiu a empreesa ter uma vantagem considerável em
termoos de custo de produçãão e agilidadde no desen
nvolvimento
o de novos m
modelos.
De acorddo com o conceito
c
de seleção adv
versa, em um
u mercadoo de limõess com
assim
metria de innformação, os forneceddores de prrodutos de boa
b qualidaade tendem a ser
prejuudicados pelos forneced
dores de proodutos de má
m qualidad
de. Sem infoormação sob
bre as
diferrenças entree os produto
os, os conssumidores tendem a esscolher o pr
preço médio
o, que
prejuudica os proodutos de bo
oa qualidadee (VARIAN
N, 1997).
Para tenntar lidar com
c
o probblema da seleção ad
dversa, os fornecedorees de
produutos de booa qualidad
de devem ttentar inform
mar ao meercado a m
maior quanttidade
possíível de informações naa tentativa dde evidenciaar as diferen
nças entre oos produtos. Com
isso os clientes teriam maiis condiçõess de inferir sobre as diiferenças enntre os prod
dutos,
pagaando mais peelos produto
os de melhoor qualidadee.
Chega-see, portanto, a uma situuação confliitante devid
do ao seu caaráter parad
doxal.
De aacordo com Porter (198
86), o podeer dos comp
pradores ten
nde a ser ma
maior quando
o eles
possuuem mais innformaçõess sobre os pprodutos e o mercado. De acordo com a teorria da
inforrmação assiimétrica, os fornecedorres de produ
utos de boaa qualidade devem sup
prir os
comppradores dee informaçãão (VARIAN
N, 1997). Logo,
L
perceeber-se que os forneceedores
de bons produtoos alimentaarão o podeer de negocciação dos compradorees à medidaa que
olherem os melhores
m
prrodutos.
forneece cada vezz mais inforrmações parra eles esco
Pode-se argumentarr que, em uum primeiro
o momento, a redução na assimetrria de
inforrmação entrre comprado
or e forneceedor benefiicia os forn
necedores dee bons prod
dutos.
Entreetanto, em um
u segundo
o momento , onde restaariam apenaas fornecedoores de pro
odutos
de booa qualidadde, a rivalid
dade entre eestes forneccedores tend
deria a aum
mentar devid
do ao
podeer de bargannha dos com
mpradores.
Percebe--se que o problema de assimettria de info
ormação teem repercu
ussões
impoortantes tantto para a esstratégia doss fornecedo
ores como para
p os com
mpradores: Vale
V a
penaa abrir maiss informaçõ
ões ao meu compradorr? Vale a pena
p
aumenntar os custos de
aquissição de infformação? Consigo
C
ter a informaçãão completaa e precisa?
b) In
ntensidade da rivalida
ade entre oss concorren
ntes
Outra foorça que deetermina a ccompetição em uma in
ndústria é a intensidad
de de
rivaliidade entree os competidores. Seggundo Portter (1986, p.
p 36), “a ddiferenciaçãão do
produuto, por ouutro lado, cria um issolamento contra
c
a lu
uta competiitiva” devid
do às
prefeerências e leealdade doss compradoores. Contud
do, em um mercado coom assimetrria de
inforrmação, a diferenciaçã
d
ão de produutos pode não
n ser perrcebida peloos comprad
dores,
confo
forme já disccutido anterriormente.
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Caso oss comprado
ores não tenham informação suficiente para identtificar
diferrenças entree os produto
os no mercaado, os forn
necedores dee produtos de má quallidade
tendeerão a comppetir de maaneira equillibrada com
m os forneceedores dos produtos de boa
qualiidade. Conssiderando-see a aplicaçãão do conceito de seleção adversa,, os compraadores
incappazes de iddentificar a diferenciaçção entre os
o produtoss, tenderão a comprarr pelo
preçoo médio dee mercado. Como connseqüência, os forneceedores dos produtos de
d má
qualiidade auferrirão maiorres lucros do que oss fornecedo
ores dos pprodutos dee boa
qualiidade.
Uma daas conseqüêências dessaa situação é a fuga do
d mercadoo por partee dos
forneecedores dee produtos de
d boa quaalidade, já que
q não aufferirão os luucros esperrados.
Outraa possível conseqüên
ncia é a reedução da qualidade dos produttos ofertado
os ao
merccado. Os forrnecedores de bons proodutos podeem reduzir a qualidadee destes pro
odutos
e, coomo conseeqüência, reeduzir seuss custos, de
d forma a alcançar a lucrativ
vidade
planeejada.
be-se que a diferencciação
Independdente das possíveis cconseqüênccias, perceb
apennas não é suuficiente parra evitar a inntensidade na competição. Tão im
mportante quanto
diferrenciar-se é informar aos comprradores tal diferenciaçção de form
ma que elaa seja
perceebida dessa forma.
Por exem
mplo, é o caso
c
das em
mpresas chiinesas que em um priimeiro mom
mento
produuziram produtos em laarga escalaa de baixa qualidade
q
e baixo custto tais com
mo nas
indússtrias de têxxteis e de caalçados. Tall posicionam
mento levou
u a alteraçãão na compeetição
dessaas indústrias. Acredita--se que o prroblema de limões suceedeu-se nessses mercado
os em
funçãão da dificuuldade iniciaal de auferirr a qualidad
de dos produ
utos. Conseequentemente, tal
situaação pode teer levado oss produtorees de bons produtos
p
a retirarem-se
r
e do mercad
do ou
buscaarem formaas de sinaliização aos compradorres e reposiicionando-sse com pro
odutos
diferrenciados.
Repercussõões para a organização
o
o industrial
3.2 R
Richardsson (1972) chamou a aatenção parra a cooperração entre as empresaas em
uma indústria. Para
P
o autorr, uma dadaa indústria é permeadaa por uma ggama de relações
de coooperação entre
e
as emp
presas. Essaas relações são
s definidaas através dde (1) coopeeração
entree as empressas e (2) atrravés de traansações dee mercado. As relaçõees de coopeeração
entree as empressas implicam
m em algum
m grau de relação futu
ura entre oss comprado
ores e
forneecedores. As
A relações de transaçãão não imp
plicam qualquer obrigaação de relações
futurras entre as partes.
A existência de informaçãoo assimétrica em um
ma dada inndústria poderá
deterrminar os tippos de relaçções entre oos comprado
ores e fornecedores, sejja uma transação
de cuurto prazo ou
o uma coop
peração.
No casoo da existên
ncia de info
formação asssimétrica, que levaráá ao conceito de
seleçção adversaa e risco moral,
m
existiirão compraadores com
m dificuldadde de difereenciar
forneecedores dee produtos de
d boa e dee má qualid
dade. A faltta de inform
mação suficciente
para distinguir tais
t empresaas levará pootencialmente os comprradores a reealizar transações
o uma coopeeração, sem
m obrigaçõess de relaçõees futuras. A falta
com os forneceddores, e não
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de innformação e garantias de
d que o prooduto ou seerviço ofertaado no merccado possuii uma
boa qqualidade é a principaal razão parra os comprradores reallizarem trannsações de curto
prazoo, evitando comprometterem-se noo futuro com
m tais forneccedores.
Transaçõões de curto
o prazo poddem compro
ometer o desempenho ddos forneceedores
de prrodutos de boa qualidaade, já que estes tendeem a cobrarr um preço mais elevad
do do
que oos forneceddores de pro
odutos de m
má qualidad
de em funçãão de terem
m um custo mais
elevaado. Sem compromisso de futuuras recom
mpras por parte
p
dos ccompradorees, e,
portaanto, sem coooperação entre
e
comprrador e forn
necedor, poderá levar ttais forneceedores
a deiixarem o meercado.
Para lidaar com este problema, oos forneced
dores de pro
odutos de quualidade sup
perior
deverão buscar alguma forrma de coopperação jun
nto aos compradores, m
migrando dee uma
transsação de currto prazo paara uma coooperação co
om possibiliidade de rellações futurras. A
existtência de cooperação
c
entre as p artes benefficia a todo
os, já que os compraadores
podeerão confiarr nos produttos que estãão adquirind
do e os forn
necedores pooderão cobrrar os
preçoos corretos para seus produtos. N
Nesta linha de argumeentação, Riichardson (1972)
destaaca algumass formas de cooperaçãoo entre as em
mpresas:
-

relações de compra;;

-

participaação acionárria;

-

sub-conttratação;

-

relação da
d cadeia prrodutiva.

O autor destaca quee a forma dde cooperaçção entre ass empresas varia de accordo
com as caracterrísticas da in
ndústria, inncluindo varriáveis com
mo garantia de fornecim
mento
d vendas, transferênccia de tecnologia, entree outras.
de innsumos, plannejamento das
Entretanto, é válido
o verificar que a cooperação en
ntre as emppresas é tam
mbém
resulltado da asssimetria de informaçãoo. Por exem
mplo, forneccedores de produtos de boa
qualiidade, na teentativa de reduzir
r
a asssimetria de informação
o, deverão bbuscar form
mas de
coopperar com seus
s
comprradores. Esssas formas de cooperação poderrão ser desde as
relaçções de com
mpra, onde as obrigaçõões de recom
mpra são baseadas na confiança, até a
form
malização dee contratos para
p garantiia de produttos e serviço
os e de recoompras futurras.
Contudoo, e paradox
xalmente, em
m um merccado onde compradore
c
es e forneceedores
conhhecem todass as informaações sobree os produto
os e serviço
os ofertadoss, caracterizzando
uma simetria dee informaçãão, poderá hhaver uma tendência a transaçõess de curto prazo.
p
De pposse de innformaçõess suficiente s para com
mprar produ
utos de booa qualidad
de, os
comppradores reeduzem os riscos na s transaçõees. Com melhores
m
innformações, tais
comppradores esstariam apto
os a comprrar produtoss de forneccedores maiis confiáveiis em
menoores prazoss de tempo, já que terriam mais segurança. Nesse casoo, a simetrria de
inforrmação podde estimularr as transaçções de currto prazo, influenciand
i
do a compeetição
entree os forneceedores, trazzendo possííveis reperccussões parra os preçoss e os níveeis de
produutos e serviiços.
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Percebe--se, portantto, que a qquantidade de inform
mação entre fornecedo
ores e
comppradores poode também
m ser um doos fatores para
p
as relaações entre as empresaas em
uma indústria. No
N caso dee assimetriaa de inform
mação, a coo
operação enntre as emp
presas
beneficia tanto compradore
c
es como forrnecedores. No caso dee simetria dde informaçãão, as
transsações de curto prazo podem benneficiar a competição
no mercado
c
do com possíveis
resulltados positiivos para oss compradorres.
Por exem
mplo, é o caso
c
da form
mação de clusters
c
de tecnologias
t
s, que seguee esta
lógicca. Segundoo Porter (19
997), em uuma econom
mia cada veez mais gloobal a vanttagem
comppetitiva e duradouraa está cenntrada noss aspectos locais – conhecim
mento,
relaccionamento e motivaçãão – que ccriam barreeiras em relação aos ccompetidores de
outraas regiões. Este
E fato esttá relacionaado à criação
o de assimeetrias de info
formação en
ntre as
emprresas de um
m determinad
do cluster eem relação às
à empresas fora deste.
Pode-se se argumen
ntar que a aassimetria de
d informação é resultaante da difeerença
entree o conheccimento táácito e o conhecimen
nto explíciito (NONA
AKA, 1994
4). O
conhhecimento tácito
t
é fru
uto das rellações entrre as emprresas do clluster, dos seus
funciionários, cuultura e con
nstante trocca de inform
mações e do aprendizaado realizad
do de
maneeira inform
mal (CAMP
POS et al.,, 2004). O conhecim
mento explíícito é frutto de
pesquuisas publicadas, conttratos formaais e trocass de inform
mação dispoonível em meios
m
físicoos ou eletrônicos, taiss como relaatórios, artigos, teses e outros. A
As empresas de
dentrro do clusteer beneficiam
m-se do connhecimento
o tácito, enq
quanto que aas empresass fora
do ccluster nãoo em acesso a ess as informaações. Nesste caso a parceria para
desennvolvimento tecnológiico entre ass empresas cria simetriia de inform
mação denttro do
clustter e assimeetria em relaação ao munndo externo
o, gerando vantagens
v
ccompetitivass para
o cluuster.

4. Fu
uturos trab
balhos
Diversoss estudos podem
p
ser realizados no campo da estratéégia compeetitiva
utilizzando a teorria da inform
mação assim
métrica. É o caso da ap
plicação da teoria a reccentes
alteraações mercaadológicas ocorridas
o
noo Brasil.
Um exem
mplo é a in
ndústria couureiro-calçad
dista que, na
n década de 90, passo
ou por
mom
mentos de crrise intensa logo após a entrada daas empresas chinesas, m
mas consegu
uiram
repossicionar-se ao longo dos anos. Um
ma das açõees que ilusttram a tentaativa de sinalizar
seus produtos aoos mercados internacioonais foi a participação
p
o em eventoos internacio
onais.
mercado, o desenvolvim
d
mento de coontratos de longo
l
Outraa ação é, appós a sinalização ao m
prazoo com comppradores dee produtos ppremium. Um
U estudo longitudinall poderá serr feito
mediindo as estrratégias emp
presariais (ppor exemplo
o, comerciaal e marketinng) antes e pós a
entraada dos conccorrentes assiáticos.
Outro esstudo referre-se a form
mação de clusters dee empresas,, os conheecidos
arrannjos produtiivos locais. O objeto dde estudo é a formação
o do conheccimento e a troca
de innformação entre
e
as em
mpresas denntro do clusster, em com
mparação ccom as emp
presas
fora do cluster. A existênccia de inforrmação sim
métrica e assimétrica, ddentro e fo
ora do
f
é posssível evideenciar
clustter, pode moldar a estrratégia dos competidorres. Dessa forma,
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as coontribuições da teoriaa da inform
mação assim
métrica parra a vantaggem compeetitiva
susteentável.
Futuras pesquisas também
t
poodem explo
orar as repeercussões dda assimetrria de
inforrmação parra a visão baseada eem recursoss (VBR). Por
P exempplo, estudoss que
busqquem analisar o processso de aquiisição de reecursos e competência
c
as, por exem
mplo,
atravvés da contrratação de profissionai
p
s de empresas que tenh
ham vantaggem compettitiva,
podee evidenciarr a aplicação
o de conceittos como sin
nalização e risco morall.
Estudos analisando
o as ações de markeeting tambéém são fooco para fu
uturas
pesquuisas. Por exemplo,
e
em
m mercados com assim
metria de info
ormação a ssinalização tende
a serr mais intennsificada. Co
omo conseqqüência, as práticas dee comunicaçção tendem a ser
mais intensificaadas. Estudo
os que avalliem a efetiividade de tais ações de comuniccação
nessee contexto contribuirãão para apliicação da Teoria
T
da Informação
I
o Assimétricca ao
markketing.
Ainda na
n área dee marketingg, pesquisaas podem ser feitas para avalliar a
intennsidade dass ações de marketing em diferen
ntes tipos de mercadoo. O objetivo é
compparar as possíveis difeerenças exisstentes entree as ações de marketinng em merccados
com simetria e assimetria
a
de
d informaçãão.
5. Coonclusões
d principaais conceitoos da Teorria da
Este trabbalho apressentou umaa revisão dos
Inforrmação Assimétrica. As
A idéias refe
ferentes a seeleção adverrsa, sinalizaação, screen
ning e
riscoo moral fooram apressentadas. D
De maneira geral, o referenciial bibliogrráfico
propoorcionou um
ma visão ab
brangente daas principais característticas inerennte à teoria.
Ao mesm
mo tempo, foi
f possívell traçar relaações com outras
o
teoriaas e conceittos da
estraatégia. Verifficou-se quee o problem
ma da assim
metria de in
nformação ttem repercu
ussões
para o poder de
d barganhaa dos clienntes e para a intensidaade da rivaalidade em
m uma
indússtria. Tambbém se veriificou reperrcussões paara as relaçõ
ões de coopperação enttre as
emprresas, princcipalmente na formaçção de clussters de in
ndústrias. D
Dessa form
ma foi
possíível estabelecer relaçõees entre os cconceitos da
d assimetriaa de inform
mação e concceitos
de esstratégia.
veis estudoss envolvend
do a aplicação da Teoriia da Inform
mação
Uma série de possív
Assim
métrica foi apresentad
da, envolvenndo desde o poder de barganha ddos forneceedores
até estudos na árrea de mark
keting.
Por fim, o desenvolvimento deesse trabalh
ho contribuiiu para o coonhecimentto em
estraatégia à meedida que traz um nnovo elemeento a ser analisado. Isso perm
mite o
estabbelecimentoo de novas diretrizes
d
dde trabalhos e abordageens a velhoos problemaas sob
uma nova perspectiva.
6. Reeferências Bibliográfi
B
icas
AKER
RLOF, GEO
ORGE A. Thee Market for Lemons: Quaality Uncertaiinty and the M
Market Mech
hanism.
Quartterly Journal of
o Economics, v.84, p.488-5500, 1970.

15

Rev
vista de G
Gestão e Operaç
ções
Pr
rodutiva
as
Vol
lume 2 – 20
011/2

CAM
MPOS, RENA
ATO R.; CÁ
ÁRIO, SILVIIO F.; NICO
OLAU, JOSÉ A.; VARG
GAS, GERA
ALDO.
Aprenndizagem porr interação: pequenas em
mpresas em sistemas
s
prod
dutivos e inoovativos locaais. In:
LAST
TRES, Helenaa M. M.; CA
ASSIOLATO,, José E.; MA
ACIEL, Mariia L. (Org.). Pequena Em
mpresa:
Coopeeração e Deseenvolvimento Local. Rio dee Janeiro: Relu
ume Dumará, 2004.
FAM
MA, EUGENE
E. Agency Pro
oblems and thee Theory of th
he Firm. Journ
nal of Politicaal Economy, v.88,
v
p.
288 – 307, 1980.
JENS
SEN, MICHA
AEL C. E MECKLING,
M
WILLIAM H.
H Theory off the Firm: M
Managerial Beh
havior,
Agenccy Costs and Ownweship
O
Structure.
S
Jourrnal of Financial Economy, p.305-360, 19976.
MISH
HKIN, FRED
DERICK S. Moedas,
M
Bancoos e Mercadoss Financeiros. Rio de Janeirro: LTC, 2000
0.
MOL
LHO, IAN. Thhe Economics of Informatioon. Oxford: Blackwell, 1997
NONA
AKA, I. A Dynamic
D
Theo
ory of Organizzational Know
wledge Creation. Organizattional Sciencee, v. 1,
p.14-337, 1994.
PIND
DYCK, ROBE
ERT S.; RU
UBINFELD, D
DANIEL L. Microeconom
mia. São Pauulo: Makron Books,
B
1994.
PORT
TER, MICHA
AEL E. Estraatégia Compettitiva: Técnicaa para Análisee da Indústriaa e da Concorrência.
Rio dee Janeiro: Ed. Campus, 198
86.
PORT
TER, MICHA
AEL E. Clusters and the N
New Economiics of Compettition. Harvarrd Business Review,
R
v. 76, p.77-90, Novvember-Decem
mber 1998.
RASM
MUSEN, ERIIC. Games an
nd Informationn: an Introducction to Gamee Theory. Cam
mbridge: Blacckwell,
1995.
RICH
HARDSON, G.
G B. The org
ganization off industry. The Economic Journal,
J
p. 8883- 896, Septeember,
1972.
ROTH
HSCHILD, M.
M E STIGL
LITZ, JOSEP
PH E. Equilib
brium in Com
mpetitive Insur
urance Marketts: The
Econoomics of Impeerfect Informaation. Quarterlly Journal of Economics,
E
p..629-649, 19776.
SPEN
NCE, MICHA
AEL. Job Marrket Signalingg. Quarterly Jo
ournal of Econ
nomics, v.87, pp.355-379, 19
973.
STAD
DLER, INÉS M.; CASTIL
LHO, DAVID
D P. An Introd
duction to the Economics off Information. Nova
York:: Oxford Univversity Press, 1997.
1
TAKA
AHASHI, JIIRO. Informaação Assimétrrica e Crise Financeira:
F
o Caso da Graande Depressãão nos
EUA,, 1929-1939. Porto Alegree: UFRGS, 22002. Trabalh
ho de Conclu
usão, Graduaação em Econ
nomia,
Univeersidade Federral do Rio Graande do Sul. 22002.
VARIIAN, HAL R.
R Microeconom
mia – Princípiios Básicos. Rio
R de Janeiro: Campus, 2ª eedição, 1997.

16

