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Resumo
Esta tese desenvolve um modelo simples de ganhos de troca na presença custos de medida
de atributos relevantes em uma transação econômica. Em particular, mostra-se como o
modelo pode ser utilizado para uma maior reflexão sobre os custos e benefícios da
integração vertical, ou seja, verifica-se que a integração vertical pode evitar custos de
transação na forma de gastos em excesso de medida de atributos relevantes do insumo
intermediário transacionado, não obstante os custos de monitoramento por parte do
empresário da firma integrada. Em seguida, este trabalho desenvolve um modelo de escolha
de padrões privados numa cadeia vertical, através de uma função de beneficio exclusive os
custos de padronização. Finalmente, estudam-se as condições em que a escolha do padrão
pode ser uma variável do tipo complemento estratégico.

Palavras-chave: custos de medida, integração vertical, padrões.

Abstract
The present thesis develops a simple model of gains from trade when there are costs of
measuring of relevant attributes in economic transactions. It’s shown how the model can be
applied for the study of costs and benefits of vertical integration. In particular, it’s argued
that vertical integration can avoid excessive transaction costs, in the form of the costs of
measure intermediate outputs, although the costs of monitoring that the owner of the
integrated firm must spend. Next, this thesis develops a model of choice of private
standards in a vertical chain. Finally, it’s studied situations where the standards can be
strategic complement.

Keywords: measurement costs, vertical integration, standards.
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