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Resumo: 
 

A separação do controle da gestão leva a um conflito de objetivos entre acionistas e gestores, 

conflito este já identificado pela teoria da agência. Assim como ocorre em empresas privadas, as 

empresas públicas também apresentam este clássico problema. Enquanto os controladores 

últimos das empresas públicas (a sociedade) gostariam que estas maximizassem o bem estar 

social, seus gestores têm como objetivo maximizar suas próprias funções utilidade. 

O alinhamento de objetivos através de contratos de incentivos é uma das possíveis soluções para 

se resolver este problema de agência. As empresas públicas possuem nas promoções e cargos 

comissionados (modelo de Prendergast) uma possível solução para este dilema. Ocorre que nas 

empresas públicas o contrato de promoções é distorcido pela influência política, fato que diminui 

o poder de alinhamento de interesses que haveria em outras situações.  

Esta dissertação tem, portanto, como objetivo analisar, através de um modelo principal-agente, o 

atual modelo de promoções ofertado pelo governo (principal). Na primeira parte é apresentado 

um breve arcabouço teórico e, na segunda, analisamos os principais contratos de incentivo 

existentes. No terceiro capítulo, através de um modelo principal-agente, mostramos como a 

influência política distorce os incentivos que haveria neste tipo de contratos em outras situações. 

Na parte final deste trabalho indicamos possíveis caminhos para reduzir o problema de agência 

existente.  
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Introdução: 

Em seu paper de 1937, Coase respondeu a uma importante questão: por que as firmas existem? 

Apesar de o questionamento parecer estranho para muitos, especialmente para os não 

economistas, a pergunta é pertinente. Tal como colocado por Coase, “um economista acredita 

que um sistema econômico é coordenado pelo sistema de preços e a sociedade se torna não uma 

organização, mas um organismo”.  

Dentro deste contexto, o que Coase pergunta é por que uma determinada transação, que poderia 

ser realizada no mercado, passa a ser realizada dentro de uma organização? Ou seja, por que uma 

pessoa, que poderia prestar um serviço no mercado ou produzir uma mercadoria, passa a realizá-

lo sob a coordenação de uma firma? Sua formulação mostra que a resposta reside nos custos de 

coordenar essas transações via mercado. Realizar operações dentro deste sistema possui custos, 

os chamados custos de transação, e uma firma pode se organizar de tal forma que seja mais 

barato produzir dentro dela do que no mercado (sistema de preços). 

Alguns dos custos de transação mais relevantes para o surgimento da firma advêm da 

imperfeição dos contratos, dos próprios custos de se realizar diversos contratos entre as partes 

para se realizar uma operação via mercado e dos investimentos específicos requeridos. Na 

prática, hoje é difícil imaginar um sistema econômico sem firmas, mas, em teoria, um indivíduo 

poderia, por exemplo, firmar contratos com diversos prestadores de serviço e montar um 

automóvel, visando comercializá-lo. Uma firma, ao se utilizar contratos relacionais1, reduz o 

custo de contratação, fato este que viabiliza sua existência.   

Mas apesar de as firmas serem mais eficientes que o mercado em algumas situações, uma coisa é 

reconhecer sua existência e a maior eficiência de se realizar operações dentro delas; outra coisa é 

afirmar que as firmas operam da forma mais eficiente possível. Seguindo nesta linha, Gibbons 

(1998) afirma que as “organizações podem ser desorganizadas mas não (são) um mistério”. As 

firmas não operam da forma mais eficiente possível pois, por exemplo, existe uma separação 
                                                 
1 Contratos relacionais – acordos informais e códigos de conduta não escritos que afetam fortemente o 
comportamento de indivíduos com firmas. Baker, Gibbons & Murphy (2001). O contrato relacional, em 
oposição a um contrato completo, não prevê todas as situações possíveis e nem o que fazer em todas 
estas situações. O contrato relacional é mais amplo, apenas determina os objetivos de cada parte 
envolvida e os mecanismos de resolução de conflitos se os mesmos ocorrerem Milgrom&Roberts (1992).  
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entre propriedade  e gestão e cada um destes (sócio e gestor) possui objetivos distintos a 

maximizar.  

O estudo do comportamento dos agentes segundo suas funções utilidade nos permite prever 

como será o comportamento dos agentes quando certos contratos são firmados entre estes 

(agentes ou funcionário) e a firma (principal ou proprietário). Ao entender como os agentes irão 

atuar, pode-se entender a atuação das organizações. Foi neste sentido que Gibbons afirma que as 

organizações não são um mistério.  

Este dissertação busca analisar o comportamento esperado dos agentes quando submetidos a 

certos contratos, tendo como foco os contratos ofertados pelos entes públicos no Brasil. O 

contrato aqui analisado terá como principal (ou contratante) o governo ou uma empresa pública2 

e como agente (contratado) seu funcionário.  

Uma empresa pública surge, em muitos casos, como uma solução possível para se resolver o 

problema de monopólio natural3 mas, esta, certamente, não é a única justificativa para a criação 

de empresas públicas. Independente destes motivos, do ponto de vista da sociedade, seus 

controladores em última análise, é desejável que a mesma atue segundo seus interesses; isto é, 

maximizando bem estar social4. A partir da análise dos contratos ofertados para seus 

funcionários e da maneira como são escolhidos seus gestores pretendemos responder: Será que 

as mesmas estão maximizando sua função utilidade? Em caso negativo, por quê?  

                                                 
2 Nesta dissertação utilizaremos o termo empresa pública ou estatal para designar firmas controladas 
pelo governo, sejam elas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.  
3 Em uma situação de monopólio natural a forma mais eficiente de se produzir um bem é através de um 
monopólio. A firma monopolista, por outro lado, irá utilizar seu poder de mercado para maximizar lucro, 
criando um problema de eficiência. Assim, a prestação deste serviço por uma empresa pública poderia 
resolver este problema dado que sua função objetivo é maximizar bem estar social e não lucro.   
4 Neste ponto deve-se destacar que algumas estatais atuam em mercados competitivos, concorrendo 
com empresas privadas e muitas vezes possuem suas ações negociadas em bolsa de valores. Nestas 
situações, de forma a não distorcer o mercado, é desejável que a empresa pública maximize seu lucro. A 
partir deste ponto estaremos considerando o objetivo da estatal como a maximização de sua função 
utilidade, seja ela maximizar lucro ou bem estar social.  
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Parte I - Referencial teórico: 

Nesta dissertação analisar-se-á o comportamento esperado de pessoas quando submetidas a 

certos tipos de escolhas. Para sermos mais específicos, analisaremos o comportamento de 

agentes (empregados) quando um contrato de remuneração lhes é ofertado. Para modelar a 

tomada de decisão dos agentes, adota-se a hipótese comumente empregada na teoria econômica 

de que agentes têm interesses bem definidos, representados por suas funções utilidades.  

Segundo Varian (1997), uma função utilidade é simplesmente uma forma de ordenar as 

preferências dos consumidores em relação a diferentes cestas de bens, significando que, se uma 

cesta é preferível à outra, receberá um número (utilidade) superior a outra. A única propriedade 

que interessa em uma atribuição de utilidade é a ordem de preferência das cestas de bens. 

Sempre que possível, um consumidor irá escolher uma cesta de consumo com maior utilidade 

que outra, pois, pela própria definição de utilidade, com os recursos disponíveis poderá comprar 

uma cesta que lhe deixe melhor (mais satisfeito). Os consumidores agem, portanto, com objetivo 

de maximizar sua função utilidade, respeitando sempre eventuais restrições que possam existir 

(como uma restrição orçamentária). 

No estudo da tomada de decisão do agente também adota-se a hipótese de que as pessoas são 

motivadas por interesses próprios, egoístas. Ou seja, além de saber o que quer (função utilidade), 

o agente também age de forma racional, com único objetivo de aumentar seu próprio bem estar. 

A hipótese vai um pouco além: prevê ainda que os agentes possuem a capacidade de observar 

falhas em contratos ou situações e, ao encontrá-las, utilizam-nas em beneficio próprio. Os 

agentes poderão até mesmo manipular e quebrar regras e acordos, caso percebam que existe 

espaço para ganho pessoal.  

Apesar de a hipótese5 descrita parecer um pouco forte para muitos e até mesmo parecer 

inadequada quando confrontada com atitudes claramente altruístas de alguns agentes, a mesma 

gera com sucesso, conforme observou Milgrom & Roberts (1992) “resultados testáveis e 

explicações para determinados comportamentos”. Segundo observaram, “um banco possui 

                                                 
5 Formalmente classificada como hipótese da racionalidade perfeita e adaptabilidade. Para maiores 
informações consultar MIlgrom&Roberts (1992).  
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guardas, cofres e controles porque caso contrário seria roubado; mas esta explicação não muda 

simplesmente pelo fato de existirem pessoas honestas que não roubariam um banco 

desprotegido”.  

Estas hipóteses básicas podem ser utilizadas para se analisar a relação entre empregado (agente) 

e empregador (principal) no mercado de trabalho. Basicamente, pode-se resumir a função 

utilidade de um consumidor (empregado) variando de acordo com dois parâmetros (bens): 

recompensa e lazer. Para a maioria dos agentes, a utilidade aumenta para ambos os parâmetros. 

No entanto, para se obter mais recompensa é necessário realizar mais esforço, o que diminui o 

tempo de lazer, criando assim um trade-off entre recompensa (esforço) e lazer. Ou seja, a 

restrição (tempo) cria um conflito entre o consumo destes dois bens.   

Um agente (empregado) contratado por um salário fixo fará o esforço mínimo necessário para 

executar uma determinada função. Após aplicar este esforço mínimo necessário, o agente irá 

simplesmente alocar todo o restante de seu tempo ao lazer, aumentando assim sua utilidade. 

Seria irracional alocar mais tempo (esforço) para executar a tarefa, dado que sua recompensa 

(salário) não irá aumentar.  

Tendo em vista que as firmas possuem objetivos a serem alcançados, e que um maior esforço por 

parte dos empregados aumenta a probabilidade de sucesso neste objetivo, seria desejável, por 

parte das firmas, que os seus empregados se esforçassem mais.  

Do ponto de vista da população, a tributação funciona como uma perda de renda, que deve ser 

recompensada pelo governo com serviços públicos, tais como segurança, educação, saúde, infra-

estrutura entre outros. Assim, os contribuintes também desejam do governo uma maior 

produtividade, pois, se for possível prestar o mesmo serviço com menos recursos, a carga 

tributária poderia cair, aumentando a possibilidade de consumo de outros bens para toda a 

população.  

Como conciliar o interesse dos empregados com o dos empregadores? O dilema acima descrito 

também é conhecido, na literatura econômica, como o problema do principal-agente ou 
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simplesmente teoria da agência6. Uma das respostas para a questão que encabeça este parágrafo 

reside em prover incentivos corretos para os agentes. Estes incentivos, na forma de sistemas de 

recompensa baseados em performance, serão detalhados na próxima seção.    

O problema do principal-agente está presente nas modernas corporações, sejam elas públicas ou 

privadas, com a separação da propriedade da gestão. Isto é, as grandes empresas são controladas 

por um grupo de acionistas7, mas sua gestão está a cargo de administradores profissionais, 

indicados pelos acionistas. As empresas públicas são de propriedade da população votante de 

uma determinada localidade e sua administração está a cargo de administradores indicados por 

um político eleito ou para um funcionário público (também indicado por um político eleito). 

Para as empresas privadas, a hipótese mais aceita é a de que as mesmas devem maximizar seus 

lucros, ao passo que das empresas públicas é esperado que maximizem o bem estar social da 

população. Seja qual for o caso, a gestão das empresas está a cargo de terceiros (não seus 

proprietários) e, como visto, estes têm como objetivo maximizar suas próprias funções utilidade. 

Como notam Viscusi, Vernon e Harrington Jr.(1995) “se os proprietários tivessem tanta 

informação quanto os administradores e pudessem monitorar perfeitamente as ações dos 

administradores, a questão da separação não teria nenhuma relevância. Neste caso, se o 

administrador não fizer exatamente o que é de melhor interesse para o proprietário, será 

demitido”.  

Como não é razoável supor o monitoramento perfeito dos administradores, o conflito existe em 

ambos os tipos de empresa e os contratos de incentivo ofertados pelos proprietários podem 

minimizar a questão e alinhar os interesses das partes.  

Convém observar que para as firmas cujos títulos são negociados no mercado de capitais um 

outro fator contribui para alinhar os interesses de proprietários e administradores. Neste caso, 

                                                 
6 Segundo Eisenhardt (1989) “Acima de tudo, o centro da teoria da agência são relacionamentos que 
refletem a estrutura básica de agência de um principal e um agente que estão compromissados em um 
comportamento cooperativo mas que têm diferentes objetivos e diferentes atitudes em relação a risco.” 
7 Em países como os EUA e Inglaterra, a propriedade das empresas é mais pulverizada que no Brasil. 
Segundo estudo de La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny (1998) sobre sistemas legais de 
proteção a investidores e credores, enquanto nos EUA e Inglaterra a média de ações detidas pelos três 
maiores investidores das dez maiores empresas privadas de capital aberto é de cerca de 20%, no Brasil 
está média é de 57%.  
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como o desempenho da firma está sendo monitorado constantemente pelos investidores, é 

razoável supor que uma má performance será acompanhada de uma queda nos preços das ações. 

Como esta queda pode acarretar uma eventual troca de gestão, o administrador enfrenta um outro 

dilema: caso seja demitido, além de perder sua renda atual, também corre o risco de ter sua 

imagem deteriorada no mercado de trabalho, afetando também sua renda futura. Assim, o 

monitoramento pelo mercado de capitais, além dos contratos de incentivo, ajuda a atenuar o 

problema de agência. Para as empresas públicas8, tal mecanismo pode não funcionar.      

Antes de analisarmos as possíveis soluções para a questão acima mencionada, convém esclarecer 

alguns conceitos que serão utilizados nesta dissertação. O primeiro desses conceitos refere-se ao 

comportamento dos agentes em relação ao risco.  

Neste trabalho, adota-se a hipótese comumente utilizada de que os agentes (empregados) são 

avessos ao risco. Dizer que um agente é avesso ao risco não significa dizer que o agente não 

corre riscos, mas que ele simplesmente cobra por isso, isto é, que diante de uma renda certa de 

R$50 e uma renda esperada de R$50 (50% de chance de ganhar R$100 e 50% de chance de 

ganhar R$0), o agente avesso ao risco prefere uma renda certa de R$50.  

Para que o agente altere sua decisão, cobra um prêmio de risco, que irá ser determinado pela 

variabilidade da renda e pelo coeficiente absoluto de aversão a risco do próprio agente. Quanto 

maior a variabilidade da renda e quanto maior o coeficiente de aversão a risco, maior o prêmio 

de risco a ser cobrado. A diferença entre a renda esperada e o prêmio de risco é chamada de 

equivalente certeza, isto é, o montante que torna o agente indiferente entre a renda esperada e a 

certeza de pagamento. 

Em relação ao principal, adotamos a hipótese que o mesmo é neutro em relação ao risco;  ou 

seja, é indiferente entre uma renda esperada de R$50 e um valor certo de R$ 50 (não cobra 

prêmio de risco). A hipótese de neutralidade em relação ao risco para o principal está baseada no 

principio de compartilhamento de risco. Segundo este principio, quando riscos estatisticamente 

                                                 
8 Algumas sociedades de economia mista no Brasil possuem ações negociadas em Bolsas de Valores. 
No entanto, se a nomeação de executivos for realizada por critérios políticos, tal mecanismo também 
pode não funcionar.   
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independentes9 são compartilhados, o custo (ou prêmio de risco) individual cai diretamente com 

o aumento de riscos que estão sendo compartilhados.  

Numa situação limite, quando muitos riscos estão sendo compartilhados, pode-se afirmar que o 

prêmio de risco tende a zero, fazendo com que o agente (no caso, o principal) seja neutro em 

relação ao risco. Assim, pode-se assumir como uma hipótese razoável que seguradoras com 

carteiras bem diversificadas, investidores (acionistas) com carteiras diversificadas e o governo 

(com uma grande base de contribuintes) são neutros em relação a risco.  

A definição da atitude em relação ao risco das partes (agente e principal) inclui um ingrediente 

adicional à questão anteriormente levantada. Seria eficiente, do ponto de vista econômico, que, 

quando uma parte neutra ao risco interage com uma avessa, a parte neutra ao risco “segure” a 

primeira, incorrendo em todo o risco envolvido. Como o agente cobraria mais para correr o 

mesmo risco, é melhor que este receba uma parte certa menor e o principal corra todo o risco10.  

Quando o conceito descrito é aplicado a uma situação de trabalho, temos o principal (neutro) 

oferecendo um contrato para ao agente (avesso). Portanto, segundo visto, seria eficiente que o 

primeiro segurasse o segundo (pagando um salário fixo), incorrendo portanto em todo o risco do 

negócio. No entanto, esta situação cria o problema de moral hazard descrito anteriormente. Uma 

vez estabelecido um contrato com remuneração fixa, o agente simplesmente não possui 

incentivos para se esforçar.  

Segundo Milgrom & Roberts (1992), sistemas de recompensa baseados em performance causam 

uma perda de eficiência no compartilhamento de risco. A perda monetária é equivalente ao 

prêmio de risco associado ao sistema de remuneração menos o prêmio de risco que seria cobrado 

no compartilhamento eficiente. As firmas que utilizam sistemas de recompensa baseados em 

performance esperam recuperar esta perda (e mais) ao incentivar maior performance de seus 

funcionários.  

                                                 
9 Dois riscos são estatisticamente independentes se a informação a respeito de um não lhe diz nenhuma 
informação a respeito do valor que o outro irá atingir. 
10 Dado o conceito de eficiência de Pareto, nesta situação o agente ficaria indiferente entre o equivalente 
certeza e a renda esperada com o prêmio de risco e o principal ficaria melhor, pois seu lucro esperado 
aumentaria mais que proporcionalmente quando este corre todo o risco.  

11 



Parte II: Os sistemas de remuneração 

Os sistemas de remuneração podem ser classificados, de uma forma mais geral, em objetivos e 

subjetivos. O primeiro sistema estabelece regras formais (contratuais) para remunerar (maior) 

performance, ao passo que o sistema subjetivo baseia-se em contratos relacionais. Dada sua 

ampla utilização, merece especial destaque, dentre as diversos formas de se remunerar 

performance de forma subjetiva, o sistema de promoções. 

Para um melhor entendimento do funcionamento destes sistemas, convém, preliminarmente, 

explicar os quatro princípios básicos que norteiam a performance incentivada por remuneração. 

A compreensão destes sistemas será importante para analisar as vantagens e desvantagens de 

cada sistema.  

Quando o principal estrutura um contrato de remuneração incentivada, é necessário que se 

estabeleça um critério, seja objetivo ou subjetivo, pelo qual o agente será remunerado. Os 

contratos oferecidos aos agentes possuem uma estrutura geral de remuneração (s) para o 

empregado (agente), composta tipicamente por uma parte fixa (f) e outra variável (βp) (s = f 

+βp); β refere-se à intensidade do incentivo e p é um parâmetro, subjetivo ou objetivo, que irá 

medir o esforço (performance) do agente.  

No entanto, o parâmetro (p) utilizado é apenas uma estimativa do real esforço realizado pelo 

agente. Uma série de fatores aleatórios e fora do controle do agente podem influenciar a 

mensuração do esforço. Por exemplo, vendas podem ser uma estimativa do esforço de um 

vendedor, mas outros fatores, como nível de atividade econômica, qualidade e aceitação do 

produto, podem afetar a real performance (desempenho) do vendedor.  

O real esforço empreendido pelo agente não corresponde exatamente ao esforço que é percebido 

pelo principal. O Princípio da Informação estabelece que, quando se está estruturando sistemas 

de recompensa, sempre se agrega valor ao se decompor os determinantes do esforço do agente 

em fatores que reduzam a variância entre o real esforço e o esforço observado pelo principal e ao 

se excluir aqueles que aumentam o erro. 
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Não faz sentido recompensar um empregado por uma peformance medida, se a mesma pode ter 

sido provocada tão somente por fatores aquém da vontade do agente. Ou seja, não faz sentido o 

principal pagar uma bonificação a um vendedor se o mesmo não tem clareza se o nível de vendas 

alcançado foi fruto do esforço do agente ou simplesmente do aquecimento do mercado.  

Por outro lado, aplicando-se o Princípio da Informação acima citado, se o principal conseguir 

decompor os efeitos sobre a venda do esforço do agente (vendedor) e do nível de atividade 

daquele mercado, poderá diminuir o erro de mensuração do esforço efetivamente exercido pelo 

agente. Esta situação também é desejada pelo agente, pois o mesmo gostará se ser 

recompensado, mesmo que tenha vendido pouco, em termos absolutos, se a fórmula de incentivo 

capturar que aquele mercado está muito desaquecido e, portanto, sua performance foi 

relativamente boa.  

O segundo princípio de remuneração incentivada refere-se a intensidade (β) do incentivo. 

Segundo este, a intensidade ótima de incentivo (β*) depende de quatro fatores: os lucros 

incrementais esperados de esforços adicionais, a precisão com que a performance é observada, a 

tolerância ao risco do agente e o grau de resposta do agente a incentivos adicionais. A relação da 

intensidade do incentivo com estes fatores é dada pela fórmula abaixo e sua prova matemática 

pode ser encontrada em Milgrom&Roberts (1992).  

β* = P’(e) / 1 + rVC’’(e) 

Onde:  

- P(e) é o lucro do principal em função do esforço (e) realizado pelo agente e P’(e) o 

aumento do lucro quando e varia. 

- r é o coeficiente absoluto de aversão a risco do agente. 

- V é a variância com que o parâmetro que mede a performance do agente é estimada.  

- C(e) é o custo do esforço do agente, C’(e) é o aumento de custo quando e varia e C’’(e) é 

a taxa de crescimento do aumento de custo.  
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Este resultado é bastante intuitivo e pode ser interpretado da seguinte forma:  

i) Se, quando o agente aumenta seu esforço, o lucro incremental esperado do principal é 

positivo, então faz sentido para o principal prover mais incentivo;  

ii) Se o agente é muito avesso ao risco, então compartilhar riscos com o agente é muito 

custoso11 e faz sentido prover menos incentivos. Como o agente tem um elevado coeficiente 

de aversão a risco, o mesmo irá cobrar um prêmio de risco muito elevado para correr um 

determinado tipo de risco e, portanto, talvez, seja mais eficiente prover baixo incentivo ou até 

mesmo segurar totalmente o agente em relação à variabilidade de sua renda; 

iii) Esta variável (V) remete ao primeiro princípio. Se o principal não consegue observar com 

relativa precisão o esforço (performance) do agente, então faz sentido prover incentivos 

menores ou, como visto, decompor a estimativa da performance em mais parâmetros para 

reduzir o erro. Quando menor a variância da observação, por outro lado, maior deve ser a 

intensidade do incentivo; e  

iv) Se C’(e) representa em quanto aumenta (ou diminui) o custo quando o esforço varia, c’’(e) 

representa a taxa com que este custo aumenta. Portanto, para um agente cuja taxa de 

crescimento do esforço incremental é baixa, faz sentido prover mais incentivos. Na verdade, 

1/c’’(e) pode ser interpretado como taxa de resposta do agente a incentivos adicionais. 

Conforme visto, a remuneração do agente será determinada segundo algum parâmetro p que 

reflita o esforço realizado pelo agente. É necessário, portanto, monitorar (avaliar) o desempenho 

do agente. Quando se avalia cuidadosamente e com precisão a performance do agente, reduz-se a 

variância com que a performance é observada mas, por outro lado, também se incorre em custos 

mais elevados (monitoramento é uma atividade custosa).  

O Princípio do Monitoramento enuncia então que, quando a remuneração do agente é muito 

sensível a performance (β alto), então vale a pena incorrer nos custos de se monitorar a 

performance do agente cuidadosamente (mais custoso).  
                                                 
11 Observe-se que ao vincular a remuneração (renda) do agente a uma parte variável βp, o principal está 
transferindo para o agente parte do risco do negócio. 
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Em uma primeira análise deste princípio tem-se a impressão de que há alguma circularidade 

entre este princípio e os demais. Segundo visto, quanto menor for a variância do parâmetro, 

maior deve ser o incentivo (β). No entanto, monitorar cuidadosamente a performance é custoso e 

só deve ser feito quando os incentivos são elevados. Afinal, o que influencia o quê?  

Segundo Milgrom & Roberts (1992), “A resposta é que, quando se está desenvolvendo um 

sistema de incentivo otimizado, o grau de monitoramento e a intensidade dos incentivos são 

escolhidos no mesmo momento: nenhum causa o outro”. Estas atividades são, portanto, 

complementares.   

 O último princípio de remuneração incentivada possivelmente é o que traz maiores implicações 

quando se está implementado contratos de remuneração incentivada na prática. Segundo o 

Princípio da Recompensa Equânime (The Equal Compensation Principle), se a alocação de 

tempo ou atenção de um empregado a duas tarefas não pode ser monitorada pelo empregador, 

então a taxa marginal de retorno do tempo ou atenção depreendido para cada tarefa deve ser 

igual, caso contrário a atividade com menor taxa de retorno receberá nenhuma atenção (ou 

tempo) do empregado. 

Com a exceção de algumas tarefas muito especificas12, a maior parte das funções que 

empregados executam em organizações possuem mais de uma dimensão. Quando se pensa em 

cargos gerenciais, isto fica ainda mais claro, pois a organização espera que o gerente seja capaz 

fechar negócios, liderar equipes, tomar decisões baseadas no bom senso, no sentido de agregar 

valor a longo prazo para empresa etc. Caso alguma destas tarefas seja de difícil mensuração 

(tendo teoricamente variância infinita), então é melhor não prover incentivo nenhum.  

O resultado deste princípio também é intuitivo. Suponha que um vendedor seja avaliado apenas 

pela performance de suas vendas. Como a taxa de retorno para atividades como serviço pós-

vendas e estabelecimento de relacionamentos de longo prazo é zero, o vendedor irá focar apenas 

no curto prazo (vendas), alocando nenhum tempo para as demais atividades (que a longo prazo 

agregam valor para a empresa).   

                                                 
12 Normalmente ligadas à área operacional de uma indústria ou prestação de serviço.  
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Sistema Objetivo 

O primeiro sistema de remuneração que iremos analisar é o sistema objetivo. Por meio deste, 

uma firma (principal) estabelece uma regra objetiva de remuneração (s) para o empregado 

(agente), composta tipicamente por uma parte fixa (f) e outra variável (βp) (s = f + bp). A parte 

variável é composta por algum parâmetro (p), que representa “tudo o que importa para o 

principal”; i.e., tudo que aumenta o valor da firma.  

Dependendo do grau de aversão a risco das partes e do próprio risco da atividade, será 

estabelecido um grau de compartilhamento (β - intensidade do incentivo) do parâmetro. Caso β 

seja definido como zero, o agente recebe um salário fixo. Para valores maiores que zero, o 

incentivo para o agente é cada vez maior. Se (p) for o lucro do principal, então β entre zero e um 

indica um grau de compartilhamento do risco e para β igual a um todo o risco está com o agente.  

O modelo é simples e direto, o que nos levaria a pensar que todas as organizações preocupadas 

em obter maior performance de seus funcionários iriam estabelecer sistemas de remuneração 

similares. No entanto, montar um contrato que conecte a remuneração do agente a tudo que afeta 

o valor das companhias é praticamente impossível. A complexidade da natureza operacional das 

firmas e a própria amplitude de ações que o agente pode tomar que podem afetar o valor da firma 

são tão grandes que torna-se impossível estabelecer um contrato formal que conecte a 

remuneração do agente com tudo com que o principal se importa. Assim, algumas firmas 

utilizam algum parâmetro como proxy, normalmente ligado à produção, de forma substituir ‘tudo 

que aumenta o valor para o principal’.  

Com exceção de algumas tarefas extremamente simples, encontrar esta proxy é muito difícil. A 

literatura de contratos possui um sem número de exemplos de utilização de sistemas objetivos 

que tenham como finalidade induzir maior performance, mas que, na prática, acabam por 

prejudicar a firma (ou principal).  

Estes sistemas de remuneração podem acabar por prejudicar a firma por serem motivadores 

muito fortes. Ao criar uma regra objetiva para o agente, este a internaliza de forma a maximizar 

sua utilidade, o que está correto do ponto de vista da teoria do consumidor. No entanto, existe 
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uma ampla gama de fatores com que o agente lida, que podem afetar o valor das empresas, e, 

dada a complexidade da maior parte das atividades, torna-se muito difícil criar sistemas de 

remuneração que levem em consideração todos estes fatores. Assim, os incentivos acabam por 

induzir o agente a tomar decisões que maximizem sua utilidade, ignorando por completo outros 

fatores. Estes fatores que estão sendo ignorados pelo agente podem causar grandes perdas para o 

principal. Em outros casos, algumas decisões que o principal gostaria que o agente tomasse 

entram em conflito com a regra de remuneração. Na prática, o que está por trás do insucesso ou 

da pouca utilização destes sistemas é justamente o Princípio da Recompensa Equânime. 

A seguir apresentam-se alguns exemplos de como estes sistemas, salvo algumas exceções ligadas 

a tarefas mais simples, podem acabar prejudicando o principal: 

 Chevalier & Ellison (1997) mostram que existe um conflito de agência entre  investidores 

(principal) e gestores de fundo mútuos de investimentos (agentes). Enquanto os 

investidores gostariam de obter a melhor relação risco retorno ajustado por parte dos 

gestores, estes querem maximizam seus lucros. O lucro do agente aumenta quanto mais 

recursos administra pois a regra de remuneração de um grande número de fundos é um 

percentual fixo em relação ao volume administrado. O estudo mostra que, como existe 

uma relação positiva entre performance e novos fluxos de recursos a serem 

administrados, dependendo da performance acumulada até determinada data, os gestores 

podem alterar a composição do portfolio, incorrendo em riscos não sistemáticos (acima 

do perfil de risco da classe do fundo), com objetivo de aumentar o fluxo de recursos 

futuros.  

 Anderson, Burkhauser & Raymond (1993) mostraram que o Job Training Partnership 

Act, ao remunerar os prestadores de serviço de treinamento por resultado acabou levando-

os a procurarem aqueles com maior propensão a já obter emprego, mesmo sem o 

treinamento. O governo federal dos Estados Unidos da América, em 1982, criou um 

programa, o Job Training Partnership Act, com objetivo de treinar aqueles com menores 

chances de obter um emprego (as razões identificadas pelo programa foram: muito tempo 

desempregado, baixa escolaridade e dependência de renda). Devido a particularidades de 

cada região, o governo criou conselhos regionais formados por empregadores da região 
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com objetivo de focar os treinamentos nas necessidades da população de cada região. 

Como estes conselhos eram punidos caso não atingissem determinadas metas e 

premiados (em dinheiro) por metas atingidas, os membros responsáveis pelos 

treinamentos acabaram por selecionar aqueles com maior propensão a obter um emprego, 

fato que contraria o objetivo inicial do governo (principal).  

Estes exemplos mostram claramente que o sistema objetivo de remuneração por performance 

possui falhas. Segundo Gibbons (1998), a idéia principal subjacente a tudo isso é que 

performance medida (objetiva) é diferente da contribuição total, o que motiva uma abordagem 

mais direta: pagar os agentes pela sua contribuição total, utilizando avaliações subjetivas no 

lugar de (somente) sistemas objetivos de performance.   

Sistema Subjetivo  

As avaliações de performance subjetivas têm um papel central na remuneração de muitos 

agentes. Segundo Gibbons (1998), mesmo traders de câmbio, onde as transações diárias são 

anotadas pelo seu valor de mercado, possuem sua remuneração de incentivo atrelada a avaliações 

de seus colegas e superiores.  

Ao contrário dos sistemas objetivos, a avaliação de performance subjetiva é baseada em 

contratos informais (ditos relacionais), que, por serem informais, não podem ser levados à 

justiça, ou seja, não são verificáveis. Desta forma, os mesmos somente são levados à frente pelas 

partes com base em cenários de continuidade, ou de jogos repetidos, onde existe a preocupação 

com reputação.  

Suponha que uma firma contrate um gerente e prometa pagar um salário fixo (f) mais um bônus 

baseado em alguns critérios qualitativos (alto desempenho). A lógica do contrato é que, caso o 

agente tenha alto desempenho, a probabilidade de sucesso do principal aumenta, fato que permite 
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que este pague o bônus13. O desempenho do agente é observável por ambos, principal e agente, 

mas não por um terceiro (o que faz com que não seja possível questioná-lo na justiça).  

Em um jogo de apenas uma rodada, a firma possui um forte incentivo a não honrar o contrato e 

obter um lucro maior (dado que o pagamento do bônus implicaria em um lucro menor). No 

entanto, em um jogo repetido, caso a firma ‘quebre’ o contrato, estará também comprometendo a 

sua capacidade de ter de seu funcionário (agente) maior performance em períodos futuros, dado 

que não será crível a promessa de pagamento do  bônus baseado em contratos informais. Neste 

caso, está implícita uma estratégia gatilho (trigger), onde, caso a firma e o agente cooperem 

(ambos continuem a honrar o contrato14), o contrato continuará para os anos seguintes. Em caso 

de quebra por parte da firma15 (não pagamento do bônus), o funcionário nunca mais se esforçará 

para ter alto desempenho, o que irá afetar o lucro futuro da firma16.   

Apesar dos contratos subjetivos resolverem o principal problema dos contratos objetivos 

(performance medida diferente de contribuição total), estes dão margem a um outro tipo de 

problema. A avaliação que o empregado faz de seu próprio desempenho e a avaliação que seus 

superiores ou colegas tem de seu trabalho pode ser, e em muitos casos é, diferente. Caso o agente 

acredite que tenha tido uma performance superior e, portanto, seja merecedor do bônus e, ao 

mesmo tempo, o chefe (que assume o papel de principal) acredite que sua performance tenha 

sido mediana, o primeiro entenderá que o contrato (informal) foi rompido e alegará isto para o 

mercado, comprometendo a capacidade da firma de realizar futuros contratos de trabalho.  

Além disso, segundo observado por Baker, Jensen & Murphy (1987), muitos chefes na prática 

não conseguem realizar uma avaliação imparcial sobre o desempenho de seu funcionário. Não 

raro, em função da potencial represália de colegas de trabalhos, os chefes superavaliam o 

                                                 
13 A restrição de participação do principal nos diz que o incremento no valor esperado do resultado deste 
deve mais que compensar o pagamento do bônus (caso contrário, o principal estaria em situação pior do 
que estava antes).  
14 Se o agente tiver alto desempenho a firma pagará um bônus. 
15 Não faz sentido o agente ‘quebrar’ o contrato, pois este possui uma decisão a ser feita, se esforçar ou 
não para ter alto desempenho. Caso o valor esperado do bônus não compense o custo do esforço, o 
agente simplesmente não se esforçará, o que resultará em não pagamento de bônus. No entanto, 
nenhum contrato foi quebrado.  
16 Do ponto de vista formal, é o valor da taxa de juros (r) que nos indicará se a firma irá pagar o bônus. 
Ou seja, se o valor presente dos lucros futuros for maior que o bônus a ser pago, a firma honrará o 
contrato, caso contrário, irá quebrá-lo.  
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desempenho dos funcionários, fato que quebra toda a lógica do sistema. Este fato foi observado 

em um estudo que mostra que em duas firmas analisadas, os chefes avaliaram cerca de 95% de 

seus funcionários como tendo um desempenho bom ou superior.  

Apesar destas desvantagens, a utilização combinada dos dois tipos de remuneração pode ser vista 

como uma solução interessante para induzir maior performance. Segundo Gibbons (1998), os 

contratos relacionais (informais) podem reduzir a discricionariedade dos incentivos criados pelos 

contratos formais, ao passo que o contato formal pode reduzir o tamanho do bônus atrelado ao 

contrato informal (relacional) que deveria ser utilizado caso a firma somente utilizasse contratos 

informais. Assim, a combinação de contratos formais e informais pode reduzir as distorções 

causadas pelos incentivos (contratos formais) e ao mesmo tempo reduzir a tentação da firma em 

“quebrar” o contrato (contratos relacionais).  

Sistema de Promoções (Skill Acquisition) 

Até o momento, tanto o sistema objetivo, quanto o subjetivo, trataram da questão de remunerar a 

maior performance realizada pelo agente através de esquemas de incentivos. No entanto, além da 

contribuição presente que um funcionário pode dar para os resultados da firma, também existe 

sua contribuição potencial. A questão passa a ser, então, desenvolver um sistema de remuneração 

que induza aquele que tem alto potencial de contribuição a investir em conhecimento 

específico17, podendo, assim, no futuro, contribuir para melhores resultados da firma.    

Neste caso, segundo Gibbons (1998), a utilização de contratos relacionais baseados em 

avaliações de performance subjetivas pode ser novamente atrativa, mas a mudança de 

performance realizada para potencial provavelmente torna ainda mais difícil encontrar uma 

avaliação subjetiva que ambos, firma e empregado, possam observar. Possivelmente a avaliação 

que o funcionário fará de sua potencial contribuição e a avaliação que a firma fará em relação à 

potencial contribuição daquele agente será muito diferente, levando o agente a acreditar que, se 

                                                 
17 O conhecimento específico pode ser entendido como melhor conhecimento dos procedimentos 
internos, clientes, mercado, concorrentes, produtos e processos tecnológicos, entre outros aspectos 
relativos àquela firma. Para a firma, é desejável que o agente invista tempo (sacrifício de tempo de lazer) 
em desenvolver um bom entendimento destes pontos, pois, assim, sua contribuição para o resultado da 
firma aumentará.  
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não receber um bônus (tal como mostrado nos contratos subjetivos), o contrato terá sido 

quebrado.  

Alguns modelos, como o de Prendergast (1993), mostram que o sistema de promoções pode 

resolver a questão levantada no inicio deste tópico. Antes de explicarmos o funcionamento do 

modelo de promoções, convém explicitar que, em um mundo onde seja possível realizar 

contratos perfeitos, firma e agente acordariam que, se a contribuição potencial do agente 

atingisse um determinado patamar α, atingido após investimento em conhecimento específico, a 

firma pagaria um salário alto para o agente, caso contrário, pagaria um salário baixo. Como um 

contrato com tal nível de subjetividade é impossível de ser feito, dado que α simplesmente não é 

passível de quantificação e avaliação subjetiva equivalente pelas partes, torna-se necessário, 

então, buscar outra solução.     

A idéia central dos sistemas de promoção é que os empregados, no decorrer de suas atividades, 

podem realizar um esforço (treinamento) para adquirir conhecimento específico da firma (em 

contraposição a conhecimento geral)18, o que aumenta sua produtividade futura. Como a 

produtividade do empregado é maior após este ‘treinamento’, a firma poderia recompensá-lo, 

incentivando-o a obter maior performance.  

O sistema de promoções (de avaliação subjetiva), onde um funcionário, ao realizar um esforço, é 

promovido a um novo cargo, pode criar os incentivos necessários para a realização de 

investimento em conhecimento específico, introduzindo assim um estimulo a maior performance 

na empresa. O modelo funciona de seguinte forma: 

i) O principal (empresa) oferta ao agente dois salários (alto e baixo), ligado a duas 

atividades (fácil e difícil). 

ii) O principal promove o agente que realizou o esforço para a atividade difícil.  

                                                 
18 Neste ponto, é importante notar que, apesar de mais conhecimento geral também ser desejável para a 
firma, este deve ser buscado pelo agente e não incentivado pelo principal, pois o conhecimento geral 
pode ser utilizado em qualquer firma, o que leva a firma a temer um comportamento oportunista do 
agente após a aquisição do conhecimento.  
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iii) O agente realiza o escorço se a diferença de salários for maior que o custo do 

investimento.  

 Em relação ao sistema descrito acima, deve-se notar que o principal somente irá ofertar um 

salário alto para o agente na função difícil se o aumento de produtividade na função compensar. 

Ou seja, o principal deve encontrar um par de salários cuja diferença seja grande o suficiente 

para estimular o agente a se esforçar e, ao mesmo tempo, não grande demais a ponto de não 

compensar o aumento de produtividade (para o principal).  

Em função da ampla utilização deste sistema na grande maioria das firmas, sejam elas privadas 

ou públicas, seria de se esperar que este sistema possuísse diversas vantagens. No entanto, 

muitas desvantagens já foram identificadas na utilização deste sistema de recompensa.  

Um primeiro ponto a ser observado é que, dado a própria estrutura do sistema, são necessárias 

várias funções a serem preenchidas (cargos objetos das promoções) para que os funcionários de 

uma firma se sintam efetivamente motivados a realizar um maior esforço. Isto é, caso a empresa 

já seja consolidada, de baixo crescimento, espera-se que a maior parte dos cargos já esteja 

preenchida. Assim, seria de se esperar que os sistemas de promoções fossem mais observados em 

empresas de rápido crescimento.  

O sistema de promoções também tem a desvantagem de poder desmotivar alguns funcionários 

para novos ciclos de promoção. Isto pode ocorrer, por exemplo, se um funcionário muito jovem 

da equipe for promovido para um cargo em detrimento a demais que já foram preteridos em 

processos anteriores. Como este funcionário possivelmente ficará muito tempo no cargo, os 

demais não vêem incentivo em obter maior performance. 

O maior problema do sistema de promoções, no entanto, é que não necessariamente o empregado 

que apresentou melhor performance em uma determinada função irá apresentar em outra 

(normalmente gerencial). Por exemplo, o melhor analista de investimento pode não ser o melhor 

gestor de carteira.  

A verificação da ampla utilização do sistema de promoções em firmas, apesar dos evidentes 

problemas relacionados, possivelmente está ligada ao Princípio da Recompensa Equânime. 
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Como cargos gerências possuem muitas tarefas sobre as quais o principal gostaria que o agente 

tomasse decisões em linha com as suas, montar uma regra de remuneração baseada em 

parâmetros torna-se virtualmente impossível. Assim, a existência de cargos diferentes e a 

dificuldade de se encontrar uma boa forma de se recompensar performance faz com que o 

sistema de promoções seja quase que uma conseqüência e não uma escolha das firmas.  
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Parte III: Contratos ofertados pelos entes públicos 

Agora que já apresentamos o arcabouço microeconômico básico de análise e o funcionamento 

dos principais sistemas de remuneração existentes, analisaremos, então, um importante contrato 

de trabalho ofertado pelos entes públicos. O contrato analisado será uma aplicação prática do 

modelo das promoções. Na maioria das empresas públicas e até mesmo de órgãos do governo, o 

principal (e algumas vezes o único) incentivo a buscar melhor performance é a possibilidade de 

promoção para novos cargos.  

Modelo das Promoções (Cargos Comissionados) nas empresas 
públicas 

Foi abordado anteriormente que, em certos casos, o modelo de promoções pode resolver o 

problema de incentivos em uma firma. De fato, muitas empresas públicas brasileiras de grande 

relevância utilizam modelos onde a promoção atua como motivador de maior performance. A 

seguir, desenvolve-se um modelo no qual pretendemos capturar os principais resultados, do 

ponto de vista do comportamento dos agentes (funcionários), dos sistemas ofertados por estas 

organizações (principal).  

Tratando-se de empresas públicas ou controladas pelo governo, também analisaremos neste 

modelo o componente político (caracterizado no modelo como Atividade de Influência) no 

comportamento esperado dos agentes.  

O modelo pode ser estruturado da seguinte forma: 

Uma empresa pública estabelece a seguinte regra de remuneração: 

w = f + βψ(τ)  

Onde: 

w = salário (remuneração total) 
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f = parcela fixa da remuneração; 

β = remuneração por função (promoção, cargo comissionado); 

ψ = parâmetro que captura o desempenho do agente.  

O parâmetro ψ é formado da seguinte forma: ψ = Φ I + Ω P 

 Onde: 

   Φ = representa o peso que o principal atribui para I; 

  I = Atividade Influência ou Lobby; 

 Ω = representa o peso que o principal atribui a P; e 

 P = Atividade Produtiva exercida pelo agente.  

O parâmetro ψ segue a seguinte função: i) tem valor igual a zero se Φ I + Ω P < τ (uma 

constante, nível mínimo19); e ii) é igual a 1 se Φ I + Ω P >= τ. Caso o agente realize um esforço e 

atinja o nível mínimo (τ), então ψ assume valor igual a um e o agente é promovido para um 

cargo comissionado. Caso não atinja, ψ assume valor zero, indicando que o agente não foi 

promovido.  

A lógica do modelo é a seguinte: o principal (empresa pública, governo) estabelece uma regra de 

remuneração onde o agente receberá uma remuneração fixa e a possibilidade de ser nomeado 

para um cargo comissionado (promoção). Apesar da remuneração fixa também evoluir ao longo 

do tempo, por promoções chamadas horizontais, a comissão por cargo comissionado representa 

um ganho muito superior de salário, o que o torna um motivador muito mais eficaz. 

Adicionalmente, em muitas empresas públicas existem regras de promoções horizontais por 

tempo de serviço, o que as torna ainda menos atrativas do ponto de vista de motivador para 

performance. 
                                                 
19 Apesar de não definido formalmente pelo principal, o parametro τ é percebido pelos agentes.  
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Em algumas empresas públicas também existe um componente da renda dos agentes que advém 

da participação nos resultados (lucros) da firma. Em uma primeira análise parece que estas 

participações contribuem para alinhar o interesses do principal com os do agente (caso o 

interesse do principal seja maximizar lucro) pois tornam a renda do agente sensível ao resultado 

do principal, o que incentiva maior esforço (performance).  

No entanto, nas empresas públicas analisadas, a participação nos resultados independe do esforço 

individual realizado; isto é, se a empresa deu lucro e/ou atingiu determinados parâmetros de 

desempenho, a participação é paga a todos os funcionários, de forma equânime20. Dado o 

tamanho de algumas organizações públicas no Brasil (Petrobras, Eletrobras, BNDES, BB, etc), 

pode-se supor que a performance de um agente tem pouca influência no resultado geral de uma 

destas firmas. Esta situação permite o chamado comportamento oportunista ou efeito carona 

(free rider).  

Como o agente percebe que sua performance tem pouca influência no resultado da firma e que 

irá receber a mesma participação que os demais caso o resultado seja atingido, o mesmo pode 

não realizar nenhum esforço, na expectativa de que um resultado satisfatório seja atingido pela 

firma, através do esforço realizado pelos demais agentes. Dado que todos os agentes observam a 

mesma regra de remuneração, conclui-se que a participação nos resultados segundo estas regras é 

instrumento com baixo efeito motivador de maior performence. Por este motivo, a participação 

nos resultados não foi incluída no modelo acima21.  

Os cargos comissionados são ofertados para aqueles que atingirem um determinado padrão ψ de 

desempenho. Este padrão pode ser atingido através de atividade de influência (I), Esforço 

                                                 
20 As participações são pagas através de algum multiplicador do salário, ou seja, caso o resultado tenha 
sido atingido, todos os funcionários irão receber um determinado número de salários como participação 
nos resultados. Em alguns casos, pode existir um limitador, como por exemplo, um determinado número 
de salários limitado a um teto de x R$. Apesar do valor não ser o mesmo por funcionário (pois depende 
do salário de cada um), o pagamento não está ligado a nenhum indicador de performance individual.  
21 Na prática, a participação nos resultados funciona como um adicional de renda para os funcionários, 
tendo como vantagem para o principal não ser um custo fixo. Adicionalmente, a legislação trabalhista 
estabelece os seguintes encargos sobre o salário nominal de um funcionário: i) FGTS 8,0%; ii) Férias 
8,3% (ou 1/12); iii) Abono de férias: 2,7% (ou 1/3 das férias); iv) Indenização (a ser paga no caso de 
dispensa do funcionário sem justa causa): 100% de um salário nominal, 40% + 10% do saldo do FGTS; 
v) Para o INSS: 20%; Entidades (SESC, SENAC, Sebrae etc): 5,8%; e vi) Seguro de Acidentes de 
Trabalho: de 1% a 3%. Fonte: www.sebraesp.com.br . Assim, pagar parte da remuneração do agente 
como participação nos resultados também pode ser entendido como uma economia de custos.  
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Produtivo (P) ou de uma combinação de ambos. A atividade de influência (ou lobby) caracteriza-

se pela criação, por parte do agente, de uma rede de relacionamento, estabelecendo, por exemplo 

contatos políticos, ou ainda autopromovendo-se,  com objetivo de obter o cargo comissionado.  

Apesar de algumas atividades de influência poderem agregar valor22, faz-se aqui referência à 

obtenção de cargos comissionados por meio de favorecimentos. Assumimos então a hipótese de 

que esta atividade é não agregadora de valor para o principal, em função de consumir tempo do 

agente e não resultar em nada produtivo para a firma, a não ser a autopromoção do próprio 

agente.  

A regra de promoção estabelecida nestes contratos é subjetiva e estabelecida através de um 

contrato informal, i.e., por diversos motivos, um determinado número de vagas para cargos 

comissionados são abertas23 e todos na organização podem ser promovidos pela administração 

para aquela função. Não existe um processo formalmente estabelecido entre as partes mas, está 

implícito que aqueles que, seja por lobby ou esforço produtivo, atingirem um determinado 

padrão serão promovidos para a vaga.  

Este mesmo contrato é revisto de tempos em tempos, quando há mudança de governo ou de 

comando na organização pública, o que significa dizer que, ainda que os pesos atribuídos a cada 

atividade (Φ, Ω) mudem, a regra geral de remuneração total24 permanece inalterada. Isto é, uma 

determinada administração pode ter uma indicação mais técnica (valorizando Ω) ou mais política 

(Φ), o que faz com que os parâmetros para se atingir a promoção mudem, sem afetar a  

remuneração total potencial do agente. 

                                                 
22 Para uma firma, ter um funcionário com uma boa rede de relacionamento pode ser desejável, 
sobretudo se estes relacionamentos ajudarem o agente a obter oportunidades de negócios para a firma. 
No entanto, no modelo, estamos considerando Atividade de Influência o esforço para obter vantagens 
pessoais através de troca de favores e amizade.  
23 Os motivos podem ser os mais diversos possíveis, como por exemplo a aposentadoria de um 
funcionário que ocupava um cargo comissionado, a sua saída para a iniciativa privada ou até mesmo a 
criação de uma nova área/departamento com a necessidade de cargos comissionados. 
24 Não se está argumentando por que motivos um determinado governo altera os pesos de cada critério, 
mas apenas se reconhecendo que isso é uma prática relativamente comum e observável nestas 
organizações.   
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Para realizar tanto o esforço produtivo, quanto o de influência, o agente incorre em um custo, 

representado por uma função c(e). Vejamos então como é o comportamento do agente diante 

deste tipo de contrato ofertado pelo principal. O agente possui a seguinte função utilidade: 

u = w – c(e) 

 Onde: 

w = remuneração total 

c(e) = custo do esforço. 

O custo do esforço do agente assume a seguinte função: c(e) = ½ I2 + ½ P2. Convém observar 

que a precisão desta função custo não é crucial para o resultado do modelo. O importante desta 

função é que a mesma capture que, para o agente, realizar esforço dos dois tipos é custoso (δc/δI 

> 0 e δc/δP >0) e que este custo aumenta cada vez mais (δ2c/δI2 > 0 e δ2c/δP2 >0). A função em 

questão foi escolhida em função da simplicidade que a mesma trará na resolução matemática do 

modelo.Tal como previsto na teoria do comportamento do consumidor, o agente irá maximizar 

sua função utilidade em função dos parâmetros que controla (I e P). O problema do agente é: 

Max w – c(e) 
I,P  

ou ainda, 

Max f + β(Φ Ι + Ω P) - ½ I2 + ½ P2 

I,P 

 

Resolvendo-se o problema do agente, obtém-se as seguintes respostas ótimas: I*=βΦ e P*=βΩ. O 

resultado encontrado é simples de ser interpretado. Dado os parâmetros que o principal escolhe, 

o agente alocará, por exemplo, mais tempo para I ou P quanto maior for a remuneração por 
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função (β) e quanto maior for o reconhecimento (ou peso) que o principal atribui para cada tipo 

de esforço realizado (Φ ou Ω ).  

Dado o comportamento esperado do agente (I*e P*), o principal escolhe os peso dos parâmetros 

Φ e Ω. Adota-se a hipótese de que o principal tem uma função utilidade, π(P,I)25, que varia de 

acordo com os tipos de esforço realizado pelo agente (I,P) e deve ser maximizada para os 

parâmetros Φ e Ω. O problema do principal, então é: 

Max π(P,I) – w 
Φ, Ω 

Ou ainda:  

Max π(P,I) – f – β(ΦI + ΩP) 
Φ, Ω 

Substituindo as funções melhor resposta do agente no problema do principal e resolvendo o 

problema de maximização, obtemos Φ∗=π’(I)/2β e Ω∗=π

                                                

’(P)/2β. Ou seja, quanto maior for o 

lucro incremental do principal em função de um determinado tipo de esforço realizado pelo 

agente, maior o incentivo que o principal dará para aquele parâmetro (valorização daquelas horas 

trabalhadas). Como β representa a comissão paga pelo cargo, um aumento da comissão diminui a 

função lucro do principal. Assim, a resposta mostra um trade-off para o principal: quanto maior 

for a comissão (β), maior o incentivo para o agente e menor o lucro do principal. Assim, a 

valorização que o principal atribui para as horas trabalhadas (Φ e Ω) deve diminuir com β, de 

forma a tornar a promoção mais difícil para o agente. Significa dizer  que quanto maior for o 

incremento de renda provocado pela comissão para o agente, maior deve ser o esforço realizado 

sob a forma de horas/dia trabalhada de forma a mais que compensar o aumento de custo que o 

principal está incorrendo.  

 
25 Ao contrário do que foi realizado na função custo, neste ponto não detalhada  a função utilidade do 
principal. Como o mais relevante para a interpretação do resultado gerado pelo modelo é o sinal das 
derivadas parciais da função utilidade para cada tipo de esforço, para fins de simplificação optou-se por 
manter a função utilidade genérica.  

29 



O resultado gerado por este modelo, que deve ser analisado com maior detalhe, no entanto, é o 

sinal de  π’(I) e π’(P). Ou seja, o que acontece com a função utilidade do principal quando o 

agente realiza um esforço adicional?  

Para o esforço produtivo, parece ser uma hipótese razoável supor que π’(P) > 0. Assim, como foi 

argumentado em relação à participação nos resultados, pode-se afirmar que o esforço adicional 

de um agente tem pequena influência no resultado geral da firma. Esta questão, no entanto, tem 

um componente diferente da anterior. Naquela situação, o esforço realizado (ou não) pelo agente 

não tem influência na obtenção do bônus; i.e. independe do fato do agente ter se esforçado. Caso 

a firma atinja determinados parâmetros, o agente receberá um bônus equivalente aos demais. 

Neste caso, se o agente realizar o esforço, apenas ele recebe o prêmio. Ao colocar todos os 

agentes disputando cargos comissionados, o principal consegue com que todos se esforcem, 

tornado este sistema um motivador mais eficaz e alinhando o interesse do principal com o do 

agente (isto é atenuando o problema de agência).  

A grande questão passa a ser o sinal de π’(I). Se a hipótese considerada no início do modelo for 

efetivamente verdadeira, ou seja, o esforço do tipo I não agrega valor para o principal, temos 

π’(I) igual a zero. Neste caso, observando a função lucro da firma e o custo incorrido pelo 

principal ao pagar a comissão, não faz sentido atribuir nenhum peso para o parâmetro Φ26.  

Se, por outro lado, além de não agregar valor, I destruir valor, π’(I)<027, o resultado do modelo é 

ainda mais forte. Neste caso, observando os resultados apresentados, verifica-se que o principal 

deveria penalizar o agente (tornar a promoção mais difícil) caso o mesmo tente obtê-la através da 

atividade de influência.  

Como a hipótese de I não agregar valor nos parece correta, o esperado seria observar apenas 

critérios técnicos (ou via esforço produtivo) nas indicações de cargos comissionados nas 

empresas públicas. Confrontando o resultado do modelo com a realidade observada nas 

organizações públicas no Brasil, verifica-se que o modelo não explica completamente algumas 

                                                 
26 Se o lucro do principal é maximizado com Φ∗=π’(I)/2β  e π’(I)=0, então Φ∗ é igual a zero.  
27 As promoções definidas por esforço de influência estão levando agentes incompetentes a cargos 
comissionados.  
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das situações verificadas, pois há fortes sinais de que critérios políticos (influência) norteiam 

algumas decisões quanto a nomeações para cargos comissionados (a promoção, no modelo). 

Conforme comentaram Fontes Filho & Picolin (2005) “Assim como o majoritário em uma 

empresa privada procura assegurar sua influência na empresa, seja diretamente ou via conselho, 

problema semelhante pode ocorrer na empresa estatal, mas de natureza política. É notória a 

indicação de membros executivos diretamente pela liderança do Poder Executivo, suprimindo 

portanto um papel fundamental dos conselhos e um instrumento para que ele exerça seu papel de 

supervisão do desempenho da empresa”. Como entender então esta situação que o modelo não 

explica?  

Anteriormente nesta dissertação argumentamos que independente dos motivos, alguns governos 

adotavam critérios mais políticos ou técnicos para a nomeação de cargos (promoções). Como 

visto, se a hipótese de π’(I) igual ou menor que zero for verdadeira, não faz sentido do ponto de 

vista da maximização da utilidade da firma promover agentes com base em critérios de 

influência (políticos). 

Em um recente estudo da OCDE (2006) sobre o estado da Governança Corporativa de Empresas 

Públicas nos países membros foi observado que: “Fundamentalmente, dificuldades de 

governança derivam do fato de que em empresas públicas não existe um dono claramente 

definido, mas diversos donos competindo com objetivos amplamente diferentes. Quem são os 

principais dos agentes-gerentes das empresas públicas e que objetivos eles buscam? Se é um 

Ministério, o equivalente e, algumas vezes, o acionista de facto, o principal é então um agente 

político e, como observado abaixo, muitas vezes muitos ministérios estão envolvidos. 

Considerando ministérios como principais concentra poder em suas mãos. Em alguns casos, o 

parlamento  pode ser considerado o principal, mas atuando através de um ministério ou 

ministérios. Mas esta situação proporciona riscos de captura por grupos de interesse e objetivos 

conflitantes. Finalmente, vendo a corporação como principal e definindo o papel dos gerentes e 

ministérios com objetivo que atuem no melhor interesse da corporação traz questões a respeito 

da clara definição do objetivo da corporação. Assim, no caso de empresas públicas, existe uma 

complexa cadeia de agência com múltiplos e algumas vezes remotos principais que envolvem 

ministérios, parlamento, grupos de interesse e a corporação propriamente. Estruturar esta 
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complexa cadeia de responsabilidades com objetivo que os gerentes de empresas públicas tomem 

decisões eficientes é um desafio real”. 

A situação observada no estudo da OCDE encaixa perfeitamente na situação que o modelo não 

consegue prever. Claramente, segundo a visão OCDE, não é razoável supor que a empresa 

pública possui um principal bem definido com um objetivo bem definido. Ao contrário, o 

controle através de ministérios ou parlamento traz para estas empresas o componente político e 

múltiplos interesses conflitantes. Isto é, apesar da hipótese de que o esforço do tipo (I) não 

agrega valor para o principal “último” da empresa pública, a sociedade, continuar a nos parecer 

correta, o mesmo não se pode dizer para os diversos “principais” identificados pela OCDE. Ou 

seja, para muitos “principais”, esforço do tipo (I) agrega valor sim e, por este motivo, alguns 

cargos são alocados com base em critérios de influência.     

Empresas públicas e privadas, devido a suas características, possuem diferenças que podem 

explicar a dificuldade de se ter um claro objetivo nas empresas públicas. Nas empresas privadas, 

os controladores se beneficiam diretamente das decisões tomadas por meio do exercício do 

direito de voto de suas ações através de alterações em sua renda. Nas empresas públicas, por 

outro lado, como observaram Brumby, Hyndman & Shepherd (1997), os ministérios acionistas 

não sofrem nenhuma alteração de renda pessoal como conseqüência de como os recursos são 

utilizados mas, provavelmente, irão sofrer os custos e benefícios políticos das decisões sobre 

como recursos são alocados.    

Neste sentido, a teoria de equilíbrio político desenvolvida por Gary Becker28 pode então nos 

ajudar a entender como são tomadas as decisões em um ambiente corporativo onde existe 

influência política. Segundo sua teoria, políticos transmitem a pressão exercida por grupos 

organizados e ativos da sociedade. Suponha então que existam dois grupos (1 e 2), que exercem 

pressão sobre os políticos de forma a aumentar seus respectivos bem estar através de 

transferência de renda29. A transferência de renda para o grupo 1, por exemplo, será maior, então, 

quão maior for a pressão (p1) exercida sobre os políticos e menor for a pressão exercida pelo 

                                                 
28 A Theory of Competition among pressure groups for political influence, Gary S. Becker. The Quartely 
Journal of Economics (1983).  
29 Observe que esta transferência pode se dar de diversar formas, como por exemplo, impostos e taxas 
menores para grupos especiais, políticas regulatórios favoráves etc.  
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grupo 2 (p2). A pressão exercida por determinado grupo é definida pelo seu tamanho e pelos 

recursos utilizados.  

Uma importante propriedade do modelo desenvolvido por Becker é que o que importa é a 

pressão relativa exercida. Ou seja, quanto maior for a pressão exercida por um determinado 

grupo, maior será a pressão exercida pelo outro também. Por outro lado, se um grupo fizer pouca 

pressão, a pressão necessária para obter a mesma transferência de renda é menor.  

Como num jogo de Nash, cada grupo irá escolher o tamanho de pressão que irá exercer com 

objetivo de maximizar a transferência de renda dada a pressão exercida pelo outro grupo. Como 

muita pressão implica em maior pressão por parte do outro grupo também e a mesma consome 

recursos, um dado grupo não desejará aplicar pressão demais. Por outro lado, quanto menor a 

pressão, maior a influência do outro grupo.    

Um equilíbrio (político) de Nash, então, é definido como um par de pressão (p1 e p2) sobre o qual 

os dois grupos não tem incentivos em mudar sua decisão. Mais formalmente, (p1
* e p2

*) é um 

Equilíbrio Político se, dado a pressão p2
* que o grupo 2 exerce, p1

* é  resposta ótima do grupo 1 e 

vice-versa.  

Do ponto de vista econômico, dois resultados importantes merecem ser destacados neste modelo. 

O primeiro é que o mesmo é Pareto ineficiente. Como o que importa é pressão relativa, 

diminuindo-se a pressão que ambos os grupos exercem (a pressão depende de recursos), obter-

se-ia a mesma transferência de renda. O segundo é que o que importa é o free-riding relativo. 

Isto é, dado este problema existe, em maior ou menor grau absoluto, em grupos que 

compartilham o mesmo interesse (no caso a transferência de renda), o que importante é se o 

problema de free riding é maior em um grupo ou outro. De acordo com a teoria, este problema 

tende a ser maior em grupos maiores.    

Aplicando este conceito para o modelo desenvolvido, temos então que o que define o critério 

político ou técnico nas promoções é a pressão relativa dos grupos de interesse da sociedade. De 

uma forma simplificada, podemos pensar a sociedade em dois grupos. O primeiro seria um grupo 

menor e mais organizado, que obteria muitos ganhos realizando pressão sob determinadas 
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decisões (neste caso as estatais). O segundo seria o restante da sociedade, que é afetada por esta 

decisão, mas de forma pulverizada. Como o que importa é o free riding relativo, a pressão de 1 

deve ser muito maior e o mesmo deve obter as transferências de renda às custas do restante da 

sociedade para questões que não afetem de forma significativa a sociedade (neste caso o critério 

político estaria prevalecendo pois a função utilidade do principal diminui). Para questões que 

afetem de forma muito significativa toda a sociedade, parece claro que o tamanho relativo deste 

grupo irá prevalecer e, portanto, a necessidade de maximizar a função utilidade nas empresas 

públicas irá prevalecer (neste caso, o critério técnico).  
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Conclusões 

Nesta dissertação mostramos que nas empresas públicas, assim como nas privadas, existe um 

problema de agência resultante da separação da gestão do controle. Enquanto os agentes desejam 

maximizar suas próprias funções utilidade, os principais desejam maximizar lucro, bem estar 

social ou algum parâmetro em sua função utilidade. Ocorre que o a função utilidade do principal 

aumenta quando o agente realiza maior esforço (aumenta a probabilidade de sucesso), o que por 

sua vez diminui a utilidade agente. Uma das soluções possíveis para se resolver este conflito é a 

utilização de contratos de incentivos e, no caso das empresas públicas brasileiras, o modelo das 

promoções é muito utilizado.  

Na primeira e segunda parte deste trabalho apresentamos os quatro princípios básicos que devem 

ser observados ao ser desenvolver contratos de remuneração incentivada e analisamos os 

principais sistemas de remuneração incentiva existentes, bem como suas vantagens e 

desvantagens. Os sistemas objetivos têm como principal desvantagem o fato de ser praticamente 

impossível encontrar um parâmetro que represente tudo que aumenta a função utilidade do 

principal. Assim, aplicando-se o princípio da recompensa equânime tem-se que duas situações ao 

se aplicar este tipo de contrato: i) foram mal empregados, resultando em alguns casos em perdas 

para o principal; ou ii) foram utilizados para tarefas simples e operacionais.    

Os sistemas subjetivos surgem então como uma alternativa para substituir uma avaliação objetiva 

(contrato formal). Neste caso um funcionário (chefe) assume o papel de principal e avalia o 

desempenho do agente (subordinado). Devido a fatores como a dificuldade do chefe realizar uma 

avaliação imparcial de seus subordinados, este sistema acaba sendo mal utilizado.   

O modelo de promoções, uma aplicação específica de um sistema subjetivo, é amplamente 

utilizado em empresas públicas e privadas e, por este motivo, seria esperado que o mesmo 

apresentasse uma serie de vantagens. No entanto, sua aplicação parece estar mais ligada à 

aplicação do princípio de recompensa equânime do que as suas virtudes. Como visto, este 

modelo deveria ser utilizado preferencialmente nas empresas de rápido crescimento pois as 

mesmas possuem mais cargos a serrem criados. Além disso, as promoções funcionam como 
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torneios e nem sempre o agente que melhor desempenho em uma função irá performar melhor na 

outra (onde será promovido).  

 Dada a ampla utilização do modelo de promoções nas empresas públicas, dedicamos especial 

atenção na análise deste contrato, contemplando, inclusive, a influência política nestes. 

Desenvolvemos, então, um modelo principal-agente, onde o último pode ser promovido a um 

cargo comissionado caso realize um esforço produtivo, de influência ou uma combinação de 

ambos.   

Mostramos então que, se a hipótese que a utilidade do principal não aumenta com um aumento 

do esforço de influência por parte do agente, não faz sentido, da parte do principal, dar algum 

peso para critérios políticos ou de influência ao escolher o agente a ser promovido. Dada a 

influência política existente em algumas estatais, fica claro, então, que o principal não está 

maximizando alguma função utilidade do tipo bem estar social.  

Nas empresas públicas o principal não maximiza sua função utilidade, pois o problema de 

agência é mais complexo que o existente nas privadas. Conforme observado pelo estudo da 

OCDE (2006), nas empresas públicas existe uma complexa rede de principais com múltiplos 

objetivos, cada qual buscando maximizar suas próprias funções utilidade; i.e. não existe um 

único principal com um objetivo (acionistas querendo maximizar valor), mas múltiplos grupos 

de interesse atuando.  

Através de um modelo de equilíbrio de Nash (político), mostramos como se dá a influência 

política (captura) nestas empresas. Como existe esta influência, o efeito do contrato de incentivo 

(promoções) é reduzido e o alinhamento de interesses que ocorreria em outras situações não é 

atingido.   

Como as empresas públicas existem em diversas economias e em muitas destas possuem um 

peso relevante na atividade econômica, como é o caso brasileiro, convém, do ponto de vista da 

sociedade, que sejam desenvolvidos instrumentos mais eficazes de se resolver o problema de 

agência nas empresas públicas, contribuindo assim para uma maior performance dessas 

empresas.  
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Um destes instrumentos pode ser a aplicação de melhores práticas de governança corporativa. 

Segundo Shleifer & Vishny (1996), “governança corporativa é uma conseqüência direta de um 

problema de agência, algumas vezes referida como a separação entre controle e gestão”. 

Observa-se, portanto, que a questão dos incentivos nas empresas públicas na realidade está 

inserida num contexto maior de Governança Corporativa nas empresas públicas. Dado o conflito 

entre principal e agente, resultante da separação de controle e gestão, os contratos de incentivos 

surgem como um dos mecanismos para se atenuar o problema. Shleifer & Vishny (1996) 

identificaram também a concentração de controle acionário e um arcabouço legal/institucional 

como outras medidas que podem ser utilizadas para resolver a questão (conflito).  

O componente político nas empresas públicas é uma preocupação existente em muitas economias 

do mundo. Em particular, a OCDE vem analisando e divulgando uma série de estudos30 acerca 

do atual estágio da governança corporativa e recomendando boas práticas. Uma das 

preocupações nestes trabalhos é minimizar a influência política nestas empresas. Assim, avaliar o 

atual estágio da Governança Corporativa nas empresas públicas brasileiras e verificar quais 

práticas podem ser aplicadas pode ser um dos caminhos para resolver o problema de agência e o 

problema de influência política.   

Dado que o principal contrato de incentivo existente nas empresas públicas brasileiras, o contrato 

das promoções, está distorcido pelo efeito político e que simplesmente pagar salários fixos 

implica um incentivo para baixa performance, tem-se então duas claras linhas de ação não 

excludentes tratar o problema: i) remover ou minimizar o componente político nestes contratos; 

ii) prover outros incentivos (contratos), substitutos ou complementares ao existente. 

No que tange aos incentivos, segundo observou Jensen (1994), “administradores em qualquer 

organização, até naquelas onde não há pagamento por performance, enfrentam incentivos – 

incluindo incentivos para fazer coisas boas ou ruins. Repetindo, a questão para qualquer 

organização não é se a mesma irá utilizar incentivos para motivar seus funcionários, incentivos 

existem sempre. A questão é simplesmente quais ações queremos encorajar e quais queremos 

desencorajar.” Como visto na primeira parte desta dissertação, pagar um salário fixo implica 

                                                 
30 Como por exemplo: OCDE Guidelines on Corporate Governance of State-owned Enterprises (2005) 
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obter menor esforço possível por parte do agente, o que pode ser entendido com um incentivo 

para baixa performance (ou esforço).  

Sem ter a pretensão de resolver a questão de incentivos nas empresas públicas, sugerimos que 

novos contratos de incentivo sejam estudados para estas empresas. Neste sentido, observar as 

práticas utilizadas em empresas privadas em mercados competitivos parece ser uma boa 

alternativa, dado que estas, pela força da concorrência e dos incentivos para maximização de 

retornos, provavelmente caminharam no sentido de aperfeiçoar estes contratos de performance. 

Deve-se observar, no entanto, que empresas privadas e públicas possuem características distintas 

e nem todas as praticas utilizadas pelas primeiras podem ser perfeitamente transferidas para as 

segundas. 
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