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Contratos Incompletos

Contratos de trabalho;
Informação assimétrica;
Informação não verificável;
Contratos “at will” e estabilidade.



  

Carrots & Sticks

Motivação & Monitoramento;
Motivação com Equidade ou 

Desigualdade?
A teoria econômica fornece duas 

respostas distintas para esse problema.



  

Teoria dos Torneios

Salário e produtividade marginal do 
trabalho (w = PMgL).

Salários distribuídos em forma de 
pirâmides para trabalhadores 
“homogêneos”.

Maximização de Lucros: Torneios = 
PMgL.

A eficiência depende da distribuição de 
Hawks & Doves. 



  

Fairness

Desigualdade salarial intra-firma poderia 
culminar em comportamentos não 
cooperativos e de sabotagem entre 
colegas – prejudicando assim o 
desempenho da firma; 



  

Fatos Estilizados

As empresas que tratam trabalhadores 
diferentes de forma diferente tendem a obter 
melhor desempenho econômico; 

Há limites para tal política, pois tal 
procedimento tende a acirrar a concorrência 
entre os trabalhadores – que pode culminar 
em comportamentos não cooperativos e de 
sabotagem entre colegas – prejudicando 
assim o desempenho da firma 

Esta política de remuneração encontra 
melhores resultados quando aplicada a 
trabalhadores “blue collars”. 



  

Objetivo

Testar a relação entre a desigualdade 
salarial intra-firma e o desempenho das 
empresas brasileiras.

Testes para setores industrial e de 
serviços.



  

Medidas de Desigualdade

Desvio padrão dos salários da empresa j 
no período t;

Coeficiente de Variação dos salários da 
empresa j no período t;

Razão Max-Min dos salários da 
empresa j no período t;

Sigma (Erros Padrão da Regressão de 
Salários para a firma j no período t);



  

Medidas de Desempenho

Lucros por trabalhador;
Valor adicionado por trabalhador;



  

Pesquisa Empírica

[1] RAIS.

[2] PIA.

[3] PAS.

Anos: 1998-2002.

Número de Firmas: 7689 - 4990 (ind), e 2699 (serv).

Número de trabalhadores: 1.200.000 trabalhadores / 
ano. 



  

Estatísticas Descritivas

269949907689Obs

0.260.280.27Fem (dummy) 

34.6732.8233.47Idade (anos)

7.467.427.43Escolaridade (anos)

39.0948.9145.46Tenure (meses)

0.130.140.14Sigma

9,01818,83915,391Valor adic. Pw (R$)

701 915840 Lucros pw (R$)

5.465.035.18Ln Emprego

Serviços 2002Industria 2002Todas Firmas 2002Variables



  

Método de Estimação com Sigma

Primeiro passo: regressão de salários 
para cada firma/ano (worker level);

Segundo passo: computar sigma (erros 
padrão da regressão de salários) para 
cada firma/ano;

Terceiro passo: regressão de 
performance (firm level). 



  

Resultados



  

Considerações Finais

Os resultados corroboram a teoria de 
torneios.

Os resultados (valor dos coeficientes) 
são mais fortes para a indústria do que 
para o setor de serviços (more doves 
than hawks).


