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Resumo 
Investiga-se, com um modelo principal-agente, como a confiabilidade de um sistema de 
rastreabilidade afeta a segurança do alimento. A confiabilidade de um sistema de 
rastreabilidade capaz de preservar a identidade dos fornecedores de matéria-prima 
atreladas ao alimento e pagamentos contingentes constituem mecanismos de incentivos. 
Mostra-se que adotar rastreabilidade é condição necessária mas não suficiente para a 
maior segurança do alimento. Argumenta-se que a regulação via imposição de níveis 
mínimos de confiabilidade  para os sistemas de rastreabilidade pode ser inócua. Já a 
elevação do valor das penalidades aplicadas em casos de crises de segurança do 
alimento promoveriam alimentos mais seguros.  
Palavras-chave: Segurança do alimento, informação assimétrica, rastreabilidade.  
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This article investigates how the reliability of a traceability system can affect food 
safety using a principal-agent framework. Incentive mechanisms comprise the reliability 
of a traceability system capable of preserving the identities of raw material suppliers 
attached to food and contingent payments. Results show that the implementation of 
traceability systems is necessary but not sufficient condition for safer food. Moreover, 
imposing minimal levels of traceability reliability on food processors might be 
innocuous in terms of inducing safer food. Yet, an increased fine levied for food safety 
failures induces safer food. 
Key Words: Food safety, assymetric information, traceability. 

 
 
1. Introdução 

Muitos são os exemplos de episódios de crises de segurança dos alimento 
causados por enfermidades transmitidas por alimentos. No Brasil entre os anos de 1997 
e 1999, foram noticiados diversos casos de botulismo1 devido ao consumo de conservas 
de palmitos. Nos EUA em 2002, foi amplamente noticiada a detecção e o recall de 
hambúrgueres contaminados com E. coli2 e o recall de produtos com carne de frango e 
de peru contaminadas com Listeria monocytogene3. Em 2003, foram oficialmente 
confirmados no Canadá e EUA os primeiros casos de animais detectados com o mau da 
vaca louca ou BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy). Outros casos recentes 
envolvem ainda a contaminação da carne de frango, leite e derivados com dioxina4 na 
Europa, casos de uso ilegal, ou em doses excessivas, de hormônios de crescimento e 
antibióticos na produção de aves, bovinos e suínos.  

Esses vários episódios de crises de segurança do alimento têm feito com que os 
consumidores passassem a dar maior importância à segurança do alimento em suas 
decisões de consumo. No intuito de atuar sobre a percepção de risco do consumidor, o 
setor de alimentos vem buscando formas para aprimorar os seus sistemas de controle de 
qualidade. Por exemplo, empresas têm implementado voluntariamente sistemas de 
rastreabilidade no setor de alimentos dos EUA (Golan et alii 2004).  

Além do objetivo de aumentar a segurança e qualidade dos alimentos, segundo 
Golan et alii (2004) as empresas têm adotado voluntariamente sistemas de 

                                                
2 O botulismo é uma intoxicação grave causada por toxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum que causa paralisia 

flácida e outros sintomas neurológicos (visão dupla, boca seca, dificuldade para engolir, dificuldade para falar, fraqueza muscular 

progressiva, podendo chegar a paralisia respiratória e consequente morte). 

2 Infecções causadas pela bacteria E. coli O157:H7 podem levar à Síndrome Hemolítica Urêmica (SHU), caracterizada por 

destruição das células vermelhas do sangue e falência renal que podem ser acompanhadas de deterioração neurológica e insuficiência 

renal crônica. 

3 Infecções causads pela bactéria Listeria monocytogene causam a listeriose que se atinge o sistema nervoso pode levar a sintomas 

como dor de cabeça, torcicolo, confusão mental, perda de equilíbrio e convulsões. Infecções durante a gravidez podem causar 

aborto, parto prematuro e infecções no recém-nascido. Adultos com o sistema imunológico em perfeito funcionamento podem 

apresentar gastroenterite febril aguda. 

4 Entre os males causados pela dioxina no homem está o extermínio das defesas orgânicas (comparado à AIDS), o surgimento de 

vários tipos de cânceres e a teratogenia, isto é, a geração de crianças deformadas. 
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rastreabilidade objetivando: (i) Diferenciar os seus produtos com atributos do tipo 
credence5; e (ii) Aprimorar o gerenciamento das cadeias de suprimento. Dado a 
importância que os consumidores vêm dando à segurança do alimento com as recentes 
crises, o presente artigo estuda a adoção voluntária de rastreabilidade focando em sua 
função de aumentar a segurança e qualidade do alimento.  

Cadeias produtivas são constituídas em geral por segmentos de produção 
independentes, o que faz com que esforços realizados por empresas upstream6 no 
controle de qualidade e segurança do alimento não sejam diretamente observados pelas 
empresas downstream7. Uma solução potencial para essa problema de assimetria de 
informações seria que as empresas downstream passassem a monitorar as empresas 
upstream. Contudo, o monitoramento é, em geral, tecnicamente inviável ou 
proibitivamente caro para ser efetivamente implementado. Para agravar o problema, o 
resultado dos esforços realizados em estágios upstream de produção são, com 
freqüência, observáveis em estágios downstream da cadeia produtiva somente quando a 
identidade do fornecedor já foi perdida. Dessa forma, o anonimato é mais um fator a 
impossibilitar a aplicação de incentivos baseados em punições e recompensas.  

Alguns problemas de segurança do alimento gerados primariamente pelo 
cuidado com que as empresas upstream colocam na produção decorrem da presença de 
resíduos químicos em alimentos (e.g. resíduos de dioxina, antibióticos, hormônios e 
pesticidas em geral) e da presença de resíduos físicos em alimentos (e.g. pedaços de 
agulhas deixados no corpo de animais). Também pode ocorrer a contaminação biológica 
de seres humanos devido a problemas gerados unicamente em nível de fazenda. Por 
exemplo, sabe-se que o mau da vaca louca origina-se exclusivamente ao nível de 
fazenda, pois é o fornecimento de rações compostas por carne, sangue e vísceras de  
animais infectados que compõem o principal vetor de transmissão de BSE para novos 
animais (Nardone 2003). O fato é que esses animais poderiam entrar na cadeia alimentar 
humana contaminando os consumidores. 

De modo a reduzir o problema do anonimato, inerente as cadeias produtivas de 
alimentos, esforços têm sido realizados no sentido de se implementar protocolos de 
produção formalizados em cláusulas contratuais e se utilizar tecnologia da informação 
no gerenciamento da cadeia de suprimentos. Em última instância, tais esforços visam 
aumentar as chances de que as identidades de produtos e fornecedores sejam 
preservadas ao longo da cadeia produtiva e caracterizam o que se entende por 
rastreabilidade. Nesse contexto, a habilidade de rastrear produtos facilita a detecção dos 
responsáveis por casos de crises na segurança do alimento (Hobbs 2004). Como 
sugerido por essa mesma autora, essa função de um sistema de rastreabilidade é 
denominada função responsabilidade ou liability function.  

Para entender como a função responsabilidade pode atuar na segurança do 
alimento é necessário salientar as principais diferenças entre sistemas de rastreabilidade 

                                                
5 Atributos do tipo credence são aqueles que não podem ser determinados pelo consumidor mesmo após o consumo do bem. 

6 Empresas de cima, à montante, ou para trás. 

7 Empresas de baixo, para frente, ou à jusante. 
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e técnicas como a Redução de Patógenos8 (RP)  e a Análise de Riscos e Pontos Críticos 
de Controle9 (HACCP, sigla em inglês).  

Ao contrário da RP e HACCP, sistemas de rastreabilidade não objetivam a 
interferência direta sobre procedimentos e processos de modo a aumentar a qualidade ou 
segurança do alimento. Mesmo quando modificações na linha de produção são 
necessárias, por exemplo para se limitar a mistura de matérias-primas (Antle 2001, p. 
1103), não terá sido implementar essas modificações a motivação primária para a 
adoção do sistema de rastreabilidade. De fato, o objetivo de um sistema de 
rastreabilidade é acumular informações sobre os atributos de um produto, incluindo-se 
aqui qualidade, segurança e origem, a medida que o mesmo se movimenta ao longo da 
cadeia produtiva (Starbird e Amanor-Boadu 2006). Ainda, segundo a International 
Organization for Standardization – ISO (2000) um sistema de rastreabilidade cria a 
habilidade para se recuperar a história e aplicação ou localização de um artigo ou uma 
atividade ou um processo por meio de uma identificação registrada. Assim, não se 
espera que o simples armazenamento de informações leve, por si só, à maior segurança 
do alimento. Para aumentar a segurança e qualidade do alimento, tais informações 
precisam ser utilizadas na prevenção da entrada de alimentos sem qualidade ou 
segurança na cadeia produtiva, ou, quando os mesmos, por erro, já entraram na cadeia 
produtiva, tais informações devem ser utilizadas na retirada do produto com problemas, 
por exemplo via recall. Além disso, as informações armazenadas por um sistema de 
rastreabilidade podem ser utilizadas na determinação de responsabilidades em um 
evento de crise de segurança do alimento, assegurando-se a devida aplicação da lei 
(Hobbs 2004). Nesse sentido, a maior parte dos oponentes à imposição de sistemas de 
rastreabilidade compulsórios (por exemplo, um sistema nacional de rastreabilidade 
obrigatório) mencionam com preocupação o aumento de suas responsabilidades e das 
chances de serem implicados em uma eventual crise de segurança do alimento (Souza-
Monteiro e Caswell 2004; Golan et alii 2004).  

O presente artigo estuda sistemas de rastreabilidade sob a ótica de que os 
mesmos atuam sob a redução do anonimato em cadeias produtivas de alimentos. Dessa 
forma, analisa-se os sistemas de rastreabilidade como uma peça a constituir mecanismos 
de incentivo a serem desenhados e ofertados por uma empresa downstream às empresas 
upstream. Tais mecanismos de incentivos ou contratos deverão ser capazes de premiar e 
punir os fornecedores de matéria-prima (empresas downstream) com base na segurança 
ou não do alimento. Assim sendo, apesar de a adoção de sistemas de rastreabilidade não 
implicar em interferências diretas sobre procedimentos e processos na produção, pode 
indiretamente levar a ganhos em segurança do alimento. 

O presente artigo é composto por essa introdução e mais quatro partes. Na 
primeira parte apresenta-se uma breve revisão sobre a literatura sobre informação 
assimétrica e segurança e qualidade de alimentos. Na segunda parte, define-se um 
sistema de rastreabilidade de alimentos e se explicita como o mesmo participaria em 

                                                
8 Exemplos de  procedimento para redução de patógenos seriam a pasteurização, lavagem, irradiação e intervenções químicas em alimentos. 

9 Notermans et alii (1994, p. 204) definem HACCP como um conjunto de procedimentos sistemáticos de controle de perigos potenciais em alimentos, 

caracterizado pela identificação dos problemas que poderiam ocorrer antes mesmo que ocorram e pelo estabelecimento de medidas de controle em estágios de 

produção identificados como críticos. 
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mecanismos de incentivos. Com base nisso, mostra-se que um determinado nível de 
esforço para a segurança do alimento a ser exercido pelos produtores de matéria-prima 
pode ser igualmente induzido utilizando-se uma combinação entre confiabilidade do 
sistema de rastreabilidade e intensidade do incentivo de pagamentos. Nesse ponto, 
investiga-se se o nível de confiabilidade de um sistema de rastreabilidade é um sinal 
inequívoco de que o produto adquirido é efetivamente seguro. Na terceira parte, mostra-
se que a regulação via imposição de um dado sistema de rastreabilidade pode não ser 
efetiva em induzir aumentos na segurança do alimento, gerando apenas custos 
adicionais desnecessário para o setor regulado. Por outro lado, é discutida a 
possibilidade de se induzir maior esforço em segurança do alimento via a imposição de 
penas mais pesadas, o que aumenta os custos privados advindos de crises de segurança 
do alimento. Na quarta e última parte, faz-se um sumário dos principais resultados. 

2. Revisão de Literatura 

Trabalhos recentes que relacionam segurança e qualidade dos alimentos com 
informação assimétrica têm abordado a questão sob dois enfoques distintos: (1) com 
enfoque sobre como selecionar tipos de produtores de matéria-prima caracterizados pelo 
nível de investimento que realizam em segurança e qualidade do alimento (enfoque de 
seleção adversa) e (2) com enfoque sobre como se induzir o nível de esforço desejado 
sobre fornecedores de matéria-prima agrícola (enfoque de perigo moral). Alguns 
exemplos de trabalhos dentro dessas dois grupos de trabalhos são brevemente 
mencionados a seguir. 

Hennessy (1996), Chalfant et alii (1999) e Bogetoft e Olesen (2003) são 
exemplos de trabalhos com enfoque de seleção adversa. Hennessy (1996) e Chalfant et 
alii (1999) demonstram que mecanismos de incentivo baseados nos resultados de testes 
e sistemas de classificação da matéria-prima que apresentam erros de medição fazem 
com que os incentivos criados sejam insuficientes para induzir produtores agrícolas a 
realizarem o nível first-best de investimento em qualidade e segurança do alimento. Já 
Bogetoft e Olson (2003) demonstram que esse resultado subótimo só ocorre se a 
comercialização da matéria-prima ocorre após a classificação ou teste da mesma.  

Dubois e Vukina (2004), Starbird (2005) e King et alii (2007) são trabalhos 
representativos do grupo que analisa qualidade e segurança do alimento com enfoque de 
perigo moral. Em todos esses trabalhos, modelos do tipo principal-agente são 
empregados para se avaliar os impactos em se utilizar mecanismos alternativos de 
incentivo na indução de certos níveis de esforços dos produtores agrícolas. King et alii 
(2007) adicionalmente mostram a importância da reputação no desenho de mecanismos 
de incentivos em setores de alimentos. Para tanto, utilizam um modelo principal-agente 
dinâmico.  

Uma característica comum aos trabalhos previamente mencionados é que 
quando é observado um sinal correlacionado com o tipo do agente ou com o esforço 
realizado por ele, o principal ainda conhece a identidade do agente. Certamente, esse é a 
situação quando a matéria-prima é classificada e/ou testada imediatamente após a sua 
entrega à empresa processadora. Contudo, uma vez inicializado o processamento da 
matéria-prima em alimento, características não observáveis na entrega podem vir a 
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aparecer. Nesse momento, é muito provável que a identidade do fornecedor da matéria-
prima tenha sido perdida. O presente trabalho aborda esse tipo de situação em um 
contexto em que um sistema de rastreabilidade mantém, com certo grau de 
confiabilidade, a identidade dos fornecedores durante e após o processamento da 
matéria-prima em alimento. 

3. O Modelo 

Seja a segurança do produto final (alimento) representada por uma variável 
aleatória binária, ω. Com probabilidade F, ocorre o estado da natureza em que o 
produto final é seguro para o consumo humano, ou seja, a matéria-prima fornecida pela 
empresa agrícola não faz com que o produto final seja impróprio ao consumo. Com 
probalidade (1-F), ocorre o estado da natureza em que o produto final é impróprio para 
o consumo humano devido a problemas com a matéria-prima utilizada. A probabilidade 
F depende do esforço a≥0 da empresa agrícola, F=F(a), tal que: 

Pressuposto 1 '( ) 0,  "( ) 0F a F a> < , onde F(a) é um função cumulativa de 
probabilidade.  

O pressuposto 1 garante que a probabilidade de que o alimento é seguro seja 
crescente no esforço do agente, contudo a taxas decrescentes (vide Tirole 1988, p.54). 

Golan et alii (2004) sugerem a caracterização de sistemas de rastreabilidade de 
alimentos em termos de sua largura10, profundidade11 e precisão12. Sendo assim, 
considera-se que a única informação mantida pelo sistema de rastreabilidade em análise 
seja a identidade dos fornecedores de matéria-prima ou agentes, o que caracteriza a 
largura do sistema. Tal informação  deve permanecer atrelada ao produto da recepção da 
matéria-prima até a venda do produto ao consumidor final, o que dá a profundidade do 
sistema de rastreabilidade. Finalmente, a precisão do sistema de rastreabilidade é 100% 
sempre que o sistema funciona propriamente e zero caso contrário. 

Como ocorre com qualquer sistema de informação, espera-se que um sistema de 
rastreabilidade falhe com certa freqüência. Por exemplo, falhas de software e hardware, 
interferência eletromagnética nos leitores óticos e falhas humanas, entre outros fatores, 
podem resultar em falhas no sistema de rastreabilidade.  

Seja a precisão do sistema de rastreabilidade representada por uma variável 
aleatória binária, φ. Com probabilidade s, ocorre o estado da natureza em que o sistema 
de rastreabilidade preserva a identidade dos fornecedores de matéria-prima atreladas ao 
produto da recepção da matéria-prima à venda do produto final. Com probabilidade (1-
s), ocorre o estado da natureza em que o sistema de rastreabilidade falha. Admite-se, por 
questões de simplificação do modelo, que não existe a possibilidade da identidade do 
fornecedor errado ficar atrelada ao produto. Assim sendo, ignora-se a possibilidade de 

                                                
10 A largura do sistema de rastreabilidade corresponde à quantidade de informações armazenadas pelo 
mesmo (Golan et alii 2004). 
11 A profundidade do sistema de rastreabilidade representa o quanto para trás e para frente na cadeia 
produtiva o sistema está presente, ou seja diz respeito ao alcance do sistema (Golan et alii 2004). 
12 A precisão do sistema de rastreabilidade representa a capacidade do sistema em apontar a fonte de um 
problema (Golan et alii  2004). 
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um agente ser identificado quando não for aquele verdadeiramente responsável pelo 
fornecimento da matéria-prima. 

Admite-se que o processador de alimento (principal) adquire matéria-prima de 
várias empresas agrícolas homogêneas para realizar um projeto de uma única vez no 
tempo. Se o principal adquirisse matéria-prima de um único agente a identidade do 
mesmo seria com certeza preservada o que eliminaria a necessidade de se implementar 
um sistema de rastreabilidade como o conceitualmente estudado no presente trabalho.  

Sabe-se que problemas de falta de segurança do alimento podem ocorrer por 
contaminações biológicas, químicas e físicas. Na presente análise, considera-se que o 
nível de esforço do principal não interfere na segurança do alimento, o que elimina a 
possibilidade de perigo moral duplo entre o agente e o principal. 

O timing do jogo é o seguinte: o principal oferece aos agentes um contrato 
caracterizado pela confiabilidade do sistema de rastreabilidade e pagamentos 
condicionados aos estados da natureza observados. Na seqüência, cada agente executa o 
nível de esforço escolhido pelo principal, como uma melhor resposta ao contrato, e 
entrega a matéria-prima produzida ao processador de alimentos. Finalmente, os estados 
da natureza são observado por todos e os pagamentos contingentes são efetuados (vide 
Figura 1). 

Figura 1 - Timing do jogo principal-agente com rastreabilidade 

 

 Sabe-se que, se o sistema de rastreabilidade falha, implica dizer que a 
identidade do fornecedor é perdida. Em tal contingência, a possibilidade de punição ou 
gratificação do agente com base na segurança ou não do alimento deixa de existir. 
Considere I0 o pagamento efetuado pelo principal se o sistema de rastreabilidade falha, 
independentemente se o alimento é observado como sendo seguro ou não (contingência 
0). Já se o sistema de rastreabilidade funciona, I1 será o pagamento se o alimento final é 
observado como seguro (contingência 1) e I2, o pagamento se um problema de falta de 
segurança do alimento é observado (contingência 2). Sumariando, o principal efetuará o 
pagamento de Im unidades monetárias por lote de matéria-prima entregue por um agente 
condicionado à contingência m∈M, onde M ={0, 1, 2}. Por conveniência, a Tabela 1 
sintetiza as probabilidade e pagamentos do jogo entre o principal e o agente. 
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Tabela 1 - Sumário dos Eventos, Probabilidades e Pagamentos Contigentes do Jogo 

Evento 

Com 
Informação 
Simétrica 

Com Informação Assimétrica e Uso de um Sistema de 
Rastreabilidade 

Rastreabilidade Funciona Rastreabilidade Falha 

Probalidade Probabilidade Pagamento Probabilidade Pagamento 
Matéria-prima 
não causa 
problema de 
segurança do 
alimento 

F(a) sF(a) 
 
I1 
 

(1-s)F(a) I0 

Pelo menos um 
lote de alimento 
é observado 
como sendo 
impróprio para 
o consumo 
humano 

(1-F(a)) s(1-F(a)) 
 
I2 
 

(1-s)(1-F(a)) I0 

 

3.1. O Problema do Agente  

Seguindo Holmstrom (1979), Tirole (1988), Goodhue (2000) e Starbird (2005), 
as preferências da empresa agrícola (agente) são representadas por uma função utilidade 
aditiva separável na renda, I, e no esforço, a, tal que U: ℜ2→ ℜ é dada por:   
U(I, a)=u(I)-c(a)                                        (1) 
onde U(.) é uma função utilidade von Neumann-Morgenstern, u(.) é uma função 
utilidade Bernoulli (vide Mas-Collel et alii 1996, p. 184) e c(.) é uma função custo do 
esforço.   

Pressuposto 2 '(.) 0,  "(.) 0u u> ≤  para todo I e '(.) 0,  c"(.) 0c > > para todo a≥0. 
Dadas as características do jogo entre o principal e o agente com rastreabilidade 

e tomando-se por base a equação (1), a utilidade esperada de um agente em função do 
contrato (s, I0, I1, I 2) e do seu nível de esforço, a, constitui a função objetivo do 
problema: 

0
max

a≥
 (1-s)u(I0)+sF(a)u(I1)+s[1-F(a)]u(I2)-c(a)                                (2) 

O programa (2) formaliza a idéia de que o agente deseja maximizar a sua 
utilidade esperada escolhendo o nível de esforço a realizar, tomando como dado o 
contrato (s, I0, I1, I2). A condição de primeira-ordem para uma solução interior para o 
problema do agente é: 

1 2'( )[ ( ) ( )] '( ) 0sF a u I u I c a− − =                          (3) 

onde 
( )

'( )
dF a

F a
da

=  e 
( )

'( )
dc a

c a
da

= . 

De (3) é possível observar que quando a confiabilidade do sistema de 
rastreabilidade for zero (s=0), a melhor resposta do agente, a*, seria executar o esforço 
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tal que c′(a*) =0.  Ou seja, se um sistema de rastreabilidade não é utilizado a melhor 
resposta de cada agente será executar o nível de esforço menor de modo a incorrer no 
menor custo possível. Obviamente, admite-se que o menor nível de esforço viável (a) 
não implica em F(a)=0. Se assim fosse,  sempre que a fosse executado tal informação 
passaria ao domínio público o que permitiria ao principal punir o agente pois saberia 
com certeza que o agente teria sido completamente negligente.  

A condição de segunda-ordem, suficiente para um máximo interior para (2) é :  

1 2"( )[ ( ) ( )] "( ) 0sF a u I u I c a− − <                 (4) 

onde 
2

2

( )
"( )

d F a
F a

da
=  e 

2

2

( )
"( )

d c a
c a

da
=  

Como as condições de monotonicidade da razão de verossimilhança são 
satisfeitas, será verdade que o principal pagará mais por contingência preferíveis para 
ele, o que implica dizer que [u(I1)-u(I2)]>0 (vide Apêndice A, equação 2A). Assim se 
um sistema de rastreabilidade está sendo utilizado, ou seja se s∈(0,1], as partes dos 
pressupostos 1 e 2 no que dizem respeito a F″(a)<0 e c″(a)>0 garantem que a condição 
(4) é atendida.  

Rearranjando (3) implica que : 

1 2'( )[ ( ) ( )] '( )sF a u I u I c a− =                        (5) 
O lado esquerdo de (5) corresponde a utilidade marginal do esforço do agente. 

Esse benefício adicional para o agente decorre da redução da probabilidade de crises de 
segurança do alimento quando maior esforço é realizado, dado o nível de confiabilidade, 
s, do sistema de rastreabilidade. Assim sendo, o agente aumenta-se a chance de que 
receberá I1 e, ao mesmo tempo, diminui-se a chance de que receberá I2. Já o lado direito 
de (5) representa o custo marginal de maior esforço. Dessa maneira, o nível ótimo de 
esforço do agente, a*, ocorre quando o benefício marginal e o custo marginal do esforço 
se igualam.  
3.2. Rastreabilidade, Contratos e Segurança do Alimento 

No sentido se verificar os efeitos de variações nos elementos que compõem um 
contrato sobre a melhor resposta do agente, faz-se a seguir uma análise de sensibilidade 
ou de estática comparativa da função melhor resposta do agente. Para tanto, seja o nível 
ótimo de esforço do agente dado pela função a*=a*(s, I0, I1, I2).  

Para se investigar sobre como a confiabilidade de um sistema de rastreabilidade 
influencia a melhor resposta de um agente, diferencia-se (3) com respeito a s, obtendo-
se:  

1 2

1 2

'( )[ ( ) ( )]*

"( )[ ( ) ( )] "( )

F a u I u Ia

s sF a u I u I c a

− −∂ =
∂ − −

                         (6) 

Sabe-se pela condição de segunda-ordem (4) que o denominador de (6) é 
estritamente negativo. O pressuposto 1, garante que a produtividade marginal do 
esforço, F′(a), seja estritamente positiva e que o principal pagará mais por contingência 
preferíveis para ele, o que implica dizer que [u(I1)-u(I2)]>0.  

Resultado 1 
*

0,
a

s

∂ >
∂

 quanto mais confiável for o sistema de rastreabilidade, 

ceteris paribus, maior será o esforço do agente. 
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Para se averiguar o feito sobre a melhor resposta de um agente se o principal 
aumentar o pagamento associado a contingência 1 (sem crise de segurança do alimento 
e com o rastreabilidade funcionando), diferencia-se (3) com respeito a I1, o que resulta 
em:  

1 1 2

* '( ) '(.)

"( )[ ( ) ( )] "( )

a sF a u

I sF a u I u I c a

∂ −=
∂ − −

               (7) 

Adicionalmente à argumentação utilizada para se chegar a conclusão de que 
*(.)

0
a

s

∂ >
∂

, sabe-se que '(.) 0u >  pelo pressuposto 2, o que implica que: 

Resultado 2 
1

*
0,

a

I

∂ >
∂

 quanto maior o pagamento I1, ceteris paribus, maior será 

o esforço do agente. 
Para se investigar sobre o efeito de maiores pagamentos na contingência 2 (com 

crise de segurança do alimento e com rastreabilidade funcionando), diferencia-se (3) 
com respeito a I2, o que resulta em:  

2 1 2

* '( ) '(.)

"( )[ ( ) ( )] "( )

a sF a u

I sF a u I u I d a

∂ =
∂ − −

                  (8) 

Resultado 3 
2

*(.)
0,

a

I

∂ <
∂

 quanto maior o pagamento I2, ceteris paribus, menor 

será o esforço do agente. 
O papel desempenhado pelo pagamento contingente I0 é o de fazer com que o 

agente participe do contrato. Assim I0 deve garantir que a restrição de participação do 
agente seja satisfeita, ou seja, (1-s)u(I0)+sF(a*)u(I1)+s(1-F(a*))u(I2)-d(a*)>U , onde U 
representa a utilidade de reserva do agente, aquela que seria obtida em uma outra 
alternativa disponível ao agente, por exemplo a de entregar a matéria-prima para um 
processador de alimentos que não utilize rastreabilidade.  

Baseado nos resultados 1, 2 e 3 chega-se as conclusões apresentadas a seguir.  
Como não há incentivo para que os agentes realizem esforço nos casos em que 

s=0 e/ou 1 2[ ( ) ( )] 0u I u I− = , então pagamentos contingentes e confiabilidade do sistema 

de rastreabilidade não são substitutos perfeitos. Dessa forma, para que um dado nível de 
esforço seja induzido nos agentes é condição necessária que s>0 e 1 2[ ( ) ( )] 0u I u I− > . 

Ou seja, se uma empresa processadora preza pela segurança do alimento, a mesma 
utiliza um sistema de rastreabilidade juntamente com um sistema de pagamentos 
contingentes. 

Sempre que 1 2[ ( ) ( )]u I u I− >0 e s>0, um aumento em I1 pode substituir uma 
redução em I2. Da mesma forma que um aumento em I1 pode substituir um aumento na 
confiabilidade do sistema de rastreabilidade, s. Dessa forma, uma elevada 
confiabilidade do sistema de rastreabilidade não é um sinal inequívoco de maior 
segurança do alimento uma vez que um mesmo nível de esforço pode ser induzido tanto 
com 1 2[ ( ) ( )]u I u I−  elevado e s baixo, quanto com 1 2[ ( ) ( )]u I u I− baixo e s elevado. Em 

última instância, o nível de esforço a ser induzido é uma variável de decisão do 
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principal. Dessa forma, serão as características do problema de otimização do principal 
que determinarão o nível ótimo de esforço a ser induzido. Ou seja, a adoção de um 
sistema de rastreabilidade e um sistema de pagamentos contingentes constitui-se em 
uma condição necessária mas não suficiente para a maior segurança do alimento. 

3.2.1 UM EXERCÍCIO NUMÉRICO 

Para uma ilustração da função melhor resposta do agente dada pela equação (3), 
seja a função de utilidade Bernoulli do agente do tipo coeficiente de aversão relativa ao 
risco constante e igual a zero, ou seja ( ) ln( )m mu I I= . Seja a função custo do esforço do 

agente dada por c(a)=0,5a2 para a≥0 e a função cumulativa de probabilidade igual a 
F(a)=0,5a1/2 com a∈[0,4]. Assim, o esforço ótimo do agente será igual a 

2
1 2* [ ln( / ) / 2]a s I I= o que se coaduna aos resultados 1, 2 e 3. O caso em que I1=15, 

I2=0,1, s=0,8 é retratado na Figura 2.  

Figura 2 -  Ilustração da Função Utilidade Marginal e Função Custo Marginal do 

Esforço do Agente para quando I1=15, I2=0,1, s=0,8, u(I)=ln(I), F(a)=0,5a1/2 e 

c(a)=0,5a2 
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Com o aumento em I1, ou uma redução em I2, tem-se que 1 2[ ( ) ( )]u I u I−  

aumenta, o que implica em um deslocamento para a direita da curva da utilidade 
marginal do esforço do agente o que resulta em um maior nível de esforço a ser 
realizado pelo agente. O mesmo efeito ocorre se o nível de s é aumentado. 

3.3. O Problema do Principal 

Assume-se que é possível obter um lote de alimentos com base em um lote de 
matéria-prima de modo que a receita com a venda de um lote de alimentos é dada por 
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seu preço. Assim sendo, o problema de maximização do lucro corrente de um 
processador de alimento que é tomador de preços pode ser convenientemente 
simplificado para se minimizar os custos incorridos com a compra de matéria-prima, 
utilização do sistema de rastreabilidade e prejuízos com uma crise de falta de segurança 
do alimento. Nesse intuito, como o principal não consegue observar o nível de esforço 
dos agentes, estabelece um mecanismo de incentivos dado pela quadrupla (s, I0, I1, I 2), 
de modo a induzir o agente a executar o nível de esforço desejado como formalizado 
pelo programa (9). 

0 1 2, [0,1], , ,
min

a s I I I∈
(1-s)I0+sF(a)I1+s(1-F(a))I2+(1-F(a))re+g(s)              (9a) 

tal que: 
(1-s)u(I0)+sF(a)u(I1)+s(1-F(a))u(I2)-c(a) ≥ U             (9b) 

1 2'( )[ ( ) ( )] '( ) 0sF a u I u I c a− − =  (Equação (3))              (9c) 
onde re é o custo de uma crise de segurança do alimento que inclui custos diretos com 
gastos com a justiça, pagamento de indenizações, recall do produto e penalidades 
aplicada por agências reguladoras; g(.) denota o custo da rastreabilidade em função da 
confiabilidade do sistema; U é a utilidade de reserva do agente. 

A função objetivo do principal (9a) é caracteriza por uma soma em que o 
primeiro termo é a parcela do custo esperado do principal devido a possibilidade de o 
sistema de rastreabilidade falhar, o segundo termo é a parcela do custo esperado quando 
o sistema funciona e o alimento é seguro, o terceiro termo é a parcela devido a 
possibilidade de o sistema funcionar e o alimento ser  inseguro, o quarto termo é a 
parcela do custo esperado devido ao prejuízo com a possibilidade de crises na segurança 
do alimento, por fim, o quinto termo representa o custo de se utilizar um sistema de 
rastreabilidade caracterizado por sua confiabilidade, s. A restrição de participação (9b) 
garante que o contrato desenhado pelo principal seja aceito pelos agentes. A restrição de 
compatibilidade de incentivos (9c) que é dada pela função melhor resposta do agente, 
garante que será do melhor interesse do agente realizar o nível de esforço escolhido pelo 
principal. 

Pressuposto 3 g′(.)>0 e g″(.)>0, ou seja g(.) é uma função estritamente 
crescente, continuamente diferenciável e convexa em todo o seu domínio dado por 
s∈[0,1].  

Para simplificar o problema, considera-se o caso particular em que o agente é, 
como o principal, neutro ao risco. Sendo assim, considera-se o caso em que a função de 
utilidade Bernouli é especificada como u(Im)= Im.  

Nesse caso particular, verifica-se que o melhor seria utilizar um sistema de 
rastreabilidade com confiabilidade muito próxima de zero (vide argumentação no 
Apêndice A). Ainda segundo os resultados obtidos e apresentados no Apêndice A: (i) o 
nível de esforço a ser induzido iguala-se ao nível de esforço que seria contratado se a 
informação fosse simétrica; (ii) o nível de confiabilidade do sistema de rastreabilidade e 
os pagamentos contingentes não têm efeito sobre o nível de esforço a ser induzido (vide 
discussão sobre a condição 6A no Apêndice A); (iii) esse caso particular mostra que 
regulações do setor de alimentos calcadas em imposições de um tipo de rastreabilidade 
(vide nível mínimo de confiabilidade do sistema) podem ser inócuas em termos de 
indução de maiores esforços e consequentemente de aumento da segurança do alimento; 
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(iv) esse caso indica que o aumento das penas a serem pagas por empresas 
processadoras de alimentos em caso de crise de segurança do alimento levariam a 
aumentos no nível de esforço induzido e consequentemente aumentariam a segurança 
do alimento. 

O caso geral em que os agentes podem ser avessos ao risco está fora do escopo 
do presente artigo. 

4.  O MODELO QUANDO A INFORMAÇÃO É SIMÉTRICA  
No cenário em que a informação é simétrica, ou cenário first-best, o esforço 

realizado pelos agentes é observado sem custos pelo principal. Dessa forma, a 
necessidade de se preservar a identidade dos agentes deixa de existir e o contrato pode 
ser feito em cima do esforço observado. Assim sendo, o problema do principal é 
formalizado pelo programa (10). 

,
min

a I
I+(1-F(a))re                                 (10a) 

Sujeito a:  
u(I)-c(a) ≥  U              (10b) 

A restrição de participação (10b) deve estar ativa em uma solução ótima pois o 
principal não estará minimizando custos, dado um certo nível de esforço do agente, se a 
remuneração do agente for maior do que o necessário para cobrir os custos do esforço 
somados à utilidade de reserva. Como conseqüência, dado o nível de esforço first-best 
(aFB), a remuneração do agente (IFB) é calculada como: 
IFB=v(U +c(aFB))               (11) 
onde v(.) é a função inversa de u(.). 

Substituindo-se (11) em (10a) e resolvendo o problema para aFB, resulta na 
condição de primeira ordem:  

( ( ))
'( ) '( ) 0

( ( ))
FB

FB e FB
FB

v U c a
c a r F a

U c a

∂ + − =
∂ +

             (12) 

Note-se que no caso particular em que o agente é neutro ao risco, tem-se que 
( ( ))

1
( ( ))

FB

FB

v U c a

U c a

∂ + =
∂ +

. Dessa forma, a condição de primeira-ordem (12)  fica igual a 

equação (6A) o que torna o nível de esforço induzido quando a informação é simétrica e 
assimétrica iguais quando os agentes são neutros ao risco.  

Da equação (12) percebe-se que o nível de esforço first-best, aFB, depende do 
valor de re, ou seja, aFB=aFB(re). Assim, tomando-se a derivada da condição (12) com 
respeito a re resulta em: 

'( )

"( ( )) '( ) '( ( )) "( ) "( )
FB FB

e FB FB FB FB e FB

a F a

r v U c a c a v U c a c a r F a

∂ =
∂ + + + −

            (13) 

Uma vez que v′ (.)>0, v″(.)≥0, c″(.)>0, F'(.) >0 e F"(.)<0, é possível concluir 
que: 

Resultado 4  FB

e

a

r

∂
∂

>0, quando a informação é simétrica o aumento dos custo de 

uma crise de segurança do alimento  induz o principal a contratar maiores níveis de 
esforços dos agentes.  
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Observe que esse resultado é válido também para o caso em que, sob perigo 
moral, os agentes são neutros ao risco (vide condição 6A em anexo). Dessa forma, o 
governo faria melhor em aumentar as penalidades associadas com uma crise de 
segurança dos alimento pois assim induziria maior esforço a ser contratado, diminuindo 
assim a probabilidade de ocorrência dessas crises.  

5. Conclusões 

Crises de segurança do alimento têm se mostrado freqüentes. Como 
conseqüência, muitos têm sugerido a adoção de sistemas de rastreabilidade no setor de 
alimentos como uma forma de se aumentar a segurança dos alimento. O presente artigo, 
utilizando uma modelagem calcada no referencial teórico do principal-agente, formaliza 
o problema de um processador de alimentos que deseja induzir o esforço ótimo em 
termos de cuidados com a produção da matéria-prima sobre os seus fornecedores. Um 
sistema de rastreabilidade é modelado como um instrumento capaz de permitir a 
preservação, com certo grau de confiabilidade, das identidades dos fornecedores de 
matéria-prima atreladas ao alimento processado. Sendo assim, a utilização de sistemas 
de rastreabilidade viabiliza o desenho de pagamentos condicionados à observação da 
segurança ou não do alimento processado.  

Com o estudo da função melhor resposta do agente com relação a variações nos 
valores das variáveis do mecanismo de incentivo ou contrato mostrou-se que o aumento 
na intensidade do incentivo, [u(I1)- u(I2)], é um substituto para a confiabilidade do 
sistema de rastreabilidade, s. Assim, a confiabilidade de um sistema de rastreabilidade 
não seria um bom sinal de maior segurança do alimento uma vez que um mesmo nível 
de esforço pode ser induzido tanto com 1 2[ ( ) ( )]u I u I− elevado e s baixo, quanto com 

1 2[ ( ) ( )]u I u I− baixo e s elevado. Apesar disso, a substituição total do sistema de 

rastreabilidade por uma maior intensidade no incentivo ou vice-versa não é possível, 
uma vez que um mecanismo de incentivo só é viável quando ambos forem estritamente 
positivos. Ou seja, empresas processadora que prezam pela segurança do alimento 
necessariamente utilizariam um sistema de rastreabilidade juntamente com um sistema 
de pagamentos contingentes. Contudo a simples adoção de um sistema de 
rastreabilidade por uma empresa, seja ele de qualquer nível de confiança, não é 
condição suficiente para se inferir que o alimento é seguro. Isso porque o nível de 
esforço a ser induzido é uma variável de decisão do principal que dependerá das 
características do problema de otimização do principal.  

Devido a complexidade em se fazer análise de estática comparativa com o 
modelo principal-agente mais geral, considerou-se o caso particular em que os agentes 
são neutros ao risco. Os resultados obtidos indicam que para esse caso o nível de 
esforço first-best  seria induzido mesmo sob perigo moral. Além disso, para esse caso 
particular, nem as características do sistema de pagamentos e nem o nível de 
confiabilidade do sistema de rastreabilidade teriam efeito sobre o nível de esforço a ser 
induzido.  Esse resultado indica que políticas de regulação pautadas na definição de 
níveis mínimo de confiabilidade do sistema de rastreabilidade, s, poderiam ser inócuas 
em termos de aumentar a segurança dos alimento. Contudo, o aumento dos custos de 
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crises de segurança do alimento para os processadores de alimentos, via elevação das 
penalidades impostas, induziriam em última instância maior segurança do alimento.  
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Apêndice A 

Obtenção de I1 e I2 em função de s e a: 

Como a  restrição de participação (9a) é ativa tem-se que:  

2 0
1

( ) (1 ( )) ( ) (1 ) ( )
( )

( )
U c a s F a u I s u I

u I
sF a

+ - - - -
=                (1A) 

A restrição de compatibilidade de incentivos (9b), diz que:  

( ) ( )1 2
( )
( )

c a
u I u I

sF a

¢
= +

¢
               (2A) 

Observe que como 
( )
( )

c a
sF a

¢
¢

>0 a equação (2A) implica que 

( ) ( )1 2 1 2u I u I I I> < = > > . 

Igualando-se (1A) e (2A) e após manipulações obtém-se que:  

( )0
2

( ) ( ) (1 ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
F a U c a s u I c a F a

u I
sF a

¢ ¢+ - - -
=

¢
           (3A) 

Finalmente, substituindo-se (3A) em (2A), obtém-se: 

( ) ( )0
1

( ) ( ) (1 ) ( ) ( ) 1 ( )
( )

( )
F a U c a s u I c a F a

u I
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¢ ¢+ - - + -
=

¢
        (4A) 

Sendo o agente neutro ao risco, implica que (3A) e (4A) passam a ser dadas 
respectivamente por (3A’) e (4A’): 

( )0
2

( ) ( ) (1 ) ( ) ( )
( , )

( )
F a U c a s I c a F a

I a s
sF a

¢ ¢+ - - -
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¢
          (3A’) 

( ) ( )0
1

( ) ( ) (1 ) ( ) 1 ( )
( , )

( )
F a U c a s I c a F a

I a s
sF a

¢ ¢+ - - + -
=

¢
       (4A’) 

As equações (3A’) e (3B’) mostram que I1 e I2 estão em função dos valores do nível 
de esforço, a, da confiabilidade do sistema de rastreabilidade, s, bem como de um valor 
de I0 arbitrário. Somado a isso, quando o agente é neutro ao risco, a restrição de 
participação se torna 0 1 2(1 ) ( ) (1 ( ))s I sF a I s F a I- + + - = ( )U c a+ , o que substituído 
na função objetivo do principal, permite simplificar o problema do principal para: 

,
min ( ) (1 ( )) ( )e
s a

U c a F a r g s+ + - +            (5A) 

As condições de primeira-ordem para o problema (5A) são: 

'( ) '( ) 0ec a F a r- =               (6A) 

'( ) 0g s =                (7A) 
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 A condição (6A) indica que o nível de esforço ótimo a ser escolhido pelo principal 
é igual ao nível de esforço first-best e que a confiabilidade do sistema de 
rastreabilidade, s, não afeta  o esforço ótimo. Nesse caso, o que difere o mundo com 
informação assimétrica do mundo em que a informação é simétrica é o custo de se 
utilizar o sistema de rastreabilidade e a necessidade de se utilizar um mecanismo de 
incentivo (s, I0, I1, I2). 

A condição (7A) indica que o ideal seria dispensar o uso do sistema de 
rastreabilidade, ou seja, fazer com que '( ) 0g s =  o que implica s=0. Contudo, o 
problema apresenta consistência interna somente se s>0. Dessa forma, o valor de s deve 
ser muito próximo a zero, o que faz com que o custo do sistema de rastreabilidade seja o 
menor possível e, mesmo assim, exista alguma chance de que a identidade dos 
fornecedores permaneçam atrelada ao alimento ou produto final. 
 


