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Resumo 
 
Os custos relacionados aos investimentos especializados podem diferir quando a teoria 
utilizada é a economia dos custos de transação ou a teoria dos mercados contestáveis. Visando 
contribuir com a reflexão sobre a questão, o estudo tem como objetivo avaliar os custos de 
transação, especialmente a especificidade dos ativos, e os sunk costs na atividade leiteira. A 
pesquisa é exploratória quanto ao objetivo e um survey quanto ao procedimento, que utiliza 
dados de um questionário aplicado aleatoriamente junto a 23 produtores de leite de Cruz 
Alta/RS no ano de 2012. O estudo permite concluir que a incerteza, a frequência e a 
especificidade dos ativos envolvidos nas transações com leite são baixas, o que geram custos 
de transação inexpressivos. No entanto, existem sunk costs, pois os investimentos em 
equipamentos específicos e na construção civil não terão os valores recuperados na 
integralidade se o produtor deixar o mercado.   
 

Palavras-chave: Sunk costs. Economia dos Custos de Transação. Leite. 

 

1. Introdução 

 

 Cada vez mais as empresas são levadas a investir e a inovar para sobreviver em 

mercados competitivos. A oferta crescente de máquinas e equipamentos aperfeiçoados 

tecnologicamente e a necessidade de colaboradores mais especializados demandam agilidade 

e conhecimento crescente dos gestores.  

As teorias permitem melhorar o entendimento do mundo real porque identificam 

variáveis importantes, conceituam e associam as mesmas ao desempenho e às mudanças. A 
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teoria dos mercados contestáveis (TMC) e a economia dos custos de transação (ECT) fazem 

parte das inúmeras abordagens desenvolvidas para serem aplicadas com a finalidade de gerar 

conhecimento econômico.  

A TMC chama a atenção especialmente para a concorrência potencial nos mercados, 

as barreiras à entrada e os custos irrecuperáveis na saída (sunk costs) da indústria. Segundo 

Farina (1990), essa teoria ganhou espaço nos aspectos normativos sobre a regulação dos 

mercados concentrados. A novidade trazida pela abordagem é que estruturas com um número 

pequeno de empresas e onde ocorrem fusões, ou qualquer outro tipo de arranjo estratégico, 

que tradicionalmente tem sido objeto de suspeita de controlar o mercado, pode ser inofensivo 

sob a contestabilidade.    

Diferentemente da abordagem anterior, a ECT se preocupa com a organização 

econômica da firma, a qual resulta do esforço de economizar custos de transação e produção, 

especialmente quando tem ativos específicos envolvidos. Portanto, o foco da análise é 

direcionado para a transação, o que inclui a análise de contratos e da estrutura que governa a 

transação.  

A produção de leite, assim como qualquer outra atividade econômica, tem custos de 

produção e transação. Entretanto, os mesmos podem diferir na magnitude e de região para 

região, dependendo da relação entre os agentes que transacionam e dos investimentos 

realizados. Essas observações justificam a realização de uma pesquisa direcionada para uma 

região em específico, como a de Cruz Alta/RS. Conhecer os investimentos especializados 

realizados na atividade, utilizando os conceitos da ECT e os custos irrecuperáveis (sunk costs) 

da TMC, abre um espaço importante para realizar políticas públicas direcionadas aos 

produtores mais vulneráveis às ações oportunistas, além de contribuir para a definição de 

estratégias individuais, como a proteção contratual. 

O artigo tem como objetivo avaliar os custos de transação, especialmente a 

especificidade dos ativos, e os sunk costs na atividade leiteira. O mesmo está organizado em 

quatro seções, sendo a introdução a primeira delas. A segunda seção traz a teoria que serve de 

base à pesquisa, a economia dos custos de transação e o conceito de sunk costs da teoria dos 

mercados contestáveis, e a metodologia. A análise dos custos de transação e dos sunk costs na 

atividade leiteira está na terceira seção. Por fim, na quarta seção, apresenta-se a conclusão do 

estudo. 
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2. O referencial teórico e a metodologia da pesquisa 

2.1. A economia dos custos de transação (ECT) 

 

A origem da teoria denominada economia dos custos de transação é atribuída a Coase 

(1937) e o seu desenvolvimento deve-se ao economista estadunidense Oliver Eaton 

Williamson. Segundo Pondé (1994, p. 15), Williamson herda de Coase:  

 

[...] não só uma terminologia, mas também algumas preocupações fundamentais, 
principalmente a idéia de que a gênese e o desenvolvimento de uma série de 
instituições - em especial a firma - podem ser melhor compreendidas a partir de 
instrumentos teóricos que permitam uma vinculação clara entre a organização das 
atividades econômicas e o custo privado e capitalista de desempenhá-las. 

 

Williamson (2012, p. 14) coloca a ECT como parte da tradição de pesquisa da Nova 

Economia Institucional (NEI) e adota uma abordagem microanalítica no estudo da 

organização econômica. A teoria foca, principalmente, as instituições econômicas do 

capitalismo, “[...] com especial referência às firmas, aos mercados e as relações contratuais”, 

tendo a transação como uma unidade básica de análise e como problema da organização 

econômica a contratação. 

A organização econômica eficiente da firma resulta da minimização dos custos de 

transação e produção, pois, segundo Williamson (2012, p. 85), “a firma nunca irá integrar 

devido, somente, a razões referentes a custos de produção. Somente quando surgem 

dificuldades de contratação que a comparação entre firma e mercado suporta a integração 

vertical [...]”, o que ocorre quando a especificidade dos ativos é elevada. 

Como o problema da organização econômica está associado aos custos de contratação, 

e os aparatos explícitos ou implícitos de contratos e de suporte estão associados a qualquer 

transação, Williamson (2012) acha útil distinguir os tipos de custos de contratos ex ante e ex 

post. Segundo o autor (p. 17), “os primeiros são custos de redigir, negociar e salvaguardar um 

acordo”. Os custos de contrato ex post incluem: 

 

(1) os custos de má adaptação incorridos quando as transações saem do alinhamento 
[...], (2) os custos de barganha incorridos quando se fazem esforços bilaterais para 
corrigir desalinhamentos ex post, (3) os custos de instalação e funcionamento 
associados às estruturas de governança (geralmente não ao Judiciário) para que se 
recorra aos litígios, e (4) os custos de criação de vínculos para efetuar compromissos 
seguros (p. 18).   
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Os custos ex ante e ex post dos contratos são interdependentes e devem ser tratados 

simultaneamente em vez de sequencialmente. O documento a ser elaborado pode ser 

complexo e as contingências reconhecidas, caso em que as adaptações podem ser 

antecipadamente acertadas pelas partes. Também é possível deixá-lo incompleto, com lacunas 

a serem preenchidas à medida que as contingências forem surgindo. No entanto, o problema 

de adaptação não é fácil, especialmente quando existem muitos interesses em disputa e os 

esforços de ambos pelos benefícios dependem de intensa barganha e autointeresse 

(WILLIAMSON, 2012).     

A ECT adota como pressupostos comportamentais a racionalidade limitada e o 

oportunismo. No primeiro, Williamson (2012) reconhece limites na competência cognitiva, ou 

seja, vê o individuo como intencionalmente racional, mas reconhece limitações. Em relação 

ao segundo, considera a busca do autointeresse com avidez, o que inclui mentir, roubar, 

trapacear e outras formas mais sutis de fraudes para atingir os objetivos.   

As transações diferem devido as suas três principais dimensões (atributos ou 

características), a especificidade dos ativos, a frequência e a incerteza. Segundo Williamson 

(2012, p. 47), “A primeira é a mais importante e melhor distingue a economia dos custos de 

transação dos outros tratamentos da organização econômica, mas as outras duas 

desempenham papéis significativos”.  

A especificidade dos ativos é a mais importante porque a sua existência pressupõe o 

uso de tecnologia especializada, investimentos não triviais, e se o ambiente é de racionalidade 

limitada e oportunismo, bem como “a eficácia do judiciário seja questionável, a execução do 

contrato recairá pesadamente sobre as instituições privadas” (WILLIAMSON, 2012, p. 27). 

Assim, surge a necessidade da governança na transação, uma vez que o planejamento é 

incompleto (devido à racionalidade limitada) e a promessa se quebra (por causa do 

oportunismo). Não fosse a especificidade dos ativos, os mercados seriam totalmente 

contestáveis e existiria um processo de intensa competição.  

Portanto, é a existência de especificidade dos ativos que leva as partes envolvidas nas 

transações a efetivar e adaptar o contrato de forma a manter a continuidade da relação, o qual 

se torna fonte de valor econômico real. Williamson (2012, p. 49) cita que “[...] tais 

investimentos são mais arriscados, no sentido de que ativos especializados não podem ser 

reimplantados sem o sacrifício do valor produtivo se contratos devem ser interrompidos ou 

prematuramente terminados”. Ainda, pressupondo que o contrato chegue ao final, à utilização 

de tais ativos gera frequentemente economias de custo, o que justifica utilizá-los ou arriscar. 
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De acordo com Williamson (1996), na ECT existem ao menos seis tipos distintos de 

especificidade de ativos: 

a) especificidade de localização - surge quando estágios sucessivos de produção estão 

localizados próximos um do outro, de forma que se economiza nas despesas com estoque e 

transporte. Tal especificidade é explicada por uma condição de imobilidade de ativos, o que 

significa dizer que os custos de instalação e/ou relocalização são expressivos; 

b) especificidade física do ativo - ocorre pela especialização, pois são mais 

apropriados para determinadas finalidades. Quanto maior a especificidade física de um ativo, 

maior será a dificuldade de recuperar na sua venda o valor investido na aquisição, descontado 

a depreciação, já que a possibilidade de reemprego cai com o aumento da especificidade; 

c) especificidade de ativo humano - decorre do conhecimento acumulado pelas 

pessoas em uma determinada atividade (aprender – fazendo) ou os problemas crônicos de 

alteração de capital humano em configurações de equipes. Neves (1995, p. 26) cita o exemplo 

do “funcionário altamente especializado em trabalhar em determinada máquina” como sendo 

um investimento específico;  

d) especificidade de ativo dedicado – esta especificidade existe quando há uma relação 

de dependência do fornecedor, aquele que faz o investimento, com o comprador dos bens 

gerados com o ativo. Investimentos em ativos dedicados envolvem a expansão da planta e, no 

caso de cessar a transação, o ativo fica sem utilização e perde valor, o que representa um custo 

para quem fez a aquisição;  

e) especificidade de marca - está relacionada à reputação que o nome da firma ou do 

produto tem no mercado. Isso ocorre quando existe uma exigência que uma determinada 

marca represente todos os produtos advindos da cadeia de suprimentos. Também pode ser 

entendido como a importância da marca específica para a atividade (muito utilizado nas 

franquias);  

f) especificidade temporal - está associada ao valor da transação e o tempo específico 

em que esta se processa. É importante no caso de negociação de produtos perecíveis, por 

exemplo. Isso significa que para que não haja perda de valor o ativo deve ser transacionado 

com a rapidez necessária para evitar prejuízo. 

A existência de ativos específicos gera uma relação de dependência entre os agentes 

com relação à determinada transação e favorece a ação oportunista, uma vez que o indivíduo 

sabe que a outra parte é dependente dela. Farina e Zylbersztajn (1994) salientam que à medida 
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que o nível de especificidade do ativo aumenta, custos são adicionados ao processo de 

renegociação. 

Para Farina (1996), as mudanças que ocorrem na formulação de estratégias alteram a 

especificidade dos ativos, os seus custos, e dessa forma as estruturas de governança, que até 

então eram consideradas eficientes. As estratégias de segmentação (como qualidade e 

diferenciação do produto) podem aumentar a especificidade do ativo, elevando assim a 

ocorrência de verticalização.  

Sobre a especificidade dos ativos, Williamson (2012) afirma que em transações com 

especificidade nula (tecnologia de uso geral) não é necessário estruturas de governança 

protetoras e as transações podem ocorrer via mercado spot, sob as leis da concorrência. Caso 

haja especificidade de ativos e não existam salvaguardas, a transação será contratualmente 

instável e os agentes certamente estarão sujeitos a ações oportunistas. Nesse caso, para 

enfraquecer esse tipo de ação é necessário introduzir algum nível de proteção contratual.  

A frequência da transação também influencia na estrutura de governança e diz respeito 

à regularidade com que uma transação acontece, ou seja, está associada ao número de vezes 

que dois agentes transacionam. Ela pode ser feita uma única vez, esporadicamente ou 

recorrente dentro de determinado período. Williamson (2012, p. 54) afirma que “[...] o custo 

das estruturas especializadas de governança será mais fácil de recuperar para grandes 

transações de um tipo recorrente. Portanto, a frequência das transações é uma dimensão 

relevante”. 

Bankuti et al. (2005) destacam dois pontos importantes em relação a frequência nas 

transações: (1) quanto maior a frequência com que ocorre uma determinada transação, maior a 

reputação construída entre os agentes; e, (2) quanto maior a frequência, maior a possibilidade 

de diluição dos custos de transação associados a ela.  

Quando uma transação ocorre com uma frequência maior, é provável que os agentes 

envolvidos motivem-se no sentido de não imporem perdas a seus parceiros, sob pena de 

anulação do contrato ou perdas em contratos futuros. Toda vez que uma transação é repetida, 

evita-se, por exemplo, a recorrência de custos de buscar agentes no mercado, custos de 

elaboração de contratos etc. (BANKUTI et al., 2005). Ainda, segundo Sarmento (2006), toda 

estrutura de governança apresenta custos relacionados à sua construção e manutenção. 

A incerteza é o último dos três atributos das transações e a incerteza comportamental é 

de importância especial para o entendimento das questões da economia dos custos de 

transação. Visando diferenciar a mesma das discussões anteriores sobre o tema, Williamson 
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(2012) destaca a incerteza primária e secundária de Tjalling Koopmans. Segundo o autor, a 

incerteza primária é de um tipo contingente ao estado, que tem origem nos atos aleatórios da 

natureza e nas mudanças imprevisíveis das preferências dos consumidores. A incerteza 

secundária tem origem na falta de comunicação, que ocorre quando o tomador de decisão 

desconhece as decisões dos concorrentes e os seus planos. 

Já a incerteza comportamental surge pela não revelação, dissimulação ou distorção 

estratégica da informação, ou seja, tem a ver “não apenas com a falta de informação, mas a 

oferta consciente de sinais falsos e enganosos” (WILLIAMSON, 2012, p. 52). Assim, quando 

ocorrem distúrbios exógenos e existem investimentos idiossincráticos envolvidos, surge a 

necessidade de adaptar os contratos. Como nas negociações bilaterais a informação privada 

pode não ser plenamente comunicada ou compartilhada entre os agentes, a incerteza 

comportamental é desigual e a organização da atividade econômica fica mais complicada. 

De acordo com Bankuti et al. (2005, p. 347): 

 

Quanto maior a possibilidade de mudanças imprevistas, maior a necessidade de 
inserção de cláusulas de adaptação em um contrato, maior a possibilidade de 
existência de lacunas e maiores as brechas para a ocorrência de ações oportunistas, 
elevando assim, os custos de transação. 

 

Segundo Williamson (2012), a teoria da economia dos custos de transação preconiza 

que a variedade de contratos é explicada principalmente pelas diferenças relacionadas aos 

atributos das transações. Além disso, o autor afirma que se atingem os objetivos de eficiência 

casando as estruturas de governança com os atributos das transações. 

Fiani (2002, p. 277) define estrutura de governança “[...] como sendo o arcabouço 

institucional no qual a transação é realizada, isto é, o conjunto de instituições e tipos de 

agentes diretamente envolvidos na realização da transação e na garantia de sua execução”. 

 Nesse sentido, cada forma de governança deve ser amparada em um tipo de contrato, 

que se diferencia na ECT pelos atributos das transações. Embora Williamson (2012) tenha 

admitido a existência de vários deles, utilizou as distinções feitas por Macneil (1978) de 

direito contratual clássico, neoclássico e relacional para classificá-los em:  

a) contratos clássicos - são contratos completos, padronizados e que se esgotam no 

instante da transação. São utilizados em mercados organizados, onde cada unidade do 

contrato é um substituto perfeito para qualquer outra unidade. Ainda, não há relação de 

dependência entre as partes que transacionam e a identidade delas irrelevante. As regras 
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apresentam-se de maneira clara para os agentes e estão baseadas em normas jurídicas e 

documentos formais; 

b) contratos neoclássicos - são incompletos, utilizados em transações de longo prazo e 

executados sob condições de incerteza. Neste tipo de contrato há adaptações sempre que 

surgem novas circunstâncias, distúrbios que não puderam ser previstos antecipadamente, 

incluindo a assistência de terceiros (arbitragem) na solução das disputas e para avaliar o 

desempenho. O contrato original mantém as características básicas e pode não chegar ao final, 

a menos que ambas as partes tenham confiança nos mecanismos de resolução de pendências;  

c) contrato relacional - a complexidade, a duração e a flexibilidade são características 

básicas deste tipo de contrato. Nele, existe a possibilidade de renegociação, podendo o 

contrato original deixar de ser a base para esta nova negociação. O contrato relacional é 

considerado como incompleto e que só é utilizado em transações recorrentes, por tempo 

indeterminado, sendo resultado do relacionamento das partes ao longo do tempo.  

De acordo com Williamson (2012), quatro são as formas possíveis de governança: 

a) governança de mercado – é a principal estrutura de governança para transações 

ocasionais e recorrentes de bens e serviços do tipo padronizado (ou não-específico). A 

experiência na avaliação da relação, por métodos formais ou informais, fornece incentivos 

suficientes para o comportamento responsável dos agentes. Tais transações ocorrem dentro de 

um sistema jurídico e o litígio é estritamente voltado para o conjunto de reclamações, não 

havendo esforço para sustentar a relação, uma vez que são fáceis os arranjos alternativos de 

aquisição e abastecimento. A contratação clássica se associa a esse tipo de governança;  

b) governança trilateral – são necessárias quando as transações ocasionais dos tipos 

mista e altamente específicas estão presentes. Nesse sentido, ambas as partes envolvidas na 

transação desejam o cumprimento integral dos termos contratuais, uma vez que investimentos 

especializados são colocados em prática, com custo de oportunidade muito menor para usos 

alternativos. Por isso, é especificado ex-ante uma terceira parte que, no caso de ruptura do 

contrato, atuará como árbitro na resolução de possíveis disputas, antes das partes partirem 

para o contencioso judicial. A governança trilateral está ligada a contratação neoclássica; 

c) governança bilateral – são concebidas para transações recorrentes, não 

padronizadas, apoiadas por investimentos do tipo misto e altamente específico. Quando 

surgem problemas contratuais, a menos que a necessidade de adaptações tenha sido prevista 

em contrato, que muitas vezes é impossível e proibitivamente caro, adaptações nas transações 

via mercado podem ser realizadas por acompanhamento mútuo dos acordos. Estruturas 
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bilaterais surgem a partir da dependência existente entre ambas as partes e da confiança 

construída nas adaptações dos contratos. Mesmo que algumas vezes os custos de adaptação 

são elevados, a contratação externa é vantajosa, principalmente quando o grau de 

especialização dos ativos é menos completo (mistos) e existe economia de escala associada. 

No tipo de governança bilateral os agentes possuem elevado interesse em cumprir os acordos 

e a contratação é relacional;  

d) governança unificada – ocorre quando os incentivos para o intercâmbio 

enfraquecem porque as transações se tonam mais idiossincráticas. Na medida em que os 

ativos se tornam mais especializados, a escolha do modo de organização se volta para aquele 

que possui propriedades adaptativas superiores, a integração vertical. A vantagem da 

integração vertical está nos ajustes que podem ser feitos de forma sequencial, sem a 

necessidade de consultar, completar ou revisar acordos entre as firmas. Pressupondo que os 

incentivos internos não estejam desalinhados, os ganhos serão maximizados.  

Quando uma transação se dá de maneira recorrente e a especificidade dos ativos é 

crescente, a governança das transações passa da via mercado para a integração vertical 

(governança unificada). Todavia, se a frequência da transação acontecer ocasionalmente e a 

especificidade dos ativos for crescente, a governança da transação sairá da via mercado e 

passará para a governança trilateral, sob efeito da lei do contrato neoclássico. No segundo 

caso apresentado, quando os ativos passam a ser mais específicos, há uma tendência das 

transações deixarem de ocorrer via mercado para serem governadas por contratos de longo 

prazo, com salvaguardas, priorizando estruturas de governança híbridas, coexistindo 

autonomia e também cooperação (WILLIAMSON, 2012).  

Já na integração vertical (governança unificada), a mesma é vantajosa em relação à 

forma de mercado quando os níveis de especificidade dos ativos se tornarem mais elevados. 

Porém, Farina e Zylbersztajn (1994) salientam que a integração vertical não deve ser tratada 

como uma forma superior de organização, como geralmente é utilizada na literatura de 

agribusiness. O mercado ou as formas de contrato podem gerar incentivos suficientes para 

provocar a produção eficiente. De acordo com os autores, “estas formas tenderão a prevalecer, 

ou competirão com vantagens sobre outras formas de organização, sempre que forem 

compatíveis com os níveis de especificidade de ativos que caracterizam a transação” 

(FARINA; ZYLBERSZTAJN, 1994, p. 28).  

Nos demais modos de organização da produção (mercado e híbrido), o mercado se 

caracteriza pelo elevado grau de incentivo para os agentes que fazem parte da transação. No 
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entanto, o poder de adaptação dos agentes econômicos pode não ter a mesma eficiência na 

transação via mercado do que na integração vertical, no caso de um ambiente crítico. O modo 

híbrido de organização objetiva a preservação da autonomia, garantindo os incentivos via 

mercado. Estes incentivos dificilmente serão tão eficazes como no caso da transação via 

mercado e não terá como evitar os custos burocráticos (ZYLBERSZTAJN, 1995).   

Segundo Neves (1995), além das características das transações (especificidade dos 

ativos envolvidos, incerteza e frequência), dos aspectos dos contratos (flexibilidade, design, 

incentivos, confiança) e do ambiente organizacional, os custos de transação dependem do 

ambiente institucional. 

Para a Nova Economia Institucional (NEI), o sistema econômico possui suas 

limitações e gargalos que alteram sua operação e eficiência. Isso se deve ao fato de que o 

ambiente econômico é influenciado pelo conjunto de instituições que o regulam (FARINA et 

al., 1997). Assim, a eficiência ou não de um sistema econômico está diretamente relacionado 

com o comportamento, como se relacionam e como estão arranjadas as instituições na 

sociedade (NORTH, 1994).  

Para North (1994), as regras podem ser formais (constituições, leis, regulamentações, 

direitos de propriedade, entre outros), apresentadas de maneira explícita, tendo poder legítimo 

para manter a ordem e o desenvolvimento da sociedade ou informais (crenças, tabus, códigos 

de conduta, tradições e costumes), que são apresentadas de maneira implícita, estando 

relacionadas aos conjuntos de valores culturais que são passados de geração para geração.  

As regras condicionam o surgimento e seleção de formas organizacionais que irão 

compor a estrutura de governança. Assim, os modos de governança são ditados pelo ambiente 

institucional vigente: o sistema legal, o sistema político, as tradições e costumes, as políticas 

setoriais governamentais, as regulamentações, as políticas macroeconômicas, entre outros 

(NORTH, 1994). Os indivíduos, por sua vez, exercem influência nas organizações através de 

ações regidas por atributos comportamentais, como a racionalidade limitada e o oportunismo 

(WILLIAMSON, 2012). 

Segundo North (1994), o ambiente institucional torna-se importante no momento em 

que os custos de transação deixam de ser desprezíveis e passam a ser um fator chave nas 

decisões dos agentes econômicos. Neste sentido, as instituições, através das suas restrições 

econômicas, estabelecem um conjunto de alternativas e oportunidades a que os agentes se 

sujeitam numa sociedade, favorecendo, ou não, o aumento dos custos de transação.  
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Como é possível constatar, a especificidade dos ativos, decorrente dos investimentos 

especializados, é a principal determinante dos custos de transação e da estrutura de 

governança. Sem ela, os custos são inexpressivos e a organização econômica da empresa 

dependerá quase que exclusivamente dos custos de produção. Ainda, os custos de transação 

decorrem da impossibilidade de recuperar o valor investido integralmente em outra relação 

comercial. É nesse sentido que a especificidade dos ativos se diferencia dos sunk costs, 

subitem 2.2. 

 

2.2. Os sunk costs na teoria dos mercados contestáveis (TMC) 

 

A TMC teve início na década de 1970, quando vários economistas, entre eles os da 

New York University (William Baumol e Elisabeth Bailey) e do Bell Laboratories (John 

Panzar, Robert Willig, Edward Zajac e Gerald Faulhaber), definiram os conceitos de 

subaditividade de custos, sustentabilidade, economias de escala no raio e produto-específicas, 

economias de escopo e contestabilidade (FARINA, 1990). 

Em 1982 a teoria ganhou a sua forma mais completa no livro Contestable Markets and 

The Theory of Industry Structure, publicado por Baumol, Willig e Panzar em New York. 

Como o principal interesse neste trabalho é o de apresentar e discutir o conceito de sunk costs 

(custos irrecuperáveis), apresenta-se apenas as linhas básicas da TMC. 

A TMC não considera importante a estrutura e a conduta, segundo Kupfer (2002), 

porque o desempenho é consequência das condições básicas dos mercados (funções de custos, 

em particular os custos irrecuperáveis). O equilíbrio no mercado contestável é assegurado pela 

livre mobilidade do capital, tanto na entrada quanto na saída de empresas da indústria e sem 

custos. 

Assim, se o mercado é perfeitamente contestável, pouco importa a estrutura, 

perfeitamente competitiva, monopólio ou oligopólio, ou seja, o número de firmas e o 

tamanho, pois elas poderiam ser igualmente eficientes.  

Segundo Fontenele (1996, p. 398): 

 

De uma forma simplificada, a TMC estuda a conexão de três ordens de 

fatores: as características técnicas de produção disponíveis, a dimensão do mercado 

e a concorrência potencial. Esta conexão foi construída para fundamentar 

contribuições teóricas que objetivassem, específica e principalmente, a determinação 

endógena da estrutura de mercado, a formalização analítica do papela da 
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concorrência potencial, a extensão da ação da mão invisível para solucionar 

problemas de alocação intertemporal de recursos e a análise de indústrias compostas 

por firmas multiprodutos, examinando as características inerentes das técnicas 

produtivas associadas às referidas firmas. Estes objetivos foram unidos em torno do 

conceito de contestabilidade. 

   

Um mercado é dito contestável se as firmas estabelecidas são vulneráveis a entrada do 

tipo hit-and-run. Neste caso, quando há possibilidade de obter lucros extraeconômicos, as 

firmas concorrentes potenciais podem entrar no mercado, lucrar e sair, antes que as empresas 

estabelecidas alterem os preços. Segundo Farina (1990, p. 7): 

 

Para que isto seja possível, não pode haver barreiras à entrada, de 

qualquer espécie, nem custos para saída (sunk costs). O papel desempenhado na 

teoria tradicional, pela hipótese de que as firmas são tomadoras de preço, é aqui 

substituído pela rápida entrada e saída.     

 

A afirmativa sobre barreiras à entrada pressupõe que todos produtores, efetivos e 

potenciais, têm acesso a mesma tecnologia e que os produtos são homogêneos, ou não 

diferenciáveis. Assim, todas as firmas defrontam-se com a mesma demanda de mercado. Já a 

inexistência de custos de saída significa que a empresa não incorrerá em custos irrecuperáveis 

(sunk costs) se decidir abandonar a indústria, mesmo que existam custos fixos elevados. Logo, 

a teoria aceita a hipótese de que os empresários vão conseguir reaver os investimentos não 

depreciados na sua integralidade, reutilizando-os em outras atividades ou vendendo-os.  

Quando a questão é investimentos específicos, existe uma diferença teórica entre a 

economia dos custos de transação de Williamson (2012) e a teoria da contestabilidade. Nas 

palavras de Williamson (2012, p. 27): 

 

As diferenças entre a economia dos custos de transação e a “teoria da 

contestabilidade” (Baumol, Panzar, and Willig, 1982) em relação à especificidade 

dos ativos são notáveis. Ambas as abordagens para o estudo das organizações 

econômicas reconhecem a importância da especificidades dos ativos, mas eles as 

veem em estremos opostos do telescópio. Assim, a teoria da contestabilidade reduz a 

especificidade dos ativos à insignificância, de forma que a entrada hit-and-run é 

facilitada. A economia dos custos de transação, ao contrário, magnifica a condição 

da especificidade dos ativos. A existência de ativos duráveis, específicos à firma, é 
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vista como generalizada, e da mesma forma, a entrada hit-and-run é frequentemente 

inviável. 

 

A observação de Williamson (2012) se limita ao destaque teórico dado aos 

investimentos especializados pelos autores da TMC, o custo de saída, sendo ele apenas um 

dos fatores determinantes da contestabilidade. Por outro lado, na economia dos custos de 

transação (ECT) a especificidade dos ativos ocupa uma posição central, sendo avaliada a 

partir de várias perspectivas (físico, marca, humano, temporal, dedicado e locacional).  

Na visão de Azevedo (1996), a definição de especificidade de ativos as vezes 

aproxima, mas também diferencia, o conceito de sunk costs da TMC. Para o autor (p. 51): 

 

Este último refere-se aos custos fixos incorridos e irrecuperáveis. 

Portanto, se a compra de uma máquina é considerada sunk cost, não é possível 

vendê-la e, com isso, recuperar o investimento, o que sugeriria tratar-se de um ativo 

específico. No entanto, nem sempre um sunk cost é específico a uma transação, 

apesar de frequentemente sê-lo.  

 

Portanto, além da especificidade dos ativos da ECT abranger ativos não classificados 

como ativo fixo, também se limita a uma transação em específico. No caso da TMC, os custos 

irecuperáveis (sunk costs) estão associados ao capital fixo e a saída do mercado, ou seja, 

quando o empresário deixa de realizar determinada atividade, que pode estar relacionada a 

uma transação ou várias.  

 

2.3. Aspectos metodológicos 

  

Quanto ao objetivo, esta é uma pesquisa exploratória, pois se pretende conhecer mais 

sobre os custos de transação e os sunk costs na atividade leiteira. No entanto, quanto ao 

procedimento ela pode ser classificada como survey, pois, busca informação diretamente em 

um grupo de interesse. 

A pesquisa exploratória, de acordo com Mattar (1997), também denominada desk 

research, tem como característica principal a flexibilidade e a criatividade em relação ao 

objeto a ser estudado. Para Mattar (1997, p. 84), ela “é apropriada para os primeiros estágios 

da investigação, quando a familiaridade, o conhecimento e a compreensão do fenômeno [...]” 

é insuficiente ou inexistente.  
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 O survey é um procedimento útil quando se pretende obter dados de um grupo, como 

produtores de leite de Cruz Alta (RS), utilizando um questionário, com a finalidade de 

explorar determinados aspectos relacionados à atividade produtiva realizada pelos mesmos, 

onde a identidade deles é mantida sob sigilo. 

Os custos de transação são avaliados a partir dos atributos (ou características) das 

transações: incerteza, frequência e especificidade dos ativos. A incerteza é determinada com 

base em vários fatores: assimetria de informação, mudança frequente nos preços pagos ao 

produtor, clareza nos procedimentos adotados pela agroindústria em relação à qualidade do 

leite, regularidade no pagamento, confiança na relação comercial e fidelidade. A frequência é 

caracterizada pelo tempo em que ocorrem as transações, recorrente ou eventual. Em relação à 

coleta do produto, a Instrução Normativa 51 estabelece um prazo máximo de 48 horas. As 

especificidades dos ativos analisados são: locacional, temporal, humano, físico e dedicado.     

Na análise dos investimos é possível determinar se os mesmos são sunk costs e/ou 

especificidade de ativo (custos de transação). A diferença entre eles está relacionada à perda 

de valor dos ativos da empresa quando ela deixa de realizar determinada transação. Se os 

ativos não podem ser reempregados em outra transação até depreciá-los por completo, tem-se 

o custo com a especificidade de ativos. No entanto, quando os ativos podem ser utilizados em 

outra transação sem perder valor, mas não quando o produtor deixar o setor produtivo, tem-se 

sunk costs. Portanto, os dois podem ocorrer simultaneamente quando a transação deixa de ser 

realizada e o produtor tem que abandonar a atividade que vinha realizando. 

Para exemplificar, os investimentos especializados na atividade leiteira se 

transformarão em custos de transação quando a relação comercial entre o produtor e a 

agroindústria for interrompida, e aqueles ativos ainda não consumidos na sua integralidade 

não possuírem outra aplicação até recuperar totalmente o valor investido. Entretanto, se é 

possível recuperar o valor do ativo em outra transação com um novo laticínio, não existirá 

especificidade de ativos. Caso o produtor não encontre outro comprador e tenha que 

abandonar a produção, a especificidade dos ativos será também sunk costs. Ainda, se o 

produtor abandonar a atividade, não por falta de opção de compra do produto, teria apenas 

sunk costs. 

Os dados foram coletados em 23 questionários de produtores de leite que 

transacionavam com a agroindústria, todos localizados no município de Cruz Alta (RS). Os 

questionários foram aplicados entre 15 de janeiro e 15 de fevereiro de 2012. Os produtores 

foram agrupados de acordo com o número de cabeças de vacas ordenhadas no ano de 2011, 
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segundo Casali (2012), em pequenos produtores de leite (P), com até 15 vacas; médios 

produtores de leite (M), de 16 a 39 vacas; e, grandes produtores de leite (G), com 40 ou mais 

vacas ordenhadas. O agrupamento permite encontrar diferenças entre os estratos de 

produtores, enriquecendo a pesquisa.  

 

3. Resultados e discussão 

3.1. Os custos de transação 

 

Neste subitem, descrevem-se os atributos das transações (incerteza, frequência e 

especificidade de ativos) que ocorrem entre os agentes dos segmentos da cadeia de produção 

de leite, produtores e agroindústria processadora (laticínios), vistos pela ótica do vendedor.  

 

3.1.1. Grau de incerteza 

 

A assimetria de informação favorece a parte que dispõe de maior conhecimento sobre 

o mercado e cria condições para a existência de ações oportunistas. As fontes de informação 

dos produtores de leite são variadas, o que permite identificar mais de uma por produtor. 

Dentre as mais utilizadas está à agroindústria (18,2% das fontes), o rádio (18,2%), 

produtores/vizinhos (12,1%) e a Associação de Produtores de Leite – Assoleite (12,1%).  

A Assoleite exerce um papel importante na difusão de informações de interesse dos 

produtores, mas é menos importante que a agroindústria, favorecendo o oportunismo por parte 

dos compradores, especialmente no grupo de pequenos produtores, que são menos associados 

e procuram mais a agroindústria. Como os grandes produtores fazem parte da associação e 

não vendem para o mesmo laticínio, as reuniões favorecem a troca de informação a respeito 

do preço praticado pelos compradores, o que aumenta o poder de barganha dos mesmos e 

reduz a incerteza.  

A mudança frequente nos preços também é um fator gerador de incerteza. Na 

pesquisa, as variações ficaram entre R$ 0,01 e R$ 0,13 por litro de leite, tendo por base o 

preço médio pago aos produtores no ano de 2011 e os preços pagos no mês da pesquisa (de 15 

de janeiro a 15 de fevereiro de 2012). No entanto, verificou-se que o preço do litro de leite é 

discriminado pelo volume de produção (Tabela 1). 
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Tabela 1. Preço médio recebido por estrato de produtor de leite em 2011 

Grupos 
Vacas ordenhadas 

(cabeças) 
Nº  de 

produtores 
Produção de leite 

(litros) 
Preço médio 

(R$/l) 
P Até 15 9 45.764 0,63 
M De 16 a 39 7 103.511 0,68 
G De 40 ou +         7 670.000 0,81 
Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 

 

A diferença entre o maior preço médio pago (grandes produtores) e o menor 

(pequenos produtores) chega a 29%. Além disso, verificou-se que a baixa nos preços é 

repassada mais rapidamente do que o aumento. Esse fato não é favorável ao produtor, pois 

não participa dos ganhos assim que eles surgem e tem seus preços reduzidos rapidamente 

quando os preços caem.  

Individualmente, o preço do leite recebido pelos pequenos, médios e grandes 

produtores variou de R$ 0,55 à R$ 0,87 o litro, ou seja, R$ 0,32 por litro, diferença entre os 

preços pagos aos produtores de menor e maior escala, o que equivale a 58%. Na explicação 

sobre os motivos da diferença nos preços, 52% dos produtores afirmaram ser apenas a 

quantidade e 36% justificaram a quantidade e a qualidade do produto. 

A maioria dos produtores (88%) está consciente de que o volume produzido interfere 

diretamente no preço. Porém, pelos relatos colhidos na pesquisa, os que informaram sobre a 

qualidade como sendo um diferencial na remuneração não estão muito seguros. Apesar da 

incerteza quanto à remuneração da qualidade, foi constatado que dois produtores de grande 

escala tinham uma tabela com a análise do padrão de qualidade do leite vendido, incluindo a 

quantidade de células somáticas e bacterianas. 

Dos 23 produtores de leite, a maioria (65%) afirmou que nunca ficou em dúvida sobre 

a quantidade e/ou a qualidade do leite coletado pela agroindústria, dentre eles 80% são 

pequenos produtores. Os demais (35%) disseram que em algum momento duvidaram da 

quantidade e/ou da qualidade do leite coletado informado pelo laticínio, especialmente os 

grandes, que possuem controles mais precisos e chegam a realizar testes de contraprova. 

Nesse caso, a possibilidade de surgir divergências entre os agentes da relação é bem maior, o 

que pode diminuir a confiança quando os resultados diferem.  

A falta de clareza nos procedimentos adotados pela agroindústria em relação a 

qualidade pode trazer desestímulo para o produtor, uma vez que não tem certeza do ganho 

econômico gerado pelo diferencial. A assimetria de informação entre os agentes da transação 
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desestimula o investimento especializado em melhoria na qualidade e/ou em aumento da 

produção.  

O preço pago ao produtor é estabelecido com base na tabela de preços de referência 

para o leite (Tabela 2), homologada por produtores e agroindústrias (Conseleite – RS). O 

valor do litro é determinado com base no leite padrão, definido na Instrução Normativa 51 do 

Ministério da Agricultura. 

  

Tabela 2 . Preços de referência do leite em nov.-dez./2011 e jan./2012 (R$/l) 
Matéria prima Nov./2011 Dez./2011 Jan./2012 

I - Leite acima do padrão  0,7523 0,7361 0,7399 

II - Leite padrão  0,6541 0,6400 0,6434 
III - Leite abaixo do padrão  0,5887 0,5760 0,5791 
Fonte: Conseleite – RS (2012).  
 

Tomando como referência a Tabela 1, com a média dos preços recebidos pelos 

produtores pesquisados no ano de 2011, e os preços da Tabela 2, nota-se que em Cruz Alta o 

preço médio é superior, tanto para o mínimo quanto para o valor máximo do Conseleite.  

É importante para o planejamento de quem produz saber antecipadamente o preço 

pago pelo bem ou serviço a ser ofertado e qual é a garantia. A maioria dos entrevistados 

(56%) respondeu que a agroindústria não garante o preço que irá pagar ao produtor, quando 

muito ela informa um valor aproximado, gerando, dessa forma, espaço para ações 

oportunistas.  

A maioria dos produtores que não recebem garantias tem pequena produção, 

especialmente os integrantes do assentamento da Fazenda Seival. Alguns deles informaram 

ainda que quando ocorreu uma diferença entre os preços acordados não houve ressarcimento, 

outros receberam posteriormente, após muita reclamação, e um deles afirmou que às vezes 

recebe e às vezes não.  

Os demais entrevistados (44%) informaram que recebem garantia sobre o preço do 

leite por 1 (um) mês. Desses, a maioria faz parte da Assoleite e são grandes produtores, 

reafirmando o poder de barganha do grupo.  

No entanto, quando a questão é a regularidade no pagamento mensal da produção, 

todos relataram que nunca precisaram entrar em contato com a agroindústria para receber e 

que ela nunca atrasou a fatura. Embora, como visto, ocorreram desacordos sobre preços do 

leite, a garantia de receber pelo produto vendido gera confiança e fidelidade na transação, 

contribuindo para a não formalização de um contrato. 
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Os principais motivos apontados pelos produtores pela escolha do laticínio são: 1º) o 

preço mais alto; 2º) a maior confiança no recebimento/relacionamento; 3º) a estabilidade do 

preço; e, 4º) a menor exigência em relação à produção.  

Para o pequeno produtor, a confiança e a menor exigência na produção são os 

principais fatores. Já entre os médios e grandes, o preço foi escolhido por unanimidade como 

o principal motivo na hora de definir o comprador. Dos produtores que afirmaram ser a 

confiança o principal motivo, o tempo médio da relação comercial é de, aproximadamente, 6 

anos. Os que escolheram o preço em primeiro lugar, o tempo médio é de, aproximadamente, 8 

anos. Portanto, aqueles que definiram o preço como motivo de escolha do comprador têm 

uma relação mais duradoura do que aqueles que definiram a confiança.  

De maneira geral, os produtores de leite estão satisfeitos com as vendas para a 

agroindústria (52%). Entretanto, no estrato dos pequenos produtores 80% estão plenamente 

satisfeitos. No dos grandes produtores, 86% afirmaram estar satisfeito somente em parte com 

a agroindústria. De certa forma, essa menor satisfação dos grandes produtores esta 

relacionada à capacidade gerencial e intelectual, pois eles têm um maior grau de escolaridade, 

estão mais bem informados, são mais especializados e tem controles mais sofisticados. Por 

isso, não aceitam passivamente os resultados das vendas informados pela agroindústria. Nesse 

sentido, ações oportunistas por parte da agroindústria pode ocorrer mais com os pequenos 

produtores do que com os grandes.  

A característica do produto comercializado, leite in natura, leva a uma relação de 

dependência entre os produtores e a agroindústria. Nesse sentido, esperava-se encontrar, 

especialmente entre os grandes produtores, contratos formais com o objetivo de salvaguardar 

a relação entre as partes. Entretanto, constatou-se que inexiste, mesmo entre os grandes 

produtores, os mais especializados e com maior volume de investimentos. Sobre a 

necessidade de redigir um documento, 56% responderam que não é preciso. As justificativas 

citadas foram: maior liberdade para vender, confiança no comprador, ambos podem negociar 

livremente, historicamente não existe motivo para ter um contrato, a venda é feita para quem 

paga mais. Entretanto, são favoráveis que a agroindústria garanta o preço no futuro.  

A liberdade para escolher o laticínio é maior entre os grandes produtores, o que 

explica o desinteresse na elaboração de um contrato. Entretanto, entre os pequenos produtores 

de leite a realidade é diferente, pois são poucos os compradores interessados na baixa 

produção, os preços oferecidos são menores e a incerteza de que vai haver continuidade da 

transação é elevada. 
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Os demais produtores (44%) são favoráveis à elaboração de um documento e 

justificaram: segurança e poder cobrar o combinado, garantia com relação ao preço e 

comprometimento com as datas de recolhimento do leite. A negociação informal, na palavra, 

na opinião deles, sempre deixa dúvida. Entre os argumentos apresentados, o preço é o 

principal motivo de preocupação do produtor, uma vez que, caso o comprador não cumpra o 

prometido, não tem um documento que o proteja ou que possa ser utilizado em caso de litígio, 

aumentando, dessa forma, o grau de incerteza e o oportunismo na transação. 

No entanto, embora o contrato formal esteja ausente na transação, não foi detectado 

entre os entrevistados a existência de prejuízos importantes relacionados às práticas utilizadas, 

mesmo porque a agroindústria aceita negociar, especialmente quando a oferta de leite é baixa.

  

3.1.2 Frequência das transações 

 

 A Instrução Normativa 51 trás que o leite deve ser coletado através de caminhões 

refrigerados em um prazo máximo de 48 horas. No entanto, os produtores informaram que 

65,2% têm o leite coletado em até 48 horas (Tabela 3). Para o restante, o tempo de coleta 

supera o que estabelece a IN51. Os prazos de coleta mais longos, entre três e quatro dias, 

ocorreram em 13% dos entrevistados.  

  

Tabela 3. Frequência na coleta do leite em 2011 
Tempo de coleta Frequência Porcentagem 
Diariamente  04 17,4 
Dias alternados (48 horas) 11 47,8 
A cada dois dias (72 horas) 05 21,7 
A cada três dias 02 8,7 
A cada quatro dias 01 4,4 
Total 23 100,00 

Fonte: Dados da pesquisa de campo. 
 

Os produtores recebem o valor do leite entregue para a agroindústria em 30 dias, 

exceto na primeira fatura (45 dias). Como o leite é enviado para o laticínio desde o início do 

mês e o pagamento é feito no 15º dia, o primeiro pagamento ocorre em 45 dias e as demais a 

cada 30 dias. Dentre os produtores, um informou que vende leite para o laticínio Perdigão 

BRF e recebe em dois momentos do mês, com intervalos de 15 dias.  

A coleta do produto, na maioria das vezes, é realizada pela mesma pessoa (70% dos 

entrevistados) e a transação é recorrente, o que cria condições para uma relação duradoura. 

No momento em que se desenvolvem relações contínuas de longo prazo, podem ocorrer 
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ganhos nas transações pelo desenvolvimento de estruturas de governança próprias (híbridas), 

o que contribui para minimizar custos de transação.  

 

3.1.3. Especificidade dos Ativos 

 

Um ativo é considerado específico quando ele perde valor no momento em que ocorre 

uma ruptura contratual (formal ou informal) que dá suporte à transação. No estudo da 

especificidade dos ativos, avaliam-se os ativos locacional, temporal, humano, físico e 

dedicado.  

Na avaliação da especificidade do ativo locacional o importante é o local de entrega do 

produto. Constatou-se que o leite é coletado pela agroindústria, ou intermediários, diretamente 

na propriedade, não necessitando o produtor se deslocar com o seu produto. Verificou-se, 

também, que a coleta está sendo feita conforme o negociado com a agroindústria, o que pode 

contribuir com a relação de confiança entre os agentes. No caso analisado, verificou-se que 

não é necessário o produtor estar próximo do comprador. Também não foi relatado pelos 

produtores de leite que existe diferença de preços por proximidade. Portanto, pode-se 

considerar que a produção de leite em Cruz Alta não tem especificidade do ativo locacional.  

A especificidade temporal está associada à perda de valor do produto caso ele não 

possa ser comercializado dentro de determinado período de tempo. O leite é um produto 

perecível, mas não houve relato na pesquisa sobre prejuízo por suspensão de coleta ou não 

recebimento. Assim, como não foi constatado que os produtores perderam valor na produção 

por questões relacionadas à transação, mesmo depois de muitos anos na atividade, deduz-se 

que a especificidade do ativo temporal inexiste ou pode ser negligenciada.    

O conhecimento acumulado em certas atividades, no trabalho em equipe ou por 

aprender fazendo, gera a especificidade do ativo humano. A maioria dos produtores (87%) 

afirmou trabalhar na atividade há mais de 10 anos. Também houve relatos de produtores que 

trabalham na atividade há 20 anos. Já com relação ao número de horas diárias dedicado a 

atividade leiteira, incluindo o tempo de produção do alimento para os animais, 43,5% 

afirmaram trabalhar de 6 a menos de 8 horas, 43,5% disseram que a atividade necessita de 8 

horas diárias ou mais de dedicação. 

Com relação à mão de obra, 43% das propriedades utilizam mão de obra totalmente 

familiar, 43% somente parte da mão de obra é familiar e 14% não utiliza mão de obra da 

família. Isso significa que 86% das propriedades dependem da mão de obra familiar.  
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No que tange à mão de obra de terceiros, 100% dos produtores afirmaram ser difícil 

encontrar trabalhadores para atuar na atividade leiteira, pois a pessoa deve ter, no mínimo, um 

treinamento, especialmente quando a produção é mecanizada. Um entrevistado comentou que: 

“Qualquer erro no manejo do rebanho ou na alimentação pode acarretar sérios prejuízos”, 

principalmente na produção mais especializada.  

Apesar da dificuldade relatada em contratar mão de obra qualificada, os produtores 

utilizam mão de obra familiar, já que a atividade não suporta custos elevados. Além disso, o 

conhecimento adquirido na produção de leite pode ser utilizado, sem maiores prejuízos, na 

criação de animais para corte e na agricultura, exceto o relacionado a ordenha. Como a 

especificidade do ativo humano depende da interrupção da transação e o estudo mostra que 

ela tem elevada probabilidade de continuar, uma vez existem várias alternativas de 

comprador, pode-se afirmar que a especificidade do ativo humano é inexpressiva na atividade.  

Os ativos específicos dedicados são investimentos idiossincráticos realizados para 

atender a demanda de um comprador em particular. Assim, quando a transação é interrompida 

prematuramente gera custos irrecuperáveis, o que não foi constatado na pesquisa. Os ativos 

específicos físicos são investimentos especializados realizados para o desenvolvimento das 

relações econômicas e que perdem valor quando são reempregados se houver ruptura na 

transação. Na investigação da especificidade dos ativos físicos e dedicados, avaliaram-se o 

tamanho da propriedade e as demais atividades produtivas, os equipamentos e as instalações 

específicas à produção de leite.  

Verificou-se que a área total média das propriedades pesquisadas é de 182 hectares e a 

produção de soja ocorre em maior quantidade. Na sequência vem o cultivo do trigo, do milho 

e outros de menor expressão. Da área total informada, 34 hectares, em média, são utilizados 

na pecuária leiteira, incluindo a produção de alimento para o rebanho. 

Quanto aos equipamentos adquiridos pelos produtores para uso específico, ou seja, 

exclusivo à produção leiteira, os mais citados foram a ordenhadeira (23 produtores), o 

resfriador a granel (19) e ensiladeira (9). Dentre os ativos mais especializados utilizados na 

atividade está a ordenhadeira, sendo que alguns produtores fazem a ordenha mecanizada e 

outros ‘ao pé’, e o resfriador a granel. Alguns produtores ainda utilizam o resfriador por 

imersão, através de tarros. Esses ativos dificilmente são reempregados sem sacrificar parte do 

valor investido se o produtor sair da atividade. A afirmação foi confirmada pelos produtores, 

pois responderam que para vender os seus equipamentos específicos teriam que colocar um 

preço baixo, caso optem por parar com a produção de leite.  
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Em relação às instalações físicas específicas à atividade leiteira, verificou-se que 60% 

dos produtores não fizeram investimentos para atender a demanda da agroindústria. Os 

motivos mais apontados são: a agroindústria não faz vistorias com essa finalidade na 

propriedade e o controle é realizado pela contagem de células somáticas e bacterianas. Além 

disso, comentaram que as propriedades já se encontram, de certa forma, fisicamente 

preparadas para transacionar com os laticínios, já que há anos estão na atividade e vinham 

transacionando com outras empresas ao longo do tempo.  

Dos produtores que afirmaram ter realizado investimento em instalações (40%), 

alguns informaram que realizaram investimentos no tambo para melhorar o conforto e a 

higiene, sendo essa uma preocupação que partiu dos proprietários e não por exigência do 

laticínio.  

Os ativos específicos analisados na pesquisa deixam o produtor “ligado” à atividade 

leiteira, mas não são totalmente dependentes do comprador. Tais ativos podem ser utilizados 

da mesma forma caso o agente a jusante (para frente da cadeia) seja outro, o que elimina a 

especificidade dos ativos envolvidos na transação, ou seja, o valor dos investimentos pode ser 

recuperado integralmente na produção de leite.  

 

3.2. Sunk costs 

 

Ocorrem sunk costs, de acordo com a teoria dos mercados contestáveis, quando o 

produtor deixa a atividade e não consegue recuperar o valor investido não depreciado. A 

possibilidade de continuidade na atividade leiteira sem prejuízo, mesmo quando a transação é 

interrompida prematuramente, elimina a possibilidade de existir o custo relacionado a 

especificidade de ativos, uma vez que o valor investido pode ser integralmente recuperado 

pela venda de leite para outro laticínio.  

Como visto no subitem 3.1.1, a relação comercial com a mesma agroindústria varia de 

6 e 8 anos, o que mostra que ela é duradoura. Além disso, verificou-se que as transações com 

leite geram uma relação de dependência entre as partes, o que reduz a ameaça de ruptura 

comercial. Corrobora com a afirmativa o fato da maioria dos entrevistados (56%) não 

considerar importante a formalização de um contrato. Portanto, os mesmos mostraram-se 

seguros quanto à venda do produto, especialmente os grandes produtores, aqueles que 

realizam investimentos mais especializados. 
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O tempo em que os mesmos desempenham a atividade leiteira, 87% estão na atividade 

a mais de 10 anos, também evidencia que os produtores não estão vulneráveis a uma 

transação em específico. Portanto, os custos de transação são inexpressivos, mas os sunk costs 

(custos irrecuperáveis na saída) podem ser consideráveis se os pecuaristas deixarem de 

produzir leite. Os mesmos reconheceram a dificuldade em recuperar o valor investido quando 

venderem a ordenhadeira, o resfriador e a ensiladeira, pois, para eles, somente será possível 

por um preço baixo. O mesmo ocorre em relação às instalações físicas.   

 

4. Conclusão 

 

A pesquisa avaliou os custos de transação, especialmente a especificidade dos ativos, e 

os sunk costs na atividade leiteira de Cruz Alta (RS). Os atributos das transações, ou seja, a 

incerteza que envolve a atividade produtiva, a frequência com que as transações ocorrem e a 

especificidade dos ativos empatados na produção de leite, serviram de base na análise dos 

custos de transação. Os investimentos especializados também foram utilizados para avaliar os 

sunk costs da teoria dos mercados contestáveis.   

Na avaliação da incerteza relacionada à transação com o leite, constatou-se que existe 

uma relação de dependência entre os agentes, o que contribui para reduzir o grau incerteza. 

Entretanto, ela é inversamente relacionada à escala de produção, pois os grandes produtores 

são disputados pelos laticínios e a pequena produção é refém de um número reduzido de 

compradores, normalmente cooperativas.  

Esperava-se encontrar contratos formais entre o laticínio e a agroindústria, 

especialmente entre os grandes produtores, já que eles têm investimentos especializados e o 

volume de produção é maior e precisa, por ser perecível, ser escoado rapidamente, o que 

depende de comprador. No entanto, não foi detectado nenhum caso. Sobre a necessidade de 

realização de um, a maioria, especialmente os com maior produção, responderam que não é 

preciso. Entre as justificativas mais citadas estão: a liberdade na escolha do comprador, a 

confiança na relação comercial e o histórico. Assim, a incerteza existente não é suficiente para 

gerar custos de transação significativos. 

A frequência nas transações entre o produtor de leite e a agroindústria é recorrente. 

Como o produto é perecível e a produção diária, os produtores não costumam trocar de 

comprador, estabelecendo dessa forma relações duradouras. No momento em que se 

desenvolvem relações contínuas de longo prazo ocorrem ganhos através do desenvolvimento 
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de estruturas de governança próprias, com mecanismos de minimização dos custos de 

transação.  

Quanto aos ativos utilizados na atividade leiteira, analisaram-se as especificidades 

locacional, temporal, humano, físico e dedicado. Em relação à especificidade do ativo 

locacional, verificou-se que não existe o problema de relocalização. Sobre a especificidade do 

ativo temporal, tem-se que o produto é perecível, mas na história dos produtores não 

ocorreram perdas por falta de comprador. Na especificidade do ativo humano, mesmo que 

para exercer a atividade seja preciso conhecimento e a execução dela gera aprendizagem, ele é 

maior na grande produção, a que fica menos vulnerável a interrupção na transação.  

Os ativos especializados (especificidade física) estão mais presentes na grande 

produção. No entanto, é ela que tem um número maior de pretendentes pelo produto, o que 

limita os custos relacionados a essa especificidade, uma vez que a transação continuaria com 

outro parceiro comercial. Em relação à especificidade do ativo dedicado, não foi encontrado 

nenhuma evidência de sua existência. 

  Portanto, os custos relacionados aos investimentos especializados na atividade leiteira 

de Cruz Alta/RS, em relação especificidade dos ativos, podem ser considerados desprezíveis. 

E em relação aos  sunk costs? 

O conceito de sunk costs tem uma conotação diferente, pois significa custos 

irrecuperáveis na saída da atividade.  Como os produtores relataram que os ativos mais 

especializados (tipo a ordenhadeira mecânica, o resfriador e a ensiladeira) perdem valor na 

venda e que realizaram investimentos específicos nas instalações, os sunk costs são mais 

importantes na atividade leiteira especializada.  
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