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Como as Firmas se Comportam ?
• Como se comportam as produtividades quando a firma
varia o volume de produção ?
• Como se comportam os custos quando a firma varia o
volume de produção ?
• Como a firma se comporta para maximizar o seu lucro ?
• O comportamento da firma (e o seu resultado) depende
do nível de concorrência existente nos mercados ?
• Existe interação estratégica entre as firmas ?
• Elas agem de forma independente ou interdependente ?

Preliminares

• Em economia a noção de prazo independe do tempo,
portanto, definimos:
• Curto Prazo
• Período de tempo em que pelo menos um fator de
produção é fixo.
• Longo Prazo
• Período de tempo necessário para que todos os
fatores de produção tornem-se variáveis.
• Portanto, considerando 2 fatores de produção, capital e
trabalho, caso a firma deseje aumentar a produção, no
curto prazo, ela deverá contratar mais trabalhadores,
com o mesmo estoque de capital.
• Quais os efeitos sobre a produtividade e sobre os custos
de produção ?

Preliminares
• Firma
• Unidade técnica que produz bens ou serviços.

• Fator de Produção
• São os bens e serviços transformáveis em
produção, ou seja, os insumos, como mão de obra,
materiais e Capital.

• Processo de Produção
• Técnica ou tecnologia por meio da qual um ou
mais produtos serão obtidos a partir da utilização
de determinadas quantidades de fatores de
produção.

Função de Produção
• Mostra a quantidade máxima de produto que pode ser
obtida através da utilização de certas quantidades de
fatores de produção. Dito de outra forma, escolhido um
processo de produção, a função de produção serve para
quantificá-lo.
•

Mostra o que é tecnicalmente viável quando a
empresa opera eficientemente.
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Produção com Um Insumo Variável (Trabalho)
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Produção com Um Insumo Variável (Trabalho)
• Observações:
1) Com trabalhadores adicionais, produto (Q) aumenta,
atingindo um máximo (PMgL = 0) e então diminui.
2) O produto médio do trabalho (PMeL), ou produto por
trabalhador, aumenta e então diminui.

Produto
Q
PMeL 

Insumo Trabalho
L
3) O produto marginal do trabalho (PMgL), ou produto do
trabalhador adicional, inicialmente aumenta rapidamente e,
então, diminui e fica negativo.

Produto
Q
PMgL 

Insumo Trabalho L

Produção com Um Insumo Variável (Trabalho)
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Produção com Um Insumo Variável (Trabalho)
• Isto ocorre devido a lei dos rendimentos marginais
decrescentes
• Mantendo-se a tecnologia e todos os insumos,
exceto um deles, constantes, conforme são
adicionados incrementos iguais do insumo variável,
a taxa resultante de aumento do produto irá diminuir,
a partir de certo ponto. Dito de outro modo, depois
de um certo ponto, o produto físico marginal do
insumo variável irá diminuir.
• Implicações em termos de custos...
• Produtividade possui uma relação inversa com o custo
de produção.

Variações em K e A (Aumentos)
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A produtividade do trabalho pode
aumentar se existirem avanços
tecnológicos ou aumentos no
estoque da capital, mesmo que
qualquer
processo produtivo
mostre rendimentos decrescentes
para o fator trabalho.

O Longo Prazo
• Como escolher a uma combinação adequada de capital e
trabalho, considerando o longo prazo ?
•

Os administradores querem determinar qual a
combinação de insumos que minimiza os custos de
produção.

•

Essa escolha envolve os preços dos fatores de produção,
comparativamente às suas produtividades marginais.

•

Questão: se o preço do fator trabalho (salário) diminui,
necessariamente, a firma substitui trabalho por capital ?

O Longo Prazo
• Em geral existe alguma substitutibilidade entre os fatores
de produção.
• Isoquantas
• A curva demonstra todas as possíveis combinações de
insumos que geram o mesmo volume de produção.
• A taxa à qual a firma consegue produzir K por L,
mantendo o mesmo nível de produção é chamada de
Taxa Marginal de Substituição Técnica.

O Longo Prazo
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O Longo Prazo
• O isoquantas enfatizam como diferentes combinações
de insumos podem ser utilizadas para gerar o mesmo
volume de produção.
• Essa informação permite ao produtor responder
eficientemente às variações nos preços dos insumos.
• Claro, se os fatores de produção forem complementares
perfeitos essa substitutibilidade não será possível.
• Pense em um exemplo dessa tecnologia de produção.

O Longo Prazo
• A Substituição entre Insumos
• A Taxa Marginal de Substituição Técnica

K
dK
PMgL
TMST K,L   

L
dL
PMgK
Para um mesmo nível de Q

O Longo Prazo
• Observações:
• TMgS e Produtividade Marginal
•

A variação no produto, dada uma variação no
fator trabalho é igual a:

 PMgL   L 
•

A variação no produto, dada uma variação do
estoque de capital é igual a:

 PMgK   K 

O Longo Prazo
• Observações:
• TMgS e Produtividade Marginal
• Como, ao longo de uma isoquanta, o nível de
produção é constante:
Equação da
isoquanta

(PMgL)(L)  (PMgK)(K)  0
TMgST(K,L)

K
PMgL


L
PMgK

O Longo Prazo
Exemplo: Produção de Trigo
Capital (máquina
hora por ano)

Ponto A é mais intensivo
em capital, e B é mais
intensivo em trabalho.
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Produto = 13.800
bushels por ano

40

250

500

760

Trabalho
1000 (horas por ano)

O Longo Prazo
Exemplo: Produção de Trigo
• Observações:
• Operando em A:
• L = 500 horas e K = 100 máquinas horas.
• Operando em B
• Aumenta L para 760 e diminui K para 90.
Logo, TMST < 1:

K
TMgST    (10 / 260 )  0,0385
L

O Longo Prazo
Exemplo: Produção de Trigo
• Observações:
• TMgST = 0,0385 significa que, para manter os
atuais níveis de produção, seriam necessárias 260
unidades de trabalho para substituir 10 unidades
de capital.
• Se a mão de obra é cara, o produtor deve utilizar
mais capital (Exemplo: E.U.A.).
• Se mão de obra é barata, o produtor deve utilizar
mais trabalho (Exemplo: Índia).

O Longo Prazo
• Considere uma firma que utilize apenas dois fatores de
produção, capital (K) e trabalho (L).
• A linha de isocusto nos mostra todas as combinações
possíveis de trabalho e capital que podem ser adquiridas
ao mesmo custo total. Logo:

CT w
CT  rK  wL  K 
 L
r
r
Taxa de depreciação + taxa de juros

A inclinação da isocusto nos
mostra o custo de oportunidade
de contratar L.

Equação de reta que determina a linha de isocusto

K
K

Máx

CT

 100
r

O Longo Prazo
Sejam : CT  $1000 , w  $10 e r  $10
CT w
K
 L  K  100  L
r
r

C1
Máx

L

L

CT

 100
w

 Considerando todas as combinações de K e L possíveis de
serem adquiridas com $1.000, qual a mais eficiente ?

O Longo Prazo: A Escolha Ótima
Q1 é uma isoquanta
para o nível de produção Q1..
A curva de isocusto C0 mostra
todas as combinações de K e L
que custam C0.

K
K2

A quantidade Q1 pode ser
produzida com as
combinações K2L2 ou K3L3.
Entretanto, essas combinações
implicam custo maior
relativamente à
combinação K1L1.

CO C1 C2 são
três linhas
de isocusto

A

K1
K3

Q1
C0
L2

L1

C1
L3

C2

L
 Ponto A: inclinação da isoquanta = inclinação da isocusto.

O Longo Prazo: A Escolha Ótima
• Note que o equilíbrio que ocorre no ponto A, com K1 e
L1 , implica em:

TMgsK ,L

w PMgL w PMgL PMgk
 
 

r
PMgk r
w
r
Inclinação da Linha de Isocusto

Inclinação da Isoquanta

• A intuição: as firmas contratam K e L considerando as
produtividades desses fatores de produção relativamente
aos seus preços.
• Menor custo para certo nível de produção.
• Maior produção para certo custo total.

Medição de Custos: Quais Custos Considerar ?
Custos
Implícitos

Explícitos

Custo de
Oportunidade

Contábeis

CTe = CE + CI
Custo Total Econômico

Custo Implícito ou de
Oportunidade
Custo Explícito ou Contábil

Medição de Custos: Quais Custos Considerar ?
• Custo de Oportunidade
• Custos associados às oportunidades deixadas de
lado, caso a firma não empregue seus recursos da
maneira mais rentável.

• Exemplo


Uma firma é proprietária do edifício onde opera e,
portanto, não paga aluguel.



Isso significa que o custo do espaço ocupado pelos
escritórios da firma é zero?

Medição de Custos: Quais Custos Considerar ?
• Custos Irreversíveis (Sunk Costs)
• São despesas que já ocorreram e não podem
ser recuperadas.
• Esses custos não deveriam afetar as decisões
da firma.

Medição de Custos: Quais Custos Considerar ?
• Exemplo
• Uma firma paga $500.000 por uma opção de
compra de um edifício.
• O custo do edifício é $5 milhões; logo, o custo
total é $5,5 milhões.
• A firma encontra um segundo edifício pelo preço
de $5,25 milhões.
• Qual edifício a firma deveria comprar ?

Custos Explícitos
• Custos Totais
CT = CF + CV
• onde:
• CF = custo fixo  custo que independe da
quantidade produzida.
• CV = custo variável  custo que depende da
quantidade produzida.
• CT = custo total.

Custos Explícitos
• Também podemos tratar os custos usando os fatores de
produção e suas respectivas remunerações (preços).
• Supondo a existência de somente dois fatores de
produção, capital (K) e trabalho (L), temos:

CT = rK + wL
• onde:
• w = remuneração da mão de obra (salário)
• r = remuneração do capital (taxa de juros)
Desta forma, wL é o custo variável e rK o custo fixo.

Custos Médios (Unitários)
CT
CTMe 
Q

Custo Total Médio

CV
CVMe 
Q

Custo Variável Médio

CF
CFMe 
Q

Custo Fixo Médio

Desta forma:

CTMe = CFMe + CVMe

Custos X Produtividades
• Relação Fundamental:
Custos = Inverso das Produtividades

Q
wL
mas
 PMeL
• Como CV  wL  CVMe 
L
Q
• Logo: CVMe  w

1
PMeL

• Supondo uma situação de curto prazo, onde o estoque de
capital é fixo, e a validade da lei dos rendimentos marginais
decrescentes, podemos representar os custos totais e
médios da seguinte forma:

Custos Explícitos
Q
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

CF

CV

CT

CMg

CFM

CVM

CTM

50

0

50

---

---

---

---

50

50

100

50

50.0

50.0

100.0

50

78

128

28

25.0

39.0

64.0

50

98

148

20

16.7

32.7

49.3

50

112

162

14

12.5

28.0

40.5

50

130

180

18

10.0

26.0

36.0

50

150

200

20

8.3

25.0

33.3

50

175

225

25

7.1

25.0

32.1

50

204

254

29

6.3

25.5

31.8

50

242

292

38

5.6

26.9

32.4

50

300

350

58

5.0

30.0

35.0

50

385

435

85

4.5

35.0

39.5

Custos Totais
Custo Total é a soma
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Custos Totais
• O custo fixo é uma reta, pois é o mesmo para qualquer
quantidade produzida.
• O formato da curva de custo variável pode ser
explicado
pela lei dos rendimentos marginais
decrescentes. Enquanto a produtividade estiver
crescendo o custo variável crescerá
à
taxas
decrescentes. Quando a produtividade passa a
decrescer o custo variável passa a crescer à taxas
crescentes.
• A curva de custo total é paralela à curva de custo
variável, pois tal custo é o somatório dos custos fixo e
variável.

Custos Médios
Custo
($ por
ano)
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Custos Médios
• O formato em U das curvas de CVMe, CTMe e CMg é
explicado pela lei dos rendimentos marginais decrescentes.
• A curva de CFMe é uma hipérbole, pois à medida que a
quantidade produzida aumenta, o custo fixo vai sendo
diluído, diminuindo seu valor por unidade, ou seja,
diminuindo o CFMe. Note então, que a diferença entre o
CTMe e o CVMe vai diminuindo com o aumento da
quantidade produzida.
• A curva de custo marginal corta as curvas de custo
variável médio e custo total médio em seus respectivos
pontos de mínimo, pois o custo marginal é a variação no
custo, dada uma variação na quantidade de forma que,
somente quando este for maior do que a média, a
média estará crescendo.

O Longo Prazo:
Economias (ou Rendimentos) de Escala
• Sendo os dois insumos, capital e trabalho,
variáveis (Longo Prazo), devemos nos perguntar
qual o impacto sobre a produção de uma
alteração
proporcional
em
ambos os
insumos. Tal alteração é chamada de mudança
na escala de produção, e pode gerar três
resultados:

Economias (ou Rendimentos) de Escala
• Rendimentos Crescentes de Escala
• Ao variarmos ambos os insumos proporcionalmente, a
produção varia mais que proporcionalmente.

• Rendimentos Constantes de Escala
• Ao variarmos ambos os insumos proporcionalmente, a
produção também varia proporcionalmente.

• Rendimentos Decrescentes de Escala
• Ao variarmos ambos os insumos proporcionalmente, a
produção varia menos que proporcionalmente.

Razões Para a Existência de Economias de Escala
• Indivisibilidade de Equipamentos e da Própria Planta
• Certos tipos de maquinárias e de disposição (layout) da planta
só são economicamente factíveis após determinados tamanhos
mínimos, de modo que plantas menores devem utilizar
máquinas ou disposições internas com menor eficiência.

• Indivisibilidade de Financiamentos
• Maiores financiamentos, menores os custos unitários.

• Indivisibilidade de Operações Mercadológicas
• Evidentemente, antes que as atividades mercadológicas e
de pesquisa possam alcançar seu dimensionamento ótimo
e, consequentemente, possam ser atingidos custos unitários
menores, há necessidade de que tanto a produção como o
nível de vendas atinjam uma certa magnitude.

Razões Para a Existência de Economias de Escala
• Preços Reduzidos dos Fatores
• Aquisições de matérias-primas em grandes quantidades
propiciam, geralmente, menores custos unitários.

• Benefícios Organizacionais
• Derivados da eficiência de uma melhor coordenação e
planejamento das atividades da firma.

• Especialização do Trabalho
• À medida que o processo cresce e pode ser realizado por
partes, cresce a especialização do trabalho, com aumento da
produtividade e redução de custos.

Razões Para a Existência de Deseconomias de Escala
• Perda de Eficiência

• Em decorrência da complexidade crescente assumida pelas
atividades de coordenação e organização da firma.

• Custos Crescentes dos Fatores não Reprodutivos

• Tais como valores de arrendamento, de organização do
trabalho e de aperfeiçoamento da mão de obra.

• Desenvolvimento de Funções Subsidiárias

• Tais como as despesas jurídicas ou legais e dispêndios com
relações públicas.

Economias (ou Rendimentos) de Escala
• Elasticidade Escala
• Mede a variação proporcional na produção dada
uma expansão de todos os insumos na mesma
proporção.

Q
Q
EE 



EE > 1 : rendimentos crescentes de escala
EE < 1 : rendimentos decrescentes de escala
EE = 1 : rendimentos constantes de escala
Variação proporcional na escala de produção

Economias (ou Rendimentos) de Escala
• Elasticidade Custo
• A elasticidade custo é dada pelo inverso da
elasticidade escala.
• Observe que, se dobrarmos K e L e a produção
aumentar mais que 100%, o CMeLP será reduzido.

CT
1
CT

EC 
EE
Q
Q

Variação percentual na produção
derivada de uma alteração na
escala de produção

Economias (ou Rendimentos) de Escala
• Portanto, alterando a escala de produção,
podemos ter 3 resultados diferentes:
• Manutenção do custo médio (rendimentos constantes de
escala).
• Aumento do custo médio (rendimentos decrescentes de
escala).
• Redução do custo médio (rendimentos crescentes de
escala).

Economias (ou Rendimentos) de Escala
Custo ($)
CMgLP
CMeLP

A

EE  1

EE  1

EC  1

EC  1
Produção (Q)

Economias (ou Rendimentos) de Escala
 Se, para vários tamanhos de fábrica (escalas de produção), o CMeCP
mínimo é $10, temos: CMeLP = CMgLP = constante.
 Note que, nesse caso, com rendimentos constantes de escala, qualquer
tamanho de planta é minimizador de custos
Custo ($)

CMeCP1

CMeCP2

CMgCP1

CMgCP2

CMeCP3

CMgCP3

$10

CMeLP = CMgLP

Q1

Q2

Q3

Produção (Q)

Economias (ou Rendimentos) de Escala
 Para o nível de produção Q1 o tamanho escolhido da fábrica seria
aquele associado à curva CMeCP1 , e teríamos CMeCP = $8. O ponto
B está localizado na curva de CMeLP porque refere-se ao tamanho
ótimo da fábrica para determinado nível de produção.
Custo ($)

CMeCP1

CMeCP3CMeLP
CMeCP2

A

$10
$8

B
CMgCP1

CMgCP3

CMgLP

CMgCP2

Q1

Produção (Q)

Economias (ou Rendimentos) de Escala
• Qual é a curva de longo prazo da empresa?
• As empresas podem mudar a escala de produção para
obter diferentes níveis de produção no longo prazo.
• A curva de custo médio de longo prazo corresponde aos
trechos das curvas de CMeCP em azul escuro.

As Curvas de Aprendizagem
• O custo de produção de uma empresa pode diminuir
ao longo do tempo pela maior experiência e
eficiência de administradores e operários.
• Dessa forma, o custo unitário de produção pode ser
reduzido através do acúmulo de produção ao longo do
tempo (estoque).
• Note que não se trata de escala de produção (maior
fluxo de produção), mas de uma possível redução de
custo associada ao estoque produzido.

As Curvas de Aprendizagem
Horas de
Trabalho
por Navio
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Produção Acumulada
de Navios

As Curvas de Aprendizagem


A Curva de Aprendizagem pode ser expressa por:


Supondo que a aprendizagem seja poupadora de mão de obra.

L  A  BN



Constante com valor entre 0 e 1
Número de unidades
acumuladas de produto

Constantes positivas
Trabalho por unidade de produto

As Curvas de Aprendizagem

L  A  BN








Se N = 1 , temos L = A + B. Logo, A + B mede o
insumo necessário para a produção do primeiro navio.
Se  = 0 , o trabalho por unidade de produto não será
alterado pela maior produção acumulada de navios.
Dito de outra forma, não há aprendizagem.
Se 0 <  < 1 , o trabalho por unidade de produto
diminuirá com o aumento da produção acumulada,
convergindo para A, que representa o menor nível de
trabalho por unidade de produto possível.

Economia de Escala X Aprendizagem
Custos ($)
Economias de Escala

Aprendizagem

CMe1
CMe2

Q

Economias de Escopo
• Verificam-se economias de escopo quando a produção
conjunta de dois produtos por parte de uma única
empresa é maior do que a produção que seria obtida
por duas empresas diferentes, cada uma produzindo um
único produto, considerando um mesmo custo total.
• Dito de outro modo, teremos economias de escopo
desde que [C(q1)+C(q2)] > C(q1,q2), ou seja, quando o
custo de produção em duas unidades (fábricas)
diferentes é maior que o custo de produção conjunto
(em uma única unidade).

Economias de Escopo
• Se ambos os produtos utilizam capital (custo fixo) e
trabalho (custo variável) a produção conjunta pode
reduzir custos pelo compartilhamento do uso dos
fatores de produção.
• De forma mais clara, pense na possibilidade de produzir
dois bens compartilhando a mesma estrutura física, ou
seja, compartilhando o mesmo custo fixo. Nesse caso,
teríamos economias de escopo.

Economias de Escopo

• O grau das economias de escopo mede a economia de
custos proporcionada pela produção conjunta:
C(q1)  C(q 2)  C(q 1, q 2)
ESC 
C(q 1, q 2)
▫
▫

•

Se ESC > 0  Economias de escopo
Se ESC < 0  Deseconomias de escopo

Observe então, que teremos economias de escopo
desde que [C(q1)+C(q2)] > C(q1,q2). Dito de outro modo,
teremos economias de escopo desde que a função de
custos seja subaditiva

Observação: uma função é dita subaditiva se f(x+y) for menor que
f(x)+f(y). Ou seja, quando o total é menor que a soma das partes.

OBS. Formatos das Curvas de Custos
• O formato das curvas de custos e a existência de
economias de escala dependem da descrição do
processo produtivo, ou seja, da função de produção em
questão.
• Infelizmente (ou felizmente), a estimação das funções
de custo (funções de produção) foge do escopo desse
curso.
• Dependendo do processo de produção, podemos ter
diversas representações para as curvas de custos.

OBS. Formatos das Curvas de Custos
• CT Cúbico: Vale a LRMD.

CT    0 Q  1 Q  2Q
2

CF

3

CV

• Como o CMg é a variação do CT induzido por uma
variação na quantidade produzida:
dCT
CM g 
  0  21 Q  3 2 Q 2
dQ

• Como o CTMe é o custo unitário:

CT   0 Q 1 Q2 2Q3 
CTMe 

 0 1 Q 2Q2
Q
Q
Q

OBS. Formatos das Curvas de Custos
Custo
($ por unidade)

CMg   0  21 Q  3 2 Q 2

CTMe 


 0  1 Q 2Q2
Q

Produção
(por período de tempo)

OBS. Formatos das Curvas de Custos
• CT Linear → CMg Constante.

CT     Q
$

CMg  
$

CT





CMg


Q

Q

Mercados: O Comportamento das Firmas
• Um mercado corresponde ao local, físico ou não, onde
são transacionados produtos substitutos próximos
entre si.
• Veremos também o conceito de Mercado Relevante.
• Faz diferença para um morador de Miami a existência de
500 supermercados em Orlando ? Isso significa maior
concorrência, com efeito sobre os preços ?

• Uma indústria é formada por um grupo de empresas
voltadas para a produção de mercadorias fornecidas a
um mesmo mercado.

Mercados: O Comportamento das Firmas
• Como as firmas procedem para maximizar o lucro ?
• Resposta: Igualam a RMg ao CMg.
Enquanto o acréscimo de receita por vender uma
unidade adicional superar o custo de produzir uma
unidade adicional, a firma aumentará seu lucro
produzindo e vendendo uma unidade adicional.
• Entretanto, o CMg tende a ser crescente no curto prazo e
a RMg tende a ser decrescente no curto prazo.
• Logo, para uma certa quantidade, teremos:
RMg = CMg Máximo Lucro.
• Os resultados gerados podem ser bastante diferentes,
dependendo de diversos fatores, como a estrutura do
mercado.

Estruturas de Mercado: Introdução

• As estruturas de mercado alteram o comportamento
Resultados) das firmas. Elas podem divergir em relação a
vários fatores, como número de compradores, número de
vendedores, homogeneidade do produto,...

Um Pequeno Resumo
Barreiras de
entrada á
vendedores

Número de
vendedores

Barreiras de
entrada á
compradores

Número de
compradores

Concorrência Perfeita

Não

Muitos

Não

Muitos

Monopólio

Sim

Um

Não

Muitos

Concorrência Monopólica

Não

Muitos

Não

Muitos

Oligopólio

Sim

Poucos

Não

Muitos

Monopsônio

Não

Muitos

Sim

Um

Oligopsônio

Não

Muitos

Sim

Poucos

Estruturas de mercado

Concentração Industrial
• A importância de medirmos a concentração industrial:
• a maior concentração industrial proporciona maior
poder de mercado.
• Maior poder de mercado está associado a preços mais
altos e a um maior peso morto.
• Índices de concentração pretendem fornecer um
indicador da concorrência existente em um determinado
mercado.
• Quanto maior a concentração, menor a concorrência entre
as firmas, e mais concentrado estará o poder de mercado
virtual da indústria. Poder de mercado virtual de uma
empresa individual esta relacionado com a sua capacidade
de controlar o preço de venda do produto.

Concentração Industrial

• Podemos classificar medidas de concentração como
parciais ou sumárias, positivas ou normativas.
Parciais: não utilizam os dados da totalidade das empresas
em operação na indústria em consideração: razões de
concentração (concentration ratio).
Sumárias: requerem dados sobre todas as empresas em
operação: índice de Hirschman-Herfindahl e índice de
entropia de Theil.
Positivas: são unicamente função da estrutura aparente do
mercado industrial (nível e distribuição das parcelas de
mercado) e não dependem de qualquer parâmetro
comportamental.
Normativas: levam em conta, além da estrutura aparente,
alguns parâmetros comportamentais.

• Trataremos apenas das medidas positivas.

Concentração Industrial
Taxa de Concentração
• A taxa de concentração mede quanto da produção total
de uma indústria é produzida por suas maiores
empresas.
• Podemos fazer isso para diversos números de empresas,
mas exemplificaremos para quatro firmas.
• A Taxa de Concentração de Quatro Firmas (C4) é dada
pela fração das vendas totais da indústria geradas pelas
quatro maiores empresas da indústria.

Concentração Industrial
Taxa de Concentração
S1  S 2  S3  S 4
C4 
ST
• Onde:
• Si representam as vendas das quatro maiores firmas;
• ST representa as vendas totais das empresas.

• De forma equivalente, a taxa de concentração de quatro
firmas é a soma das parcelas de mercado das quatro
maiores firmas.

C4  w1  w2  w3  w4
• Onde wi = Si/ST.

Concentração Industrial
Taxa de Concentração
• Quando uma indústria é composta por um número
muito grande de empresas, e cada uma delas é muito
pequena, a taxa de concentração de quatro firmas é
próxima de zero.
• Quando quatro ou menos empresas produzem toda a
produção de uma indústria, a taxa de concentração de
quatro firmas é igual a 1.
• Logo, quanto mais próxima de zero for C4, menos
concentrada será a indústria e quanto mais próxima de 1
mais concentrada será a indústria.
• Observe que trata-se de uma medida bastante crua do
tamanho estrutural de uma indústria.

Concentração Industrial
Taxa de Concentração: um exemplo.
• Suponha uma indústria formada por 6 firmas. Quatro firmas
têm vendas de $10 cada e duas têm vendas de $5 cada. Qual
a taxa de concentração de quatro firmas para essa indústria ?
• Note que as vendas totais são iguais a $50. Logo:
$10  $10  $10  $10
C4 
 0,8
$50
• Logo, as quatro maiores firmas dessa indústria respondem
por 80% da produção total da indústria.
 Trata-se de um índice positivo e parcial que destaca uma indústria
bastante concentrada. Podemos garantir que não há concorrência ?
 Lembre-se da Varig x Gol na década de 90. Percebeu a
importância, em alguns casos, das medidas normativas.

Concentração Industrial
• Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)
• Outra medida de concentração é o IHH que é dado pela
soma dos quadrados das parcelas de mercado das
empresas em dada indústria, multiplicada por 10.000,
para eliminar a necessidade de decimais.
• Ao elevar ao quadrado as parcelas de mercado antes de
somá-las, o IHH pondera com maior peso as empresas
com maior parcela de mercado. Dito de outro modo,
elevar cada parcela de mercado ao quadrado significa
atribuir um peso maior as empresas relativamente
maiores.

IHH  10.000  wi2
• Onde wi é a participação da empresa relativamente à
produção da indústria.

Concentração Industrial
• Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)
• O índice pode variar entre 0 e 10.000, que corresponde a
100% (100) elevado ao quadrado.
• O valor máximo, 10.000, corresponde a um mercado
monopolista (uma única empresa) e o índice tende a zero
quando maior o número de empresas.
• Mercados com valores inferiores a 1.000 são competitivos.
• Mercados com índice entre 1.000 e 1.800 são
moderadamente concentrados.
• Mercados com IHH superior a 1.800 são muito
concentrados.
• No caso de fusões, variações de mais de 100 pontos
despertam a atenção das autoridades responsáveis pelas
ações antitruste.

Concentração Industrial
• Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH): Um exemplo.
• Suponha uma indústria com 3 empresas. Duas têm vendas de
$10 cada e uma têm vendas de $30 (total de $50).
• Qual o IHH para essa indústria ? Qual é a taxa de
concentração de 4 firmas ?
 30  2  10 2  10 2 
IHH  10.000           4.400
 50   50   50  

• A taxa de concentração de 4 firmas é igual a 1, pois as três
maiores empresas representam todas as vendas da indústria.

Concentração Industrial
 Observação:
 Existem outros índices de concentração que fogem ao
escopo desse curso, como o índice de Theil e o Índice de
Hannah-Kay

• Exemplo:
• Em um determinado mercado, existem cinco firmas (A, B, C,
D e E) com igual participação de 20%. Suponha que a firma D
adquira a firma E. Com base no índice de concentração
Herfindahl-Hirschman ou IHH (em um intervalo entre 0 e 1),
tem-se que o IHH passará a ser igual a:

• De acordo com o enunciado, o IHH deve variar entre 0 e
1. Logo, devemos dividir o IHH por 10.000 (seu valor
máximo). Assim, temos:
IHH 

10.000  wi2
10.000

• Utilizando os dados fornecidos no enunciado:
20 2A  20 2B  20 C2  20 2D  20 2E
2.000
IHH 

 0, 2
10.000
10.000

• Após a aquisição da firma E pela firma D:
2
2
2
2
20

20

20

40
2.800
1
A
B
C
D
IHH 

 0, 28
10.000
10.000

Limitações das Medidas de Concentração
• Estatísticas e outros dados devem sempre ser
interpretados com cuidado e as medidas de concentração
não são exceção. Vejamos algumas limitação dos índices
de concentração que vimos anteriormente.
a) Mercados Globais:
• a taxa de concentração (C4) e o IHH são baseados em uma
definição de produto de mercado que exclui produtos
importados. Logo, não é levada em consideração a penetração
de produtos importados. Isso tende a superestimar o
verdadeiro nível de concentração em indústrias nas quais um
número significativo de produtores estrangeiros atende o
mercado.

Limitações das Medidas de Concentração
b) Mercado Relevante

• Os índices apresentados, em geral, levam em consideração todo
o território nacional. Entretanto, muitas vezes, os mercados
relevantes são locais e podem ser compostos por apenas poucas
empresas. Quando os mercados relevantes são locais, o uso de
dados nacionais tende a subestimar o nível efetivo de
concentração nos mercados locais.
• Por exemplo, suponha que cada um dos 50 Estados NorteAmericanos possua apenas 1 posto de gasolina. Se todos os
postos fossem do mesmo tamanho, cada empresa teria uma
parcela de mercado de 1/50. A taxa de concentração de quatro
firmas, com base nos dados nacionais seria de 4/50 = 8%. Isso
poderia sugerir que esse mercado não é muito concentrado. No
entanto, para um consumidor do Texas não é vantajoso comprar
gasolina nos outros 49 estados, uma vez que o mercado
relevante é seu mercado local. Logo, nesse caso, temos uma
medida de concentração tendenciosa.

Limitações das Medidas de Concentração
c) Definições de Indústria e Classes de Produtos
• Quando construímos um índice há uma agregação considerável
entre classes de produtos.
• Por exemplo, a taxa de concentração de quatro firmas para
refrigerantes era de 46% em 2002, nos EUA. Parece um número
baixo, dado o domínio desse mercado pela Coca-Cola e Pepsi. No
entanto, essa taxa de concentração foi baseada em uma
definição mais ampla de refrigerantes, incluindo mais tipos de
bebidas engarrafadas, incluindo sucos, chá gelado e limonada.
• Como então determinar quais produtos pertencem a qual
indústria ? Em geral, os produtos substitutos próximos (que
possuem
elevada
elasticidade-cruzada
positiva)
são
considerados pertencentes a uma classe de indústria.

Observação: As Cinco Forças de Porter
• O modelo das Cinco Forças de Porter foi concebido por Michael
Porter em 1979, e destina-se à análise da competição
entre empresas.
• Considera cinco fatores, as "forças" competitivas, determinantes
de uma estratégia empresarial eficiente.
• A utilização dessas forças em uma empresa afeta a sua capacidade
para servir os seus clientes e obter lucros.
• Uma mudança em qualquer uma das forças normalmente requer
uma nova pesquisa (análise) para reavaliar o mercado.
• A competição estratégica, segundo Porter, e um conceito
vinculado a criação de valor e implica escolher, invariavelmente,
um caminho diferente daquele tomado pelos outros.
• Veremos que, de alguma forma, a teoria microeconômica leva
em consideração esses fatores.

As Cinco Forças de Porter







Rivalidade Entre os Concorrentes
Poder de Negociação dos Clientes
Poder de Negociação dos Fornecedores
Ameaça de Entrada de Novos Concorrentes
Ameaça de produtos Substitutos

Mercado
de Fatores
Elasticidade Cruzada
da Demanda

Barreiras
à Entrada

Acordos ?
Elasticidade Preço
da Demanda

Concorrência Perfeita (Curto Prazo)


Hipóteses Básicas
Mercado Atomizado: existe um grande número de
empresas pequenas, de forma que qualquer uma delas
individualmente não pode exercer qualquer influência
sobre o preço.
produtos de todos
os
 Produto Homogêneo os
vendedores são idênticos. Isso significa que os
consumidores são indiferentes quanto à firma da qual
eles adquirem o produto.
 Livre Mobilidade de Recursos: os recursos podem
entrar e sair do mercado de forma livre e imediata.
 Perfeito Conhecimento do Mercado: os produtores e
consumidores têm perfeito conhecimento de todas as
informações, como preços e custos.


A Demanda da Firma Competitiva
P

Mercado

P

S

P

Firma

P = RMe = RMg

D

Q





Q

q

De acordo com as hipóteses adotadas, a curva de demanda
pelo produto da firma é horizontal, pois o preço é dado para ela
(a firma é “tomadora” de preço). Dessa forma, a receita é uma
função somente da quantidade.
Na ausência de qualquer falha de mercado (provisão de bens
públicos, externalidades, informações assimétricas, ...) o equilíbrio
em concorrência perfeita é ótimo no sentido de Pareto, com o
excedente total sendo maximizado (o peso morto é igual a zero).

A Maximização de Lucros
Ponto A: Máximo Lucro  RMg = CMg  P = CMg

P

Lucro Perdido Devido a
q1 < q*

CMg
Lucro Perdido Devido a
q2 > q*

A

P*

P = RMe = RMg

CTMe
B

CVMe

Lucro Unitário
P - CTMe (A-B)
q0

q1 q* q2

Q

Os Possíveis Equilíbrios
P

P1
P2

CMg

P1 = RMe = RMg

CTMe

P2 = RMe = RMg

CVMe

P3

P3 = RMe = RMg

Q

Os Possíveis Equilíbrios


Se o preço dado pelo mercado for P3, a firma já
realiza alguma produção no curto prazo, pois tal
preço cobre os custos variáveis, embora a firma
tenha prejuízo nessas condições.



Se o preço for P2, a firma opera com “lucros normais”,
pois ela ganha o mesmo que todas as outras, ou
seja, o Lte, que considera o custo de oportunidade,
é zero.



Dado um preço maior que P2, como P1, a firma
obtém o que chamamos de “lucro extraordinário”.



Como a firma só realiza alguma produção quando
P  CVM e maximiza lucros com P = Cmg
(já que P = Rmg), a curva de oferta da firma no
curto prazo é a própria curva de custo marginal a
partir do mínimo do CVM.

Equilíbrio de Longo Prazo
S2

P

S

P
S1

CMgLp

P

CTMeLp

P = RMe = RMg

D

Q


Q

q*

q

No longo prazo o único equilíbrio possível é o equilíbrio com
lucros normais, onde o preço é igual ao custo total médio, com
lucro econômico igual a zero. Isso ocorre devido ao fato de que, se o
lucro for extraordinário em tal mercado no curto prazo, isso atrairá
outras firmas e o preço cairá devido o aumento da oferta. Se o
equilíbrio se der com prejuízo no curto prazo, isso fará com que
algumas firmas deixem tal mercado, diminuindo a oferta e,
consequentemente, o preço. Note que esse processo é possível
devido às hipóteses de livre mobilidade de recursos e perfeito
conhecimento do mercado.

Equilíbrio de Longo Prazo
• É razoável pensar em mercados concorrenciais perfeitos ?
• Quais são os exemplos ?
• Devemos pensar nessa questão da seguinte forma: quanto
mais um mercado se aproxima das hipóteses que vimos,
mais parecidos serão os resultados com os que acabamos
de ver.
• Note que, para isso ocorrer, não devem haver falhas de
mercado; Nesse caso, teremos uma alocação ótima de
Pareto (peso morto igual a zero).
• Entretanto, falhas de mercado são bastante comuns: a
falta de concorrência, externalidades, assimetrias
informacionais, provisionamento de bens públicos,...
• Em todos esses casos a alocação de mercado não é
eficiente no sentido de Pareto.

Monopólio


Definição Clássica




Definição Contemporânea




É uma estrutura de mercado onde somente um
vendedor responde pela oferta do produto, que não
possui substitutos e que é ofertado a um único preço.

É uma estrutura de mercado na qual é produzido e
oferecido, a um único preço ou não, um produto
reconhecido como sendo “diferente” de seus eventuais
substitutos, a ponto de ser considerado único pelos
compradores.

A Microsoft possui poder de monopólio no mercado de
sistemas operacionais ?

Características do Monopólio


Uma única firma (ou não).



Há consideráveis barreiras à entrada no mercado,
principalmente no curto prazo.



A firma conhece perfeitamente a demanda pelo seu
produto ( a demanda pelo produto da firma é a própria
demanda de mercado).



As políticas de ação da firma podem ser independentes
ou não.

Bases do Monopólio (Barreiras)


Controle da oferta de matérias primas.



Marcas, registros e patentes.



Franquias ou concessões de mercado.



O custo de uma fábrica eficiente.



Preferência pelo produto do monopolista.

A Maximização de Lucros
A inexistência de substitutos (bons) para o bem em questão faz
com que a curva de demanda da firma seja inelástica.
P

Lucro Unitário = P* - CTMe
Lucro Perdido Por
Produzir Q2 e Vender
Ao preço P2

CMg
P1
P*

CTMe

P2
D = Rme

Lucro Perdido Por
Produzir Q1 e Vender
Ao preço P1

Máximo Lucro
CMg = RMg
P* e Q*

RMg
Q1

Q*

Q2

Q

A Maximização de Lucros: Um Exemplo


Um exemplo de maximização de lucros.


Seja um mercado monopolista representado por:
C T  C ( Q )  50  Q 2 e P  40  Q



CT  C (Q)  50  Q 2

Demanda  P  40  Q

C
CMg 
 2Q
Q

RT  P  Q  40Q  Q

2

RT
RMg 
 40  2Q
Q

A maximização de lucros exige:

RMg  CMg  40  2Q  2Q  Q  10 e P   30

A Maximização de Lucros: Um Exemplo
P = $30 Q = 10
RT = P x Q = $300

P

CTMe = $15 Q = 10
CT = CTMe x Q = 150

CMg

40
30

CTMe

Lucro

20
15
10

D

CT 50  Q2 50
CTMe 

 Q
Q
Q
Q

RMg
5

10

15

20

Lucro = RT – CT
$150 = $300 - $150

Q

A Maximização de Lucros
• O monopolista (tudo o mais constante) cobra um preço
superior ao que seria cobrado em um mercado
concorrencial perfeito, pois seu produto não possui
substitutos (ou bons substitutos). Dito de outro modo, o
preço praticado pelo monopolista será mais alto quanto
menor a elasticidade preço da demanda e quanto maior
o CMg. Logo:
P  CMg
1

P
ED



O markup apresentado como percentual do
preço é conhecido como Índice de Lerner.


CMg
1
1 
CMg

1

 CMg  P  1 
 P 
P
ED
ED 

1 

1 

E
D 


A Maximização de Lucros
CMg
P 

1 
1  D 
EP 



• O preço, calculado com a expressão acima é o preço que
maximiza o lucro da firma.
• Essa expressão foi derivada da igualdade entre a RMg e o
CMg.

• Note que o Preço será maior:
• quanto maior o CMg;
• quanto menor a elasticidade-preço da demanda.

Poder de Monopólio e o Markup
Quanto mais elástica a demanda, menor o markup.

P

P
P*

CMg

CMg

P*
RMe

P*-CMg

RMg
RMe
RMg

Q*

Q

Q*

Q

Regra Prática para a Determinação
de Preços e o Índice de Lerner
• Note que o índice de Lerner varia entre 0 e 1.
P
10
11
12
14
18
20
30
50
100
200
500
1000
10000
100000
1000000

CMg
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Índice de Lerner
0.00000
0.09091
0.16667
0.28571
0.44444
0.50000
0.66667
0.80000
0.90000
0.95000
0.98000
0.99000
0.99900
0.99990
0.99999

P  CMg
IL 
P

Se P    IL  1

Cuidado

• Mas a nossa regra prática de determinação de preços
determinaria um preço negativo para uma elasticidade
preço da demanda menor que |1| !
P

Ramo Elástico da
Curva de Demanda

P*
CMg

$20
D
Q*

RMg

Q

A Preocupação Quanto à
Continuidade do Monopólio


Como o monopolista via de regra obtém um
lucro superior ao obtido em um mercado
concorrencial, tal lucro deve atrair outras firmas
para esse mercado. Além desse fato, tal lucro
pode parecer “abusivo” aos olhos das
autoridades, que podem, em dado momento,
lançar mão de algum controle, como impostos,
tabelamento de preços ou taxação de lucros.



Dado isto, o monopolista pode se comportar de
duas formas, quando pensa na maximização
de lucros e na continuidade do monopólio.

A Preocupação Quanto à
Continuidade do Monopólio


Não há preocupação com a continuidade do
monopólio a longo prazo




Ou a empresa tem barreiras sólidas ou não existem
barreiras,
podendo a empresa, nesse caso, perder a
condição de monopolista a qualquer momento. Logo, a
empresa procura fazer o melhor (auferir o máximo lucro)
hoje, cobrando o preço P* e ofertando a quantidade Q*.

Há preocupação com a
monopólio a longo prazo


continuidade do

Se a empresa não tem barreiras sólidas ou teme uma
intervenção governamental, ela se contentará com um
preço entre PC (preço concorrencial : P =Cmg) e o preço
de máximo lucro P, ou seja, seu preço ficará dentro da
área hachurada no gráfico.

A Preocupação Quanto à
Continuidade do Monopólio
P
CMg

Não havendo preocupação com a
continuidade do monopólio 
P* e Q*  Máx Lucro

C

P*

B

Pc

Intervalo para o preço, caso
haja preocupação quanto a
continuidade do monopólio

A

Q*

Qc
RMg

Q

Note que Pc é o preço concorrencial: o preço que vigoraria caso o mercado
fosse concorrencial perfeito. Para encontra-lo, basta fazer P = CMg.

A Preocupação Quanto à
Continuidade do Monopólio
• Utilizando os dados abaixo:

CT  50  Q 2 e P  40  Q

• Em monopólio temos QM = 10 e PM = 30
• Em concorrência perfeita, temos:

P  CMg  40  Q  2Q
• Logo, QC = 13,33 e PC = 26,67
• Sendo assim, no caso de preocupação quanto a
continuidade do monopólio, a firma deveria praticar
26,67 < P < 30.
•

E se o governo decidisse tabelar o preço do monopolista ?

Custos do Poder de Monopólio
 Comparando o monopólio com a concorrência Perfeita
Variação do Excedente do Consumidor = -A -B

P

Variação do Excedente do Produtor = A - C
CMg

P*
Pc

A

Peso Morto = B + C
Consequência do preço mais
alto e da quantidade reduzida

B
C

Pc = preço concorrencial
Qc = Quantid. concorrencial

Q*

Q

Qc
RMg

Adicionais
• Veja Também:
• Introdução de um imposto.
• No caso do monopólio, o preço pode aumentar
em uma proporção maior que o imposto.
• Fábrica com múltiplas instalações (suponha duas).
• A curva de CMgT é a soma horizontal das curvas
de CMg1 e CMg2.
• A produção será maior relativamente na planta
onde o CMg for menor.

Discriminação de Preços
• Discriminação de preço é a prática de cobrar, pelo
mesmo produto, preços diferentes de consumidores
diferentes, prática que só faz sentido caso haja poder de
Mercado e inexista a possibilidade de arbitragem.
• Discriminação de 1º grau
• Cobrar o preço de reserva de cada consumidor

• Discriminação de 2º grau
• Preços diferentes para quantidades diferentes

• Discriminação de 3º grau
• Segmentação do Mercado: preço mais elevado onde a
elesticidade preço é menor e mais baixo onde é maior

Discriminação de Preços
 Discriminação de preço é a prática de vender diferentes
unidades de produto por preços diferentes.
 Discriminação de 1º grau
 Cobrar o preço de reserva de cada consumidor.
 Isto significa que o monopolista vende diferentes unidades de
produto por diferentes preços e que os preços podem diferir de
pessoa para pessoa. Essa prática é às vezes conhecida como
discriminação perfeita de preços.

 Veremos que, nesse caso, a quantidade produzida será
idêntica àquela que seria transacionada em um mercado
concorrencial (ótimo de Pareto), mas com o monopolista
capturando todo o excedente do consumidor.

Discriminação de Preços
 Discriminação de preço é a prática de vender diferentes
unidades de produto por preços diferentes.
 Discriminação de 2º grau
 Preços diferentes para quantidades diferentes.
 O monopolista vende diferentes unidades de produto por
diferentes preços, mas cada pessoa que compra a mesma
quantidade de bens paga o mesmo preço.
 Logo, os preços diferem no que tange às unidades do bem, mas
não no que diz respeito às pessoas.
 O principal exemplo disso são os descontos por quantidade.

Discriminação de Preços
 Discriminação de preço é a prática de vender diferentes
unidades de produto por preços diferentes.
 Discriminação de 3º grau
 Segmentação do Mercado: preço mais elevado onde a
elasticidade preço é menor e mais baixo onde é maior.
 Logo, a discriminação de terceiro grau ocorre quando o
monopolista vende a produção para pessoas diferentes por
diferentes preços, mas cada unidade vendida a determinada
pessoa é vendida pelo mesmo preço.
 Trata-se da modalidade mais comum de discriminação de
preços, e os exemplos incluem os descontos para idosos e
estudantes.

Discriminação de 1º Grau
Na ausência de discriminação de preços, a
produção é Q* e o preço é P*. O lucro da firma
é a área entre o CMg e RMg (amarela).

Lucro adicional gerado por meio da
discriminação de preços perfeita de
primeiro grau

P
O excedente do consumidor é a área
acima de P* , entre 0 e Q* de produção
(o triângulo preto acima de P*)
CMg

P*
PC

Com discriminação perfeita, cada
consumidor paga o preço máximo que
estaria disposto a pagar.
D = RMe

RMg
Q*

Q**

A produção aumenta para Q** e o preço cai
para PC onde CMg = RMg = RMe = D. O aumento
dos lucros corresponde à área acima da curva
de CMg, entre as curvas de RMg e D (área lilás)
Quantidade

Discriminação de 1º Grau
• Note então que:
• Com discriminação de preços de 1º grau, onde o
monopolista cobra o preço de reserva de cada
consumidor, o excedente total será maximizado, com o
monopolista produzindo a mesma quantidade que seria
produzida em concorrência perfeita (enquanto P > CMg
ele produzirá).
• Com discriminação de preços de 1º grau o monopolista
capta todo o excedente do consumidor.

Discriminação de 1º Grau
• Quais seriam as dificuldades na prática da discriminação
de preço de primeiro grau?
• Existência de número muito grande de consumidores (que
torna inviável a cobrança de preços diferentes de cada um).
• Dificuldade de estimar o preço de reserva para cada
consumidor.

Discriminação de 1º Grau
• Entretanto, a análise deixa evidente o aumento nos
lucros que o monopolista pode obter por meio da
prática de discriminação de preço e, portanto, os
incentivos para que os produtores tentem
discriminar preços em algum grau.
• Exemplos de discriminação imperfeita de preços surgem
em situações onde o produtor é capaz de segmentar o
mercado e cobrar preços diferentes pelo mesmo
produto.
• Advogados, médicos, contadores.
• Vendedores de automóveis (que recebem 15% da
margem de lucro).
• Faculdades e universidades.

Discriminação de 2º Grau
A discriminação de preço de segundo grau é a cobrança de preços
diferentes por quantidades diferentes consumidas.

P
P1

Na ausência de discriminação: P = P0 e Q = Q0. Sob
discriminação de preço de segundo grau, há três preços:
P1, P2, e P3. (ex. Fornecimento de energia elétrica)

P0

P2

CMe
CMg

P3

D
RMg
Q1

1° faixa

Q0

2° faixa

Q2

Q3

3° faixa

Quantidade

P

O monopolista maximiza os lucros cobrando o preço P0 e
vendendo a quantidade Q0.
Note que o excedente do consumidor é dado pelo triângulo
que fica acima de P0 e abaixo da curva de demanda.

P0

CMg

P1

RMg
Q0

Q1

D
Q

 O monopolista poderia, por exemplo, vender ao preço P1 o adicional de
quantidade dado por Q1 – Q0.
 Como o preço P1 ainda é superior ao CMg, seu lucro aumentaria.
 Note que o excedente do consumidor sofreria um aumento, dado pela área
amarela (ele compra Q1-Q0 ao preço P1).
 Logo, teríamos maiores lucros e um aumento do bem estar do consumidor.

Discriminação de 3º Grau
 O mercado é dividido em dois grupos.
 Cada grupo tem sua própria função de demanda.
 Trata-se do tipo mais comum de discriminação de preço.
 Exemplos: tarifas aéreas, bebidas alcoólicas, descontos
para estudantes e idosos.

 A discriminação de preço de terceiro grau é viável quando
o vendedor é capaz de segmentar seu mercado em
grupos com diferentes elasticidades de preço da
demanda (ex. Pessoas que viajam a negócios versus
turistas).

Discriminação de Preços Intertemporal
 Prática de cobrar preços mais elevados dos consumidores
mais impacientes, reduzindo o preço mais tarde para
incentivar o consumo de massa.
 Logo após o lançamento de um produto, a demanda tende a
ser mais inelástica. Isto ocorre pois alguns consumidores
possuem uma taxa de impaciência intertemporal maior.
 Exemplos: livro, filme, computador, celulares…
 Após beneficiar-se do lucro máximo que o mercado inicial
pode proporcionar, as empresas reduzem o preço de modo a
atrair outros consumidores que são mais sensíveis ao preço
(possuem a demanda mais elástica).
 Exemplos: livros em brochura, reapresentações de filmes,
computadores e celulares com desconto,…

Discriminação de Preços Intertemporal
P
P1
P2
D2
CMg

RMg1

Q1

RMg2

D1

Q2

Q

 À medida que o tempo passa a demanda se torna mais elástica
e o preço é reduzido de modo a atrair um mercado maior.
 Os consumidores são divididos em grupos através do tempo.
Inicialmente, a demanda é menos elástica, e o preço é P1 .

Tarifa em Duas Partes
 Se a firma não conseguir praticar a discriminação de preços
ela pode, em alguns casos, cobrar uma tarifa em duas partes.
 Possibilidade de aumentar o lucro utilizando a tarifa em duas
partes: uma taxa de entrada (T) e uma taxa de utilização (P).

 Quando essa estratégia é eficiente ?
 Quando as demandas forem homogêneas (mesma curva de
demanda ou preferências idênticas, ou ainda, um único
consumidor) → elevada taxa de entrada e baixa taxa de
utilização (P = CMg).

 A melhor maneira de perceber isso é notar que, caso a
firma cobre P = CMg (para todos – demandas homogêneas) e
uma taxa de entrada (para todos – demandas homogêneas)
que capture todo o excedente do consumidor, ela estará em
uma situação equivalente a situação de discriminação
perfeita.

Tarifa em Duas Partes

 Vamos entender melhor com um exemplo.
ANPEC - QUESTÃO 10 – 2009 → Um monopolista produz um certo bem
de acordo com uma tecnologia para a qual o custo marginal de produção é
constante e igual a 4. Existem N consumidores idênticos e de tal sorte que a
demanda inversa agregada por esse bem é dada por P = 10 – Q, em que P é o
preço e Q a quantidade total demandada. Julgue as seguintes afirmativas:
(0) Se o monopolista aplica a regra de mark-up como regra de preço, então o
preço de monopólio é Pm = 7 e a quantidade produzida é Qm = 3. V
(1) A perda de bem-estar (ou deadweight loss) decorrente do uso da regra de
mark-up pelo monopolista é DWL = 9. F
(2) Suponha que em vez da regra de mark-up, o monopolista adota uma tarifa
bipartite (two-part tariff), segundo a qual ele cobra, de cada consumidor, uma
tarifa de entrada igual a t = 18/N e depois cobra o custo marginal por cada
unidade ofertada. Então o monopolista produzirá a quantidade socialmente
eficiente. V
(3) Adotando uma tarifa bipartite, o monopolista jamais poderá obter um lucro
maior do que aquele obtido mediante a regra de mark-up. F
(4) Se o monopolista pratica discriminação perfeita de preços, então seu lucro
privado coincidirá com o excedente social. V

Tarifa em Duas Partes
Suponha que : Q  10  P e CMg  2
P
10

Observe que, nesse caso, para capturar todo o excedente do
consumidor a firma deveria cobrar P = 2 e uma taxa de
entrada do tamanho da área azul = ((8 x 8) / 2) = 32

2

CMg
D
8

10

Q

 Note que a firma não conseguiria praticar T = 32 caso a demanda de um
outro grupo fosse, por exemplo, Q = 8 – P.
 Logo, para a tarifa em duas partes funcionar bem as demandas devem
ser homogêneas.

Tarifa em Duas Partes
 Com relação a questão, primeiramente, devemos lembrar que
podemos obter o preço ótimo cobrado pela firma monopolista em
função do CMg e da elasticidade-preço da demanda, fazendo
RMg = CMg. Chamamos esse resultado de regra de mark-up.

CMg
RMg  CMg  P 

1 
1  d 
 EP 


 Logo, podemos calcular P* de duas formas. Nesse caso, como a
elasticidade-preço da demanda não é constante, vamos utilizar o
primeiro método.

 P  10  Q  RT  10Q  Q 2  RMg  10  2Q
 Máx.Lucro  10  2Q  4  Q  3  P  7

Tarifa em Duas Partes
 Observe que, com P* = 7 e Q* = 3, temos:

dQ P
7
7
4

E 
  1     P 
dP Q
3
3

1  1
  7
3

d
P

 






 P*  7

 Havendo concorrência perfeita: P = CMg.

P  CMg  10  Q  4  QC  6  PC  4
 No caso da aplicação da tarifa em duas partes a firma cobrará
P = CMg e cobrará uma tarifa de entrada que capture todo excedente
do consumidor. Portanto:

T  10  4   6 / 2  T  18

Tarifa em Duas Partes
P
10

P

Excedente do
Consumidor

10

Lucro com P*
P* = 7

Peso Morto
(3 x 3)/2 = 4,5

PC = 4

CMg

P* = 7
PC = 4

CMg

D
3

6

RMg

10

D

Q

3

6

RMg

10

Q

Tarifa em Duas Partes
 P=4
 T = (6 x 6) / 2 = 18

Venda em Pacote (Bundling)
 Se a firma não conseguir praticar a discriminação de
preços ela pode, em alguns casos, realizar uma venda
“empacotada”.
 Venda em pacotes é a venda conjunta de dois ou mais
produtos com o objetivo de obter um ganho em termos
de preço.
 Condições necessárias para a venda em pacotes:
a) Consumidores heterogêneos
b) Discriminação de preço não é possível
c) As
demandas
devem
ser
negativamente
correlacionadas

Venda em Pacote (Bundling)
 Exemplo: Aluguel de “…E o Vento Levou” e “Getting
Gertie’s Garter.”
 Os preços de reserva de duas salas de cinema para esses filmes são :
 As salas de cinema alugam os filmes, pagando um certo valor às
empresas cinematográficas.
Sala de Cinema A
Sala de Cinema B

…E o Vento Levou

Getting Gertie’s Garter

$12.000
$10.000

$3.000
$4.000

 Se os filmes fossem alugados separadamente, as salas de cinema
pagariam o preço de reserva mais baixo para cada filme:
 Preço máximo para “…E o Vento Levou” = $10.000
 P > $10.000 excluiria a sala B
 Preço máximo para “Gertie” = $3.000
 P > $3.000 excluiria a sala A
 Receita Total = $26.000 ($10.000 x 2 + $3.000 x 2)

Venda em Pacote (Bundling)
 Se os filmes são vendidos em pacote:
 A sala de cinema A pagaria $15.000 pelos dois filmes
 A sala de cinema A pagaria $14.000 pelos dois filmes

Sala de Cinema A
Sala de Cinema B

…E o Vento Levou

Getting Gertie’s Garter

$12.000
$10.000

$3.000
$4.000

 Se o menor dos dois preços for cobrado, a receita total será
$28.000 ($14.000 x 2).

Venda em Pacote (Bundling)
 Por que o pacote é mais lucrativo do que o aluguel de filmes
separadamente ?
 Porque, nesse exemplo, as avaliações relativas dos dois filmes
são opostas.
 Embora ambas as salas de cinema estejam dispostas a pagar
mais por “…E o Vento Levou” do que por “Getting Gertie’s
Garter”, a sala de cinema A está disposta a pagar mais do que a
sala de cinema B pelo filme “…E o Vento Levou”, ao passo que a
sala de cinema B está disposta a pagar mais do que a sala de
cinema A pelo filme “Getting Gertie’s Garter”, ou seja, as
demandas são negativamente correlacionadas.
 Demandas Negativamente Correlacionadas:  Venda em
Pacote é Rentável
 A pagaria mais por E o Vento Levou ($12.000) do que B
($10.000).
 B pagaria mais por Gertie ($4.000) do que A ($3,000).

Venda em Pacote (Bundling)
 Se as demandas fossem positivamente correlacionadas (a sala
de cinema A pagaria mais por ambos os filmes, conforme abaixo),
a venda em pacotes não aumentaria a receita.
Sala de Cinema A
Sala de Cinema B

…E o Vento Levou

Getting Gertie’s Garter

$12.000
$10.000

$4.000
$3.000

 Se os filmes fossem vendidos em pacote:
 A sala de cinema A pagaria $16.000 pelos dois filmes
 A sala de cinema B pagaria $13.000 pelos dois filmes
 Se o menor dos dois preços fosse cobrado, a receita total seria
$26.000, ou seja, o mesmo que seria obtido pela venda de cada
filme separadamente.

Monopólio Natural
• O monopólio natural
• É o caso de uma empresa capaz de produzir a quantidade
total ofertada por uma indústria a um custo inferior ao
custo que seria obtido por várias empresas.
• Os monopólios naturais ocorrem devido à presença de
significativas economias de escala. Logo, a curva de CTMe
tende a ser decrescente, assim como a curva de CMg.

• Regulamentação na prática
•

É muito difícil estimar as funções de custo e demanda da
empresa, pois estas podem mudar de acordo com as
condições de mercado, que encontram-se em constante
evolução.

Regulamentação do Preço do Monopólio Natural
P

Na ausência de regulamentação, o monopolista produz Qm e cobra Pm.
Se o preço máximo fosse fixado em PC, a empresa
teria prejuízo (P< Cme) e abandonaria o setor.
Fixando o preço máximo em Pr obtém-se o maior
nível possível de produção; o LTe é igual a zero.

Pm

CMe

Pr

CMg

PC

D

RMg
Qm

Qr

QC

Q

Regulamentação do Preço do Monopólio Natural
• Note então que:
• Quanto mais próximo o preço fixado estiver do CMg,
maior a eficiência econômica (lembre-se que em
concorrência perfeita P = CMg).
• Se o regulador obrigar o monopolista natural a cobrar
um preço igual ao CMg, mas P < CTMe, a produção será
igual a zero.

Concorrência Monopolista


A natureza da concorrência monopolista é a existência de
muitas firmas, livre entrada e saída e informações
perfeitas. Entretanto, diferentemente da concorrência
perfeita, as firmas vendem produtos similares, porém não
idênticos. Dito de outro modo, cada vendedor pratica a
diferenciação do produto, tentando distingui-lo dos
produtos dos concorrentes através de propaganda,
serviços, qualidade e/ou localização.



O tamanho do poder de monopólio depende do grau de
diferenciação do produto.



Exemplos dessa estrutura de mercado bastante comum
são: Cremes dentais, Sabonetes, Antigripais, …

Concorrência Monopolista
P

Curto Prazo

P

CMg

Longo Prazo

CMg

CMe

CMe

PCP
PLP
DCP
DLP
RMgCP
QCP

Quantidade

RMgLP
QLP

Quantidade

Concorrência Monopolista


Equilíbrio no Curto Prazo


Demanda negativamente inclinada: produtos diferenciados



Demanda relativamente elástica: bons substitutos



RMg < P



Lucros são máximos quando RMg = CMg



A empresa aufere lucros econômicos

Concorrência Monopolista


Equilíbrio no Longo Prazo


Os lucros atraem novas empresas para o mercado (não
há barreiras à entrada)



A demanda da empresa cai para DLP



A produção e o preço da empresa caem



A produção do setor aumenta



Não há lucro econômico no longo prazo(P = CMe)



P > CMg : persiste algum grau de poder de mercado

Concorrência Monopolista X Concorrência Perfeita
P

Competição Perfeita

P

CMg

CMe

Concorrência Monopolística
CMg CMe

Peso morto

P
PC

D = RMg
DLP
RMgLP
QC

Quantidade

QCMg

Quantidade

Concorrência Monopolista


Competição monopolística e eficiência econômica


A existência de poder de monopólio (diferenciação)
implica um preço mais elevado do que na competição
perfeita. Se o preço diminuísse até o ponto onde
CMg = D, o excedente total aumentaria na magnitude do
triângulo amarelo.



Apesar de não haver lucro econômico no longo prazo, a
empresa não produz no ponto de CMe mínimo, e há
excesso de capacidade.



Observe que, apesar do peso morto, existe um benefício
não capturado pela nossa análise: a diversidade de
produtos.

Oligopólio


Estrutura de mercado onde existem poucos
vendedores com poder de fixar preços e muitos
compradores.



Dado o tamanho das firmas, as políticas
ação tendem a ser interdependentes.



de

Equilíbrio de Nash: Cada empresa está fazendo o
melhor que pode em função daquilo que estão
fazendo suas concorrentes.


Portanto, ao fixar seu preço ou sua quantidade, a
firma deve levar em consideração a resposta por
parte de seus concorrentes.

Teoria dos Jogos
 Dilema dos Prisioneiros (1950)
 Primeira discussão do hoje popular jogo conhecido como
dilema dos prisioneiros em um experimento conduzido pela
corporação RAND*.
 Possivelmente o exemplo mais conhecido na teoria dos
jogos é o dilema dos prisioneiros (All e Bob). Ele foi
formulado por Albert W. Tucker em 1950, em um seminário
para psicólogos na Universidade de Stanford, para ilustrar a
dificuldade de se analisar certos tipos de jogos.

*RAND Corporation (Reserach And Development) é uma instituição Think Tank

(fábrica de ideias) sem fins lucrativos. Criada originalmente como Douglas
Aircraft Company, na segunda metade da década de 1950, atua como uma
entidade que desenvolve pesquisas e análises para o Departamento de Defesa
dos Estados Unidos.

 Dois indivíduos são capturados por conta de um crime
cometido. Entretanto, as provas contra eles não são
contundentes. Portanto, a condenação a uma pena maior
depende deles confessarem o crime.
 A matriz de payoff abaixo resume as penas em anos de cadeia.
Prisioneiro B (Bob)
Confessa
Nega
Confessa

-3, -3

0 , -10

Prisioneiro A
(All)
Nega

-10, 0

-1, -1

O Dilema dos Prisioneiros
 Temos um equilíbrio de Nash com estratégias dominantes:
 Ambos confessam e recebem três anos de cadeia (-3, -3).
 Observe que se trata de um equilíbrio de Nash Ineficiente
de Pareto: ambos poderiam melhorar caso negassem o
crime.
 Como não há como coordenar ações, resultado é ineficiente
no sentido de Pareto.
 Observação: Um ótimo de Pareto representa uma situação
onde não é possível melhorar a situação de um agente
econômico sem que a situação do outro agente piore.
 Note que ambos poderiam “melhorar”, caso realizassem um
acordo – cooperação (ambos não confessam).

O Dilema dos Prisioneiros
 Mas o Dilema dos Prisioneiros é apenas um jogo entre
meliantes ?
 Não
 O mesmo raciocínio pode ser usado para pensarmos em
diversas outras situações de interação estratégica.
 Construir misseis ou não.
 Fazer propaganda ou não.
 Contratar um advogado ou não.
 Impor tarifas de importação ou não.
 Ofertar uma quantidade maior ou não.
 ...

Oligopólio
• Modelos e Resultados
Solução Competitiva

(Não Existe interdependência)

Solução de Cournot

Modelos de Concorrência
via Quantidade

(Decisões de Produção Simultâneas)

Cartel

(Maximização de Lucro Conjunto)

Solução de Stackelberg
(A vantagem de ser o Primeiro)

Q C ompetitiva ( LTe  0)  Q C ournot  Q C artel
Stackelberg  Q Líder  Q Seguidora

Oligopólio
• Modelos e Resultados
Modelo de Bertrand (Lte = 0)
(Produtos Homogêneos)

Modelos de
Concorrência via Preço

Modelo com Produtos Diferenciados
(Decisões de Produção Simultâneas)

Cartel (Coalisão)

(Maximização de Lucro Conjunto)

• Modelo da Curva de Demanda Quebrada
• Estabilidade dos Preços dos Oligopólios
• Modelo de Liderança-Preço

Modelo de Cournot


Supondo a existência de somente duas empresas (duopólio),
ambas deverão decidir quanto produzir, simultaneamente,
considerando fixo o nível de produção de sua concorrente.

P

Demanda da Firma 1, que maximizará o seu
lucro produzindo 50 unidades, caso estime
que a produção da Firma 2 será igual a zero.
(Como ela reage a uma expectativa de Q2 = 0)

D1(75)
12,5

25
50
RMg1(75) RMg1(50)

CMg1
D1(50)
RMg1(0)

D1(0)

Q

Modelo de Cournot


A decisão de maximização de lucros da empresa 1
depende de quanto ela estima que a empresa 2
produzirá. Se ela estimar que a empresa 2 nada
produzirá, sua curva de demanda será a própria
demanda de mercado, com um volume de produção
igual a 50.



Se ela estimar que a empresa 2 produzirá 50
unidades, sua curva de demanda sofrerá um
deslocamento para a esquerda nesse montante e a
maximização de lucro implicará na produção de 25
unidades

Modelo de Competitivo


E se as empresas decidissem agir de forma
independente, fixando sua produção sem levar
em consideração o comportamento da empresa
rival ?


Resposta: a oferta aumentaria até o ponto onde o preço
fosse igual ao custo marginal ( LTe = 0), eliminando a
vantagem da
empresa oligopolista em relação a
empresa que opera em um mercado concorrencial.
 Daí a importância da atuação estratégica (Equilíbrio
de Nash), na impossibilidade de um conluio (cartel).

OBS. Chamaremos de LT o lucro total econômico (o LT
considerando o custo de oportunidade).

Cartel


Cartel é um acordo formal entre firmas independentes e
rivais, que estabelece normas de comportamento no que
diz respeito a política de ação em termos de fixação de
preços de venda, determinação de níveis de produção,
estabelecimento de quotas de mercado, observação
de divisão territorial de vendas etc.



O objetivo fundamental desse tipo de organização é
maximizar o lucro conjunto de todo o grupo de firmas
participantes do acordo.



De maneira geral os cartéis são instáveis, pois operam
com uma certa capacidade ociosa, o que é um incentivo
para que, individualmente, os membros tentem burlar o
acordo.

Modelos Comparados
q1
Curva de Reação da Empresa 2
Equilíbrio Competitivo
(q1 = q2 = 15  P=CMg  LT = 0)
Equilíbrio de Cournot (q1 = q2 = 10  LT > 0
Curva de Reação da Empresa 1

q2

Curva de Contrato (q1 + q2) = Q*Monopólio
Equilíbrio com Conluio
(q1 = q2 =7,5 , pois CMg1 = CMg2 , com LTCartel > LTCournot

Modelos Comparados: Um Exemplo
P  30  Q


Q  q1  q2

CMg1  CMg 2  0

Duopólio de Cournot
 Decisões

de produção simultâneas

O

preço depende da quantidade ofertada por
ambas as firmas

 Cada

firma considera fixo o nível de produção
do concorrente e toma sua decisão de
produção

Modelos Comparados: Um Exemplo


Curva de Reação da Firma 1
máx.lucro  RMg1  CMg1

RT1  P  q1  RT1  30  Q q1  RT1  30  q1  q2 q1
RT1  30q1  q12  q1q2  RMg1  30  q2  2q1

CMg1  RMg1  30  q2  2q1  0
1
q1  15  q2
2

Curva de Reação da Firma 1

Modelos Comparados: Um Exemplo


Curva de Reação da Firma 2

máx.lucro  RMg 2  CMg 2

RT2  P  q2  RT2  30  Q q2  RT2  30  q1  q2 q2
RT2  30q2  q22  q1q2  RMg 2  30  q1  2q2

CMg 2  RMg 2  30  q1  2q2  0
1
q2  15  q1
2

Curva de Reação da Firma 2

Modelos Comparados: Um Exemplo

Resolvendo o sistema

q1  15  1 / 2 q2

q2  15  1 / 2 q1

(I)
( II )

1
1 
( II )  ( I )  q1  15  15  q1   q1  7,5  0,25q1  0,75q1  7,5
2
2 

Logo  q1  q2  10

Modelos Comparados: Um Exemplo


Cartel
As firmas determinam a produção de forma a
maximizarem o lucro total, que será, então,
repartido. Logo, as
firmas escolhem a
quantidade total para a qual RMg = CMg .

Modelos Comparados: Um Exemplo
RT  PQ  RT  30  Q Q  RT  30Q  Q 2
dRT
RMg 
 30  2Q
dQ

Máx.Lucro  RMg  CMg  30  2Q  0  Q  15
Logo, qualquer q1  q2

 15 maximiza o lucro total.
Curva de Contrato: Q=15

Como os custos marginais são iguais, cada firma produzirá 7,5

Modelos Comparados: Um Exemplo


Solução Competitiva
As firmas igualarão o preço ao custo marginal.
Logo, temos:

P  CMg  30  Q  0  Q  q1  q2  30
Como CMg1  CMg 2  q1  q2  15
Com Q=30, P=0. Logo, se as firmas decidirem
competir, teremos P= CMg (LT = 0).

Modelos Comparados: Um Exemplo
Q1

Curva de Reação da Firma 2
Solução Competitiva

15

Solução de Cournot

10
7,5

Curva de Reação da Firma 1
7,5 10

15

Solução de Conluio

Q2

Modelos Comparados: Um Exemplo


A Vantagem de Ser o Primeiro ( Modelo de
Stackelberg )
Ao determinar seu nível de produção, a firma 1
deverá considerar de que forma a firma 2
reagirá (em Cournot nenhuma das firmas tem a
oportunidade de reagir).

Modelos Comparados: Um Exemplo


Máximo Lucro da Firma 1 (Líder)
 Escolha

de q1 de tal forma que RMg1 = CMg1
2
RT1  30q1  q1  q1q2

 Como

RT1 depende de q2, a firma 1 utiliza a
curva de reação da firma 2.
1
q2  15  q1
2

 Logo:

1 
1 2

RT1  30q1  q  q1 15  q1   RT1  15q1  q1
2 
2

2
1

Modelos Comparados: Um Exemplo


Logo: RMg1  15  q1



Máx. Lucro: RMg1  CMg1  15  q1  0



Como q1  q2  22,5  P  7,5

Vantagem Estratégica da Líder

q1  15
q2  7,5

Independente do que venha a
fazer o seu concorrente, a
produção da firma 1 será maior.

Modelos Comparados
Cournot

Q = 20 e P = 10

Firma 1

LT1 = 100 – 0 = 100

Firma 2

LT2 = 100 – 0 = 100

Conluio

LTconjunto = 200

Q = 15 e P = 15

Firma 1

LT1 = 112,5 – 0=112,5

Firma 2

LT2 = 112,5 – 0=112,5

LTconjunto = 225

Modelos Comparados
Competitiva

Q = 30 e P = 0

Firma 1

LT1 = 0 – 0 = 0

Firma 2

LT2 = 0 – 0 = 0

LTconjunto = 0

Stackelberg ( Firma 1 como Líder ) Q = 22,5 e P = 7,5
Firma 1
Firma 2

LT1 = 112,5 – 0 = 112,5
LT2 = 56,25 – 0 = 56,25

LTconjunto = 168,75

Observação: Solução de Cournot Para n Firmas
• Caso tenhamos mais de 2 firmas, a solução de Cournot pode ser
obtida da seguinte forma (sem demonstração).

Sendo P  a  bQ
 1  a  Cmg 
q 


n

1
b





• Utilizando os dados do exemplo anterior, temos:

Sendo P  30  Q, com CMg1  CMg2  0 e 2 firmas :
 1  30  0 
q 

  10
 2  1  1 


Quantidade produzida por cada firma

Concorrência de Preços
• O Modelo de Bertrand (Produtos Homogêneos)
• Hipóteses
• Produtos homogêneos
• Decisões simultâneas de fixação de preços
• Qual preço cada firma escolherá ?
• Como a mercadoria é homogênea, os
consumidores irão adquiri-la somente da firma
com o menor preço. Logo, a firma que cobrar o
menor preço abastecerá todo o mercado.
• Logo, o equilíbrio de Nash nesse caso corresponde
ao da situação competitiva.

Concorrência Via Preço com Produtos Diferenciados

• Os mercados oligopolistas geralmente apresentam
algum grau de diferenciação (design, desempenho,
durabilidade,...). Nesse caso, é natural que as firmas
concorram por meio da escolha de preços.
• A diferenciação do produto permite a existência de
lucros extraordinários, quanto menor a elasticidade
de substituição.
Q  12  2 P1  P2
D
1

Q2D  12  2 P2  P1

• Observe que Q1 aumenta se P1 diminui ou se P2
aumenta.

Curva de Demanda Quebrada
• Tenta explicar porque os preços dos oligopólios são
relativamente estáveis, mesmo quando os custos se
alteram.

P
CMg1
CMg0

P*

D
Q*

RMg

Q

Curva de Demanda Quebrada
• Preços elásticos acima de P*
• Se o CMg aumenta e a firma eleva seu preço a
quantidade demandada cai muito, pois as outras
firmas (concorrentes) não acompanharão o aumento
de preço.

• Preços inelásticos abaixo de P*
• Se o CMg diminui e a firma reduz seu preço a
quantidade demandada aumenta pouco, pois as
outras firmas (concorrentes) acompanharão a queda
no preço.

Modelo de Liderança-Preço


É uma coalizão imperfeita, onde as empresas
de um setor oligopolista decidem tacitamente
(sem um acordo formal) estabelecer o mesmo
preço,
aceitando a
liderança de uma
empresa (geralmente a maior ou a de custos
mais baixos).



Dessa forma, as empresas não brigam por
preço, pois quando a
líder altera
seus
preços,
as demais firmas
acompanham,
deixando inalterados os preços relativos.

Modelo de Liderança-Preço
 EXEMPLO
 No Modelo de Liderança-Preço, a firma líder escolhe o
preço que deseja cobrar, levando em conta em sua
decisão o fato de que a empresa seguidora agirá como
tomadora de preços ao maximizar seu próprio lucro. A
demanda inversa enfrentada pelas firmas é = 100 − ,
sendo
a produção conjunta das duas firmas. Se as
funções custo marginal da seguidora e da líder forem
representadas respectivamente por CMg = 4
e
CMg = 0,4 , então:

Modelo de Liderança-Preço
• Resolvendo o problema:

P  100  Qt  Qt  100  P
• A função de oferta da seguidora é encontrada igualando o seu
custo marginal ao preço do produto (tomadora de preço):

1
4Q  P  Q  P
4
CMg S
s

s

Quantidade produzida pela seguidora

Modelo de Liderança-Preço
• Logo, a demanda residual da empresa líder é dada por:

1
Q  Q  Q  Q  100  P   P  Q L  100  1, 25 P
4
L

T

s

L

• Para determinar a receita marginal da líder, inicialmente
invertemos a função de demanda líquida:

Q L  100  1, 25 P  P  80  0,8QL
• Portanto, a Receita Total da firma líder é dada por:

RTL  P  Q L  RTL   80  0,8QL   Q L
RTL  80Q L  0,8Q L2

Modelo de Liderança-Preço
• Logo, a receita marginal da firma líder é dada por:

dRTL
RMg L 
 RMg L  80  1, 6QL
dQ L
• Podemos obter a produção ótima da firma líder igualando
seu custo marginal à sua receita marginal.

RMg L  CMg L  80  1, 6QL  0, 4QL  Q L  40
• Substituindo na função de demanda da firma líder, obtemos
o preço.

P  80  0,8Q L  P  80  0,8  40   P  48

Modelo de Liderança-Preço
• A firma seguidora toma esse preço como dado e, com isso,
produz a seguinte quantidade:

1
1
s
Q  P  Q   48   Q s  12
4
4
s

(0) A firma líder, ao cobrar mais caro, além de reduzir a demanda
total, observa parcela maior da demanda atendida pela rival; F
• A firma líder e a seguidora cobram o mesmo preço e a líder
atende 77% do mercado.

QT  Q L  Q s  QT  40  12  52
77% 33%
(1) A firma seguidora age como monopolista, levando em conta a
função de demanda residual para o cálculo da sua receita marginal; F
• A empresa líder age como monopolista, levando em conta a
função de demanda residual para o cálculo de sua RMg.
• A empresa seguidora se comporta como tomadora de preço.

(2) A função demanda residual inversa é dada por ( ) = 80 - 0,8 ; V
• Exatamente como calculamos.
(3) O preço escolhido pela líder será
(4) A firma seguidora produzirá

= $48; V

= 16. F

• Conforme calculamos, a quantidade produzida pela firma
seguidora é 12.

Teoria dos Jogos e Oligopólio
• Como você deve ter notado, as decisões das
firmas em uma estrutura de mercado como o
oligopólio, na ausência da formação de um cartel,
é uma decisão estratégica, que deriva da ideia de
equilíbrio de Nash:
• Cada empresa está fazendo o melhor que pode em
função
daquilo
que
estão fazendo suas
concorrentes.

• Vamos ver como um pouco dessas decisões
interdependentes das firmas utilizando a Teoria
dos Jogos

Teoria dos Jogos e Oligopólio
 A teoria dos jogos modela o comportamento
estratégico de agentes que entendem que suas
ações afetam as ações de outros agentes.
 Um jogo consiste de:
 Um conjunto de jogadores.
 Um conjunto de estratégias para cada jogador.
 Payoffs

(recompensas),

para

cada

jogador,

resultantes das escolhas estratégicas possíveis.

Jogos Não-Cooperativos versus Jogos Cooperativos

 Jogo Cooperativo
 Os jogadores negociam contratos que sejam obrigados a
cumprir e que lhes permitam planejar estratégias conjuntas.


Exemplos: negociação entre um comprador e um vendedor em
torno do preço do bem, a formação de um cartel, uma joint
venture entre duas empresas (por exemplo, Microsoft e
Apple)…

 Jogo Não-Cooperativo
 Não é possível negociar e implementar contratos que os
jogadores sejam obrigados a cumprir.


Exemplo: duas empresas concorrentes tomam suas decisões de
preço e propaganda independentemente, levando em
consideração o provável comportamento da rival.

Jogos Simultâneos x Sequenciais
 Jogos Simultâneos
 Os jogadores tomam suas decisões simultaneamente,
levando em consideração o que esperam que seja o
comportamento do outo jogador.
 São representados com uma matriz de payoffs.

 Jogos Sequenciais
 Existe uma sequência predeterminada. Portanto, o
Segundo jogador faz a sua escolha conhecendo a escolha
do primeiro jogador.
 São representados, preferencialmente, na forma extensiva
(árvore de decisão).

Jogos Não Cooperativos e Equilíbrio de Nash


Os jogos Não Cooperativos são os que nos
interessam nesse momento.



São jogos onde a formulação da estratégia a ser
adotada deve basear-se na compreensão do ponto
de vista do oponente, a partir da qual pode-se
deduzir (supondo que o oponente seja racional) de
que forma ele(a) provavelmente reagirá às nossas
ações”.

 Definição
 Dizemos que ocorre um equilíbrio de Nash
quando cada jogador dá a melhor resposta à
estratégia adotada pelo outro jogador.

Um Exemplo: A Compra de Uma Nota de Um Dólar*
 Leiloa-se uma nota de um dólar.
 O ofertante do maior lance recebe o dólar em troca do
valor de seu lance.
 O ofertante do segundo maior lance também deve
pagar o valor de seu lance, mas sem receber nada em
troca.
 Qual seria o seu lance ?
*Shubik, Martin (1971). The Dollar Auction Game: A Paradox in
Noncooperative Behavior and Escalation. The Journal of Conflict
Resulution. Volume 15, Issue 1, mar. 1971.

Um Exemplo: A Compra de Uma Nota de Um Dólar
 Se os agentes são racionais e bem informados, espera-se que
eles não entrem nesse jogo.
 Se A apresenta um lance de $ 0,90, após B apresentar um
lance de $ 0,80, B perderia $ 0,80.
 Para isso não ocorrer, B apresenta um lance de $1,00. Com
isso, A deveria pagar $0,90 sem ficar com a nota de um
dólar, perdendo seus $ 0,90.
 Para não perder $ 0,90, A apresenta um lance de $ 1,10
(nesse caso ele perderia $ 0,10; menos que os $0,90), mas
com isso, B perderia $1,00.
 Para não perder $ 1,00, B apresenta um lance de $ 1,20
(nesse caso ele perderia $ 0,20; menos que $ 1,00), mas
com isso, A perderia $1,10.
 Para não perder $1,10, A apresenta um lance de $1,30….

Uma Aplicação Exótica
• Suponha que você é um cidadão honesto e não
pretenda “esconder” dinheiro.
• Você compraria Bitcoins (ou Ethereum, Binance Coin,
Ripple, Dogecoin, Tether, Cardano, Polkadot,..., ETFs
de criptomoedas, como o HASH11) ?

• Se a sua resposta for sim, qual a sua justificativa
para isso ?

Estratégias Dominantes
 Estratégia Dominante
 É uma estratégia ótima para um jogador
independentemente do que seu oponente possa
fazer.
 Um Exemplo:
 A e B vendem produtos concorrentes.
 As duas empresas devem decidir se irão ou não
realizar campanhas de propaganda de seus
produtos.

Matriz de Payoff para o Jogo da Propaganda
Empresa B

Empresa A

Faz propaganda

Faz propaganda

Não faz
propaganda

Não faz
propaganda

10 , 5

15 , 0

6,8

10 , 2

 Para A, fazer propaganda é a
independentemente da escolha de B.

melhor

opção,

 Para B, fazer propaganda é a
independentemente da escolha de A.

melhor

opção,

 Empresa A
 Faz propaganda
 Se B faz propaganda ela ganha 10
 Se B não faz propaganda ela ganha 15
Empresa A





Não faz propaganda
 Se B faz propaganda ela ganha 6
 Se B não faz propaganda ela ganha 10

 Empresa B
 Faz propaganda
 Se A faz propaganda ela ganha 5
 Se A não faz propaganda ela ganha 8


Empresa B


Não faz propaganda


Se A faz propaganda ela ganha 0



Se A não faz propaganda ela ganha 2

Estratégias Dominantes
 A estratégia dominante para A e B é fazer propaganda.
 Não há razão para se preocupar com o outro jogador.
 Equilíbrio em estratégias dominantes.
 Jogo Sem Estratégias Dominantes
 A decisão ótima de um jogador que não possua uma
estratégia dominante depende das ações do outro
jogador.

Jogo da Propaganda Modificado
Empresa B

Empresa A

Faz propaganda

Faz propaganda

Não faz
propaganda

Não faz
propaganda

10 , 5

15 , 0

6,8

20 , 2

 A não tem uma estratégia dominante; sua decisão depende das ações de B.
 Para B, a decisão ótima é fazer propaganda.
 O que A deveria fazer ? (Dica: pense na decisão de B)

 Empresa A
 Faz propaganda
 Se B faz propaganda ela ganha 10
 Se B não faz propaganda ela ganha 15


Empresa A


Não faz propaganda


Se B faz propaganda ela ganha 6



Se B não faz propaganda ela ganha 20

 Note que agora a empresa A não possui uma estratégia dominante:
 Se B faz propaganda, A deverá fazer (ganha 10 contra 6)
 Se B não faz propaganda, A deverá não fazer (ganha 20 contra 15)


O que a empresa A deverá fazer ? Ela deve se colocar na posição
da empresa B. Como a estratégia dominante da empresa B é fazer
propaganda, a empresa A também deverá fazer propaganda (ganha
10 contra 6).

Equilíbrio de Nash Revisitado
 Estratégias Dominantes
 “Estou fazendo o melhor que posso, independentemente do
que você esteja fazendo.”
 “Você está fazendo o melhor que pode, independentemente
do que eu esteja fazendo.”
 Jogo Sem Estratégias Dominantes
 A decisão ótima de um jogador que não possua uma
estratégia dominante depende das ações do outro jogador.

 Equilíbrio de Nash
 “Estou fazendo o melhor que posso, dado o que você
está fazendo.”
 “Você está fazendo o melhor que pode, dado o que eu
estou fazendo.”

Obtendo Todos os Equilíbrios de Nash de um Jogo
Jogador 2

Jogador 1

Estratégia 1

Estratégia 2

Estratégia 3

Estratégia 1

4,2

13 , 6

1,3

Estratégia 2

3 , 10

0,0

15 , 2

Estratégia 3

12 , 14

4 , 11

5,4

 Melhor Resposta do Jogador 1
 Se o jogador 2 escolhe a estratégia 1: estratégia 3
 Se o jogador 2 escolhe a estratégia 2: estratégia 1
 Se o jogador 2 escolhe a estratégia 3: estratégia 2


Melhor Resposta do Jogador 2


Se o jogador 1 escolhe a estratégia 1: estratégia 2



Se o jogador 1 escolhe a estratégia 2: estratégia 1



Se o jogador 1 escolhe a estratégia 3: estratégia 1

Logo, temos 2 equilíbrios de Nash

Equilíbrio de Nash: Algumas Considerações
 Um jogo pode ter mais de um equilíbrio de Nash.
 Todo equilíbrio com estratégia dominante é um equilíbrio de Nash.
 Um jogo pode não possuir um equilíbrio de Nash.
 Por exemplo, um jogo de soma zero (jogo onde as somas dos
payoffs é igual a zero) não possui equilíbrio de Nash.
Jogador B
Esquerda

Direita

Alto

-1 , 1

1 , -1

Baixo

1 , -1

-1 , 1

Jogador A

O Dilema dos Prisioneiros
 Dois indivíduos são capturados por conta de um crime
cometido. Entretanto, as provas contra eles não são
contundentes. Portanto, a condenação a uma pena maior
depende deles confessarem o crime.
 A matriz de payoff abaixo resume as penas em anos de cadeia.
Prisioneiro B
Confessa

Confessa

Nega

-3, -3

0 , -6

-6, 0

-1, -1

Prisioneiro A
Nega

O Dilema dos Prisioneiros
 Temos um
dominantes:

equilíbrio

de

Nash

com

estratégias

 Ambos confessam e recebem três anos de cadeia (-3, -3).
 Observe que se trata de um equilíbrio de Nash
Ineficiente de Pareto: ambos poderiam melhorar caso
negassem o crime.
 Como não há coordenação de ações, o resultado é
ineficiente no sentido de Pareto.
 Observe a semelhança com o Modelo de Cournot, que é
um equilíbrio de Nash; as empresas poderiam obter um
resultado melhor (para elas, mas pior para a sociedade)
se pudessem se coordenar (operacionalizar um cartel).

Dilema dos Prisioneiros e Cooperação
 Até 1890, quando foi aprovada a primeira legislação
antitruste, nos EUA, os cartéis eram legais.
 Lei Sherman de 1890 (Senador John Sherman)

 Embora os cartéis fossem legais, como obrigar as firmas a
cumprir o acordo ?
 Em 1881 os advogados da Standard Oil Company, de
John Rockefeller, criaram uma solução: o truste.
 Os acionistas de todas as principais companhias
colocavam suas ações nas mãos de um comitê
controlador. Na prática, isto fundia as companhias em
uma única firma.

 Posteriormente, essa prática foi seguida em diversas
indústrias.

Dilema dos Prisioneiros e Cooperação

 Existe um cartel que não precisa se reunir secretamente,
pois não está regulado por qualquer tipo de lei antitruste;
o cartel da OPEP.
 É um acordo entre governos nacionais.

 O cartel foi criado em 1960, mas a sua atuação chamou a
atenção do mundo no final de 1973, quando uma
redução drástica da oferta elevou consideravelmente os
preços.
 Atualmente (2018) o cartel é composto por 14 membros,
mas conta com a cooperação do México e da Noruega e,
eventualmente, da Rússia.
 Membros do cartel: Angola, Argélia, Líbia, Nigéria, Gabão,
Venezuela, Equador, Arábia Saudita, Emirados Árabes
Unidos, Irã, Iraque, Kuwait, Catar e Indonésia.

1960M01
1961M12
1963M11
1965M10
1967M09
1969M08
1971M07
1973M06
1975M05
1977M04
1979M03
1981M02
1983M01
1984M12
1986M11
1988M10
1990M09
1992M08
1994M07
1996M06
1998M05
2000M04
2002M03
2004M02
2006M01
2007M12
2009M11
2011M10
2013M09
2015M08
2017M07

Dilema dos Prisioneiros e Cooperação
Preço do Petróleo (dólares de 2000)

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

Preço do Petróleo (dólares de 2000)

Dilema dos Prisioneiros e Cooperação
 Suponha um oligopólio, produtor de petróleo, formado
por apenas dois membros (duopólio): Irã e Iraque.
 Os resultados abaixo representam lucros em bilhões de US$.

Iraque

Produção Alta

Produção Baixa

Produção Alta

40 , 40

60 , 30

Produção Baixa

30 , 60

50 , 50

Irã

Dilema dos Prisioneiros e Cooperação
 Claramente, um acordo entre os dois (cartel =
cooperação), permitiria um resultado melhor para
ambos (lucros de $50).
 Mas quem garante que um dos países não irá burlar o
acordo ? Produzir mais e obter um lucro maior ($60).
 Lição: pode existir uma grande dificuldade em garantir a
cooperação, mesmo sabendo que ela é benéfica para
todos os agentes.

Corrida Armamentista
 A corrida armamentista entre EUA e URSS é muito
semelhante ao dilema dos prisioneiros.
 Durante o período conhecido como “guerra fria”, cada
País preferia ter mais armas nucleares do que o outro,
imaginando que um maior arsenal nuclear serviria como
fonte de poder (e forma de defesa).
 Logo, a estratégia dominante da cada um dos países era
se armar. Entretanto, note que essa estratégia possui
custos. Certamente, ambos os países estariam em uma
situação melhor caso não se sentissem ameaçados e,
com isso, não tivessem que gastar tantos recursos com a
corrida armamentista.

Corrida Armamentista
 Na matriz de payoffs abaixo, os valores consideram os
custos líquidos da corrida armamentista.
Investir
Investir

URSS

Não Investir

-10 , -10

8 , -20

-20 , 8

0,0

EUA
Não Investir

 Mas qual a dificuldade de ambos obterem um resultado
melhor (cooperação) ?

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos
 Vimos que, em um jogo do tipo dilema dos prisioneiros
jogado uma única vez os jogadores não são estimulados a
cooperar entre si.
 Note que, nesse caso, cooperar significa ambos negarem o
crime (firmas formarem um cartel, países não construírem
armas nucleares,...)

 Entretanto, existem situações onde isso pode ser
modificado.
 Basicamente, para convencer um jogador a cooperar,
devemos convencê-lo de que ele será punido de forma
suficientemente severa caso não coopere.

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos
 Essa punição pode ser realizada pelo outro jogador desde
que o jogo se repita um número indeterminado de vezes.
 Dois ladrões esperam voltar a assaltar juntos, com a possibilidade de
voltarem à prisão, então o jogador que coopera em uma repetição
do jogo pode punir aquele que não cooperou, simplesmente não
cooperando na próxima vez que eles forem presos.

 Isto também pode explicar por que, por vezes, os cartéis
possuem uma vida relativamente longa.
 Não cooperar (burlar o cartel) pode induzir os outros agentes
econômicos a se comportarem da mesma forma, reduzindo os
lucros de todos.

 Ou por que é possível que pessoas interessadas na
preservação de um recurso natural explorado
conjuntamente colaborem na preservação desse recurso.

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos
 Esse resultado é limitado pelo número de jogadores.
 Se o jogo envolver um número muito grande de jogadores
o custo de fiscalização da ação de todos os jogadores se
torna cada vez maior, isto é, se torna cada vez mais difícil
identificar quem está e quem não está colaborando.
 Ao mesmo tempo, a punição exige a coordenação de todos
os agentes lesados, o que pode gerar diversas dificuldades.
 Por esse motivo, não se verifica a formação de cartéis
envolvendo um grande número de empresas e, pelo mesmo
motivo, os recursos naturais livremente explorados por um
grande número de agentes econômicos são os mais
deteriorados.

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos Finitamente
 Em um jogo repetido do dilema dos prisioneiros, o que torna
plausível a cooperação ?
 Depende da crença dos jogadores a respeito das jogadas
futuras.
 Para um jogo repetido finitamente, não haverá cooperação:
 Suponha um jogo repetido 10 vezes. Qual o sentido de um
dos jogadores não confessar, cooperando com o outro na
décima rodada ? (não existe décima primeira).
 No jogo repetido a adoção da estratégia de cooperação só faz
sentido se isso induzir o outro a cooperar na rodada seguinte.
 Mas se isso é verdade, por que cooperar na nona rodada, já que
isso não induzirá cooperação na décima ? Mas se isso é verdade...

 Logo, pelo princípio da indução retroativa, não haverá
cooperação.

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos Infinitamente

 Se cooperar na rodada atual, você coopera na próxima.
 Retaliação se não cooperar.
 Preocupação com ganhos futuros pode levar a um
resultado eficiente de Pareto.
 Algumas Possíveis Estratégias
 Estratégia tit-for-tat (olho por olho): cooperar na
primeira rodada. Nas outras rodadas repetir a
estratégia do outro jogador na rodada anterior.
 Estratégia trigger (gatilho): começar cooperando. Se o
outro jogador deixar de cooperar em algum momento,
nunca mais cooperar.

O Dilema dos Prisioneiros
 Em 1984*, Robert Axelrod, um cientista político da
Universidade de Michigan, pediu a diversos especialistas em
teoria dos jogos que enviassem suas estratégias favoritas em
um jogo do tipo dilema dos prisioneiros com repetição.
 Em um computador, ele simulou os resultados desse jogo
confrontando todas as estratégias duas a duas. A estratégia
com melhor performance foi a tit-for-tat.
 A intuição: embora a possibilidade de punição seja
necessária para induzir a cooperação, punições mais
prolongadas, embora induzam maior temor por parte do
rival, tendem a gerar pior desempenho, na medida em que
também geram prejuízo para quem as impõe.
* Axelrod, R. The Evolution of Cooperation. New York, Basic Books, 1984.

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos
 Um fator que influencia significativamente a emergência
de cooperação em um jogo do tipo dilema dos prisioneiros
repetido é o grau de impaciência dos jogadores, em
termos da taxa pela qual eles descontam os ganhos
futuros.
 Quanto valem hoje $100 recebidos daqui a um ano ?

 Romper unilateralmente com o cartel pode proporcionar
um ganho no curto prazo. Entretanto, caso esse
comportamento determine o fim do cartel, os ganhos
futuros serão menores.
 Dependendo da taxa de preferência temporal do agente
econômico, pode esse rompimento unilateral pode ser
justificável.

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos
 Exemplo: Cartel Formado Pelas Firmas A e B
 Cooperação: mantendo um preço alto → lucro do
cartel = cinco milhões para cada firma.
 Competição entre elas → lucro de um milhão para
o cada uma.
 Traição ao conluio → lucro adicional de dez milhões
para a firma A (uma única vez) no caso de
descumprimento.
 As firmas adotam a estratégia trigger, ou seja,
cooperam enquanto a rival cooperar e, no caso de
traição, ela é punida para sempre com a não
cooperação.
 As firmas descontam os valores futuro à taxa d.

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos
 Em qualquer momento do tempo, as alternativas das firmas
são:
 Manter o acordo: fluxo de lucros de $5 milhões
indefinidamente, descontados à taxa d , que resulta no seguinte
valor presente:

5
VP  5  5d  5d  5d  ... 
1d
2

3

 Trair o acordo resulta em um ganho extraordinário de 10
milhões no presente, mas tal ganho seria seguido de ganhos
novalor de 1 milhão para sempre, gerando um valor presente
equivalente a:

1
VP  10  1  1d  1d  1d  ...  10 
1d
2

3

O Dilema dos Prisioneiros: Jogos Repetidos
 Veremos que as firmas serão indiferentes a essas
estratégias (cooperar ou não) quando esses dois valores
forem equivalentes, o que resulta em um fator de
desconto de 0,6.

5
1
5
1
4
 10 


 10 
 10
1d
1d
1d 1d
1d

10  10d  4  10d  6  d  0, 6
 Note que, quanto maior for o fator de desconto (menor a
taxa de juros), ou seja, mais paciente será a firma e, com
isso, mais estável será o cartel

Observações Sobre o Fator de Desconto (d)
 O jogador valoriza o recebimento de $1 hoje (período t)
mais do que o recebimento de $1 no período t+1.
 Representamos isso considerando um fator de desconto
d, tal que 0 ≤ d < 1, que deve ser aplicado às recompensas
ao longo do tempo.
 O fator de desconto está associado a uma taxa de
desconto (taxa de juros) que denotaremos por r , da
seguinte forma: d  1 / 1 r  .
 Por exemplo, se a taxa de juros for igual a 5% o fator de
desconto será igual a (1/1,05) = 0,9524.
 Dessa forma, $100 em t+1 equivalem a $95,24 hoje
($100 x 0,9524).

Observações Sobre o Fator de Desconto (d)
 Caso as recompensas infinitas de um jogador sejam iguais
a $100, teremos:

VP  100  100d  100d 2  100d 3  ...





Logo : VP  100 1  d  d 2  d 3  ...

 Note que trata-se de uma P.G. infinita de razão positiva (d)
inferior à unidade, cuja solução é dada pelo 1º termo
dividido por um menos a razão. Logo:

100
 1 
VP  100  100d  100d  100d  ... 
 100 

1 d
 1 d 
2

3

Observações Sobre o Fator de Desconto (d)
 Observe então que:

5
 1 
1) VP  5  5d  5d  5d  ... 
 5

1d
1

d


2

3

 1 
2) VP  1 0  1  1d  1d  1d  ...  10  

1d 
2

3

 2d 
 d 
3) VP  10  2d  2d  2d  ...  10  
  10  2 

 1 d 
 1 d 
2

3

Note que, nesse caso, o primeiro termo da progressão é 2d.

No Nosso Exemplo
 Suponha que a taxa de desconto (que considera o nível
de impaciência intertemporal do agente econômico) seja
10% → $100 em t equivale à $110 em t+1 .

1
1
 Logo : d 
d 
 d  0, 90909
1 r
1  0,1

 VP  $110  d  VP  $110  0, 90909  VP  $100

No Nosso Exemplo
5
 Cooperar  VP  5  5d  5d  5d  ... 
 $55
1 d
2

3

1
 Não Cooperar  VP  10 1 1d 1d 1d  ...  10 
 $21
1 d
2

3

• Logo, com uma taxa de juros (taxa de desconto) “muito
baixa” (10%) → taxa de preferência temporal (fator de
desconto) “alta”, a melhor estratégia é cooperar.
• Suponha agora que o agente econômico seja muito
impaciente intertemporalmente (valoriza mais fortemente
o presente); suponha que o seu fator de desconto seja
igual a 0,4 (d = 0,4 → r = 150%).

No Nosso Exemplo
• Nesse caso, temos:
5
5
 Cooperar  VP 
 VP 
 $8, 33
1 d
1  0, 4
1
1
 Não Cooperar  VP  10 
 VP  10 
 $11,67
1 d
1  0,4
• A maior impaciência intertemporal, representada por uma
taxa de juros mais alta (menor fator de desconto) faz com
que a firma valorize mais fortemente o presente,
tornando o cartel mais instável.
• Note que o mesmo resultado poderia ocorrer caso a firma
projetasse uma queda dos lucros ao longo do tempo, por
conta, por exemplo, de novos entrantes no mercado.

Jogos Sequenciais
 Representação da forma extensiva do jogo.
(A, B)
Jogador
B
Alto
Jogador
A

Esquerda

Jogador B

Direita

1, 9
Alto

Baixo

Jogador Esquerda
B
Direita



1, 9

0, 0

Esquerda

Direita

1,9

1,9

0,0

2,1

Jogador A
Baixo

2, 1

Resolução do jogo por indução para trás (backward induction).

Jogos Sequenciais
Resolução do jogo por indução para trás.
Se A escolheu alto, B é indiferente
a esquerda ou direita (seu ganho
é 9) e ganho de A é 1.

Se A escolhe baixo, B escolhe
direita; ganho de B é 1 e ganho
de A é 2.

(A, B)
Jog
B
Alto

Jog
A

Esquerda

1, 9

Direita

1, 9

Jog Esquerda
Baixo B
Direita

0, 0
2, 1

 A sabe que se escolher alto a escolha ótima de B lhe dá um ganho de 1;
se ele escolher baixo a escolha ótima de B lhe dá um ganho de 2.
 Logo A joga baixo e B joga direita: (baixo, direita) é o equilíbrio de Nash
que vai vigorar nesse jogo (Equilíbrio de Nash Perfeito em Subjogos).

Jogos Sequenciais
 E se B ameaçar jogar esquerda se A jogar baixo, para que A jogue
alto inicialmente e ele ganhe 9 ?
 A ameaça é crível ? A espera que B jogue racionalmente.
 Se B se comprometer antecipadamente a jogar esquerda se A
jogar baixo, caso A saiba disso, A pode jogar alto.
(A, B)
Jogador
B
Alto
Jogador
A
Baixo

Jogador
B

Esquerda

1, 9

Direita

1, 9

Esquerda

0, 0

Direita

2, 1

Propaganda e o Lançamento de Um Produto
• Duas grandes firmas que produzem softwares, a
Macrosoft e a Microcorp, devem decidir sobre
campanhas publicitárias, e entrar ou não no mercado,
considerando um novo software.
• Os payoffs estão expressos em variação do lucro total.

• O jogo, na sua forma extensiva está representado abaixo.
a) Quais são os equilíbrios de Nash em estratégias puras ?
b) Qual o equilíbrio de Nash que irá vigorar (Equilíbrio de
Nash perfeito em subjogos).

Propaganda e o Lançamento de Um Produto
(Macrosoft, Microcorp)
Entrar
Microcorp
Elegante
Ficar Fora

$380.000 , -$250.000

$430.000 , $0

Macrosoft
Entrar

$400.000 , $100.000

Simples
Microcorp Ficar Fora

$800.000 , $0

 Logo, temos dois equilíbrios de Nash.
 Como $430.000 > $400.000, a Macrosoft jogará
“Elegante”. Logo, o equilíbrio de Nash perfeito em
subjogos será (“Elegante” ; “Ficar Fora”)

Propaganda e o Lançamento de Um Produto
 E se a Microcorp ameaçar (ameaça entendida como
crível) entrar, ondependentemente da estratégia de
marketing da Macrosoft ?
(Macrosoft, Microcorp)
Entrar
Microcorp
Elegante
Ficar Fora

$380.000 , -$250.000

$430.000 , $0

Macrosoft
Entrar

$400.000 , $100.000

Simples
Microcorp Ficar Fora

$800.000 , $0

Fixação de Preço e Concorrência
 As mesmas duas firmas devem decidir sobre sua política de
preços, considerando o lançamento de um novo software,
onde os payoffs estão medidos em milhares de dólares.
 Vamos tentar responder as mesmas perguntas respondidas
anteriormente para o jogo da propaganda.

(Macrosoft, Microcorp)
Participar
Microcorp
Não Participar
Participar
Macrosoft

$0

,

$80

$80

,

$30

$35

,

$50

$70

,

$60

Moderado
Microcorp

Não Participar
Participar

Microcorp

Não Participar

$50

,

$40

$40

,

$20

