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Mini Biografia 
•  Nascimento: 29 de dezembro de 1910, Willesden, 

subúrbio de Londres 
•  Bachelor of Commerce na London of School of 

Economics em 1932. 
•  University of Liverpool (2 anos) 
•  London School of Economics (16 anos) 
•  University of Buffalo (7 anos) 
•  University of Virginia (6 anos) 
•  University of Chicago 
•  Prêmio Nobel em 1991 
•  Morte em 2 de setembro de 2013. 



Principais Trabalhos 

•  The Nature of the Firm (Economica, 1937) 
•  The Problem of Social Cost (Journal of 

Law and Economics, 1960) 

– The Marginal Cost Controversy (Economica, 
1946) 

– The Lighthouse in Economics (The Journal of 
Law and Economics, 1974) 



Principais Contribuições Atribuídas 

•  A justificativa da firma na margem 
•  A ideia de Custos de Transação 
• O Teorema de Coase: na ausência de 

custos de transação, a negociação entre 
as partes leva a uma alocação eficiente de 
recu rsos , i ndependen temente da 
distr ibuição in ic ia l de dire i tos de 
propriedade. 



Economia como a Ciência da 
Escolha 

 Lionel Robbins: “A Economia é a ciência 
que estuda o comportamento humano como 
uma relação entre fins e meios escassos que 
têm usos alternativos”. 

 Gary Becker: “O que distingue a Economia 
como uma disciplina das outras disciplinas 
nas Ciências Sociais não é seu conteúdo 
mas sua abordagem”. 

 Milton Friedman e a capacidade de 
previsão vs realismo? 



Adam Smith – A riqueza das 
Nações 

 A d a m S m i t h d e a c o r d o c o m 
Coase:“Regulação governamental ou 
planejamento central não são necessários 
para fazer o sistema economico funcionar 
de maneira ordenada. A economia poderia 
ser coordenada por um sistema de preços 
(a ‘mão invisível’)”. NOBEL LECTURE 



Ainda em Questões Metodológicas 

•  Coordenação por 
sistema de preços: 
– O mercado resolve 
– Fora da firma 

•  Coordenação por 
gerenciamento: 
– A ideia de 

planejamento 
– Dentro da firma 

Se as premissas não são explícitas, como 
escolher entre premissas alternativas? 

Os dois sistemas coexistem, mas a teoria não 
soube explicar quando se escolhe um ou o 

outro 



The Nature of the Firm 
•  Explicação na Margem 
•  Qual o motivo da existência da firma? 
•  Há custos para se usar o sistema de preços! 
•  Firma reduz custos – haveria um tamanho ótimo? 
•  “A questão é, vale a pena na margem levar uma 

transação extra para debaixo da autoridade 
organizadora? Na margem, o custo de se 
organizar dentro da firma será igual ao custo de 
se organizar em outra firma ou aos custos 
envolvidos em deixar a transação ser ‘organizada’ 
pelo mecanismo de preços” The Nature of the 
Firm 



The Problem of Social Cost 
•  A Abordagem de Pigou: Solução pública via tributação ou 

proibição 
•  Não existem direitos inquestionáveis – e o meu direito afeta o 

seu direito. 
•  Teorema de Coase – “Se os direitos de realizar certas ações 

podem ser comprados e vendidos, eles tenderão a ser 
adquiridos por aqueles para quem eles são mais valiosos seja 
para produção ou uso. Neste processo, direitos serão 
adquiridos, subdivididos e combinados permitindo que as 
ações que proporcionam maior valor de mercado sejam 
realizadas. O exercício de direitos adquiridos por uma pessoa 
inevitavelmente nega oportunidades de produção e uso por 
outros, para quem o preço de adquirir os direitos seria muito 
alto.” The Firm, The Market and The Law 



Teorema de Coase 

• De George Stigler? 
•  Ênfase na situação em que não há custos 

de transação. 
• Mas e quando eles existem? 
•  “Blackboard economists” – “o que se 

estuda é um sistema que existe nas 
mentes de economistas, mas não no 
Planeta Terra” 



Instituições 

•  Eficiência depende de como instituições são 
organizadas.  

•  Sem uma análise de instituições e as causas 
dos custos de transação, a teoria seria 
incompleta. 

•  Nas palavras do próprio Stigler: “O mundo de 
custos de transação zero seria tão estranho 
quando o mundo da física sem atrito. 
Monopólios seriam compensados para atuar 
como competidores e empresas de seguro 
não existiriam”.  



Nova Economia das Instituições 

• Custos de Transação 
• Direitos de Propriedade 
•  Leis e Governança 
• Normas  
•  Ellinor Ostrom, Douglas North e Oliver 

Williamson 


