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RESUMO 

Garber, Gabriel. Ensaios sobre plataformas, agentes heterogêneos e 
discriminação de preços. 2014. 205 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014. 

 

Apresentamos três estudos sobre os assuntos mencionados no título. O primeiro, 
econométrico, avalia os impactos da quebra de exclusividade no lado 
credenciador da indústria de cartões de pagamentos no Brasil que ocorreu em 
2010. Por um lado, tentamos a construção de um grupo de controle e, por outro, 
fazemos a decomposição dos preços em markup e custo marginal. As 
estimações, que empregam um banco de dados com informações individuais 
para os maiores lojistas de cada setor, apontam para o sucesso dessa intervenção 
na promoção da concorrência. No segundo artigo, propomos que cobranças 
indevidas feitas por instituições financeiras podem ser uma forma de 
discriminação de preços, já que sua devolução demanda esforço dos 
consumidores. Nesse caso, tendo em vista que as cobranças indevidas ótimas 
dependem do perfil do consumidor, construímos um teste baseado numa função 
de verossimilhança para mostrar como a informação de reclamações poderia ser 
utilizada para detectar esse tipo de comportamento, mesmo quando a autoridade 
interessada nesse monitoramento sabe menos sobre os clientes que a instituição 
financeira. O terceiro artigo, teórico aplicado, estuda o comportamento de 
plataformas comerciais em mercados de dois lados nos quais os papéis de 
compradores e vendedores são bem definidos e há heterogeneidade dentro de 
cada um desses grupos de agentes. Diferentemente do que ocorre no caso em 
que os interesses são simétricos, no lado vendedor não ocorre autosseleção dos 
participantes e a plataforma passa a ter um papel de certificação dos vendedores, 
criando ambientes de qualidade selecionada onde um preço maior pode ser 
cobrado dos compradores. 

 

Palavras-chave: Cartão de crédito. Plataformas. Discriminação de preços. 
Agentes heterogêneos. Teoria dos jogos. Mercados de dois lados.  
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ABSTRACT 

 

Garber, Gabriel. Essays on platforms, heterogeneous agents and price 
discrimination. 2014. 205 p. Tese (Doutorado) – Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. 

 

 

This thesis has three papers related to the subject in the title. The first one, an 
econometric paper, evaluates the impact of a break of exclusivity promoted by 
Brazilian authorities in the payment card acquiring industry in 2010. We use two 
frameworks: in one of them, we try to identify categories of merchants to use as 
control group, while in the other we decompose prices into markup and marginal 
cost elements. The estimations employ a dataset of individual merchants with 
information for the largest ones in each category. The results indicate success in 
promoting some competition. In the second paper, we argue that undue charges 
made by financial institutions may be a form of price discrimination, since their 
reversion requires effort from consumers. Given that in such case the optimal 
undue charges depend on consumers profiles, we build a likelihood function 
based test to show how information on complaints might be used to detect this 
sort of behavior, even when the relevant authority knows less about clients than 
the financial institution. The third one, an applied theoretical paper, analyses the 
behavior of commercial platforms in two-sided markets where the roles of 
buyers and sellers are well defined and there is heterogeneity within each of 
these groups of agents. Differently from what happens in a setting with 
symmetric interests, in the seller side no self-selection takes place and the 
platform gains an important quality certification role, creating spaces for trade 
where seller quality is higher and buyers are willing to pay more. 

 

 

Keywords: Credit card. Platforms. Price discrimination. Heterogeneous agents. 
Game theory. Two-sided markets.  
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1 Introdução 

Esta tese é composta de três artigos. O primeiro é sobre a indústria de cartões de pagamento 

no Brasil. Nele relatamos uma recente intervenção regulatória e fazemos uma avaliação 

empírica (econométrica) sobre seus efeitos, desenhada para capturar as principais 

características da indústria. Em particular tomamos os cuidados necessários à análise de 

mercados de dois lados e consideramos a discriminação de preços praticada sobre os lojistas 

pelos credenciadores, bem como a estrutura de custos destes, que têm como elemento 

destacado a tarifa de intercâmbio, o que nos ajuda a separar o markup do custo marginal na 

determinação das taxas de desconto.  

O estudo utiliza um banco de dados único, com informações desagregadas por comerciante e 

conclui que a quebra da exclusividade no credenciamento produziu um aumento significante 

da concorrência, embora seja necessário restringir as conclusões ao grupo dos maiores lojistas 

de cada segmento de mercado. 

O segundo artigo aborda uma questão que tem se tornado frequente em diversas relações de 

consumo: é necessário, ao adquirir um bem ou serviço, despender esforço para obter o que foi 

contratado. 

A literatura de discriminação de preços recentemente tem dado ênfase à utilização de 

informações de comportamento dos clientes assim como a fenômenos ligados à racionalidade 

limitada do consumidor. A complexidade dos serviços financeiros e de pagamentos, além da 

forma que tomam suas cobranças, tem feito deles um caso de interesse especial, dentro e fora 

da academia. Nos Estados Unidos, por exemplo, representantes do legislativo chegaram a 

afirmar que o negócio de cartões de crédito consistia em boa medida em aproveitar-se dos 

consumidores, criando armadilhas e induzindo-os ao erro. 

No Brasil, a forma pela qual um cliente bancário pode reclamar da instituição que o atende é 

em parte definida pelo Banco Central. Esse artigo desenvolve um modelo que mostra como o 

aparato criado para receber e processar essas reclamações pode ser utilizado para, ao fim e ao 

cabo, cobrar preços diferentes de clientes heterogêneos quanto à facilidade em utilizá-lo.  

Também propomos um teste estatístico para que um regulador, com acesso a um conjunto 

menor de informações sobre os correntistas do que a instituição de que são clientes, possa 

inferir se este mecanismo está sendo utilizado, a partir de um conjunto de reclamações. Trata-
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se de uma primeira aproximação ao assunto, na qual argumentamos que um teste desse tipo 

seria possível, e pretendemos motivar a formação de um banco de dados para esse fim. 

No terceiro artigo, contribuímos com a literatura de teoria aplicada sobre plataformas em 

mercados de dois lados. Estudamos o que ocorre quando os agentes de cada lado são 

heterogêneos quanto a uma característica unidimensional.  

O trabalho evidencia a diferença de interesses de compradores e vendedores e encontramos na 

certificação de qualidade um papel fundamental para a plataforma, que se beneficia da criação 

de ambientes em que os vendedores de pior qualidade são excluídos. 

Assim, embora não dialoguem entre si, os três artigos têm como fator fundamental a 

heterogeneidade dos agentes. Os dois primeiros a associam à discriminação de preços, 

enquanto que o último a utiliza para a exclusão de clientes. Finalmente, a estrutura de 

plataformas de dois lados está presente de forma direta no primeiro e no último artigos, não 

sendo um fator relevante para o segundo, muito embora o objeto de estudo ocorra 

frequentemente em mercados organizados dessa forma.  
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2 Impactos da regulação da indústria de cartões sobre a 

atividade credenciadora no Brasil: Um estudo em ambiente de 

discriminação de preços 

 

2.1 Introdução 

 

Por sua grande e crescente importância e também pela falta de compartilhamento em 

atividades de infraestrutura, a indústria de cartões de pagamento no Brasil foi foco de um 

processo regulatório, conduzido por um convênio firmado entre o Banco Central do Brasil, a 

Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e a Secretaria de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça em 2006. 

As análises executadas pelo convênio encontraram alta concentração e lucro extraordinário na 

atividade credenciadora, que em grande medida era realizada por apenas dois participantes, 

Cielo1, que por meio de um contrato de exclusividade era a única empresa que credenciava a 

bandeira Visa, e Redecard que, embora não tivesse exclusividade contratual monopolizava de 

fato o credenciamento da bandeira Mastercard. 

Uma das consequências mais concretas do processo foi a quebra dessa exclusividade, a partir 

de 1º de julho de 2010. Desde então, cada uma das empresas passou a trabalhar com as duas 

bandeiras, fornecendo aos lojistas alguma possibilidade de escolha. Além disso, houve a 

entrada de novos participantes, que ainda detém uma parcela pequena na atividade. 

Este artigo visa analisar os impactos dessa medida sobre os markups usados pelos 

credenciadores, separando as partes do preço provenientes da demanda daquelas com origem 

em custos. Para isso, a discriminação de preços pelos credenciadores e o conhecimento de 

uma parte fundamental da estrutura de custos são elementos essenciais. Assim, exploramos 

um experimento quase natural em um mercado de dois lados, usando um banco de dados 

único, que contém informações de preços cobrados individualmente dos lojistas e algumas de 

                                                           
1 À época chamada Visanet. 
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suas principais características. Os resultados confirmam 

redução significante dos markups

 

2.2 A indústria de cartões

 

A indústria de cartões de pagamento é entendida como um mercado de dois lados, no qual é 

facilitada a interação entre dois grupos de agentes, um formado por portadores e outro por 

lojistas. Cada agente apenas terá interesse na participação na medida em que o outro grupo 

seja integrante do esquema, viabilizando um conjunto relevante de transações.

As atividades realizadas pela indústria podem ser dividi

está a de emissão, que constitui a oferta de serviços aos portadores de cartões. Por outro, está 

o serviço fornecido aos lojistas que aceitam cartões, chamado de credenciamento. Finalmente, 

há um conjunto de tarefas sob c

pagamentos, como a administração da marca e, principalmente, o estabelecimento de regras e 

padrões técnicos de segurança.  

Figura 1 – Funcionamento de um esquema de cartões de pagamentos

A Figura 1 contém o fluxo de um pagamento cursado através de um esquema de cartões.

uma mercadoria está sendo vendida pelo preço P, que o portador pagará ao emissor de seu 

Os resultados confirmam a discriminação de preços e mostram 

markups e dos custos marginais após a intervenção regulatória
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cartão (no caso da função crédito, em uma data futura). Esse valor será transferido ao 

credenciador que atende o lojista envolvido na transação, descontado de um valor percentual, 

a tarifa de intercâmbio (TI). Finalmente o credenciador pagará ao lojista o preço da 

mercadoria também deduzida de um valor percentual, a taxa de desconto (TD). Além disso, as 

flechas em preto representam outros pagamentos que ocorrem no esquema. 

 A tarifa de intercâmbio é tida em grande medida como um piso para a taxa de desconto, já 

que é principalmente da diferença entre elas que o credenciador remunera sua atividade. Ela 

geralmente é paga pelo credenciado ao emissor2 e assume a forma de um percentual sobre o 

valor transacionado, que pode ser variável de acordo com certas características da transação, 

mas vale de forma multilateral, de maneira que o valor independe do par credenciador-

emissor envolvido. 

As duas configurações básicas utilizadas na indústria são plataformas de três e de quatro 

partes. No primeiro caso, as funções de emissão e credenciamento são aglutinadas pela 

mesma empresa. No segundo, são realizadas por firmas (potencialmente3) diferentes. No 

mundo, os esquemas de quatro partes, principalmente Visa e Mastercard, têm conseguido se 

expandir mais facilmente, tendo em vista a possibilidade de incluir novos membros, ganhando 

acesso a seus respectivos clientes. Os exemplos mais recorrentes de plataformas de três partes 

são American Express e Diners Club. 

 

2.2.1 Panorama no Brasil 

 

Considerando o universo dos cartões de aceitação ampla4, no Brasil, no final de 2012 havia 

81,5 milhões de cartões de crédito e 96,7 milhões de cartões de débito ativos, ou seja, com ao 

menos uma transação nos doze meses anteriores. Por volta de 90% desses cartões de crédito e 

quase a totalidade dos de débito eram das bandeiras Visa ou Mastercard. A evolução dessas 

quantidades pode ser verificada no Gráfico 1. 

                                                           
2 Existem casos em que a tarifa de intercâmbio flui no sentido contrário, como EFTPOS, um esquema de débito 
local australiano. Nos grandes esquemas de quatro partes internacionais isso não ocorre. 
3Essas empresas, geralmente bancos, podem desempenhar as duas funções. Ocasionalmente ocorrem transações 
em que lojista e portador são clientes da mesma instituição. 
4 Os dados mencionados aqui excluem cartões de loja (private label), assim como os pré-pagos, incipientes no 
país. 
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Os emissores de cartões de crédito no Brasil cobram tarifas dos portadores, sendo a de 

anuidade a mais comum. Além disso, há tarifas associadas a serviços específicos e a cobrança 

de juros sobre saldos devedores de linhas de crédito rotativo. Os programas de recompensa, 

bastante comuns, podem ser considerados uma contribuição negativa ao preço. Não há tarifas 

cobradas dos portadores de cartões de débito5.  

Os credenciadores cobram dos lojistas taxas de aluguel de terminais POS6 (usados para a 

captura de transações presenciais), ou de conectividade à rede, e a taxa de desconto, que é um 

percentual cobrado do valor de cada transação. Eles também prestam serviços adicionais, dos 

quais no Brasil se destaca o adiantamento de recebíveis, possibilitado pela demora média de 

28 dias do pagamento das transações de cartões de crédito aos lojistas. O avanço do número 

de estabelecimentos ativos credenciados, isto é, os que tenham participado de pelo menos uma 

transação nos 180 dias anteriores, pode ser acompanhado no Gráfico 2.  

Conforme BCB, SEAE e SDE(2010), a tarifa de intercâmbio dos cartões de crédito dos 

esquemas Visa e Mastercard depende da forma de captura, que é a tecnologia empregada pelo 

lojista para realizar a transação, e do número de parcelas. Além disso, é maior para produtos 

premium, como por exemplo os cartões platinum. Há ainda, algumas variações de acordo com 

o segmento7 de atuação do lojista. Para os cartões de débito, ocorre apenas variação nesta 

última dimensão, dado que não há a possibilidade de parcelamento ou diferenciação de 

produtos dessas bandeiras8. Essas dimensões de variação da tarifa de intercâmbio terão papel 

central na identificação dos modelos empíricos que proporemos adiante. Além disso, a tarifa 

de intercâmbio é o item de custo de maior participação dos credenciadores, conforme pode ser 

verificado no Gráfico 3.  

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Embora já não houvesse cobrança de anuidades, a prática foi vedada pela Resolução nº 3.518, de 2008. 
6 Em outros países, como os Estados Unidos, é comum que os lojistas comprem esses equipamentos.  
7 Para esse relatório, foi solicitado aos credenciadores que apresentassem algumas informações de forma 
desagregada. Para isso eles deveriam, a seu critério, agrupar os lojistas de acordo com as atividades deles. Cada 
um destes conjuntos, que deveriam ser desenhados de maneira a conter estabelecimentos congêneres, foi 
denominado um segmento de mercado. 
8 Na parte inicial do período de análise, a tarifa de intercâmbio era definida como 50% da taxa de desconto.  



7 

 

 
 
 

 
Gráfico 1 – Quantidade de cartões ativos 
Fonte dos dados: Banco Central do Brasil 
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Gráfico 2 – Quantidade de estabelecimentos credenciados ativos 
Fonte dos dados: Banco Central do Brasil 
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Gráfico 3: Composição das despesas dos credenciadores 
Fonte dos dados: Banco Central do Brasil9 

 

 

 

Gráfico 4: Composição das receitas dos credenciadores 
Fonte dos dados: Banco Central do Brasil 
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De acordo com BCB, SEAE e SDE(2010), as taxas de desconto variavam com o segmento de 

mercado e, dentro de cada um deles, decresciam com o aumento do tamanho do 

estabelecimento. Além disso, no caso dos cartões de crédito, elas aumentavam com o número 

de parcelas. O documento aponta a existência de discriminação de preço e ressalta a sua 

relação com o valor de rede dos estabelecimentos, ou seja, o fato de que grandes lojas criam 

maior interesse de participação que as pequenas nos potenciais portadores. Também é 

levantado que estabelecimentos maiores geram receita mais elevada por unidade de custo. A 

variabilidade da taxa de desconto entre estabelecimentos é o motivo que gera maior interesse 

na utilização de dados individuais dos lojistas nos modelos empíricos que desenvolvemos 

neste artigo. 

A taxa de desconto é o item mais representativo de receita dos credenciadores, conforme pode 

ser verificado no Gráfico 4. O Gráfico 5 traz a evolução da taxa de desconto média dos 

esquemas que operam no Brasil. As linha pontilhadas verticais marcam o segundo trimestre 

de 2010, último período em que havia exclusividade. Como podemos verificar, há uma 

mudança marcante de trajetória na taxa de desconto dos cartões de crédito. É essa potencial 

quebra que pretendemos verificar e analisar com exercícios econométricos. 
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Gráfico 5: Taxa de desconto média 
Fonte dos dados: Banco Central do Brasil 
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indústria fazem com que este artigo se relacione às literaturas empíricas de mercados de dois 

lados e de discriminação de preços. 

Embora a literatura sobre plataformas tenha ganhado vulto nos últimos anos, o número de 

artigos empíricos na área é bastante restrito. Uma das causas prováveis para isso é a escassez 

de bancos de dados. As aplicações costumam ser para mercados de publicações (com 

anunciantes e leitores) ou de pagamentos. Em todos os casos, o principal elemento comum e 

relevante para o presente artigo é a introdução de controles para os efeitos de externalidade de 

rede exercidos de um lado sobre outro, mesmo quando sua mensuração não seja o foco da 

análise, dado que a falta desses controles poderia resultar na superestimação ou subestimação 

dos impactos da regulação10.  

No que se refere a mercados de publicações, Kaiser e Wright (2006) usam um painel de 

revistas alemãs. Duas equações, uma para cada lado do mercado, são estimadas 

conjuntamente e os autores obtém que há externalidades positivas fluindo dos leitores para os 

anunciantes e em sentido contrário. A principal hipótese usada para a construção dos 

instrumentos é que as revistas de uma editora têm dois grupos de elementos comuns, um de 

custos e outro de demanda, não correlacionados entre si. A mesma base de dados é retomada 

por Sokullu (2012). O artigo usa uma estimação em que os efeitos rede são não-paramétricos, 

mostrando que não são monotônicos. 

Há também artigos sobre publicações que não utilizam estimações conjuntas. Argentesi e 

Filistrucchi (2007) empregam dados da indústria de jornais da Itália e constroem um modelo 

em que as externalidades de rede fluem apenas dos leitores para os anunciantes, mas não no 

sentido contrário e estimam equações separadas para cada lado. Os resultados são utilizados 

para avaliar o comportamento das editoras, concluindo-se que a atividade da publicidade é 

mais competitiva que o fornecimento de jornais. Por sua vez, Argentesi e Ivaldi (2005) 

estudam as implicações da característica de dois lados sobre o teste do monopolista 

hipotético, e estima um modelo somente para o lado dos leitores na indústria francesa de 

revistas, no qual a receita de publicidade entra como instrumento. 

                                                           
10 Há certo consenso de que o número de portadores de cartões de uma bandeira é um fator relevante para induzir 
os lojistas a se credenciarem para aceitar transações dessa bandeira. Imaginemos que tivesse havido na mesma 
época da entrada em vigor da regulação um choque negativo de demanda do lado portador, que fizesse com que 
as pessoas perdessem o interesse de pagar com cartões de crédito. Nesse caso, sem o uso destes controles, uma 
redução dos preços cobrados pelos credenciadores poderia ser atribuída totalmente à regulação, superestimando 
seu efeito. 
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Outra área de aplicações empíricas está relacionada a pagamentos. Carbó-Valverde, Liñares-

Zegarra e Rodríguez-Fernández (2012) encontram efeitos rede entre portadores de cartões e 

lojistas credenciados em um painel com dados regionais de bancos da Espanha. A estimação é 

feita conjuntamente para os dois lados e os principais instrumentos são custos operacionais 

sobre receita líquida, número de agências bancárias, crescimento dos depósitos e empréstimos 

e market-share de depósitos e de agências do banco quando comparado aos totais da rede. Por 

outro lado, Rysman (2007) estuda somente o lado dos portadores de cartões nos Estados 

Unidos. Ele reporta que a maioria das pessoas mantém vários cartões, mas concentra as 

despesas em um só11. Então o autor estima um modelo logit de determinação da bandeira 

preferida, isto é, a que concentra o maior valor transacionado. Os regressores são variáveis 

demográficas e a quantidade de lojistas credenciados nas proximidades do consumidor. Os 

resultados indicam correlação positiva entre a aceitação de um cartão e a escolha individual 

de um portador por usá-lo de forma preferencial. O autor deixa claro que o resultado é 

potencialmente endógeno.  

Especificamente ligado ao setor de pagamentos, Bolt e Humphrey (2013) empregam uma 

medida de fronteira para separar questões de eficiência (custos) das de concorrência. A 

escolha por essa abordagem decorre das limitações de bancos de dados contendo informações 

de preço ou lucratividade por linha de serviço dos bancos. 

Tomando grupos de bancos por faixas de quantidade de ativos12, a principal conclusão é que 

os bancos maiores têm menos poder de mercado que os menores quando se trata de 

fornecimento de pagamentos.  Como os serviços de pagamentos considerados não se limitam 

aos cartões, não há tratamento específico para externalidades de rede. 

No que diz respeito à discriminação de preços, vale citar análise realizada no Anexo L de 

BCB, SEAE e SDE (2010), que explora a determinação da taxa de desconto por segmento do 

comércio no Brasil, para transações de cartões de crédito das bandeiras Visa e Mastercard. A 

taxa de desconto média é regredida contra a tarifa de intercâmbio média interagida com uma 

dummy de segmento e contra a participação dos quinze maiores estabelecimentos de cada 

segmento no valor transacionado em cartões de crédito de cada bandeira, que é uma medida 

de concentração. Os dados utilizados são desagregados por segmento, forma de captura e 

                                                           
11 Por exemplo, em 75% das observações consumidor/mês, mais de 97% do gasto é concentrado em cartões de 
uma única bandeira. 
12 Ao olhar a distribuição de ativos pelos quartis de competitividade, o artigo aponta que tanto o grupo dos mais 
competitivos quanto o dos menos concentram quantidades pequenas de ativos totais. 
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número de parcelas e formam um painel de 2006 e 2007, com informações trimestrais. A 

conclusão é de que há discriminação de preços entre os segmentos e que a taxa de desconto 

cresce com a tarifa de intercâmbio em proporção maior que um para quase a totalidade dos 

segmentos. Além disso, as taxas de desconto médias caem com a concentração no varejo. 

Tendo em vista que a dispersão de preços é uma característica presente na atividade 

credenciadora no Brasil, modelá-la é relevante para avaliar o impacto da medida regulatória 

em questão. Não basta tomar como variável dependente, por exemplo, um preço médio do 

comércio como um todo, principalmente porque os efeitos teóricos da concorrência sobre a 

dispersão de preços são ambíguos13.  

Os preços cobrados pelo fornecedor de um produto podem resultar do fato de que atender um 

cliente tem um custo diferente de atender outro ou podem decorrer das diferentes elasticidades 

das demandas desses clientes. Desses dois conjuntos de elementos, apenas o segundo é 

considerado discriminação de preços.  

O grande problema empírico que se apresenta é separar essas duas fontes de variação, 

conforme pretendemos fazer neste artigo. Duas estratégias podem ser destacadas para abordar 

esse problema: a hipótese de custos ou demandas iguais entre firmas ou mercados diferentes e 

o uso de regressores associados a esses grupos de elementos. 

Por exemplo, Shepard (1991) usa principalmente o primeiro desses recursos para analisar 

indústria de postos de gasolina em uma região dos Estados Unidos. A comparação é entre 

firmas que oferecem combustível nas modalidades self-service, full-service ou ambas. É 

testada a hipótese de que os postos que escolhem esta última alternativa discriminam preços. 

Para isso, diferenças entre preços das modalidades quando ofertadas em conjunto e quando 

fornecidas separadamente são calculadas e comparadas entre si. Outra aplicação nessa linha é 

Busse e Rysman (2005), que analisa a indústria norte-americana de páginas amarelas. Nesse 

mercado de dois lados, o estudo tratou o lado dos anunciantes, focando o impacto da 

concorrência na discriminação de segundo grau. O trabalho elimina elementos de custo e de 

demanda comuns calculando diferenças entre preços de anúncios de tamanhos diferentes. O 

resultado é comparado entre mercados com níveis diferentes de concorrência. 

Já Borenstein e Rose (1994) e Gerardi e Shapiro (2009) usam predominantemente a segunda 

estratégia.  Os trabalhos estudam a relação entre dispersão de preços e concorrência no 

                                                           
13 Ver Holmes (1989) e Borenstein (1985), por exemplo. 
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transporte aéreo de passageiros nos Estados Unidos e encontram resultados em direções 

opostas entre si.  Dentro da literatura do mercados de dois lados, Asplund, Eriksson e Strand 

(2008) também fazem uma análise desse tipo, aplicada ao de jornais regionais matutinos na 

Suécia.  A conclusão é de que a discriminação é mais usada nos duopólios que nos 

monopólios regionais. 

Assim, o presente trabalho faz parte da literatura empírica de discriminação de preços, embora 

não seja seu foco principal. É interessante notar que ele tem vantagens com relação às 

aplicações citadas, decorrentes do banco de dados, por dispor de informações de preço e 

covariadas de clientes finais, e da estrutura da indústria, por não requerer a hipótese de 

igualdade de custos marginais e de demandas entre firmas ou mercados diferentes. Neste 

segundo quesito, a definição de mercado relevante como o nacional e o fato de que há apenas 

duas firmas sob análise, que em outros contextos são desvantagens, na verdade relaxam as 

hipóteses de que precisamos. Por outro lado, há a desvantagem de dispor apenas dos dados 

dos maiores clientes finais, o que reduz atratividade do artigo como participantes dessa 

literatura. 

 

2.4 Modelos 

 

Para as aplicações empíricas realizadas neste trabalho utilizaremos dois modelos. O primeiro 

busca determinar a existência de impacto associado à mudança regulatória nas taxas de 

desconto pagas pelos comerciantes, através da identificação empírica de um grupo de 

controle. O segundo visa separar esse efeito em componentes provenientes do markup e dos 

custos, replicando mais proximamente o funcionamento da indústria. 

  

2.4.1 Modelo com grupo de controle 

 

Nesta seção construímos um modelo empírico para a identificação da quebra das séries de 

taxa de desconto individuais como consequência do final da exclusividade no 

credenciamento. O que pretendemos aqui é encontrar uma forma de controlar outros efeitos 
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sistemáticos que possam ser confundidos com o impacto da regulação. Para isso, o ideal seria 

dispor de um grupo de controle, ou seja, agentes não tratados. Como no caso sob análise o 

tratamento é universal, esse grupo não existe por definição.  

Resta a tentativa de identificar empiricamente um grupo em que o impacto em questão seja 

mais fraco, e utilizá-lo para eliminar efeitos cuja variação sistemática pudesse gerar uma 

medida espúria. Com isso não se pretende mensurar o impacto total da quebra de 

exclusividade, mas mostrar que, com base na diferença entre seus efeitos nos grupos ditos de 

controle e tratamento, mesmo eliminando componentes comuns com outras origens 

potenciais, ainda resta um impacto significante.  

Assim, propomos a seguinte formulação para a equação da taxa de desconto: 

 ��,� = �� + �	
��,� + ��,� + ������� + ��,� + ��,� (2.4.1) 

Onde o subíndice � indica a unidade de cross-section, � o momento do tempo. São usados 

também dois subídices que indicam conjuntos aos quais a unidade � pertence:  � representa o 

segmento14 e � é um grupo com outras características comuns, que definiremos 

posteriormente. Toda unidade de cross-section faz parte de algum segmento � e de algum 

grupo �. 


� representa a tarifa de intercâmbio. As características observáveis, usadas como controles 

associados tanto à discriminação de preços realizada pelos credenciadores, quanto a possíveis 

variações de custo, fazem parte do vetor , ao qual é associado um vetor de coeficientes ρρρρ.  

A principal variável de interesse é �����, que é uma variável binária com valor 1 a partir do 

quarto trimestre de  201015, que indica a inexistência da exclusividade. Para simplificar a 

exposição a seguir, permitimos momentaneamente que cada segmento apresente um 

coeficiente diferente, ��, para essa variável.  

Finalmente temos dois componentes não observados, � e ε. Este último, supomos com 

esperança nula e não correlacionado com os demais regressores. Por outro lado, � é um 

componente comum a todos os elementos do grupo �, que varia no tempo e que pode ser 

correlacionado com outros regressores, em particular com 
� e com ����, de forma que 

incorporá-lo ao erro da regressão pode gerar viés.  
                                                           
14 Vide nota 7. 
15 A rigor, não houve exclusividade a partir do terceiro trimestre, mas empiricamente mostrou-se mais adequado 
definir a dummy a partir de um período depois, indicando uma pequena demora observação dos efeitos. 
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Por exemplo, imaginemos que um imposto ad valorem fosse instituído sobre as transações de 

cartões de crédito e que as demandas dos comerciantes fossem perfeitamente elásticas. Nesse 

contexto, esperaríamos uma queda sistemática das taxas de desconto. Um fenômeno desse 

tipo, que fosse concomitante à quebra de exclusividade poderia, se ignorado, levar a uma 

superestimação do efeito dela.  

A abordagem proposta para lidar com esse problema consiste em buscar empiricamente, para 

cada credenciador, o segmento em que a taxa média de desconto, ponderada pelo valor das 

transações, é menos impactada pela quebra da exclusividade e utilizá-lo para expurgar o 

componente �, de cada grupo �. Para isso, uma vez identificado o segmento de controle, 

calculamos a média das variáveis para cada possível valor de � e as subtraímos das 

observações pertencentes aos outros segmentos. 

Supomos então que �� assume o valor �� para os segmentos de cada credenciador que usamos 

como controle e �� para os demais. Denominamos �� − �� de �. Com isso, pretendemos obter 

um diferencial de impacto médio entre os comerciantes não pertencentes ao grupo de controle 

e um lojista médio pertencente a esse grupo. Assim formulamos a equação:  

 ��,� − ���(�),� = �	�	
��,� − 	
�!�(�),�" + �#�,� − $�,�% + γ����� + ��̌,�  (2.4.1’) 

A função �(�) retorna o grupo � ao qual a unidade � pertence. As variáveis marcadas com til 

(~) correspondem às médias do segmento de controle calculadas para cada momento do 

tempo dentro de cada �. As observações de comerciantes pertencentes ao grupo de controle 

são utilizadas somente para o cálculo destas médias. 

O componente de erro, agora indicado por ��̌,�, é dado pela diferença entre ��,� e a sua média 

no grupo de controle, calculada da mesma forma, o que causa correlação entre os erros no 

cross-section e aponta para a necessidade de modelá-la diretamente ou utilizar estimadores 

robustos à heteroscedasticidade. 

 

2.4.2 Modelo para decomposição do impacto 

Nesta seção, nosso principal objetivo é delinear um modelo que permita replicar o 

comportamento de formação de preços dos credenciadores e separar o markup do custo 

marginal, que é a maior dificuldade para interpretar variações de preço como consequência do 
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nível de concorrência. Com base na sua estimação, executaremos a principal tarefa deste 

artigo, que é avaliar o impacto da mudança de regras sobre o poder de mercado. 

Conforme já foi apontado, há variação relevante de preços entre os segmentos de atuação dos 

lojistas e por seu porte. No que se refere à parte dela que decorre de condições de negociação, 

à discriminação em si, estão presentes as duas características que lhe são necessárias, ou seja, 

que o bem ofertado não seja transferível, evitando arbitragem, e que alguma elasticidade de 

demanda16 tenha variabilidade ao longo dos clientes. 

Poderíamos pensar que a quantidade de transações ou seu valor fossem utilizados para alguma 

forma de discriminação do segundo grau. Esse entendimento seria, entretanto, inadequado, 

devido às particularidades da indústria. Nela vigora a regra de honor all cards, pela qual, uma 

vez credenciado para a bandeira e função, o estabelecimento não pode rejeitar nenhum 

cartão17, passando a escolha de qual instrumento de pagamento utilizar para o consumidor. Ou 

seja, o comerciante apenas toma a decisão de participação, enquanto que a de quantidade de 

utilização lhe é, em grande medida18, exógena, sendo tanto impossível ao lojista escolher 

“pacotes” com diferentes quantidades quanto responder aceitando menos cartões, dado um 

aumento da taxa de desconto, a menos que ele opte por sair do esquema. Por outro lado, o 

grau de informação a respeito dos lojistas obtido pelos credenciadores é muito alto, com 

fluxos de transações sendo acompanhados em tempo real. Assim, é mais adequado modelar a 

discriminação de preços nesse setor como de terceiro grau.  

Outro aspecto relevante é a formação da tarifa de intercâmbio. Ela é determinada pelas 

bandeiras de forma a equilibrar os lados, ou seja, ela busca restituir aos emissores parte dos 

gastos com a atividade de captar e servir os portadores. Em grande parte do período de 

análise, as tarifas de intercâmbio no Brasil foram simplesmente fixadas no nível internacional, 

fato que inclusive foi criticado por BCB, SEAE e SDE (2010), que diagnosticou que seria 

desejável que fatores locais fossem levados em conta. 

                                                           
16

 Conforme mencionado em Borenstein (1985) a discriminação pode ser baseada na elasticidade de substituição 
ou na de demanda em si, isto é, a que contrapõe a opção de comprar o produto à saída do mercado pelo cliente. 
Antes da quebra da exclusividade só a última possibilidade estava disponível aos lojistas. 
17 Essa regra visa garantir ao portador que seu cartão não será rejeitado, mesmo que haja alguma desconfiança 
em relação à instituição emissora e é de grande importância para o funcionamento da plataforma. Cabe ressaltar 
que, uma vez aprovada a transação, quem deve ao lojista é o credenciador, independentemente de eventual 
inadimplência de outros participantes. A regra foi objeto de questionamento pelas autoridades de defesa da 
concorrência em vários países, ocorrendo apenas a retirada da vinculação entre aceitação das diferentes funções. 
No Brasil os credenciamentos para crédito e débito podem ser contratados separadamente. 
18 Há obviamente a possibilidade de esconder a sinalização da bandeira ou simular intermitências dos 
equipamentos, mas supomos que isso tenha um efeito marginal e particularmente pequeno para os lojistas de 
grande porte.  
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Outra característica da indústria de cartões que afeta a competição entre bandeiras é o 

fenômeno do multihoming, que consiste na participação de um portador ou lojista de mais de 

uma plataforma. Embora esse não seja o foco do trabalho, para uma caracterização mais 

completa da demanda dos credenciadores, é importante ressaltar que uma grande quantidade 

de comerciantes aceita cartões de diferentes esquemas, o que é confirmado pelo conhecimento 

comum e por um levantamento incluído em BCB, SEAE e SDE (2010)19 que mostrou que dos 

500 estabelecimentos de varejo que aceitavam cartões pesquisados, 98,4% aceitavam Visa e 

95,4% Mastercard, implicando enorme sobreposição. Antes da quebra da exclusividade, esse 

fenômeno refletia diretamente a presença dos credenciadores nas lojas. Infelizmente a forma 

em que os dados são informados em nossa base não permite a identificação direta do mesmo 

lojista nas amostras dos diferentes credenciadores. 

Finalmente, após a quebra da exclusividade, seria conveniente saber o preço oferecido por 

ambos os credenciadores para o mesmo lojista, de forma a sermos capazes de capturar a 

substitutabilidade entre eles. Não temos essa informação, que é provavelmente o principal 

defeito dos dados, entretanto, cabe ressaltar que a mudança da regra não criou substitutos 

perfeitos. Embora Visa e Mastercard agora sejam oferecidas pelas duas firmas, há outros 

produtos que não o são. Um exemplo disso é o novo esquema nacional Elo, credenciado 

somente pela Cielo. American Express e Hipercard credenciam os lojistas diretamente, mas 

também têm parcerias, o primeiro com a Cielo e o segundo com a Redecard. Há, além disso, 

diferenciação dos cartões de benefícios credenciados, como vales-alimentação. Outra questão 

interessante é a contingência. Lojistas podem manter relacionamento com os dois 

credenciadores simplesmente porque, no evento de um deles não funcionar, o outro poderia 

ser utilizado para passar as transações. Há também outras diferenciações, como a forma de 

reportar informações aos comerciantes. Essas questões fazem com que mesmo com o fim da 

exclusividade os credenciadores mantenham algum poder de mercado, necessário à 

discriminação de preços, conforme resaltado em Holmes (1989). 

Assim, supomos que os credenciadores são discriminadores de terceiro grau. No modelo, eles 

utilizam características observáveis para dividir os lojistas em categorias, que pagam 

diferentes preços, de forma a maximizar o lucro. A construção da equação a ser estimada 

parte da condição de maximização de lucro dos credenciadores nesta situação. Em seguida 

são introduzidos os observáveis de que dispomos para separar os tipos de lojista e a tarifa de 

                                                           
19

 Ver o Anexo K. Dados de 2008. 
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intercâmbio é explicitada e separada de dentro do custo marginal. Com isso obtemos uma 

equação estimável em que podemos isolar os principais elementos de markup dos de custo. 

O lucro do credenciador é dado por: 

( = ) �*+*,*
*

− -
 

Onde . indexa as categorias de lojistas, �* é taxa de desconto, +* é o número de lojistas dentro 

de uma categoria e ,* o valor transacionado por cada um deles. -
 representa o custo total. 

Abstraímos a receita de aluguéis, dado que não temos informações desagregadas sobre ela20. 

Assim, definindo o custo marginal (-/�*) como custo adicional associado ao 

credenciamento de um lojista a mais da categoria ., a condição de primeira ordem com 

relação a um certo +0 é: 

1∏
1+0

= 1�0
1+0

+0,0 + �0,0 + 20 − -/�0 = 0 

∴ 
�0,0 4 1

�0
+ 16 = -/�0 − 20 

∴ 
�0,0 = /0(-/�0 − 20) 

Onde �0 é a elasticidade da demanda em relação a �0, /0 é o markup e 20 representa o efeito 

rede da adição de um lojista da categoria 7 à carteira de clientes do credenciador sobre o lucro 

deste. Este efeito deve ser mais importante quando há exclusividade, já que necessariamente 

essa ação também inclui o participante na bandeira em questão21.  

                                                           
20 Embora haja a intuição de que os grandes lojistas, que compõem nossa amostra, se defrontam com custos de 
aluguel e conectividade menores, mesmo porque frequentemente empregam equipamentos próprios (PDV) no 
lugar dos terminais alugados (POS), não temos dados para dar respaldo ou refutar essa percepção. 
21Ou seja, 20 = 8 ∑ :;;<=

8�
8�

8:=
. Como geralmente acreditamos que há um aumento da quantidade de portadores (>) 

quando há a inclusão de novos lojistas na plataforma, isso deve em seguida aumentar o interesse dos outros 
lojistas pela participação. Há ainda, a possibilidade (também abrangida pela especificação que utilizamos) de que 
existam diferentes grupos de portadores, que tenham interesse particular em alguns tipos de lojistas e que sejam 
desejados como clientes por outros tipos. Assim, o sinal esperado de 20 é positivo, fazendo com que a diferença 
-/�0 − 20 não tenha sinal definido, a priori. 
Quando não há exclusividade, é possível que o novo cliente do credenciador já participasse da bandeira, o que 
manteria inalterados os incentivos dos portadores. 
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Embora não conheçamos as categorias, temos algumas variáveis observáveis dos clientes. 

Impondo uma forma funcional para a determinação da categoria, podemos utilizar estas 

informações como determinantes tanto do markup quanto do custo marginal, já que este 

também pode ser diferente entre firmas. 

Assim, podemos escrever: 

�0,0 = /0(�, �0, >). �-/�0(�, �0, 
�0,0) − 20(�, �0)" 

onde 
� representa a tarifa de intercâmbio, > é a quantidade de cartões na plataforma, que faz 

o controle pelos efeitos de redes, �0 representa a quantidade de transações de que participa o 

lojista da categoria 7 e � indica o segmento. Em particular, sabemos que 
�0 impacta o custo 

marginal de forma aditiva. Então, fazendo -/�0(�, �0, 
�0,0) = 
�0,0 + @(�, �0) obtemos: 

�0,0 = /0(�, �0, >)A
�0,0 + @(�, �0) − 20(�, �0)B 
∴ 

�0 = /0(�, �0, >) C
�0 + �(�, �0)
,0 D 

 

Como não podemos identificar @(�, �0) e 20(�, �0), agregamos ambos na função �(�, �0). Por 

outro lado, a forma aditiva com que a tarifa de intercâmbio entra no custo marginal, abre a 

possibilidade para a identificação de /0, separando os parâmetros com origem no lado da 

demanda individual (elasticidade preço) daqueles provenientes do lado da oferta (custos) e 

efeitos rede. 

Além disso, temos interesse em verificar como o markup22 e custo marginal foram afetados 

pela quebra da exclusividade. Então, acrescentamos a dimensão tempo, com subíndice 

indicado por � e utilizamos uma dummy ����� para indicar os períodos a partir do quarto 

trimestre de 201023, obtendo: 

�0� = /0(�, �0�, >�, �����) C
�0� + �(�, �0�, �����)
,0� D 

                                                           
22 Analisar diretamente o markup é uma forma alternativa de usar o índice de Lerner, segundo Bolt e Humphrey 
(2013). 
23 Vide nota 15. 
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Supondo uma forma linear para /0(∙)e para �(∙) e trocando o segmento, �, por dummiesF�, 

com S sendo o conjunto de segmentos, chegamos à forma utilizada para as estimações: 

 �0� = (∑ ��F��∈H + I�0� + �>� + J�����) K
�0� + ∑ L� MN
O=P�∈H + Q �=P

O=P + R STU�P
O=P V	 (2.4.2) 

O parâmetro de interesse desta equação é o J, que captura o efeito médio da medida 

regulatória nos markups. Caso a quebra de exclusividade tenha conseguido aumentar a 

concorrência, esperamos um valor estimado negativo para J, estatisticamente significante. 

Nesse caso, sua magnitude permitirá avaliar a intensidade do impacto. 

Aderência do modelo ao comportamento da indústria e a adequação dos controles disponíveis 

podem ser conjuntamente avaliados pelos coeficientes associados aos controles.  

 

2.5 Dados 

 

A base de dados utilizada é formada por informações fornecidas por emissores e 

credenciadores e proprietários de esquema das bandeiras abertas. Ela tem periodicidade 

trimestral e foi criada para a elaboração dos estudos utilizados na atividade de regulação da 

indústria no âmbito do convênio de cooperação entre Ministério da Justiça, Ministério da 

Fazenda e Banco Central. Explicaremos nesta seção a parte dos dados utilizada neste trabalho. 

O período coberto por ela é de 2001 a 2012. 

Como já foi comentado, a maior parte dos estudos empíricos realizados para mercados de dois 

lados ou sobre discriminação de preços emprega dados de muitas firmas ou vários mercados, 

definidos localmente. Infelizmente, a nossa base de dados é muito pobre de informações 

regionais e a própria estrutura da indústria do lado do credenciamento faz com que o uso da 

firma como unidade de cross-section limite muito as análises possíveis. Entretanto, parte das 

informações fornecidas pelos credenciadores é desagregada por cliente, sendo reportados, 

para cada segmento de mercado24, dados dos quinze maiores em termos de volume financeiro 

e de um agregado dos duzentos menores. Os estabelecimentos que se classificam entre os 15 

                                                           
24 Vide nota 7. 
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maiores25 de um segmento em algum momento do tempo recebem códigos de identificação 

únicos que permitem observar entradas e saídas da amostra. A escolha dos segmentos a serem 

utilizados é dos credenciadores, sendo permitido o uso de até 20 deles26. Ao todo, 29 foram 

definidos. Por conta dessa definição individual, os segmentos não são necessariamente 

comparáveis entre credenciadores.  

Para cada um desses estabelecimentos, são informadas a taxa de desconto média, ponderada 

pelo valor transacionado, a quantidade e o valor das transações, desdobrados de acordo com a 

classificação em quatro critérios: a função (crédito ou débito); a bandeira; o número de 

parcelas e a forma de captura. Esta última tem quatro classificações possíveis: presencial 

eletrônica com tarja, presencial eletrônica com chip, não eletrônica e não presencial. 

Para as regressões que estimamos, precisamos ainda das informações de tarifa de intercâmbio. 

Estas não são reportadas por estabelecimento, mas sim por segmento. Para eles, o banco de 

dados apresenta a tarifa de intercâmbio média usando os valores transacionados como 

ponderação, o valor e a quantidade das transações desdobradas de acordo com as 

classificações em seis critérios, sendo quatro os mesmos presentes na base utilizada para as 

taxas de desconto e os dois adicionais o produto e a modalidade do cartão. O produto é a 

denominação particular sob a qual o cartão de uma bandeira é emitido, de acordo com a sua 

funcionalidade ou um conjunto de vantagens que ele oferece, por exemplo, Gold ou Platinum. 

As modalidades possíveis são cobranded, híbrido ou puro. No primeiro caso, a emissão é feita 

em parceria com uma instituição que coloca sua marca no cartão, com objetivo de fidelizar o 

cliente. No segundo, o parceiro é um lojista, que fornece um limite de crédito adicional e 

separado exclusivamente para transações em suas lojas. Nos cartões puros não são utilizadas 

parcerias.  

O quanto a informação de tarifa de intercâmbio por segmento é uma proxy desse custo 

associado ao credenciamento de cada lojista depende da composição das transações no que 

diz respeito aos desdobramentos de produto e modalidade. Caso elas não sejam diferentes da 

média que vigora em cada período usando os outros quatro desdobramentos, a medida seria 

perfeita. 

                                                           
25 Embora fosse ideal dispor de todos os lojistas para o presente estudo, acreditamos que este corte não gere viés 
de seleção, no sentido de que o critério de presença na amostra, que decorre majoritariamente de como a atuação 
do lojista o ranqueia dentro de seu segmento, não deve estar correlacionado com os erros das equações propostas 
para explicar a taxa de desconto. É, por outro lado, prudente restringir as conclusões ao grupo dos maiores 
lojistas de cada segmento. 
26 Um código é obrigatoriamente reservado para “outros”. 
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Da base disponível, foram eliminados os dados dos cartões de débito27, dado que em grande 

parte do período a tarifa de intercâmbio era determinada como cinquenta por cento da taxa de 

desconto. Foram descartados também os dados dos agregados dos menores lojistas de cada 

segmento, pois é um pouco difícil interpretar o que representam, visto que em alguns setores, 

mais concentrados, podem ser compostos por menos de 200 lojistas e por se tratar de uma 

média.  Ainda, foram desconsideradas as informações sobre transações realizadas pela forma 

de captura offline, por ser pouco representativa, em linha com o que foi feito no Anexo L de 

BCB, SEAE e SDE (2010). Além disso, descartamos algumas informações referentes a 

atividades piloto. 

No que diz respeito ao recorte temporal, optou-se por restringir os dados aos períodos em 

torno da medida regulatória, vigente a partir do terceiro trimestre de 2010. Há 12 trimestres na 

amostra no período sem exclusividade, porém cada um deles tem aproximadamente o dobro 

de observações que trimestres em que havia exclusividade. A inclusão de dados a partir do 

quarto trimestre de 2004 fez com que houvesse um número similar de observações antes e 

depois da mudança.  

O tamanho final da amostra foi de 284.304 observações. Estimações com outros períodos não 

alteraram as principais conclusões. As quantidades de cartões e de transações foram expressas 

em milhões, enquanto que os valores transacionados estão em centenas de milhões. As 

grandezas em reais foram deflacionadas pelo IPCA. 

 

2.6 Especificações e Resultados  

 

2.6.1 Modelo com grupo de controle 

Em primeiro lugar, para encontrar o grupo de controle, foram estimados dois conjuntos de 

regressões preliminares, nas quais as séries temporais de taxa de desconto média dos 15 

maiores estabelecimentos de cada segmento, ponderada pelos valores transacionados, foram 

                                                           
27 Para usar estes dados seria necessário delinear outra equação para o modelo de decomposição de impacto, 
partindo de uma condição de otimização diferente e, mais gravemente, resultaria na perda da estratégia de 
identificação. O modelo com grupo de controle também requereria outra especificação, já que na proposta a 
tarifa de intercâmbio seria endógena. 
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utilizadas como variáveis dependentes28. No primeiro conjunto, essa série foi regredida contra 

uma constante, uma tendência temporal e uma variável dummy com valor um para os períodos 

a partir do terceiro trimestre de 2010. No segundo conjunto foram utilizadas uma constante, 

uma tendência temporal do início ao fim da amostra e outra tendência temporal, começando 

no terceiro trimestre de 2010. Buscamos selecionar, para cada credenciador, o segmento em 

que a quebra (ora a dummy, ora a segunda tendência temporal) se mostrou menos 

estatisticamente significante. Para um dos credenciadores, ambos os critérios apontaram para 

a seleção do mesmo segmento, que apresentou p-valor de 0,002 no primeiro critério e 0,012 

no segundo. Os demais segmentos apresentaram p-valores inferiores a 0,0001 em todos os 

casos. Para o outro credenciador, houve certa divergência entre os critérios. Considerando as 

duas listas dos segmentos com os três maiores p-valores, apenas um segmento se repetiu. Ele 

apresentou p-valor de 0,318 no primeiro critério e 0,109 no segundo e foi selecionado como 

controle. 

Levando em conta a estrutura dos dados, os grupos � são definidos como a combinação da 

bandeira (F) com credenciador (>), forma de captura(@) e número de parcelas (2). A unidade 

de cross-section, �, combina essas características e o lojista específico (W). As variáveis que 

fazem parte do vetor , são o valor transacionado (,) e a quantidade de transações (+), além 

de um conjunto de dummies, ��X��, uma para cada segmento � ∈ Y, que marca a qual deles o 

lojista pertence. Explicitando os subíndices, a equação (2.4.1) pode ser reescrita como29: 

�Z,�,M,�,[,\,� = �� + �	
��,M,�,[,\,� + �],Z,�,M,�,[,\,� + �^+Z,�,M,�,[,\,� + ) I���X��(Z)
H

+ ) ����X��(Z)
H

����� + �M,�,[,\,� + ��,� 

Cabe notar, ainda, que devido ao fato de a tarifa de intercâmbio não variar entre lojistas 

pertencentes aos mesmos � e �, em dado momento do tempo, 
� é indexado por esses 

componentes e não por W.  

Utilizando essa forma para reescrever a equação (2.4.1’), obtemos: 

�Z,�,M,�,[,\,� − ��M,�,[,\,� = �	�	
��,M,�,[,\,� − 	
�!M,�,[,\,�" + �]�,Z,�,M,�,[,\,� − ,_M,�,[,\,�" +
�^�+Z,�,M,�,[,\,� − +_M,�,[,\,�" + ∑ �I� − Ì�"��X��(Z)� + γ����� + ��̌,�  (2.6.1) 

                                                           
28 Neste caso usamos as observações desde o primeiro trimestre de 2001, até o final da amostra. 
29 A identificação de ��, caso a equação fosse estimada desta forma, requereria a exclusão da variável ��X�� 
para algum �. 
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A equação (2.6.1) foi estimada com por OLS e por painéis com efeitos aleatórios (RE) e 

efeitos fixos (FE) 30. Neste último caso, a regressão exclui as dummies de segmento. Para os 

estimadores de painel, cada combinação de lojista, bandeira, forma de captura e número de 

parcelas foi tratado como uma unidade de cross-section. O número de observações utilizadas 

foi de 235.36731 e os estimadores empregados são robustos à heteroscedasticidade. 

 

Os três estimadores concordam qualitativamente quanto ao diagnóstico de que há de fato uma 

“quebra” na série de taxas de desconto, mesmo após expurgar o elemento comum ao grupo de 

controle, como podemos notar pelos coeficientes negativos e significantes associados à ����, 

a variável dummy que marca os períodos posteriores à intervenção regulatória32. As 

estimativas podem ser verificadas na Tabela 2.1. As regressões completas podem ser 

observadas no apêndice. 

Podemos fazer alguma interpretação econômica dos demais resultados tomando como dados 

os valores do grupo de controle. Assim vemos que tarifas de intercâmbio maiores estão 

relacionadas com taxas de desconto maiores. Não parece adequado interpretar esses 

coeficientes como markups dado que não há um modelo econômico por trás dessa estimação 

que indique isso.  

                                                           
30 Foram excluídas as entradas referentes a mais de 10 parcelas. Essa opção foi feita porque muitas vezes não 
ocorrem transações desse tipo. Assim, sua ocorrência eventual nos segmentos de controle para certo 
desdobramento tornaria possível sua entrada na base de dados para os outros segmentos, podendo gerar algum 
tipo de viés de seleção. Além disso, nas especificações OLS e RE, foram excluídas as dummies dos segmentos de 
controle e mais uma, possibilitando a identificação de uma constante. 
31 A redução da amostra em relação ao banco de dados mencionado anteriormente se deve, em grande medida ao 
cálculo das observações como diferença entre dois grupos, perdendo-se assim as observações referentes aos 
grupos usados como controle. 
32 Antes da intervenção, a média dessa diferença de taxas de desconto era de -0,29387. Em termos absolutos, o 
impacto da regulação corresponde a um aumento de 66% nessa medida.  

Tabela 2.1 – Resultados estimados para a equação (2.6.1) 

Variável Coeficiente         OLS         RE    FE 

dpos γ  -0,19401*** -0,16740*** -0,15904*** 
    (0,00219) (0,00240)  (0,00628) 
	abc,d,e,f,g,h − 	ab!d,e,f,g,h α1   0,13004***   0,13276***   0,14662*** 

    (0,00613) (0,00604)  (0,01185) ij,c,d,e,f,g,h − i$d,e,f,g,h α2  -0,23774*** -0,04807*** -0,03341 
    (0,01381) (0,01303)  (0,02554) kj,c,d,e,f,g,h − k$d,e,f,g,h α3   0,05478*** 0,01797  0,01585 
    (0,01397) (0,01550)  (0,03575) 

Valor entre parênteses, abaixo de um coeficiente, indica seu desvio padrão. Legenda: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001. 
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Em segundo lugar, valores transacionados maiores estão relacionados com taxas de desconto 

menores, o que provavelmente captura condições de barganha melhores para os grandes 

lojistas, podendo também refletir questões de custo do credenciamento.  

Em terceiro lugar, uma maior quantidade de transações resulta em uma taxa de desconto 

maior. Tendo em vista que esse resultado é calculado para dado valor transacionado, uma 

maior quantidade de transações provavelmente gera custo maior para o credenciador. Quando 

excluímos a diferença de valores da equação, os coeficientes obtidos para a diferença de 

número de transações são negativos, corroborando essa interpretação, já que, nesse contexto, 

o valor transacionado não está dado e número de transações se torna a medida de tamanho. 

Finalmente, as variáveis dummy que indicam o segmento não foram incluídas na tabela, pois 

não há interesse direto nelas. As estimações foram feitas com constante e portanto excluindo 

um dos segmentos, selecionado automaticamente na estimação de efeitos aleatórios pelo 

software utilizado. Usando os resultados de OLS e RE, foram realizados testes de igualdade 

entre os coeficientes das dummies restantes, sem sequer impor que seus valores fossem zero. 

Houve rejeição em todos os níveis de confiança usuais. Isto reflete a dispersão de preços entre 

segmentos. 

 

2.6.2 Modelo de decomposição de impacto 

A equação (2.4.2) foi estimada por mínimos quadrados não lineares, com matriz de variância 

e covariância robusta à heteroscedasticidade. Os dados são os mesmos da seção anterior, com 

a diferença de que as séries não foram transformadas e todos os segmentos foram diretamente 

incluídos.33  

A principal hipótese de identificação do lado dos custos é que não haja termos omitidos do 

custo marginal que, mesmo ao controlarmos pelos elementos obtidos a partir das dummies de 

segmento e da quantidade e valor das transações, sejam correlacionados com a interação da 

tarifa de intercâmbio com a dummy da intervenção. Do lado da demanda, analogamente, 

supomos a ausência de elementos que variem de forma correlacionada com a intervenção, 

dados os controles propostos.  

                                                           
33 Os resultados completos para a regressão não linear e um resumo deles incluindo todas as variáveis para as 
outras regressões podem ser verificados no apêndice. 
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É bastante difícil imaginar casos verossímeis que violem essas hipóteses. Ainda assim uma 

possibilidade seria o surgimento contemporâneo à intervenção de uma nova tecnologia de 

pagamentos que reduzisse o interesse dos portadores em empregar seus cartões de crédito para 

as transações, sem chegar ao ponto de gerar sua desativação. Assim, mesmo controlando pelo 

número de cartões ativos, esperaríamos uma redução dos markups aplicados pelos 

credenciadores, que se confundiria com um efeito do aumento da concorrência. 

O impacto da medida de regulação sobre o markup, mensurado pelo parâmetro J, foi 

estimado em -0,142 com um intervalo de confiança de 95% compreendido entre -0,139 e  

-0,145.  

Isso indica que a quebra de exclusividade foi bastante efetiva na redução dos markups 

estimados. Construímos uma medida de markup médio usando os valores médios do número 

de transações e da quantidade de cartões ativos e tomando a média simples dos coeficientes de 

intercepto do markup estimados para cada segmento. Encontramos um fator de 1,62, ou seja, 

uma margem de 62% sobre o custo marginal, de maneira que a redução representa quase 23% 

dessa medida. Esse resultado é consistente com um aumento da concorrência. 

Já no que diz respeito aos custos marginais, o parâmetro para o impacto da medida, R, não 

apresentou um valor estimado significativamente diferente de zero. Esse resultado não é 

surpreendente, tendo em vista que a quebra de exclusividade, no que diz respeito à eficiência 

produtiva, é uma medida que, grosso modo, permite a adição de um produto (uma nova 

bandeira) para a mesma infraestrutura credenciadora. Dessa forma, os eventuais ganhos, 

associados a custos fixos, podem não se refletir no custo de credenciar um lojista a mais. 

Além disso, não devemos esquecer que os custos marginais aos quais nos referimos aqui estão 

deduzidos do valor de rede do lojista, o que significa que uma redução nos custos pode ter 

sido compensada, ao menos em parte, pela perda do valor de rede capturado pelo 

credenciador, esperada em decorrência da mudança da estrutura de mercado. 

Como testes de robustez, foram realizadas outras estimações, formuladas a partir da 

representação linear da equação (2.4.2), resultante da aplicação da distributiva sobre a 

multiplicação do markup pelo custo marginal: 
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�0� = ∑ �	,�F�
�0�� + �]�0�
�0� + �^>�
�0� + �l�����
�0� + ∑ �m,� MN
O=P� + ∑ �n,� MN

O=P� >� +
∑ �o,� MN

O=P� �0� + ∑ �p,� MN
O=P� ����� + 	�q �=Pr

O=P + 	�	� �=P
O=P ����� + �		 �=P

O=P >� + �	] STU�P
O=P >� +

�	^ STU�P
O=P  (2.6.2) 

Essa equação não considera explicitamente as restrições sobre os parâmetros implicadas pela 

equação original, tornando-a mais flexível34. Nessa apresentação, a principal variável de 

interesse �����
�0�, a interação entre a dummy de intervenção e a tarifa de intercâmbio. 

Assim, α4 utiliza o fato do coeficiente da tarifa de intercâmbio no custo marginal ser 

conhecido e unitário para mensurar o efeito sobre o markup. Além disso, temos interesse no 

efeito sobre os custos marginais, que pode ser calculado a partir de α12 e α3 ou de α13 e α4, 

conforme descreveremos a seguir. 

A equação (2.6.2) foi estimada por mínimos quadrados ordinários, da forma como está 

(chamamos esta estimação de NOC) e com a adição de uma constante (OLS). Também foi 

estimada considerando-se estruturas de painel, com efeitos aleatórios (RE) e fixos (FE), nos 

quais a unidade de cross-section é a combinação do estabelecimento com a bandeira, o 

número de parcelas e a forma de captura. Todas as regressões empregaram estimação robusta 

da matriz de variância e covariância. 

Esses testes de robustez confirmaram as conclusões apresentadas nesta seção. Em particular, o 

impacto da medida sobre o markup, α4, teve valores estimados entre -0,132 e -0,141. Os 

intervalos de confiança podem ser verificados na Tabela 2.2. 

 

Quanto ao impacto sobre os custos marginais, representado por R na equação (2.4.2), não há 

um parâmetro que corresponda diretamente a ele na formulação (2.6.2). Embora faça parte de 

outros coeficientes dessa equação, valores implícitos para R podem ser estimados dividindo-

se o valor estimado de �	] pelo de �^ ou o de �	^ pelo de �l. Chamamos o primeiro valor de 

                                                           
34 Posteriormente nos referiremos a testes dessas restrições. 

Tabela 2.2 - Testes de robustez:αααα4 

Estimador Coeficiente Desv.Pad  Intervalo de confiança 95% 
NOC -0,13653 0,00230 -0,14105 -0,13202 
OLS -0,13233 0,00172 -0,13570 -0,12896 
RE -0,13812 0,00132 -0,14070 -0,13554 
FE -0,14062 0,00295 -0,14640 -0,13484 
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Rs	e o segundo de Rs]. O desvio padrão de cada um deles e o da estatística Rs] − Rs	 foram 

obtidos pelo método delta. 

 

Os resultados podem ser analisados na Tabela 2.3, onde podemos verificar que há uma forte 

indicação pela rejeição da restrição Rs	 = Rs] em cada equação. Além disso, considerando Rs	 

e Rs] individualmente, não há robustez entre os diferentes estimadores, ressalvando-se a 

ordem de grandeza.  

Para ter uma visão geral do desempenho do modelo, computamos as previsões geradas por ele 

para a taxa de desconto no período da amostra. Tomamos para cada trimestre a média das 

previsões, ponderada pelos valores observados para cada unidade de cross-section. Essa 

medida é comparada com a análoga observada. Ambas estão expostas no Gráfico 6, em dois 

painéis. O painel A mostra o resultado considerando uma versão do modelo que 

denominamos “sem quebra”, a qual exclui a dummy que marca os períodos posteriores à 

regulação. O B mostra o modelo original, “com quebra”. 

O estimador utilizado para o cálculo das previsões foi de mínimos quadrados sem constante 

(NOC). A razão para isso é que ele é apenas um pouco mais flexível que o modelo original, 

mas muito mais econômico em termos de capacidade computacional, o que é conveniente 

para o método de bootstrap empregado para o cálculo dos intervalos de confiança. O número 

solicitado de replicações para este processo foi de 100, havendo 21 falhas apenas no caso do 

modelo com quebra. Os resultados são muito parecidos aos obtidos usando apenas 50 

replicações. Os intervalos de confiança gerados parecem razoavelmente pequenos, com 

limites variando entre 0,081 e 0,197 ponto percentual acima e abaixo da média das previsões. 

Verificamos no gráfico, que a versão sem quebra gera praticamente uma única tendência 

decrescente em todo o período e que deixa fora do intervalo de confiança várias observações 

imediatamente precedentes à entrada em vigor da regulação, além de outras em 2008 e 2012. 

O modelo com quebra tem um desempenho muito melhor, embora superestime (em 0,036 

Tabela 2.3 - Testes de robustez:t 

Estimador ts u Desv.Pad. ts v Desv.Pad. ts v − ts u Desv.Pad p-valor 
NOC -2,69E-06 5,71e-07 1,29E-05 3,06E-06 1,56E-05 3,05-E-06 8,72E-06 
OLS -2,18E-06 1,14E-06 5,82E-06 2,16E-06 8,01E-06 2,96E-06 6,89E-03 
RE 1,30E-06 8,80E-07 -2,41E-06 1,16E-06 -3,72E-06 1,70E-06 2,86E-02 
FE 6,54E-06 4,60E-06 -3,75E-06 2,63E-06 -1,03E-05 5,32E-06 5,34E-02 
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ponto percentual, considerando o limite superior do intervalo de confiança) a redução 

imediata da taxa de desconto no momento da quebra. 

 

Gráfico 6 – Taxas de desconto médias, observadas e previstas 
Fonte dos dados: Banco Central do Brasil 

 

Painel A – Modelo sem quebra 

 

Painel B – Modelo com quebra 

 

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2
0

0
4

q
4

2
0

0
5

q
1

2
0

0
5

q
2

2
0

0
5

q
3

2
0

0
5

q
4

2
0

0
6

q
1

2
0

0
6

q
2

2
0

0
6

q
3

2
0

0
6

q
4

2
0

0
7

q
1

2
0

0
7

q
2

2
0

0
7

q
3

2
0

0
7

q
4

2
0

0
8

q
1

2
0

0
8

q
2

2
0

0
8

q
3

2
0

0
8

q
4

2
0

0
9

q
1

2
0

0
9

q
2

2
0

0
9

q
3

2
0

0
9

q
4

2
0

1
0

q
1

2
0

1
0

q
2

2
0

1
0

q
3

2
0

1
0

q
4

2
0

1
1

q
1

2
0

1
1

q
2

2
0

1
1

q
3

2
0

1
1

q
4

2
0

1
2

q
1

2
0

1
2

q
2

2
0

1
2

q
3

2
0

1
2

q
4

2
0

1
3

q
1

2
0

1
3

q
2

%

taxa de desconto média

média das previsões para a 

taxa de desconto

intervalo de confiança 95%

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2
0

0
4

q
4

2
0

0
5

q
1

2
0

0
5

q
2

2
0

0
5

q
3

2
0

0
5

q
4

2
0

0
6

q
1

2
0

0
6

q
2

2
0

0
6

q
3

2
0

0
6

q
4

2
0

0
7

q
1

2
0

0
7

q
2

2
0

0
7

q
3

2
0

0
7

q
4

2
0

0
8

q
1

2
0

0
8

q
2

2
0

0
8

q
3

2
0

0
8

q
4

2
0

0
9

q
1

2
0

0
9

q
2

2
0

0
9

q
3

2
0

0
9

q
4

2
0

1
0

q
1

2
0

1
0

q
2

2
0

1
0

q
3

2
0

1
0

q
4

2
0

1
1

q
1

2
0

1
1

q
2

2
0

1
1

q
3

2
0

1
1

q
4

2
0

1
2

q
1

2
0

1
2

q
2

2
0

1
2

q
3

2
0

1
2

q
4

2
0

1
3

q
1

2
0

1
3

q
2

%

taxa de desconto média

média das previsões para a 

taxa de desconto

intervalo de confiança 95%



32 

 

Outros resultados 

Vale a pena retomar rapidamente as questões de discriminação de preços e efeitos rede 

apresentadas para subsidiar a seleção de controles utilizados no modelo.  

No que diz respeito à primeira questão, os markups variam significativamente entre 

segmentos e com o tamanho do lojista. Os parâmetros �� foram significativamente maiores 

que um nas estimações mais próximas do modelo teórico, ou seja, na não linear e na NOC. Na 

estimação OLS foram todos significativamente maiores que zero, o que se repetiu na RE, à 

exceção de um segmento, para o qual o coeficiente estimado foi negativo, mas não 

significante35. Além disso, foi rejeitada a hipótese de igualdade entre os coeficientes dos 

vários segmentos36.  

Já o coeficiente I, que representa impacto no markup do número de transações foi estimado 

em -0,105 pelo modelo não linear, o que significa uma redução desse montante em pontos 

percentuais do markup caso, coeteris paribus, a unidade de cross-section tenha um aumento 

de um milhão de transações no trimestre. As regressões utilizadas como teste de robustez 

confirmaram o fato encontrado de que lojistas maiores se defrontam com markups menores. 

Nelas os parâmetros estimados para I variaram entre -0,190 e -0,065, todos significantes ao 

grau de confiança de 0,1%, conforme podemos observar na Tabela 2.4. 

 

No que se refere à explicação de custos marginais diferentes para a dispersão dos custos, ela 

pode ser mais diretamente observada no modelo não linear. As estimativas produzidas para os 

L� são bastante heterogêneas. Não as reportamos, pois não há interesse direto nelas, mas testes 

de razão de verossimilhança para o modelo estimado e para sua versão sem matriz de 

                                                           
35 Quando dizemos apenas “significante”, sem indicar o grau de confiança, queremos dizer “significante em 
todos os graus de confiança usualmente empregados”. 
36 Teste de razão de verossimilhança na regressão não linear. Nas regressões lineares a igualdade dos α1,s foi 
rejeitada por testes de Wald. 

Tabela 2.4 - w 

Estimador Coeficiente Desv.Pad  Intervalo de confiança 
95% 

Não Linear -0,10523 0,01185 -0,12844 -0,08201 
NOC -0,06529 0,01430 -0,09332 -0,03726 
OLS -0,18992 0,01837 -0,22592 -0,15392 
RE -0,10066 0,00699 -0,11437 -0,08695 
FE -0,07576 0,01786 -0,11078 -0,04075 
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variância e covariância robusta rejeitam a igualdade entre os coeficientes dos diversos 

segmentos a qualquer nível de confiança usual. 

Além disso, o parâmetro Q, que busca capturar o impacto do aumento do tamanho do lojista 

no custo de adicioná-lo à rede, foi estimado em 0,137 na regressão não linear e significante, o 

que implicaria, dado o valor transacionado, um aumento desse montante no custo de 

credenciar um lojista a mais, caso, coeteris paribus, ele tivesse um milhão de transações a 

mais. Em resumo, embora significante, ele é quantitativamente muito pequeno. Além disso, o 

parâmetro não foi robusto às diferentes especificações usadas, rejeitando-se em três delas a 

igualdade entre os parâmetros calculados a partir de (2.6.2) por Q	 = �q/�] e por  

Q] = �		/�^. Na estimação de efeitos fixos, na qual não houve rejeição dessa hipótese, os 

parâmetros estimados foram negativos um dos parâmetros estimados não foi significante e o 

outro, significante, foi negativo. 

 

No que se refere aos efeitos rede, fora o que é indissociável dos custos marginais na nossa 

formulação, o regressor utilizado (o número de cartões ativos nacionalmente em cada 

bandeira) não apresentou bom desempenho para capturá-los. O parâmetro estimado foi 

sempre negativo, significante e superior a -0,015, conforme verificamos na Tabela 2.5. 

Provavelmente isso indica que a correlação negativa entre os cartões ativos, sempre com 

tendência de alta, e as taxas de desconto. O provável motivo da inadequação do regressor é 

que ele tem apenas dois possíveis valores em cada momento do tempo, não refletindo o 

número de portadores que de fato é relevante para a escolha do lojista.  

 

Tabela 2.6 - y 

Estimador Coeficiente Desv.Pad  Intervalo de confiança 95% 
Não Linear -0,01329 0,00149 -0,14503 -0,13922 

NOC -0,01425 0,00017 -0,01458 -0,01392 
OLS -0,00375 0,00013 -0,00400 -0,00349 
RE -0,00177 7,87E-05 -0,00193 -0,00162 
FE -0,00078 0,00017 -0,00111 -0,00045 

 

Tabela 2.5 Testes de robustez:z 

Estimador µµµµsu Desv.Pad. µµµµsv Desv.Pad. µµµµsv − µµµµsu Desv.Pad p-valor 
NOC   1,02720   0,36168  - 0,38976  0,04919  -1,41697  0,36162  0,00009  
OLS   0,23948   0,07845   -0,90220  0,11440  -1,14168  0,13648  0,00000 
RE -0,36990   0,02955    0,12059   0,14291    0,49049   0,14627  0,00080 
FE -0,43999   0,08990   0,44697   1,31660    0,88696   1,33403  0,50613 
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2.7 Conclusões 

 

Neste trabalho desenvolvemos dois modelos empíricos para avaliar os efeitos da quebra de 

exclusividade no credenciamento de lojistas para a aceitação de cartões de crédito. No 

primeiro tentamos identificar um grupo de controle, menos sensível à regulação, para 

expurgar efeitos comuns entre os lojistas que pudessem nos levar a conclusões equivocadas. 

No segundo decompomos o principal preço formado pela indústria, a taxa de desconto, em 

custo marginal e markup, baseando a estimação em um modelo de maximização de lucro do 

credenciador em um contexto desenhado para refletir as principais características de 

funcionamento da indústria. 

A principal conclusão é de que a intervenção regulatória ocasionou uma redução de preços 

que é primordialmente explicada pela redução do markup, ou seja, pelo aumento da 

concorrência. Muito embora deva ser qualificado pela composição da amostra, restrita aos 

maiores lojistas de cada segmento, esse resultado é um forte indício de sucesso da regulação. 

As estimações não permitiram isolar efeitos rede, o que não é surpreendente, tendo em vista 

que artigos recentes ligados à área de cartões, como Carbó-Valverde, Liñares-Zegarra e 

Rodríguez-Fernández (2012) e Rysman (2007) dispõem de informações com variação na 

dimensão geográfica, o que não ocorre para nossa base de dados. 

Por outro lado, os resultados refletem fortemente a outra característica do modo de operação 

da atividade credenciadora, a discriminação de preços, indicando markups que variam entre 

os segmentos de atuação dos lojistas e que são menores para lojistas maiores. Esta 

característica já havia sido apontada para atividade credenciadora no Brasil, a partir de outra 

abordagem e de um conjunto de dados diferentes, no Anexo L de BCB, SEAE e SDE (2010).  
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3 Discriminação de preços com tarifas indevidas 

 

3.1 Introdução 

 

No Brasil há uma institucionalização formal dos direitos do consumidor, protegidos pelo 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, do qual fazem parte diversos órgãos, com 

destaque para os Procons. 

Além disso, para assuntos relacionados a instituições financeiras, os consumidores podem 

recorrer ao Banco Central. Antes disso, porém, há um caminho a ser percorrido. Uma vez 

recebida pelo Banco Central, com autorização do consumidor, a reclamação é apresentada à 

instituição. Não são incomuns os casos em que essa reapresentação é suficiente para a solução 

do problema, mesmo quando não há regulação específica sobre o assunto reclamado. 

Em termos do consumo em geral, a evidência anedótica indica que, em muitos casos, a 

aquisição de bens e serviços não requer apenas o pagamento do seu preço anunciado, mas 

também a execução de um conjunto de tarefas com vistas a garantir que se obtenha o que foi 

contratado. Exemplos simples disso são prestadores de serviços, que requerem 

monitoramento, e bens que apresentam defeitos, o que demanda o exercício de suas garantias. 

Porém, os consumidores têm níveis diferentes de dificuldade para executar esses esforços. 

Um cliente que seja vizinho de uma loja tem uma facilidade muito maior de retornar a ela 

quando nota que um produto adquirido apresenta defeito do que outro que resida em um país 

diferente. O resultado dessa heterogeneidade é que, para um mesmo preço, as contrapartidas 

obtidas podem ser substancialmente diferentes, entregando-se bens ou serviços inferiores aos 

consumidores menos propensos à realização desse tipo de esforço. 

Outra forma do mesmo fenômeno é a utilização, por parte dos fornecedores, de ações que 

geram cobranças adicionais ou situações similares. Quando nos referimos a este tipo de 

fenômeno, geralmente estamos falando de serviços cuja cobrança ocorre por meio da emissão 



36 

 

de uma conta.37 Em se tratando de serviços bancários, o contexto é particularmente 

convidativo para iniciativa nessa linha, já que as tarifas são obrigatoriamente debitadas da 

conta do cliente. Neste formato, a ação aumenta o preço total do bem para aqueles clientes 

que não tomam as providências para revertê-la, fazendo com que o mesmo serviço seja 

vendido a preços finais diferentes. 

Em todos os casos, uma característica importante deste tipo de discriminação de preços é que 

ela implica na ineficiência de pelo menos dois usos de recursos escassos sem geração de 

produto. Por um lado, alguns clientes despendem esforços para evitarem os preços maiores ou 

qualidades inferiores aos das condições contratadas, e por outro lado, o ofertante incorre em 

custos operacionais envolvidos em sua implementação, incluindo os de reverter as cobranças 

dos clientes que reclamam ou de consertar ou substituir os bens adquiridos por clientes que 

exercem direitos decorrentes de garantia. 

Analisaremos, mais especificamente, o caso de uma cobrança de tarifa indevida. No nosso 

modelo, ela será apenas um lançamento debitado de uma conta corrente, mas ela pode 

representar situações diversas, como o fornecimento de um produto não solicitado (cartões, 

extratos adicionais, etc.) ou, com um nível maior de abstração, mesmo casos em que o banco 

cria dificuldades operacionais para a saída do cliente (assim impedindo que ele obtenha o 

mesmo produto de um concorrente em melhores condições). Nesses casos, na maioria das 

vezes, a perda imposta ao cliente pode ser revertida através de uma reclamação, que pode 

requerer uma série de interações entre o cliente e a instituição financeira, envolvendo 

finalmente o Banco Central e eventualmente o judiciário. 

As ouvidorias 

Caso um cliente bancário tenha uma reclamação, é recomendado que ele busque, em primeiro 

lugar, a sua solução na própria agência. Caso não obtenha resultado, ele deve acionar os 

serviços de atendimento ao consumidor do seu banco. Se mesmo assim não conseguir que o 

problema seja resolvido, ele pode acionar a ouvidoria. Somente após este percurso ele 

consegue levar sua reclamação ao Banco Central. 

                                                           
37 A literatura já se debruçou sobre este assunto focando a pequena saliência desses mecanismos, isto é a 
possibilidade de passarem despercebidos para o consumidor, a exemplo de Stango e Zinman(2011). O foco tem 
sido, entretanto, em serviços que são de fato utilizados, sem que o consumidor perceba que terá que pagar por 
eles. 
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O fato de que alguma reclamação possa ser resolvida nesta última etapa é um forte indício de que o 

conteúdo de informação a respeito do cliente, adquirido por observar-se sua ação de levar a 

reclamação adiante, joga um papel fundamental na retratação da instituição financeira. Em outras 

palavras, ressalvado o caso em que há diferenças de entendimento quanto à legitimidade da 

reclamação, a única diferença do conjunto de informação do banco em relação à etapa anterior é que o 

cliente se prontificou a dar continuidade ao processo, tendo em vista que a situação já precisa estar 

documentada na ouvidoria. 

 

3.2 Revisão de literatura 

 

Um artigo teórico sobre discriminação de preços, Borenstein (1985) explica que o sorting por 

auto-seleção funciona com base no custo que um cliente tem para se tornar capaz de obter um 

preço mais baixo. Em contraposição à discriminação de terceiro grau, nele é o diferencial de 

preços que determina o tamanho dos grupos de clientes. Os exemplos são passagens aéreas e 

entradas de shows, nas quais é possível obter descontos mediante compras antecipadas, ou 

grandes queimas de estoque38 ou cupons de desconto, que exigem dos consumidores 

dispêndio de tempo e esforço para serem aproveitados.  

A discussão sobre cupons é particularmente interessante para o caso que pretendemos 

analisar, já que nele o cliente precisa empenhar recursos escassos para que uma cobrança 

indevida seja revertida. O quadro final é semelhante, os consumidores que fazem o esforço 

proposto acabam pagando um preço menor. A principal diferença está na ordem em que os 

fatos ocorrem. 

Uma abordagem interessante sobre cupons é proposta por Narasimhan (1984). O autor postula 

que os consumidores equacionam o custo marginal de utilizar um cupom com o desconto que 

ele fornece. Nesse caso, se as pessoas com maior facilidade de obter cupons forem, em boa 

medida, aquelas com demanda mais elástica ao preço do produto, haverá interesse por parte 

de uma firma de utilizar esse mecanismo.  No modelo mais básico que ele propõe, as pessoas 

com salários maiores têm demandas menos elásticas pelo produto que pode ser comprado com 

                                                           
38 “Warehouse sales”. 
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cupons e, simultaneamente, têm um custo de oportunidade maior do tempo requerido para 

obtê-los, quando comparados aos consumidores com salários menores. O custo de 

oportunidade do tempo avaliado pelo salário será utilizado no modelo que desenvolvemos 

adiante.  

Outro artigo nessa linha é Shor e Oliver (2006) que focam os cupons oferecidos e utilizados 

na internet. Para os autores, a dimensão relevante de segmentação é o conhecimento da 

internet e a competência técnica do consumidor. A existência de repositórios de cupons na 

rede implica na redução da efetividade das políticas de desconto baseadas neles39. 

Já Ben-Zion, Hibshoosh e Spiegel (2000)40 chama a atenção para o fato de que uma política 

de cupons pode ser muito mais efetiva se for possível direcioná-los para segmentos da 

clientela mais elásticos a preço. Esta característica é explorada de forma interessante em 

Bester e Petrakis (1996). Os autores fazem um modelo em que há duas localidades, em cada 

uma das quais há um fornecedor de um bem homogêneo e uma massa de consumidores com 

preço de reserva igual.  Os consumidores escolhem de quem comprar o produto e incorrem 

em custos de deslocamento heterogêneos caso optem pelo fornecedor da região diferente da 

sua. O resultado da possibilidade de utilizar cupons é uma competição mais intensa entre os 

fornecedores, levando a lucros e preços inferiores41. 

Podemos traçar um paralelo entre a literatura dos cupons como instrumento de discriminação 

e Salop (1977). Nesse artigo, o autor estuda um monopolista que tem várias lojas. O preço em 

cada uma não é divulgado de antemão, mas a distribuição dos preços é conhecida pelos 

consumidores, que têm custos diferentes para fazer a visita em uma loja. Eles só descobrem o 

preço cobrado ao chegar a um desses estabelecimentos comerciais, quando podem decidir 

fazer a compra ou visitar uma loja a mais. Assim, cobrando preços diferentes, o monopolista 

consegue separar, parcialmente, os consumidores com alto e baixo custo de deslocamento. Da 

mesma forma que no caso dos cupons, é criado um custo adicional para os consumidores, que 

não pode ser apropriado pelo ofertante, e que serve apenas para segmentar a demanda. 

Segundo o autor, a principal diferença entre a discriminação via dispersão de preços e outras 

                                                           
39 Adicionalmente os autores estudam questões comportamentais, como a possibilidade de um consumidor 
desistir da compra se não tem o cupom e fica sabendo de sua existência no momento de concluir a transação. 
40 Nesse artigo, o custo de um consumidor utilizar um cupom é ignorado e a oferta de um desconto para a 
primeira unidade comprada por cada cliente é analisada como alternativa à discriminação de preços de terceiro 
grau. 
41 Os autores precisam utilizar regras de desempate para definir as alocações dos consumidores quando eles 
ficam indiferentes entre os fornecedores. 
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formas mais tradicionais de discriminação, como tarifas em duas partes e descontos por 

quantidade, é que aquela consome recursos. Isto também acontece na utilização de cupons. 

Assim como na discriminação tradicional, os consumidores com baixo custo preferem o 

resultado da dispersão a um caso com um preço único, ganhando a custas dos clientes com 

alto custo.  

Outra forma de compreender a segmentação de uma base de clientes com a utilização de 

tarifas indevidas seria a partir de modelos com agentes com racionalidade limitada. Com eles 

seria possível afirmar que alguns clientes não são capazes de perceber essas cobranças ou que 

simplesmente escolhem ignorar variações de seus saldos que são pequenas para eles quando 

comparadas a um custo de atenção42. O agente proposto por Gabaix (2012), por exemplo, 

ignora variações da taxa de juros que gerariam mudanças do consumo ótimo abaixo de 

determinado limiar. 

Vários autores têm abordado a relação de consumo de serviços bancários/financeiros de 

maneiras que apontam para a insuficiência do paradigma neoclássico de racionalidade 

perfeita. A razão para isso é que esses produtos e serviços podem ser bastante complexos para 

o leigo, tanto no que diz respeito ao conhecimento de finanças, quanto ao conjunto grande de 

detalhes e contingências associados. Outra questão é que, muitas vezes, esses produtos 

requerem monitoramento, com o objetivo de conferência e aprendizado do uso, a exemplo das 

contas correntes e dos cartões de crédito.  

Essa pode ser uma via para compreender os resultados encontrados por Stango e Zinman 

(2011). Esse trabalho empírico estuda uma tarifa que é cobrada toda vez que o cliente de um 

banco entra no cheque especial, empregando um banco de dados que contém todas as 

transações de contas correntes de um grupo de clientes bancários. Esses indivíduos também 

são submetidos a responder periodicamente a questionários de um de três tipos diferentes 

quanto à intensidade em que mencionam a tarifa. A pergunta que os autores desejam 

responder é se pequenos lembretes indiretos podem fazer com que as pessoas utilizem mais a 

informação que está prontamente disponível. Os autores concluem que os questionários 

representam um choque ao nível de atenção dos correntistas.  

                                                           
42 Simon (1978) faz a consideração de que a atenção é um bem escasso, como uma das  vertentes de 
implementação da racionalidade de procedimento. Nesse caso, em ambientes com uma quantidade grande de 
informação disponível, torna-se necessário para o agente aprender a ignorar uma parte. 
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Agarwal et al. (2008) estuda a questão do aprendizado do cliente no mercado de cartões de 

crédito quanto ao pagamento de tarifas. São consideradas a tarifa por atraso, a tarifa por 

estourar o limite e a cobrada nos saques de dinheiro.  

O modelo teórico, que segundo os autores também pode ser interpretado como um modelo de 

atenção, propõe que o estoque de conhecimento depende da passagem do tempo desde a 

aquisição do cartão e das cobranças anteriores das tarifas. Além disso, esse conhecimento se 

deprecia a uma taxa constante, incorporando o fenômeno do esquecimento. A probabilidade 

de dar atenção é uma função desse estoque de conhecimento. Caso o consumidor preste 

atenção, ele não pagará a tarifa em uma situação em que ela é evitável, isto é, em que não há 

algum tipo de stress financeiro. 

A parte empírica utiliza um painel de faturas de cartões emitidos por um banco43 para analisar 

vários fatos estilizados, além de estimar o modelo proposto. O trabalho encontra que os 

pagamentos de tarifas são substanciais imediatamente após a aquisição dos cartões, girando 

em torno de US$15/mês. Esses pagamentos caem em torno de 75% durante os primeiros 

quatro anos de uso. A depreciação do conhecimento estimada é bastante alta, estando entre 

20% ao mês para a tarifa de atraso e 8% ao mês para a de saque de dinheiro. 

No contexto brasileiro, Ferman (2011) estuda o comportamento de portadores de cartão de 

crédito, aos quais é oferecida a possibilidade de parcelarem seus saldos devedores. A amostra 

é composta de 19.690 clientes de um emissor de cartões, sendo que uma parte deles recebe a 

proposta de parcelamento com a taxa de juros em destaque e, a outra, apenas com o valor das 

parcelas. Além disso, para ambos os grupos, são oferecidos vários prazos, um dos quais fica 

em destaque. O autor descobre que, embora isso não aconteça para a população em geral, o 

subgrupo dos clientes de alto risco é insensível à taxa de juros quando ela não está explícita. 

Além disso, condicionada à opção de fazer o parcelamento, a decisão do prazo escolhido pode 

ser influenciada pela oferta feita de forma mais chamativa. 

Outro exemplo dessa literatura, Gabaix e Laibson (2006) afirmam que muitos clientes 

bancários só passam a conhecer a infinidade de tarifas cobradas muito tempo depois de terem 

aberto suas contas. Segundo eles, os bancos poderiam competir por preço nessas tarifas, mas 

preferem escondê-las. Isto, porém, deveria ser contraproducente se os clientes fossem 

                                                           
43 128.000 cartões, acompanhados por 36 meses. 
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racionais, já que eles deveriam esperar o pior dessas informações escondidas, fazendo com 

que os bancos preferissem dar-lhes publicidade.  

O modelo, com consumidores míopes (que só enxergam o preço-base) e sofisticados 

(racionais), considera a possibilidade de que um banco que não esconda o preço do serviço 

adicional tenha interesse de revelar aos consumidores míopes que outro o faz. Um 

consumidor míope assim “educado” passaria a se comportar como um sofisticado. Porém, 

uma conclusão interessante desse trabalho é que os bancos são afetados pelo “curse of 

debiasing”, que faz com que não tenham interesse em educar os consumidores, pois uma vez 

cientes das estratégias dos bancos, eles optariam pelo concorrente com preço adicional mais 

alto, porém evitável com esforço, aproveitando-se de um preço-base inferior. 

Embora não utilizemos esse arcabouço de racionalidade limitada, é importante dizer que o 

modelo proposto poderia ser reinterpretado nessas bases. Entretanto, as recomendações de 

política quando se acredita ser essa a natureza do problema podem ser substancialmente 

diferentes, tendendo à linha de baratear o acesso à informação, ou torná-la mais saliente. Por 

exemplo, ações do legislativo americano, por um lado, limitaram, a partir de 2010, a 

possibilidade dos bancos cobrarem certas tarifas pelos cartões que fornecem e, por outro, os 

obrigaram a divulgarem informações mais claras nas faturas sobre as consequências de 

fazerem apenas os pagamentos mínimos44. Agarwal et al. (2013) avaliam os efeitos dessas 

políticas, encontrando que a perda de receita decorrente das limitações impostas às tarifas não 

foi recomposta com o aumento de outras cobranças nem resultou em restrição ao crédito e que 

a melhora da informação a respeito do crédito rotativo resultou em um aumento pequeno, 

porém significante, dos pagamentos realizados pelos devedores. 

Ainda, muito embora seja possível imaginar a utilização de tarifas indevidas como forma de 

aumentar os lucros em um contexto de desatenção dos correntistas, não faria sentido que elas 

resultassem em reclamações registradas no Banco Central, dado que o prévio registro nas 

ouvidorias seria sinal suficiente de um consumidor para classificá-lo como atento. 

  

                                                           
44 Em particular, foi exigido que os bancos informassem a economia em pagamento de juros obtida por passar de 
uma situação em que se fazem os pagamentos mínimos para outra, em que é pago o suficiente para quitar a 
dívida em 36 meses. 
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3.3 Modelo de discriminação a partir de falsos erros 

 

Nesta seção construímos um modelo simplificado que captura a ação de um banco que pode 

utilizar a tarifa indevida como mecanismo de discriminação. Ele será utilizado para a 

formulação do teste estatístico na seção seguinte. A principal característica é a diferença dos 

conjuntos de informação do banco e do regulador, sendo o restante da formulação meramente 

exemplificativo. 

Há um banco monopolista, que fornece, com custo marginal zero, contas correntes ao preço ��, que varia com o salário do correntista (�). Após a decisão dos consumidores de 

adquirirem esse serviço, o banco decide sobre a possibilidade de cobrar uma tarifa indevida, e 

sobre seu valor, ��. Caso opte por cobrá-la, o banco incorre em dois tipos de custo, dentro de 

cada grupo �: ��, em proporção à participação, que representa um custo de implementação e �� em proporção aos consumidores que reclamam, associados às ações de desfazer a 

cobrança, e eventuais punições ou indenizações. 

Os consumidores, após conhecerem �� decidem sobre a aquisição da conta. Os que escolhem 

participar, em etapa posterior, observam �� e decidem se reclamam ou não. A reclamação 

implica na perda de um tempo, �, que varia entre os consumidores, tendo distribuição 

contínua com densidade 	(�), independente das outras variáveis do modelo. Esta 

especificação pretende capturar que alguns indivíduos podem ser mais eficientes que outros 

para efetuar uma reclamação, conseguindo o resultado em menos tempo. A variável � é 

informação privada de cada consumidor. 

Além disso, o consumidor é caracterizado por um valor de reserva para a conta corrente. Esse 

valor varia com o salário, mas é constante dentro de um grupo com o mesmo salário. Isto 

representa que a presença da conta torna o consumidor mais eficiente para realizar suas 

transações45. Por essa razão, a conta não gera utilidade diretamente, mas entra no problema do 

consumidor como um fator que relaxa a restrição orçamentária. 

Caso todas as informações estivessem disponíveis para o consumidor no momento de 

contratação da conta, seu problema poderia ser descrito como: 
                                                           
45 Pode refletir também, de forma muito sucinta, acesso a diferentes conjuntos de ativos para investimento. 
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 ���,�,�,��(�, �) 
 �. �. � + �� + ���� + ��� + (1 − �)��� = � + � � 

Nesta formulação46, normalizamos o total do tempo disponível para uma unidade. Assim, � 
indica a proporção dele dedicada ao lazer e o salário � representa a remuneração por essa 

unidade de tempo. Ele também indexa o preço da conta (��) e o preço de reserva ( �).   O 

consumo, com preço unitário, é representado por �. Finalmente, temos as variáveis binárias �, 
que assume valor um em caso de participação, e �, que apresenta esse valor em caso de 

reclamação. No caso de reclamarem, os consumidores arcam com o custo de oportunidade ��, mas obtém a devolução do valor ��. 

Entretanto, embora  �, �� e � sejam conhecidos no momento da decisão de adquirir a conta, �� não é. As decisões que ocorrem após a revelação de �� para os consumidores são as de 

alocação de tempo para a reclamação e para o lazer (conjuntamente com a escolha do 

consumo). 

É útil definir as etapas do jogo: 

Etapa 1:  O banco decide ��. 

Etapa 2: Os consumidores decidem adquirir a conta ou não. 

Etapa 3: O banco decide sobre a política de erro, escolhendo implementá-la ou não e, em 

caso positivo, o tamanho da cobrança ��. Caso decidam pela não implementação, o jogo 

acaba. 

Etapa 4: Caso �� > 0, os consumidores decidem reclamar ou não.  

 

 

 

 

                                                           
46 Formulações alternativas são oferecidas no Apêndice B.1. 
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3.3.1 Solução do jogo 

 

Resolvemos o jogo por indução retroativa, considerando um nível genérico de salário �. A 

rigor, para cada � há um jogo separado entre o banco e os consumidores. 

Consideramos, para a resolução da primeira etapa, a possibilidade de haver mais de um banco 

(dois). 

 

Etapa 4 

Dada a cobrança indevida ��, os consumidores participantes devem escolher se reclamam ou 

não. Tendo em vista a formulação utilizada, o objetivo deles é tornar a restrição orçamentária 

o menos restritiva possível. Assim o consumidor reclama caso �� < ��. 

Etapa 3 

Dada a participação, indicada pelos valores � para os quais os correspondentes consumidores 

contratam a conta, o banco escolhe se implementa a cobrança indevida (e seu tamanho) ou 

não. 

Para cada conjunto de participação possível, tendo em vista a distribuição de � condicionada 

na participação, seria preciso indicar (ao menos) uma ação ótima do banco. Entretanto, é 

possível simplificar bastante o problema, afirmando que a participação, se houver alguma, 

será total. Para esta argumentação, mostrada na solução da etapa 2, utilizaremos uma restrição 

nas possíveis estratégias do banco. 

Como o fornecimento da conta não tem custo, convirá ao banco, na primeira etapa, colocar 

um preço que garanta alguma participação. Portanto podemos, na terceira etapa, tomar como 

dada a participação total. Se optar pela cobrança indevida, o problema do banco é dado por: 

$%&∗ = max%& + 	(�)��%&/�
-∞ (−��) + + 	(�)��∞

%&/� �� − �� 
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Nessa expressão, as integrais agregam os clientes, separando-os em dois grupos. O primeiro 

termo se refere aos correntistas cujo � é inferior a ��/�, isto é, aqueles para os quais 

reclamar aumenta a utilidade. Essa fração da carteira é multiplicada pelo custo de reversão ��. 
Já os clientes que não têm interesse em reclamar são agregados na segunda integral, que é 

multiplicada pela receita da tarifa indevida, ��. No final da expressão aparece o custo ��, que 

só pode ser evitado caso o banco abra mão de discriminar os clientes por este critério. 

Podemos notar que a expressão representa, simultaneamente, o lucro obtido de uma carteira 

com um contínuo de clientes e o lucro esperado de um cliente. 

Assim, a condição de primeira ordem será dada por: 

FOC:  .$%&.�� = −��� 	(��/�) + + 	(�)��∞

%&/� − ��� 	(��/�) = 0 

∴ 

+ 	(�)��∞

%&/� = 1� 	(��/�)(�� + ��) 
Os seja, ao aumentar ��, para obter lucro adicional, a proporção dos que não reclamam 

precisa cobrir a perda marginal associada ao cliente que passa a reclamar. 

A condição de primeira ordem também pode ser escrita como: 

�1 − /(��/�)�	(��/�) = �� + ���  

A condição de segunda ordem será: 

SOC: 

.�$%&.��� = − 1� 	(��/�) − (�� + ��)�� 	′(��/�) − 1� 	(��/�) 
∴ .�$%&.��� = − 2� 	(��/�) − (�� + ��)�� 	 ′(��/�) < 0 
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Assim, notamos que apenas há possibilidade da condição de segunda ordem falhar nos pontos 

para os quais 	′(��/�) < 0. Substituindo a FOC, podemos reescrever esta expressão como: 

.�$%&.��� = − 2� 	(��/�) − 1� �1 − /(��/�)�	(��/�) 	 ′(��/�) < 0 

Que equivale a: 

2	(��/�)� + �1 − /(��/�)�	 ′(��/�) > 0 

Uma condição suficiente para garantir essa propriedade é a de hazard rate não-decrescente47. 

Ainda é necessário checar a condição de que $%&≥0, já que sempre é possível abrir mão de 

aplicar uma cobrança indevida. Finalmente para distribuições de � com domínio restrito, por 

exemplo a 1�, �2, notar que nunca será ótimo fazer ��/� ≥ � ou 0 < ��/� < �, já que no 

primeiro caso todos os consumidores reclamam e no segundo seria possível aumentar a receita 

da tarifa indevida  sem gerar reclamações. 

Etapa 2 

Consideremos um candidato a equilíbrio em estratégias puras. Suponha que ele comporte a 

alocação 4 = 5��; Λ; ��8, ou seja, que a participação escolhida, dado ��, seja Λ e que o erro 

escolhido, dada a participação, seja ��. Omitimos a decisão de reclamar por simplicidade. 

Então queremos caracterizar os possíveis 4 ∈ Θ, o conjunto de alocação possíveis em 

equilíbrio. Consideramos a seguinte restrição nas escolhas de ��: se a estratégia indica a 

escolha de �;�/Λ< , ela também indica a escolha de ��=/>Λ<⋃�′@	onde �′ ∈ Λ<B, e tem massa zero. 

A intuição dessa hipótese é de que o banco não revisaria suas políticas se obtivesse apenas um 

cliente a mais, de tamanho infinitesimal.  

                                                           
47 Chamando o hazard rate de C(�) = 	(�)/�1 − /(�)�, esta condição equivale a  C′(�) = EF(�)��-G(�)�HEI(�)��-G(�)�I ≥ 0. Dado que 	�(�) > 0 é garantido pela FOC, temos que esta condição garante a 

SOC. 
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Consideremos os casos em que a política de erro é implementada. Suponhamos que �� seja 

tal que, ao final do jogo, os consumidores que tenham optado pela participação não estejam 

arrependidos, o que é um requerimento do equilíbrio. 

Em primeiro lugar, sabemos que se �� ≠ 0, deve haver algum consumidor que não reclama 

do erro, do contrário desviar para �� = 0 beneficiaria o banco. Portanto Λ deve conter algum 

consumidor com �̂� ≥ ��. Mas isso implica que Λ deve conter todos os consumidores com �� ≥ ��, já que se algum fosse excluído ele poderia se beneficiar de ter optado por 

participar, ficando com a utilidade igual à do consumidor �̂, já que �� e  � são iguais para os 

demais e esse consumidor também não reclamaria. Ao mesmo tempo, Λ deve conter todos os 

consumidores com �� < ��, já que se algum deles não participasse ele poderia ter sua 

utilidade aumentada desviando para a participação, dado que este consumidor reclamaria e 

sua utilidade seria estritamente maior dos que aquela dos que não reclamam. Então a única 

possibilidade é que, se há participação, ela seja total. 

Etapa 1 

Caso base: monopólio 

Para haver participação é preciso que o banco defina �� de maneira que os consumidores 

contratem a conta.  Para isso, como sabemos que a participação será total, é preciso garantir 

um payoff não negativo de ter a conta para os consumidores que não reclamam. Assim, ��∗ =  � − ��∗ . É natural imaginarmos situações em que este cálculo indica um valor positivo 

para ��, o que refletiria que o ganho que se pode obter com as tarifas indevidas seja 

relativamente pequeno, quando comparado ao preço de reserva do serviço para o 

consumidor48.  

É interessante notar que, caso a cobrança de tarifa indevida não fosse possível ou se houvesse 

uma forma de o banco se comprometer a não cobrá-la, teríamos ��∗ =  �, o que implica uma 

situação estritamente pior para os consumidores que reclamam (e igual para os demais)49. 

Esse resultado está em linha com Gabaix e Laibson (2006)50 e com Armstrong (2006)51. 

                                                           
48 Situações em que ��∗ >  � poderiam implicar um preço negativo de entrada ou que esse grupo de renda não 
fosse atendido, já que, dada a entrada, uma promessa de não aplicar a tarifa indevida ��∗  seria não crível. 
49 Para uma discussão de bem-estar, entretanto, seria necessário analisar as possibilidades levantadas na nota de 
rodapé anterior. 
50 Nesse artigo, os consumidores sofisticados acabam sendo subsidiados pelos míopes. 
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Duopólio com determinação simultânea de preços 

Neste caso supomos dois bancos iguais, que obteriam o mesmo ��∗ .  Aqui, supondo a 

impossibilidade de cobrar preços negativos, o equilíbrio seria com ��∗ = 0. Assim, todos os 

consumidores são prejudicados quando comparamos esta situação com uma em que não há 

tarifas indevidas, em que ainda assim teríamos custo de entrada nulo, mas não haveria a perda 

da cobrança indevida para os que não reclamam, ou o custo de tempo da reclamação, para os 

que o fazem. Do lado do banco, nos casos em que a tarifa indevida é lucrativa, não ocorre a 

eliminação do lucro econômico mesmo com determinação simultânea dos preços de entrada 

(quando não se permite a cobrança de preços negativos), o que decorre da característica 

sequencial do jogo. 

 

Distribuição exponencial de t 

A parte de interesse para a elaboração do teste estatístico que propomos é a de geração de 

reclamações. Assim nos concentramos nas etapas 3 e 4. Empregamos para a variável �, a 

distribuição exponencial52, i.e.,�~M��(λ): 
	(�) = NOP-QR,			�P	� ≥ 00,	 �P	� < 0 S	

onde o tempo médio para se obter a solução de uma reclamação é1/O. 

Essa distribuição é utilizada por considerarmos mais verossímil a situação em que os tempos 

de reclamação estejam mais concentrados nos valores inferiores, com sua probabilidade se 

reduzindo na medida em que eles aumentam. Além disso, essa distribuição é comumente 

utilizada em processos ligados a tempos de eventos53. 	
Nesse caso, o problema do banco ao decidir sobre a política de tarifa indevida se torna: 

                                                                                                                                                                                     
51 No caso em que um monopolista seleciona preços para dois períodos e se defronta com consumidores 
sofisticados (com racionalidade plena) a possibilidade de comprometimento beneficia a firma em detrimento dos 
consumidores. 
52 No Apêndice 2, apresentamos a solução destas partes do jogo com distribuição uniforme de �. 
53 Em particular, nos casos em que o número de eventos em certo intervalo de tempo é gerado por uma 
distribuição Poisson, o tempo entre eles se distribui de forma exponencial. Neste caso isto corresponderia a dizer 
que, sabendo o número esperado de soluções que um indivíduo obteria dedicando-se às reclamações por certo 
período, ele teria conhecimento do tempo esperado para resolver o próximo problema. 
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$%&∗ = max%& + OP-QR��%&/�
T (−��) + + OP-QR��∞

%&/� �� − �� 
FOC: 

.$%&.�� = 1� OP-Q%&/�(−��) + + OP-QR��∞

%&/� − 1� OP-Q%&/��� = 0 

Assim ��∗ = �Q − �� caso a expressão seja positiva e zero caso contrário. 

SOC: 

.�$%&.��� = −UO�V
� P-Q%&/�(−��) − 1� OP-Q%&/� − 1� OP-Q%&/� + UO�V

� P-Q%&/��� 

 

WIXY&W%&I = ZQ�[� P-Q%&/�(�� + ��) − 2 Q� P-Q%&/� < 0 ↔ 

UO�V (�� + ��) − 2 < 0 

Avaliando em ��∗ : 

U O
�V Z�� + �

O − ��[ − 2 = −1 < 0 

Assim, a condição de segunda ordem está garantida. Neste caso, o limite inferior de � é zero, 

de modo que basta comparar o lucro da política indicada pela condição de segunda ordem 

com a opção de não cobrar a tarifa indevida. 

O lucro esperado, associado a certo ��∗  é dado por: 

$%&∗ = + OP-QR��%&∗ /�
T


−��� + + OP-QR��∞

%&∗ /�
��∗ − �� 

∴ 
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$%&∗ = −��11−P-Q%&∗ /�2 + P-Q%&∗ /���∗ − �� 
 

Em decorrência da distribuição exponencial, temos que a esperança de � corresponde a1/O. 

Utilizando para a calibração um tempo médio de uma hora Z� = ��\×^T = 0,0014[ e �� = 5, 

obtemos os Gráficos 7 e 8 variando os níveis de ��. 

 
Gráfico 7 – Valores de ab 

 

 

 
Gráfico 8 – Proporção de reclamantes  
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No Gráfico 7, vemos a tarifa indevida ótima aumentando com a renda e se reduzindo com ��. 
A renda a partir da qual a política de tarifa indevida é lucrativa aumenta com ��. No Gráfico 8 

notamos que a proporção de reclamantes cresce a taxas decrescentes com a renda e cai com 

aumentos de ��. Os pontos que indicam que não há reclamações correspondem às 

combinações de �� e renda para as quais é ótimo para o banco não utilizar a política.  

Alternativamente, podemos nos perguntar como seria o padrão das reclamações caso se 

tratasse apenas de um erro. Para mera ilustração, computamos com os casos analisados um 

erro médio (supondo inicialmente participação de cada grupo na mesma proporção). Assim 

obtemos o Gráfico 9. Como podemos verificar, neste caso a proporção de reclamantes 

decresce com o aumento da renda. 

 
Gráfico 9 – Proporção de reclamantes com uma cobrança indevida média 

 

A diferença de padrões entre os Gráficos 8 e 9 nos permite ilustrar a essência do teste 

estatístico que propomos a seguir. O que se espera observar quando os erros são genuínos, 

isto é, não intencionais, deve ser mais próximo do Gráfico 9 do que daquilo que vemos no 8. 
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3.4 Um teste do modelo de discriminação 

 

Nesta seção propomos um teste estatístico, baseado no modelo de discriminação proposto na 

seção anterior. Para isso, construímos a função de verossimilhança implicada pelo modelo e 

discutimos um modelo alternativo, em que as cobranças indevidas têm a mesma aparência 

geral, mas, por serem erros, são distribuídas entre os correntistas de forma independente da 

renda. 

A estatística proposta se baseia em computar o valor esperado da verossimilhança originada 

pelo modelo de discriminação, sob a hipótese nula de que as cobranças indevidas são erros.  

As hipóteses sobre a distribuição de �, dada a variável observável para o banco (no nosso 

exemplo, �), já foram explicitadas. Agora vamos supor que o regulador, que tem interesse de 

detectar e coibir a prática da tarifa indevida como forma de discriminação54, não observa 

nenhuma destas variáveis. Suas distribuições, entretanto, são conhecidas. Indicaremos a de � 

pela função de distribuição de probabilidade c(�). O que o regulador observa é, para cada 

cliente, se houve reclamação ou não e, havendo, o valor da tarifa indevida. 

Então, uma carteira de clientes (definida da forma relevante55) é uma extração de uma 

população com distribuição conjunta de � e �. Supomos que, quando a reclamação não é 

feita, nenhuma variável relacionada ao correntista é observada, embora seja sabido que ele faz 

parte da carteira e que não reclamou. Quando este reclama, entretanto, o montante da 

cobrança indevida �� é observado. 

Portanto, consideremos uma carteira com d correntistas, constituída de d� clientes que 

reclamam e d� clientes não que reclamam56. 

 

                                                           
54

 O teste aqui proposto também poderia ser utilizado dentro de uma instituição financeira que sofresse de 
problema de agência, por exemplo, no nível da ouvidoria. 
55 Cabe indagar quem é o agente relevante no que diz respeito à decisão de aplicar a discriminação via tarifa 
indevida. Pode ser uma política adotada por uma instituição toda ou, no outro extremo, a escolha de um 
funcionário que visa atender metas individuais. 
56 Onde não prejudicar o entendimento nos referiremos como n1 ou n2 tanto às quantidades de indivíduos nestes 
conjuntos quanto aos conjuntos em si. 
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3.4.1 Verossimilhança para o modelo de discriminação 

 

O primeiro conjunto de d� clientes é constituído dos que foram submetidos a cobranças 

indevidas suficientemente altas para fazê-los reclamar. Indicando por � o indivíduo, para este 

grupo, usando os resultados do modelo de discriminação, podemos definir a função (inversa) ��>��,�∗ , ��, e@, onde e representa o conjunto de parâmetros relevantes da distribuição de � 
condicional a �. Então, observado que um indivíduo reclama e o valor de ��, conhecidos �� 
e e57, é possível recuperar �. A contribuição de verossimilhança associada à ocorrência dessa 

observação ocorra na carteira de clientes sob análise, para � ∈ d�, é dada por: 

��∈fg>��,�∗ , ��,Φ@ = c Z�>��,�∗ , ��, Γ@[i��j Z�� < ��,�k�>��,�∗ , ��, Γ@[ 
Tomando a distribuição exponencial utilizada para �, sabemos que, para os indivíduos para os 

quais há cobrança indevida, ��,�∗ = �lQ − �� e, portanto, �� = O>��,�∗ + ��@, assim: 

��∈fg>��,�∗ , ��, O@ = c ZO>��,�∗ + ��@[ i��j>�� < ��,�∗ m�@ 
∴ 

��∈fg>��,�∗ , ��, O@ = c ZO>��,�∗ + ��@[+ OP-QR��%&,l∗ /�
T  

∴ 

��∈fg>��,�∗ , ��, O@ = c ZO>��,�∗ + ��@[ 11 − P-Q%&,l∗ /�2 
∴ 

��∈fg>��,�∗ , ��, O@ = c ZO>��,�∗ + ��@[ n1 − P-%&,l∗ />%&,l∗ HoI@p 
 

                                                           
57 Para este grupo não é necessário explicitar a dependência de o1, visto que aqueles atingidos por tarifas 
indevidas estão em uma faixa de renda suficientemente alta, para que o1 não inviabilize a discriminação. 
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Já o d� contém clientes não submetidos a cobranças indevidas ou que o são, mas para os quais 

não é conveniente reclamar. Do ponto de vista do regulador, não será possível distinguir entre 

esses grupos. Assim, a probabilidade de observar que um cliente não reclama, ou seja, � ∈ d�, 
é dada por: 

��∈fI(��, ��, Γ) = i��j(� ∉ r) + i��j(� ∈ r)i��j>�� ≥ ��,�∗ m� ∈ r@ 
Aqui definimos como r o conjunto de valores de w para os quais é rentável utilizar alguma 

política de cobrança indevida, dados seus custos de implementação e de eventual reversão. No 

caso em que a reclamação ocorre, � sempre faz parte deste conjunto. Quando no modelo o 

observável para o banco de fato representa renda e o custo de reclamar é de tempo, a condição 

de pertencer a r pode ser reduzida a � ser maior que determinado limiar �(��, ��, e)58. 
Assim, usando t(�) como a distribuição de probabilidade acumulada de � teríamos: 

��∈fI(��, ��, Γ) = t>�@ + 11 − t>�@2i��j(�� ≥ ��∗ |�� ∈ r) 
 

E temos que: 

i��j(�� ≥ ��∗ |� ∈ r) = 111 − t>�@2 + c(�)∞

�
i��j(�� ≥ ��∗ |�)�� 

Assim, usando a distribuição exponencial: 

i��j(�� ≥ ��∗ |�� ∈ r) = 111 − t>�@2 + c(�)∞

�
+ OP-QR��∞

%&∗ /� �� 

∴ 

                                                           

58
  Note que $%& = v OP-QR��Y&&T (−��) + v OP-QR��∞Y&& �� − �� = −�� w1 − P-xY&& y + wP-xY&& y �� − �� ∴ $%& =

1P-Q%&/�2(�� + ��) − �� − ��.  Assim, WXY&W� = (O��/��)1P-Q%&/�2(�� + ��)>0. Com isso, o aumento de w, a partir de 

um nível em que $%&∗ > 0, não pode conduzir a uma renda para a qual ��∗ = 0. 
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i��j(�� ≥ ��∗ |� ∈ r) = 111 − t>�@2 + c(�)∞

�
P-Q%&∗ /��� 

∴ 

i��j(�� ≥ ��∗ |� ∈ r) = 111 − t>�@2 + c(�)∞

�
P-QZ�Q-oI[/��� 

∴ 

i��j(�� ≥ ��∗ |� ∈ r) = 111 − t>�@2 + c(�)∞

�
P(QoI/�-�)�� 

 

Dessa forma, a probabilidade total de não reclamação seria: 

��∈fI(��, ��, O) = i = t>�@ + + c(�)∞

�
P(QoI/�-�)�� 

Para as d observações, uma função de verossimilhança poderia ser escrita como: 

z ={��∈fI(��, O)� {��∈fg>��,�∗ , ��, O@� = ifI {cZO>��,�∗ + ��@[ n1 − P-%&,l∗ />%&,l∗ HoI@p�∈fg
 

Para o principal exemplo que estudamos, consideramos uma distribuição uniforme da 

renda,	�~����, �|�. Esta escolha decorre do objetivo de demonstrar a metodologia e analisar 

seu desempenho, mesmo no contexto em que a distribuição do observável para o banco é a 

menos informativa possível.59 Assim, } = 1/(�| − ��)  
Consideremos que �� < �. (Caso �� = �, todos os correntistas receberão uma tarifa indevida 

e o problema fica simplificado). 

                                                           
59

 No Apêndice B.4, estudamos o que ocorre ao se supor uma distribuição log-normal, que é mais verossímil 
quando consideramos renda. 
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i = }>� −��@ + } + P(QoI/�-�)�~

�
�� 

z = ifI {}n1 − P-%&,l∗ />%&,l∗ HoI@p�∈fg
 

 

 

3.4.2 Modelo da hipótese nula 

 

Para testar se a cobrança indevida é empregada como forma de discriminação, precisamos de 

um cenário base, que servirá para computarmos a distribuição da estatística de teste quando a 

discriminação não está ocorrendo. A partir dele, saberemos para quais valores desta estatística 

torna-se improvável que dado resultado observado provenha de meros erros.  

A proposta que utilizamos como hipótese nula é um modelo em que os erros ocorrem de 

forma não intencional e, portanto, não se relacionam com as variáveis observáveis pelo banco. 

Ainda assim, a decisão do correntista de reclamar ou não mantém a mesma lógica, embora ela 

não seja utilizada pelo banco para segmentar sua carteira. 

O modelo proposto para o mecanismo de discriminação implica em uma distribuição dos ��∗ 	condicionais a �. No caso particular que estudamos, dado �, ��∗  é conhecido. Para manter 

a correspondência entre os modelos de discriminação e o da hipótese nula, supomos a mesma 

distribuição não condicional de ��∗ . Isto é, a partir do modelo de discriminação, é obtida a 

distribuição não condicional de ��∗  que ele implica. Chamaremos esta distribuição de ℎ(��). 
Neste caso não usamos * na notação, pois a cobrança indevida não resulta de um processo de 

otimização. 

Assim, com distribuição uniforme para a renda, �~����, �|�, } = 1/(�| − ��)  
Consideremos que �� < �. Temos que ��∗ = �Q − �� para �	≥	� e ��∗ = 0 caso contrário. A 

forma de computar � implica 
�Q − �� ≥ 0. Portanto, ℎ(��) é dado por: 

i��j��� = 0� = }>� − ��@; 
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i��j ��� = �;� ∈ n�O − ��, �|O − ��p� 
= i��j ��� ∈ n�O − ��, �|O − ��p� i��j ��� = �;�/�� ∈ n�O − ��, �|O − ��p� 
= i��j n� ∈ 1�,�|2p � 1�|O − �� − Z�O − ��[� = 11 − }>� − ��@2 λ>�| − �@ 

= �1 − >� − ��@�| − �� � λ>�| − �@ = ��| − �� − >� − ��@�| − �� � λ>�| − �@ 
= w�| − ��| − ��y λ>�| − �@ = λ} 

 

Com este arcabouço, é como se a probabilidade de se observar dado conjunto de reclamações 

dependesse de que os ��,� observados fossem sorteados para indivíduos para os quais vale a 

pena reclamar.  

Como �, � e �� são independentemente distribuídas, a probabilidade de um correntista não 

reclamar será dada por: 

 

��∈fI� (��, Γ) = i� = + ℎ(��)+ c(�)+ 	(�)��∞

%&/� ��∞

T
∞

T ��� 

Ou usando a distribuição exponencial para �: 
��∈fI� (��, O) = i� = + ℎ(��)+ c(�)+ OP-QR��∞

%&/� ��∞

T
∞

T ��� 

 

��∈fI� (��, O) = i� = + ℎ(��)+ c(�)P-Q%&/���∞

T
∞

T ��� 
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Já a contribuição de verossimilhança associada à observação de uma reclamação, com seu 

respectivo �� é dada por: 

��∈fg� >��,�, ��, O@ = ℎ>��,�@+ c(�)+ 	(�)��%&,l/�
T ��∞

T  

Ou usando a distribuição exponencial para �: 
��∈fg� >��,�, ��, O@ = ℎ>��,�@+ c(�)+ OP-QR��%&,l/�

T ��∞

T  

∴ 

��∈fg� >��,�, ��, O@ = ℎ>��,�@+ c(�)11 − P-Q%&,l/�2��∞

T  

Desta forma obtemos a seguinte função de verossimilhança: 

z� ={��∈fI(��, O)� {��∈fg>��,�∗ , ��, O@� = i�fI {ℎ>��,�@+ c(�)11 − P-Q%&,l∗ /�2��∞

T�∈fg
 

Com distribuição uniforme para a renda: 

��∈fI� (��, O) = i� = + ℎ(��)+ }P-Q%&/����~
��

∞

T ��� 

∴  ��∈fI� (��, O) = i� = } v v ℎ(��)P-Q%&/����∞T�~�� ��  

Aqui devemos abrir ℎ(��) em �� = 0 e �� > 0: 

∴  ��∈fI� (��, O) = i� = } v }>� − ��@P-QT/��~�� �� + } v v λ}P-Q%&/����&~x -oI&x-oI
�~�� �� 

∴  i� = }� v >� − ��@�~�� �� + }� v v λP-Q%&/����&~x -oI&x-oI
�~�� �� 

∴  i� = }�>� − ��@(�| − ��) + }� v � v λ� P-Q%&/����&~x -oI&x-oI
�~�� �� 

∴  i� = }�>� − ��@(�| − ��) + }� v �11 − P-Q%&/�2&x-oI
&~x -oI�~�� �� 
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∴  i� = }>� −��@ + }� v � n1 − P-QZ&~x -oI[/� − 1 + P-QZ&x-oI[/�p�~�� �� 

∴  i� = }>� −��@ + }� v � nP-QZ&x-oI[/� − P-QZ&~x -oI[/�p�~�� �� 

∴  i� = }>� −��@ + }� v �1P>QoI-�@/� − P(QoI-�~)/�2�~�� �� 

∴  i� = }>� −��@ + }� v �1P>QoI-�@/� − P(QoI-�~)/�2�~�� �� 

Para as observações com reclamação: 

��∈fg� >��,�, ��, O@ = λ} + c(�)11 − P-Q%&,l/�2��∞

T  

∴ ��∈fg� >��,�, ��, O@ = λ}�1 − v c(�)P-Q%&,l/���∞T � 
Com w uniforme: 

��∈fg� >��,�, ��, O@ = λ} �1 − + }P-Q%&,l/����~
��

� 
∴  

��∈fg� >��,�, ��, O@ = λ} �1 − } + P-Q%&,l/����~
��

� 
 

  

Assim: 

z� = i�fI { λ} �1 − }+ P-Q%&,l/����~
��

��∈fg
 

∴ 

 z� = i�fI(λ})fg∏ �1 − } v P-Q%&,l/����~�� ��∈fg  

 

As expressões calculadas para o modelo da hipótese nula são úteis para computar a esperança 
e a variância da estatística de teste. 
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3.4.3 Teste para detecção do uso de cobranças indevidas como mecanismo de 

discriminação 

 

O teste que propomos tem a vantagem de não requerer o conhecimento das informações de 

cada cliente observáveis pelo banco, sendo necessário conhecer apenas sua distribuição. Por 

outro lado, sua execução requer um alto nível de informação sobre o mecanismo em si, ou, 

colocando em outros termos, sobre a acusação que se pretende testar. 

Conforme explicado, o modelo alternativo supõe que as cobranças indevidas não são 

direcionadas a grupos específicos de clientes, sendo assim possível acreditarmos que não são 

propositais. Essa será nossa �T, a qual gostaríamos de rejeitar caso haja evidência suficiente 

de que, na verdade, se trata de uma discriminação de preços, na forma do modelo principal 

proposto. 

Assim, a estatística de interesse será M��(�dz), entretanto, optamos pela versão  

� = M�� Z�f�f [, tendo em vista que a normalização por n, para dado tamanho de carteira não 

afeta a comparação entre os modelos e que, desta forma, basta mostrar que �d(��) tem média e 

variância finitas sob �T para aplicar o teorema do limite central. Além de fazer isso, obtemos 

distribuições simuladas para exemplos em amostras finitas. 

O cálculo da esperança M��>�d(��)@ é feito utilizando-se as contribuições de verossimilhança 

do modelo de discriminação ponderadas pelas contribuições de verossimilhança do modelo da 

hipótese nula. Assim: 

M��>�d(��)@ = i��T(� ∈ d�)M>�d>��∈fg@/� ∈ d�@ + i��T(� ∈ d�)M>�d>��∈fI@/� ∈ d�@ 
∴ 

M��>�d
���@ = �1 − i��M�T>�d>��∈fg@/� ∈ d�@ + i��d
i� 
∴ 
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M��>�d(��)@ = �1 − i�� 1�1 − i��+ ℎ(��)+ c(�)11 − P-Q%&/�2���
T �d Z��∈fg(��)[�

�Q-oI
���

+ i��d(i) 
∴ 

M��>�d
���@ = + ℎ
��� + c
��11 − P-Q%&/�2���
T

�d Z��∈fg
���[�
�Q -oI

��� + i��d
i� 

∴ 

M��>�d
���@ = + ℎ
��� �1 − + c
��P-Q%&/����
T

� �d Z��∈fg
���[�
�Q -oI

��� + i��d
i� 

∴ 

M��>�d
���@ = 

+ ℎ
��� �1 − + c
��P-Q%&/����
T

� �d>c
��11 − P-%&/
%&HoI�2@�
�Q -oI

��� + i��d
i� 

 

Usando a distribuição uniforme para a renda e ℎ
��� = O} para �� ∈  n�
Q − ��, �~

Q − ��p: 

M��>ln
���@ = 

O} + �1 − } + P-Q%&/����~

��
� ln>}11 − P-%&/
%&HoI�2@

�~Q -oI
�Q -oI

��� + P�ln
P� 

= 

O} + ��d>}11 − P-%&/
%&HoI�2@ − } + P-Q%&,l/��d>}11 − P-%&/
%&HoI�2@���~

��
�

�~Q -oI
�Q -oI

���

+ i��d
i� 
= 
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O} + Z�d>}11 − P-%&/(%&HoI)2@[�~Q -oI
�Q-oI

���
− O}�+ + P-Q%&,l/��d>}11 − P-%&/(%&HoI)2@�~

��
�~Q -oI
�Q-oI

����� + i��d(i) 
A partir desta expressão, é fácil obter a variância ����>�d
���@=M��
�d
�����-M��

� >�d
���@: 

M��
�d
����� = O} + Z�d�>}11 − P-%&∗ /
%&∗ HoI�2@[
�~Q -oI

�Q -oI
���

− O}� + + P-Q%&,l/��d�>}11 − P-%&∗ /
%&∗ HoI�2@�~

��

�~Q -oI
�Q -oI

����� + i��d�
i� 

 

3.5 Resultados 

 

3.5.1 Algoritmo de simulação  

Para obter estatísticas de teste em amostras finitas para a estatística �, procedemos da seguinte 

maneira. Geramos aleatoriamente   carteiras de d clientes, cada um dos quais tem um � 

proveniente da distribuição exponencial de média O, � sorteado da uniforme entre �� e �|, e 

�� sorteado de ℎ
���. Esta última variável é gerada da seguinte forma: para cada indivíduo 

obtemos um sorteio adicional de �, com a mesma distribuição que a original e independente 

dela, com o qual o �� é computado a partir do ��∗  indicado pelo modelo de discriminação. 

Esta distribuição adicional de � voltará a ser utilizada somente no final da simulação, para 

avaliar o poder do teste. 

Em seguida, os �� obtidos são comparados com ��, para gerar o conjunto de reclamações 

observadas pelo regulador. Para cada carteira é computada 
�f�

f , obtendo-se assim sua 

distribuição. 
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O valor de � também pode ser obtido por simulação, ao invés de resolver a equação para 

lucro esperado zero. Assim, para os d ×   sorteios de � e � adicional, é calculado o �� 

indicado pela condição de primeira ordem e, em seguida, o lucro esperado. Aqueles com lucro 

esperado menor ou igual a zero têm o ��∗  alterado para zero. O procedimento implica a 

separação dos dois conjuntos de �, sendo que para apenas um deles é rentável aplicar a 

política de discriminação. Assim, � deve encontra-se entre o � máximo do conjunto não 

submetido à política e o � mínimo do outro. Para um número suficientemente grande de 

simulações é possível aproximar � com bastante precisão que se desejar. 

 

3.5.2 Uma simulação 

 

Os valores utilizados para esta simulação não tem origem em dados reais, tendo em vista que 

não existem bancos de dados que pudessem ser empregados. Motivar a constituição de bases 

desse tipo é um dos principais objetivos do presente artigo. Assim os valores utilizados têm 

caráter meramente ilustrativo. 

 Escolhemos valores para as variáveis imaginando uma periodicidade mensal, de forma que o 
tempo total corresponde a aproximadamente 30 × 24 = 720 horas. Para efeitos de 
comparação aproximada com uma jornada de trabalho de 8 horas, consideramos um terço do 
valor de �. A Tabela 3.5.2.1 contém os valores utilizados na simulação. 
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As simulações que apresentamos foram executadas com o software MATLAB 7.10.060. Os 

valores utilizados para   e d decorrem de limitações de capacidade computacional.  

 

Esperança e Variância de �d(��) 

Com o objetivo de mostrar a convergência da esperança e da variância de �d(��), calculamos a 

média e variância amostrais dos valores observados para os 5.000.000 de indivíduos da 

simulação, aumentando o conjunto de indivíduos considerado de mil em mil. Os resultados 

podem ser conferidos nos Gráficos 10 e 11. 
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 Para efeito de reprodução dos resultados, uma nova sessão é aberta para cada simulação, excetuando-se as 
circunstâncias em que pretendemos executar a mesma rotina, sem modificações, para avaliar a sensibilidade dos 
resultados ao conjunto de valores sorteados. Nesses casos é utilizada uma mesma sessão. 

Tabela 3.5.2.1 – Valores utilizados na simulação 
 

Variável Significado Valor  Unidade Esclarecimento 

1/λλλλ 
Tempo médio 
de reclamação 

0,0014 mês 1 hora 

wh 
Renda mensal 

máxima 
90.000 

unidades 
monetárias 

30.000 por 
jornada de 8 

horas 

wl 
Renda mensal 

mínima 
0 

unidades 
monetárias 

- 

o1 
Custo de 

implementação 
5 

unidades 
monetárias 

Referente a cada 
indivíduo 

o2 
Custo de 
reversão 

25 
unidades 

monetárias 
Referente a cada 

reclamação 

n 
Tamanho da 

carteira 
250 indivíduos - 

R 
Número de 
simulações 

20.000 simulações - 
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Gráfico 10 – Média simulada de ��(��) 

 

 
Gráfico 11 – Variância simulada de ��(��)  
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Para a média, os valores obtidos incluindo os 5 × 10� indivíduos foram: -5,004041;  

-5,011831; -5,008962; -5,009006 e -5,002341. O valor obtido algebricamente foi de -

5,007659. 

Os valores obtidos para a variância foram: 32,928323; 32,947205; 32,940491; 32,940941; 

32,923879. O valor obtido algebricamente foi de 32,937265. 

Ditribuições simuladas de t,w e dw 

As distribuições dos valores obtidos nas simulações para �, � e �� podem ser verificadas nos 

Gráficos 12 a 14. 

 
Gráfico 12 – Histograma dos valores simulados para   
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Gráfico 13 – Histograma dos valores simulados para b 

 

 
Gráfico 14 – Histograma dos valores simulados para ab 
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Aproximadamente 39% dos indivíduos não são objeto de uma política de tarifa indevida. Isso 

corresponde ao valor obtido para �, de 35.22061, o que pode ser facilmente conferido, dada a 

distribuição uniforme de �. 

 

Distribuições obtidas para 
�o¡�f  

A esperança de �d(��), µ=-5,007659 (obtida algebricamente62), foi empregada no cálculo da 

expressão √d Z�f�f − £[, que utilizamos para possibilitar a comparação com o resultado do 

teorema do limite central.  

O Gráfico 15 mostra, em preto, a distribuição obtida para a estatística sob �T. Em cinza é 

mostrada a simulada sob ��, a qual foi obtida pareando-se os valores de �� com os de � do 

sorteio adicional e usando os mesmos valores de � para determinar a ocorrência das 

reclamações. A Tabela 3.5.2.2 contém os principais resultados, em termos de valores críticos 

para o teste da discriminação de preços com base nas tarifas indevidas.  
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 Para ter alguma sensibilidade sobre a precisão da forma de aproximação utilizada para �, foram feitas 5 
simulações, na sequência, obtendo-se os valores: 35.220,3893;  35.220,4219; 35.220,4206; 35.220,4109 e 
35.220,3984. 
62

 Para formulações mais complexas pode ser interessante a utilização da média de li ao longo de todas as 

simulações,	£̂, como estimador da média de 
�f�f . Nesse caso calcularíamos a expressão √d Z�f�f − £̂[. Essa 

abordagem será utilizada para a análise de sensibilidade apresentada no apêndice 3, por ser mais eficiente do 
ponto de vista computacional.  

Tabela 3.5.2.2 – Estatísticas de teste 
 

αααα 
Valor crítico obtido 

pela simulação 
Valor crítico 

apontado pelo TLC 1-ββββ 

0,10 7,4191 7,3550 0,9613 

0,05 9,6320 9,4400 0,9177 

0,01 13,3226 13,3511 0,7697 
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Gráfico 15 – Distribuição dos valores simulados para 

��¤� − ¥ sob ¦§ e ¦¨ 
 

A comparação dos valores críticos simulados e apontados pelo TLC, que podemos fazer a partir da 

Tabela 3.5.2.2, é útil para avaliar em que medida as simulações podem ser substituídas pelo simples 

uso da distribuição normal. No caso particular apresentado, os valores parecem próximos entre si, 

embora, obviamente, essa consideração seja subjetiva. Também podemos observar, na última coluna, 

valores que consideramos altos para o poder do teste, cujo cálculo está associado à superposição das 

distribuições geradas sob as duas hipóteses, que pode ser observada no Gráfico 15.  

 

3.5.3 Análise de sensibilidade 

No Apêndice B.363, mostramos resultados obtidos variando os valores de parâmetros 

escolhidos. Alguns resultados não fogem ao intuitivo, como por exemplo, o fato de � 

aumentar com �� e �� e diminuir com O. Entretanto, os efeitos dessas mudanças nas 
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 Conforme mencionado na nota de rodapé anterior, nesse apêndice utilizamos £̂ como estimador da esperança 
de li. A perda de precisão associada à utilização desse método pode ser inferida pela comparação dos valores 
críticos apresentados na tabela que correspondem à simulação apresentada no corpo do texto. No caso o desvio 
foi de √d(£̂ − £) ≅ √250(−5,004041 + 5,007659) ≅ 0,057206, o que corresponde a aproximadamente 0,01 
desvio-padrão. 
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estatísticas de teste ou em seu desempenho são mais difíceis de antecipar e as relações obtidas 

nas simulações não foram monotônicas.  

 

3.6 Conclusões e agenda de pesquisa 

 

Neste artigo modelamos de forma bem simples o uso de falsos erros por parte dos bancos para 

segmentar clientes que têm diferentes graus de dificuldade para efetuar uma reclamação. 

Usando o modelo proposto, mostramos como um banco de dados com algumas informações 

chave sobre a distribuição da população poderia ser combinado com o conteúdo das 

reclamações recebidas pelo regulador para testar estatisticamente a ocorrência desse tipo de 

discriminação. O teste se baseia no teorema do limite central, aplicado sobre a função de 

verossimilhança, e sua utilidade reside no fato de que há custos substanciais de 

monitoramento para a verificação direta de práticas desse tipo. 

A construção de um banco de dados para este fim auxiliaria no desenho de blocos do modelo 

com características próximas à realidade, visto que o que expomos aqui é uma mera 

exemplificação da técnica. No caso particular que tratamos é possível também, por exemplo, 

avaliar como o poder do teste se altera com características associadas ao ambiente, como o 

tempo médio de reclamação, e com a tecnologia usada para a discriminação, como os custos 

de sua implementação e reversão (no caso de haver reclamações). 

É possível antever duas direções em que a agenda de pesquisa poderia avançar com o subsídio 

de informações reais. O primeiro é a consideração de um ambiente de jogos mais complexo. 

Em particular, pode ser relevante estender o número de períodos e levar em conta elementos 

como reputação e custos de switching e investimentos dos clientes em aprender a tecnologia 

necessária às reclamações. No modelo dinâmico utilizado, ao atingir-se a etapa associada à 

discriminação, o banco se torna monopolista de fato, não importando a eventual perda do 

cliente em períodos posteriores. Além disso, com a repetição do jogo, a informação sobre 

quais clientes reclamaram seria utilizada para dimensionar futuras tarifas indevidas64.  É 

                                                           
64 A discussão nesse sentido poderia se inspirar na literatura sobre behaviour based price discrimination. Alguns 
casos desse tipo de discriminação são examinados no survey  de Armstrong (2006).  
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preciso avaliar o quanto essa característica pode ser relevante, tendo em vista o nicho de 

mercado que se pretenda estudar. 

Em segundo lugar, um banco de dados pode permitir que as exigências de conhecimento 

prévio sobre a população sejam flexibilizadas. Pode ser interessante, por exemplo, estimar o 

tempo médio de reclamação, suposta sua distribuição. Nesse caso, o teste estatístico poderia 

ser substituído pelo proposto na linha do que a literatura denomina teste de Cox65. A principal 

diferença é que nesse caso a verossimilhança precisa ser maximizada com ambas as 

formulações, sob a hipótese nula. A necessidade de empregar métodos numéricos de forma 

intensiva para realizar essa tarefa, podendo incluir, por exemplo, máxima verossimilhança 

simulada, e a eventual especificidade das técnicas empregadas às formas funcionais e 

distribuições supostas fazem com que esta tarefa só seja justificável quando existem dados 

reais a serem analisados. 

Cabe finalmente mencionar também que o arcabouço aqui proposto pode ser facilmente 

adaptado a outros contextos de reclamações e também à questão da qualidade de produtos 

fornecidos em associação ao custo de se exercer garantias. 

                                                           
65 Ver, nesta linha, Pesaran e Pesaran (1993). 
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4 Plataformas comerciais com agentes heterogêneos 

 

4.1 Introdução 

 

Nos mercados de dois lados66, a geração de valor para os agentes67 envolvidos requer a 

participação de dois grupos deles. A interação entre esses grupos é muitas vezes facilitada ou 

viabilizada por uma firma, comumente denominada plataforma.  

A organização do mercado por uma ou mais plataformas visa à redução do custo de transação 

dessa interação, desdobrando-se em algumas atividades centrais ao negócio68. A formação de 

preços para cada lado é provavelmente o aspecto mais estudado em economia, já que tem 

particularidades interessantes por objetivar principalmente a participação em quantidade 

adequada de cada grupo. A presença de muitos participantes do outro lado aumenta a chance 

de um agente de consumar transações. É comum que um dos lados pague um preço menor que 

o custo marginal, podendo ser nulo ou negativo69, mesmo sem qualquer prática de preço 

predatório, o que é um resultado muito relevante para a área de regulação70. 

A criação de regras de comportamento para os participantes bem como o desenho do 

ambiente de interação também são dois conjuntos de elementos essenciais na atividade das 

plataformas, que tomam formas muito diversas, de acordo com o tipo de negócio em que elas 

operem. No primeiro, encontramos desde a obrigação de um lojista credenciado para certa 

bandeira de cartões de não rejeitar qualquer cartão da marca até a imposição de certo tipo de 

traje para ser admitido em uma casa noturna. No segundo, desenhos de websites e de 

                                                 
66 Analogamente, podem existir mercados de mais lados, que contem com a participação do número 
correspondente de grupos de agentes. 
67 Chamamos de cliente ou participantes os agentes que utilizam as plataformas. Quando dizemos simplesmente 
“agentes”, nos referimos aos elementos que compõem os dois lados do mercado. 
68 Ver Evans e Schmalensee (2005) para uma explicação mais detalhada destas atividades e da maioria dos 
exemplos utilizados nesta introdução. 
69 Os exemplos disso são muito comuns: casas noturnas que admitem mulheres gratuitamente em certos dias da 
semana, emissoras de TV aberta, jornais que cobram exclusivamente dos anunciantes ou dos leitores, sites de 
comércio online e imobiliárias que cobram somente dos vendedores e cartões sem anuidade e com programas de 
recompensa para os portadores. 
70 Ver, por exemplo, Wright (2004b).  
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shopping-centers assim como a técnica de esconder os índices das revistas, para fazer com 

que o leitor possa evitar menos publicidade. 

Finalmente, há os aspectos que tratamos diretamente neste artigo: as plataformas realizam em 

maior ou menor grau a certificação dos participantes. Essa atividade pode se reduzir à 

identificação deles por meio de dados pessoais71 ou ir ao ponto de rejeitar clientes que não 

possam comprovar renda, como era costume no modelo tradicional de negócios da American 

Express. Esses processos de certificação buscam restringir o acesso de participantes que não 

se enquadrem no modelo de negócios da plataforma e no perfil da carteira de possíveis 

parceiros que ela oferece a um agente. No comércio on-line, credenciadores gastam recursos 

para verificar a real existência de comerciantes e os tipos de produtos que vendem para 

reduzir as possibilidades de que os portadores sofram fraudes ou transacionem com empresas 

de fachada que conduzem negócios ilegais como tráfico de armas. Já no modelo da American 

Express, o objetivo é criar um conjunto de portadores diferenciados quanto ao poder 

aquisitivo e particularmente desejados pelos lojistas como clientela. 

Outra questão associada à certificação diz respeito ao histórico dos participantes. Geralmente 

os agentes que utilizam uma plataforma realizam várias interações, entretanto elas nem 

sempre ocorrem com os mesmos parceiros. O resultado é que cada agente acaba tendo uma 

relação de prazo maior com a plataforma que com um parceiro em particular. As informações 

colhidas nessas interações podem ser utilizadas para informar potenciais parceiros futuros 

sobre a qualidade de um participante. Uma manifestação concreta desta vantagem das 

plataformas é o conjunto de informação construído por algumas delas com base nas 

avaliações de compradores, como ocorre em sites de comparação de preços (como BuscaPé e 

Shopping Uol), de intermediação (como MercadoLivre) ou mesmo em aplicativos para 

celulares usados para encontrar um táxi (como o Easy Taxi). Essas informações podem ser 

agregadas em índices de satisfação ou simplesmente divulgadas ao público como 

comentários. 

Outra questão intimamente relacionada à de qualidade dos vendedores é a de adoção de 

práticas de negócio por parte deles. Muitas plataformas punem ou descredenciam 

participantes quando eles agem em desacordo com suas regras. A alta probabilidade de que 

um parceiro potencial aja de acordo com as regras da plataforma pode aumentar a vantagem 

                                                 
71 Existe também a prática de oferecer certificação adicional mediante processos e pagamento adicionais. 
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de um agente se tornar participante. Um exemplo disto é o Google que pune sites que 

adicionam palavras com o simples objetivo de se tornarem mais relevantes nas pesquisas dos 

internautas, embora sua atividade não guarde relação com elas. Alguns planos de saúde 

também descredenciam médicos quando seus segurados são preteridos em relação a outros 

clientes ou quando há reclamações sobre o atendimento. Os processos de feedback também 

fazem que a potencial vantagem de um vendedor em frustrar as expectativas de um 

comprador se reduzam. 

Na indústria de cartões de pagamentos também há diversas manifestações desses fenômenos. 

Os credenciadores se preocupam com características dos lojistas credenciados, no que diz 

respeito a algumas questões de segurança de informação dos portadores, tendo em vista coibir 

fraudes e minimizar riscos. Para vendedores onde ocorrem transações não presenciais, como 

as lojas virtuais, há processos de verificação sobre a existência e atividade do pretenso lojista 

no credenciamento, objetivando a exclusão de golpistas e de negócios de fachada que 

encubram atividades ilegais. Há também casos particulares como o da Inglaterra72, em que a 

certificação do vendedor ganha importância porque a empresa que fornece crédito para 

viabilizar a compra de um produto pode vir a ser acionada em caso de não conformidade do 

bem.  

No que diz respeito a regras que afetam a expectativa dos compradores ao utilizarem a 

plataforma, as duas mais comuns são de honor all cards e a de não sobrepreço. A primeira diz 

que um estabelecimento credenciado para uma bandeira não pode rejeitar qualquer de seus 

cartões, independentemente, por exemplo, de quem seja o emissor. A segunda garante que não 

haverá cobranças adicionais. 

Estas questões recebem atenção das plataformas porque afetam diretamente o quanto elas são 

atraentes para seus clientes. Quando um agente opta por participar, ele afeta a utilidade que os 

agentes do outro lado esperam obter da participação. Esse efeito, chamado de externalidade de 

rede, pode ser positivo, como quando há mais lojistas que aceitam o cartão de um portador ou 

negativo, quando as revistas que lemos nos incomodam com o excesso de propaganda. A 

maior parte da literatura se concentra nos efeitos sobre os incentivos para certo agente 

decorrentes do tamanho da plataforma, leia-se da quantidade de participantes do outro lado.  

                                                 
72 A garantia é denominada Equal Liability  e regulada pela seção 75 do Consumer Credit Act 1974. 
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Entretanto, quando um agente em particular tem a capacidade de tornar a rede mais atraente, 

dizemos que ele tem valor de rede (alto). 

Embora as externalidades de rede entre os diferentes grupos de agentes sejam uma 

característica distintiva dos mercados de dois lados, a dificuldade de observá-las 

empiricamente em alguns casos trouxe o entendimento de que em mercado ditos maduros, nos 

quais já há um grande número de participantes de cada grupo, elas poderiam desaparecer 

como efeito marginal. A definição mais abrangente para mercado de dois lados foi oferecida 

por Rochet e Tirole (2006): 

“A market is two-sided if the platform can affect the volume of transactions by charging 
more to one side of the market and reducing the price paid by the other side by an equal 
amount; in other words, the price structure matters, and platforms must design it so as to 
bring both sides on board.(…)” (Rochet e Tirole, 2006) 

Um desdobramento interessante da questão do valor de rede se associa à dificuldade de 

criação de uma plataforma, também conhecida nessa literatura como “problema do ovo e da 

galinha”. O caso é que por mais bem desenhada que seja uma plataforma, ela só pode 

funcionar se agentes de ambos os lados optarem por participar dela. Isso faz com que a 

entrada seja sempre uma questão delicada para uma plataforma, tanto na presença quanto na 

ausência de incumbentes. O outro lado da moeda é o conforto obtido por incumbentes, que 

acabam obtendo poder de mercado mesmo sem qualquer das suas fontes tradicionais.  

Obter participantes com alto valor de rede é sempre um fator relevante para resolver o 

problema do ovo e da galinha. Por exemplo, é relativamente comum que um comerciante de 

grande porte ofereça a seus clientes um cartão de loja. Em uma etapa seguinte, o cartão pode 

passar a ser aceito por outros lojistas. Isto nada mais é que a entrada de uma nova plataforma 

de pagamentos, possibilitada pela adesão de um participante de alto valor de rede. Esse é o 

caso da bandeira americana Discover, assim como da brasileira Hipercard. 

Muito embora a heterogeneidade do valor de rede dos participantes seja um tema bastante 

relevante para a economia de plataformas, poucos autores se dedicaram a sua análise 

econômica. Este artigo tem como objetivo compreender as implicações dessa 

heterogeneidade, no que diz respeito a alocações e estratégias relevantes, para modelos de 

monopólio e duopólio simultâneo em que os papéis de compradores e vendedores são bem 

diferenciados. Revisaremos a literatura relevante na seção 4.2. A seção 4.3 desenvolve o 

modelo que propomos para estudar essa questão, focando a assimetria entre compradores e 
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vendedores. A seção 4.4 conclui. No Apêndice C expomos as demonstrações mencionadas ao 

longo da seção 4.3 do texto de forma mais extensa, cada um corresponde a uma variante do 

modelo.  

 

4.2 Revisão da literatura 

 

Diversos artigos na literatura de plataformas utilizam agentes heterogêneos como forma de 

modelar os clientes finais. Este recurso, entretanto, é mais frequentemente utilizado para criar 

um ambiente de oferta e demanda que para associá-la à questão de certificação de qualidade. 

Wright (2004a), por exemplo, constrói um modelo em que há um contínuo de consumidores e 

de indústrias. Os consumidores fazem compras de todas as indústrias, podendo escolher, em 

cada uma delas, dentre dois lojistas, de acordo com o modelo de cidade linear de Hotelling. 

Os lojistas podem optar por aceitar ou não cartões de pagamento. Um modelo na mesma linha 

também é uma das variantes utilizadas em Hayashi (2006). As características variáveis dos 

agentes não se relacionam com o ganho da transação pela escolha da plataforma, mas com o 

payoff obtido pela escolha do parceiro, que pode ser ou não um participante. 

Caillaud e Jullien (2001) ressalta que a assimetria das externalidades de rede entre os dois 

grupos de agentes cria a possibilidade de que uma plataforma subsidie um dos lados para 

aumentar sua atratividade para o outro. No modelo proposto pelos autores, cada lado do 

mercado é representado por um contínuo de agentes, sendo que cada um tem interesse de 

transacionar com apenas um possível par específico do outro lado. A plataforma consegue 

observar essas informações de seus clientes e conectar perfeitamente os pares, desde que os 

agentes desejados participem da plataforma. Ex ante, a chance de encontrar esse parceiro ideal 

em uma plataforma nada tem a ver com o seu tipo particular, dependendo apenas da 

proporção de participantes em relação ao total. São estudados os casos de monopólio e 

concorrência. 

Um ponto fundamental para o qual o artigo chama a atenção é a possibilidade de falhas de 

coordenação, já que a decisão de participar (e quando cabível, de qual plataforma) depende 

não só dos preços, mas também das crenças de cada agente com relação à participação dos 
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agentes do outro lado. Por exemplo, sempre que os preços forem não negativos existe um 

equilíbrio dito pessimista, no qual todos os agentes acreditam que a participação do outro lado 

será nula. Na mesma linha, quando há concorrência entre as plataformas, preços negativos são 

utilizados para criar estratégias dominantes de participação para um dos lados, implicando que 

o outro lado tenha a participação do primeiro na plataforma como única crença consistente. 

Esse tipo de estratégia é chamada pelos autores de dividir para conquistar e também aparecerá 

no presente artigo, na seção em que tratamos de um duopólio. 

Caillaud e Jullien (2003) frisa a atividade de intermediação de informações, que se desdobra 

em busca, certificação, publicidade e descoberta de preços, que são afetadas pela quantidade 

de participantes do outro lado do mercado, o que também está relacionado à diversidade de 

parceiros em potencial. Em um ambiente similar ao do artigo de 2001, os autores encontram 

também a estratégia de subsidiar um lado para obter retorno do outro. O texto aponta que uma 

de suas falhas reside no fato de que os preços podem ser vistos como sinal de qualidade, 

efeito que foge ao escopo desse texto. 

Neste artigo procuramos compreender as consequências para as plataformas da seleção de 

participantes de acordo com seu valor de rede. No modelo que apresentaremos, há muitos 

parceiros possíveis para cada participante, mas o valor gerado para o comprador dependerá da 

qualidade do vendedor. Evans e Schmalensee (2005) diz que as plataformas podem considerar 

ótimo limitar seu tamanho e pré-selecionar os clientes dos dois lados para aumentar a 

probabilidade de um matching.  

Damiano e Li (2008) trabalha nesse sentido. O artigo desenvolve um modelo em que há duas 

plataformas, que são ambientes em que os pares são formados por sorteios de um participante 

de cada lado dentre os seus clientes, o que elimina o efeito de tamanho. Os clientes são dois 

conjuntos simétricos, heterogêneos quanto a uma característica unidimensional, a qualidade, 

que é informação privada de cada agente.  

A utilidade que cada participante obtém da interação é a multiplicação de sua qualidade pela 

do seu par, subtraída do preço de participação. Como a própria qualidade impacta 

positivamente o payoff de cada agente, os preços escolhidos pelas plataformas fazem com que 

os agentes se autosselecionem, visto que os de baixa qualidade tendem coeteris paribus a não 

gerar valor de interação suficiente para compensar o preço alto de uma plataforma em que a 
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qualidade esperada do seu parceiro é alta73. A utilidade de reserva é zero para todos os tipos. 

Caso um participante não receba um parceiro, seu payoff será nulo, mas essa possibilidade 

não é tratada em detalhe porque os autores analisam somente equilíbrios simétricos. 

No jogo desse modelo, as plataformas escolhem o preço e o divulgam aos potenciais 

participantes, para que estes então optem por uma delas ou nenhuma. Na sua resolução por 

indução retroativa, duas “estratégias” são delineadas para as plataformas: overtaking, que 

consiste em expulsar rival do mercado cobrando um preço adequadamente mais alto que o 

rival, atraindo os tipos de maior qualidade, e undercutting, em que a exclusão do concorrente 

se dá pela cobrança de um preço suficientemente mais baixo. O jogo em que as plataformas 

escolhem preços simultaneamente não tem equilíbrio. O artigo oferece, como alternativa, um 

equilíbrio em que uma plataforma joga depois da outra. 

No modelo que estudamos neste artigo, os compradores têm payoffs com estrutura similar a 

Damiano e Li (2008), mas os vendedores não se importam com o parceiro que receberão, 

sendo afetados somente pelo preço recebido, isso quebra o mecanismo de autosseleção, 

tornando o ambiente mais próximo ao de uma plataforma comercial.  

 

4.3 O modelo 

 

Nesta seção desenvolvemos um modelo de plataforma com agentes heterogêneos, com papéis 

bem definidos para compradores e vendedores, cujos payoffs são delineados na subseção 

4.3.1. Na 4.3.2 estudamos como o mercado funcionaria caso a informação fosse perfeita. A 

partir subseção 4.3.3 estudamos casos de informação assimétrica sobre a qualidade dos bens 

ou serviços vendidos. Nela analisamos um equilíbrio de pooling, em que o mercado funciona 

sem a presença de plataformas. Na subseção 4.3.4 as plataformas passam a fazer parte do 

modelo, primeiramente na forma de um monopólio que opera em paralelo ao pooling e, 

posteriormente, na forma de duas plataformas que competem. 

                                                 
73 Damiano e Li (2007) utiliza o mesmo artifício para estudar uma situação em que uma plataforma de encontros 
online monopolista usa diferentes preços para fazer os agentes com informação privada sobre sua qualidade se 
distribuírem em locais de encontro exclusivos. 
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4.3.1 Estrutura básica 

 

Modelamos um mercado em que há dois conjuntos diferentes de participantes: compradores e 

vendedores. 

Os vendedores são identificados por uma característica unidimensional, �74, da unidade do 

bem de que dispõem para venda. De acordo com o contexto, essa característica, que 

representa a qualidade do bem, pode refletir a habilidade do vendedor, seu valor de rede, etc. 

A distribuição de � é uniforme, sobre o intervalo [0,1]. O custo de oportunidade da venda de 

um bem com qualidade � é dado por ��, representando a ideia de que a utilidade do vendedor 

que opte pela não participação nesse mercado cresce com a qualidade do bem75.  

 

Dessa forma, a utilidade líquida de um vendedor de qualidade � é dada por: 

 

�� = ��� − ��,		se	o	bem	for	vendido0,		caso	contrário � 
 

 

Do lado dos compradores há também um contínuo de agentes, identificados pela utilidade 

marginal da qualidade do bem consumido, representada por �, também distribuído 

uniformemente sobre o intervalo [0,1]. A desutilidade marginal de pagar por esse bem é 

crescente no seu preço. 

                                                 
74 No texto utilizamos indistintamente � como qualidade do bem ou como denominação do vendedor 
correspondente. 
75 Por exemplo, em um esquema de pagamentos de varejo, um vendedor com valor de rede muito alto é um com 
o qual muitos compradores gostariam de transacionar. Caso um vendedor desse tipo deixe de aceitar, por 
exemplo, os cartões de pagamento de uma bandeira de ampla utilização é provável que ele perca menos clientes 
que um vendedor com baixo valor de rede. 
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Especificamente, representamos a utilidade do comprador por: 

�� = ��� − ���,	se	o	bem	for	consumido0,		caso	contrário � 
 

 

4.3.2 Equilíbrio de First Best 

 

 

Nesta subseção estudamos o caso em que a informação sobre a qualidade do vendedor é 

pública e procuramos conhecer a alocação e os preços que prevaleceriam em um contexto 

competitivo. Com isso pretendemos dizer que compradores e vendedores, conhecendo as 

qualidades dos produtos transacionados, poderiam fazer ofertas livremente aos potenciais 

parceiros. Uma consequência disto é que a alocação de equilíbrio deve ser tal que, dados os 

preços e os parceiros de cada agente, nenhum deles poderia fazer uma oferta de mudança a 

algum do outro lado, com benefício mútuo.  

Embora seja um problema com informação perfeita, a estratégia para sua solução se 

assemelha muito a um problema de screening, já que teremos restrições de racionalidade 

individual e de compatibilidade de incentivo a serem atendidas. 

Em primeiro lugar, observamos que, do lado da oferta, o resultado requer que os preços sejam 

crescentes na qualidade. Do lado da demanda, tomemos dois indivíduos quaisquer, �  e �!. 

Sem perda de generalidade, suponhamos que �! > �  e, ainda, que s0 com preço dado �  e �! 

com preço dado �! são as escolhas ótimas de �  e �!. Então duas das restrições de 

compatibilidade de incentivo são da seguinte forma: 
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 � � − � � ≥ � �! − �!�   (IC0)

 �!�! − �!� ≥ �!� − � �   (IC1) 

 

A condição de single crossing implicará que uma das ICs terá desigualdade estrita. Com isto, 

trocando de lado os termos de (IC0) e subtraindo-a de (IC1), temos que: 

 $�! − � %$�! − � % > 0 (FB1) 

Assim, �! > �  implica �! > �  e, definindo uma função �$�%, que conecte o vendedor ao 

comprador correspondente, ela será crescente. Supondo que as restrições de racionalidade 

individual estejam atendidas para todos os participantes do mercado, a simetria das 

distribuições dos membros de cada lado e este resultado implicam � = �, em um equilíbrio 

que se assemelharia ao concorrencial76. 

Gostaríamos de definir uma função �$�%, indicando o preço para cada qualidade do bem 

vendido. Primeiramente, é fácil ver que essa função deve ser contínua dentro de um intervalo 

contínuo de vendedores que transacionam. Para mostrar isto, suponha um vendedor s& interior 

a um intervalo de vendedores que transacionam. Suponha que '()�→�̂, �(�) = �- e 

'()�→�̂. �(�) = �- + ∆, com Δ > 0. Então um vendedor arbitrariamente perto de �̂ pela 

esquerda poderia se beneficiar de oferecer seu produto, ao parceiro de um vendedor 

arbitrariamente perto de �̂ pela direita, já que a diferença de qualidades seria infinitesimal e a 

de preços discreta, o que violaria a hipótese de que �(�) representa os preços de equilíbrio. 

Tomemos novamente a IC1. Os termos podem ser rearranjados da seguinte forma: 

 �! ≥
23
4,25

4

�3,�5
  

Porém, como o caso que estamos estudando tem infinitos tipos definidos em um contínuo, 

essa expressão deve valer com igualdade no limite de � → �!, com �  tendendo a �! 

correspondentemente. Definindo, para isso, a função �(�), podemos escrever: 

                                                 
76 Nos termos de Damiano e Li (2008) e Damiano e Li (2007), este matching maximiza o valor gerado das 
interações. Nesses artigos, isso decorre da complementaridade entre as qualidades na função de payoff dos 
agentes. Aqui esta característica fica inteiramente no comprador. 
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 �! = '()�5→�3 24$�3%,24$�5%�3,�5  

Isto implica que �$�% é derivável, ou seja, que sua derivada está definida. 

Usando que a equação também valeria se tivéssemos escolhido um � > �!, temos: 

 �! = 2�$�!%�7$�!% 
Supondo que, em equilíbrio, � = � e eliminando os subíndices, temos: 

 � = 2�$�%�7$�% 
∴ 8 �9� = 82�$�% :2:� 9�  

∴ 
�4� = �� + ; 

Onde ; é uma constante a ser definida. Dada a participação do tipo � = 0, temos que ; = 0. 

Portanto: 

�$�% = �/√2 

No que se refere às restrições de racionalidade individual, devemos checar a participação dos 

compradores e vendedores. 

Retomando a análise com subíndices, a participação dos compradores requer que: 

 � � − � � ≥ 0   (IR0)

 �!�! − �!� ≥ 0   (IR1) 

Porém, IR0 e IC1 implicam IR1, assim, de todos os tipos só é necessário considerar a 

restrição de racionalidade individual do tipo de menor subíndice, que já foi imposta. 

Do lado da oferta, a participação estará garantida desde que � ≤ 1/√2. Casos com � > 1/√2 

comportam situações de equilíbrio em que os piores vendedores e os melhores compradores 

participam. A análise completa dos equilíbrios neste contexto é apresentada no Apêndice C.1. 
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No Apêndice C.2, analisamos este equilíbrio com um payoff para os compradores que têm 

desutilidade marginal constante no preço pago. Nesse caso há um limite para � a partir do 

qual não há transações. 

 

4.3.3 Equilíbrio de Pooling 

 

Consideremos o caso em que a qualidade dos vendedores é informação privada e as 

transações ocorrem a um preço único �@.  

Participarão desse mercado, todos os vendedores para os quais �2 − �� ≥ 0. Definamos como �2, o � para o qual �2 − ��2 = 0. O valor de �2 também equivale à quantidade de vendedores 

participantes. Assim temos uma curva de oferta: 

�2 = �2/� 

Do lado comprador, ocorrerá a participação dos tipos para os quais �AB�	/	�@C − �2� ≥ 0, 

onde AB�	/	�@C	é qualidade esperada para os vendedores que participam desse mercado, dado 

o preço PP. 

Dada a distribuição uniforme e a curva de oferta, AB�	/	�@C = �2/2�, assim a restrição de 

participação dos compradores pode ser escrita como: 

��22� − �2� ≥ 0 

Ou, considerando �2 > 0, 
��D − �2 ≥ 0. Definindo �2 como comprador para o qual esta 

condição é observada com igualdade e considerando a distribuição uniforme dos 

compradores, podemos escrever uma curva de demanda (modificada para contemplar a 

qualidade esperada dos vendedores) como: 

1 − �2 = 1 − 2��2 
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O equilíbrio de mercado é observado quando �2 = 1 − �2, ou seja: 

�2 = �/$1 + 2��% 
�2 = 1/$1 + 2��% 

�2 = 2��/$1 + 2��% 
Conforme é possível perceber, o aumento do custo de oportunidade α reduz o número de 

transações. Além disso, o custo � = 1/√2, que é o máximo a comportar participação total no 

caso de informação perfeita, na situação de pooling determina �2 = �2 = 1/2. Isto significa 

que a metade de pior qualidade dos compradores e a de melhor qualidade dos vendedores 

ficam excluídas do mercado.  

 

4.3.4 Estruturas de mercado com plataformas 

 

4.3.4.1 Monopólio 

 

Agora introduzimos um agente capaz de observar a informação de qualidade dos vendedores, 

selecionando aqueles aos quais é permitida a participação de transações em um ambiente 

separado, uma plataforma de dois lados. Dentro dela, compradores e vendedores formam 

pares aleatoriamente. Denotamos a qualidade média de um vendedor participante desta 

plataforma por )E. 

A plataforma escolherá um preço de participação para os vendedores, FE. Os compradores 

não pagarão pela participação, desembolsando apenas o preço �E na transação. A plataforma 

admite igual número de compradores e vendedores77,78 e seu custo é de G por vendedor, 

associado ao processo de certificação, ou seja, verificação da qualidade.  

                                                 
77 Esclarecemos isto na próxima seção. Veremos que este requerimento, em conjunto com as variáveis de decisão 
da plataforma, resultará em um �E determinado.  
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Os compradores e vendedores que não participarem da plataforma podem transacionar sem 

certificação ou não transacionar. As trocas fora da plataforma ocorrem no que chamaremos de 

pooling externo, ao preço �,E e denotamos a correspondente qualidade média de um 

vendedor por ),E. 

 

Assim o payoff do vendedor será: 

 

�� = H�E − FE − ��,	caso	participe	da	plataforma															�,E − ��,	caso	transacione	fora	da	plataforma0	,	caso	não	transacione																																			 �	
 

O payoff esperado do comprador será: 

 

��=L �)E − �E� ,	caso	participe	da	plataforma															�),E − �,E� ,	caso	transacione	fora	da	plataforma0	,	caso	não	transacione																																			 �	
 

Usamos o termo alocação dos compradores e vendedores para nos referirmos aos conjuntos de 

compradores e vendedores que participam da plataforma, do pooling externo ou optam pela 

não participação. Estamos interessados em conhecer essa alocação e os preços associados a 

situações de equilíbrio, já que uma descrição completa das estratégias envolvidas é bastante 

complexa e foge aos objetivos da nossa análise. 

                                                                                                                                                         
78 Com isto haverá neutralidade da estrutura de preços da plataforma, isto é, a situação em que apenas o 
vendedor paga pela participação é equivalente a outra onde ambos pagam, considerando reduções do preço do 
bem e do preço de participação do vendedor iguais ao preço de participação do comprador. Esta neutralidade, 
que faz com que o mercado não seja considerado de dois lados no conceito de Rochet e Tirole (2006), será 
quebrada no caso do duopólio. 
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A abordagem que empregamos para encontrar a alocação de equilíbrio é evidenciar uma série 

de condições necessárias ao não-arrependimento dos participantes, de maneira a restringir as 

situações sob análise antes de proceder a uma otimização das escolhas do monopolista, que 

joga em etapa anterior aos compradores e vendedores. 

 

Racionalidade na comparação entre plataforma e pooling externo: 

Em equilíbrio, um vendedor não deve invejar a situação de outro se ela for permitida para ele 

pelas regras do jogo. Assim, dado que o pooling externo está disponível para todos os 

vendedores, um que transacione na plataforma não poderá atingir payoff maior vendendo fora 

dela. Isso exige que �E − FE ≥ �,E, que implica �E ≥ �,E. Do lado dos compradores, isto 

implica )E ≥ ),E, o que estabelece que a plataforma deve operar com um conjunto de 

vendedores com qualidade média ao menos tão boa quanto a dos que operam fora dela. Com FE estritamente positivo, estas desigualdades serão estritas. 

 

Continuidade dos conjuntos de participantes: 

Em seguida, podemos analisar algumas propriedades dos conjuntos de vendedores que podem 

trabalhar na plataforma ou no pooling externo a ela. Em primeiro lugar suponha certo s1 que 

transaciona na plataforma. Então temos que �E − FE − ��! ≥ �,E − ��! e �E − FE −��! ≥ 0. Isto implica que para um �� > �!, �E − FE − ��� ≥ �,E − ���. Por outro lado, 

 �E − FE − ��� ≥ 0 não tem sinal definido. Assim, se um vendedor participa da plataforma, 

outro de qualidade superior também gostaria de participar dela, ou de não transacionar, mas 

não poderia preferir o pooling externo. Por sua vez, tomando um � < �!, temos que 

 �E − FE − �� ≥ �,E − ��  e �E − FE − �� > 0. Assim, um vendedor com qualidade 

inferior à de um participante da plataforma prefere participar também, fracamente em relação 

ao pooling externo e estritamente em relação a não participar. 

Do lado dos compradores, se certo a1 participa da plataforma, temos que  �!)E − �E� ≥ �!),E − �,E�  e �!)E − �E� ≥ 0. Considerando um �� > �! e )E > ),E 

(i.e. eliminando apenas a possibilidade de FE = 0), temos que as duas desigualdades se 

tornam estritas. Como a plataforma não seleciona os compradores de acordo com sua 
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característica heterogênea, esta observação implica que todos os compradores com qualidade 

superior a certo limiar, �E, participarão dela.  

Do ponto de vista da plataforma, partindo de um conjunto inicial de compradores e 

vendedores que dela participem, a troca de um subconjunto de vendedores por outro de igual 

tamanho e com qualidade média superior, abre a possibilidade de aumentos de �E e FE, com 

aumento de lucro, mantendo os compradores ao menos indiferentes em relação à situação 

inicial. Assim, para a plataforma, nunca será ótimo permitir a participação de certo �! e, 

simultaneamente, impedir a participação de �� > �!. Como resultado, a plataforma deverá 

definir um limiar inferior de qualidade �N, levando em conta que um limiar superior �O 

resultará dos preços �Ee FE.  

Os vendedores pertencentes a ]�N , �O[ participarão da plataforma. Sob distribuição uniforme 

de �, isto implica )E = �R.�S� . Os vendedores pertencentes a ]�O, 1] optarão por não 

transacionar.  

 

Equilíbrio na plataforma: 

Os compradores com qualidade inferior a �E e os vendedores com qualidade inferior a �N não 

participarão da plataforma. Dada a distribuição uniforme temos que: 

 

 �E = 1 − $�O − �N% (M1) 

 

Como �O pode ser menor que 1, o pooling externo é resolvido com mais compradores 

potenciais que vendedores.  

 

 

 



88 
 

Fronteiras do pooling externo: 

Terão interesse de participar do pooling externo, os vendedores para os quais � < �,E, onde  

�,E = 2TUD  ou �,E = �N, o que for menor. 

 Já os compradores, considerando a distribuição uniforme, serão aqueles para os quais � < �E 

e � ≥ �,E, definido por: 

 �,E),E − �,E� = 0 (M2) 

Considerando a distribuição uniforme, o equilíbrio no pooling externo exige que: 

 �E − �,E = �,E (M3) 

Esquema geral da alocação dos compradores e vendedores: 

Esquematizamos, na Figura 2, as condições que levantamos. Ela nos ajudará a visualizar as 

condições necessárias associadas às fronteiras. 

 
Figura 2 – Plataforma Monopolista: Equilíbrio 

 

Indiferença de �E: 

Para �E, temos que �E)E − �E� ≥ �E)E − �,E� . Entretanto, se a desigualdade for estrita, 

por continuidade, existirá uma massa não nula de compradores com � < �E, fora da 
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plataforma, para quem também será estritamente preferível transacionar nela. Assim, devemos 

ter que: 

 �E)E − �E� = �E)E − �,E�  (M4) 

Como )E > ),E, está garantido que qualquer comprador com � < �E preferirá 

estritamente o pooling externo à plataforma, valendo o contrário para � > �E. 

 

Condição �,E ≤ �N: 
Como podemos ver na Figura 1, �,E está limitado por cima por �N. O fato de esta restrição 

ser ativa ou não altera a solução do pooling externo, resultando em estratégias diferentes para 

o monopolista e não apenas na contraposição de um caso restrito a um irrestrito. 

Para �N, temos que �E − FE − ��N ≥ �,E − ��N		e �E − FE − ��N ≥ 0. Uma vez definida a 

ordenação de grandeza entre �,E − ��N e 0, teremos que uma das desigualdades implica a 

outra. Se �,E − ��N > 0, basta levar em conta a primeira desigualdade. Nesse caso, teremos 

que todos os vendedores com � < �N participarão do pooling externo, ou seja, �,E = �N. Já se  �,E − ��N < 0, deveremos levar em conta a segunda desigualdade e teremos que  �,E < �N. O caso �,E − ��N = 0 é limítrofe. 

 

Solução do pooling externo se �,E < �N: 

Com esta configuração, �,E deve estar indiferente entre participar ou não, isto é, �,E =
��,E, o que implica ),E = �TU� = 2TU�D . Substituindo essa condição em (M2) e usando que 

�,E > 0 se houver uma massa de vendedores não nula no pooling externo:  

 
�TU�D − �,E = 0 (M5) 
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Usando esta equação em conjunto com (M3) após as mesmas substituições obtemos:  

 �,E = D�U!.�D4  (M6a) 

 �,E = �U!.�D (M7a) 

 �,E = �D4�U!.�D4  (M8a) 

Estes resultados replicam os da seção anterior, quando �E = 1. O valor de �E será decidido 

indiretamente pelo monopolista ao fixar �N e FE. 

 

Solução do pooling externo se �,E = �N: 
Nessa situação, a restrição de participação de �,E no pooling pode estar atendida com folga, o 

que já será garantido pela condição �,E − ��N > 0. Usando ),E = �S� , (M2) e (M3) 

obtemos: 

 �,E = V$�U,�S%�S�  (M6b) 

 �,E = �N (M7b) 

 �,E = �E − �N (M8b) 

 

Condição �O ≤ 1: 

Sabemos, ainda, que �E − FE − ��O ≥ �,E − ��O e �E − FE − ��O ≥ 0. A primeira 

desigualdade está garantida, dado que �E − FE ≥ �,E. Como não convém à plataforma 

impedir a participação de um vendedor com qualidade superior a de todos seus participantes, 

temos que ou �O estará indiferente entre participar na plataforma e não transacionar  

(�E − FE − ��O = 0) ou �O = 1, podendo preferir estritamente a plataforma.  
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Neste caso, diferentemente da imposição da condição �,E = �N, não se trata de uma estratégia 

diferente do monopolista, mas apenas de uma restrição exógena do problema.  

 

Discussão das estratégias do monopolista: 

Não é possível que em um equilíbrio do jogo tanto �N quanto �O prefiram estritamente 

participar da plataforma às duas outras opções, já que isto implicaria que o lucro do 

monopolista é subótimo e FE poderia ser aumentado sem perda de transações. Isto é, se na 

segunda etapa do jogo, dado FE, há equilíbrio de subjogo com todos os vendedores 

participantes da plataforma preferindo estritamente a transacionar nela em relação às outras 

opções, também haveria equilíbrio com o mesmo número de transações com FE 

infinitezimalmente maior. 

Assim, é condição necessária do equilíbrio que se observe pelo menos uma das seguintes 

situações: 

i. �O  prefere estritamente a participação na plataforma a não participar. �N	também, mas 

está indiferente entre a plataforma e o pooling externo; 

ii.  �O é indiferente entre a participação na plataforma e não participar e 

a. �N prefere estritamente a participação na plataforma a não participar e esta 

opção ao pooling externo,(�N > �,E) ou; 

b. �N prefere estritamente a participação na plataforma a não participar, 

prefere fracamente a plataforma ao pooling externo e esta opção a não 

participar. (�N = �,E). 

 

Caso i:  

Como �E − FE − ��O > 0, temos que �O = 1. Das preferências de �N, temos que  �E − FE − ��N = �,E − ��N, portanto �E − FE = �,E, o que implica que todos os 

vendedores desejam participar e estão indiferentes entre as duas possibilidades de venda. Com 
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isto, sabemos que �,E > 0 e que o equilíbrio de mercado exige a participação de todos os 

compradores, condições que não podem ser simultaneamente atendidas. 

 

Caso ii:  

Os casos ii-a e ii-b são resolvidos utilizando para o pooling externo, respectivamente, as 

equações (M6a) a (M8a) e (M6b) a (M8b). Há combinações dos parâmetros para as quais o 

caso ii-a não é possível, já que a restrição de �N ≥ �,E seria violada, indicando, 

necessariamente o caso ii-b como solução. Nas demais situações a lucratividade de ambos os 

casos deve ser comparada para cada combinação $�, G%, considerando em cada um deles as 

escolhas de FE e �N que maximizam o lucro. 

Relegamos a álgebra ao Apêndice C.3. É interessante notar que será necessário separar, 

dentro do caso i-a, aquelas situações em que �O = 1, e dentro do caso ii-b, as que requerem  �E − FE = �,E	. 
 

Resultados do modelo – exemplo com o=0 

É interessante fazer a comparação da situação do mercado com e sem plataforma. Ela é mais 

direta no caso em que não há custo de certificação, já que isto nos permite avaliar o resultado 

apenas da mudança de estrutura de mercado. 
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Gráfico 16 - Espaços ocupados 

 
O Gráfico 16 mostra a comparação de quais e como transacionam as diferentes qualidades 

para vários valores de �. O valor �=1 foi escolhido apenas como exemplo, já que � não está 

limitado. Como podemos verificar, neste exemplo a entrada da plataforma monopolista em 

um mercado que anteriormente operava sem certificação, prejudica os vendedores de maior 

qualidade na maior parte do gráfico, já que eles deixam de transacionar. As linhas tracejadas 

verticais marcam a mudança de casos, sendo que o primeiro trecho, à esquerda, corresponde 

ao caso ii-a, com imposição de �O = 1. É apenas nele que os vendedores de melhor qualidade 

são beneficiados em relação à situação de não transacionar criada pelo mercado sem 

plataforma. Entretanto, nessa situação aparece um número de vendedores que são excluídos 

das transações pela entrada da plataforma, correspondentes a [�,E, �N]. A área dentro do 

retângulo branco pontilhado aparece ampliada no Gráfico 17, que permite melhor observação 

deste detalhe. No trecho entre as duas linhas tracejadas, prevalece o caso ii-b com �E − FE =�,E, enquanto que no da direita, vale o caso ii-b com �E − FE > �,E. 
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Gráfico 17 – Espaços ocupados (detalhe) 

 
O Gráfico 18 nos permite comparar preços. Apenas para os valores de � < 0,07 aparecem 

situações em que transacionar na plataforma (�E − FE) é superior para o vendedor ao pooling 

sem plataforma (�2), embora a diferença seja pequena demais para ficar visível no gráfico. 

Além disso, notamos a redução do preço de participação com o aumento do custo de 

oportunidade do vendedor, ao longo dos diferentes casos que prevalecem.   
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Gráfico 18 - Preços 

 

 

4.3.4.2 O processo de equalização de oferta e demanda 

 

Na seção anterior, supusemos simplesmente que a plataforma admite número igual de 

participantes de cada lado. Entretanto, faz-se necessário modelar detalhadamente esse 

processo. 

Além de tornar o modelo mais complexo, a possibilidade de que as quantidades de 

participantes de cada lado admitidas por uma plataforma sejam diferentes requer que se crie 

um mecanismo para definir quais os participantes que de fato transacionarão. Uma 

possibilidade seria a seleção aleatória de participantes do lado que estivesse em excesso. A 

principal desvantagem dessa opção de modelagem é que traz para dentro do modelo os efeitos 

tradicionais de externalidade de rede associada ao número de participantes, quando, na 
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verdade, estamos interessados em expurgar esse efeito e restringir a análise ao contexto em 

que a qualidade dos participantes de um lado é o que impacta os participantes do outro, de 

onde vem o interesse de manter as participações iguais no presente modelo. 

Uma forma de fazer com que os candidatos a equilíbrio apresentem essa propriedade é utilizar 

uma regra determinista, que aponta a exclusão de um participante em função das estratégias 

de todos os jogadores, mantendo, entretanto o pagamento pela participação na plataforma. 

Assim, sempre que houver um participante excluído, ele estará arrependido ao menos de não 

ter optado por uma estratégia em que ele não participasse, dadas as decisões da plataforma no 

primeiro estágio. 

Um caso particular dessa proposta é impor que haverá exclusão dos participantes de menor 

qualidade do lado em excesso, até que as participações se tornem iguais. Assim, embora 

tenhamos mostrado que a distribuição do preço de participação entre compradores e 

vendedores é irrelevante, é importante manter ao menos um custo infinitesimal para cada 

lado. Supomos que este custo é igual ao de tentar participar do pooling externo, mas pode ser 

evitado ao optar-se pela não participação.  

As condições utilizadas para comparação das utilidades dos agentes transacionando dentro e 

fora da plataforma continuam válidas, dado que partindo de uma situação em que os lados 

estejam presentes em quantidades iguais em cada mercado, cada agente poderia 

individualmente trocar um por outro sem alterar a quantidade de agentes presentes do seu 

lado.  

Dessa forma, garantimos tanto a participação igual dos lados na plataforma, quanto o 

equilíbrio de oferta e demanda no pooling externo.79 

 

 

 

 

                                                 
79 Posteriormente, quando considerarmos a possibilidade de um preço negativo para participação do vendedor, 
podemos pensar que, havendo vendedores em excesso, a plataforma teria se beneficiado de excluir alguns deles. 



97 
 

 
 

4.3.4.3 Duopólio 

 

Nesta seção analisamos um problema de escolha simultânea de duas plataformas sobre seus 

preços de participação e qualidades permitidas. Indicaremos estes agentes pelo subíndice X = (, Y. Mantemos as considerações que tornam a participação igual em ambos os lados uma 

condição necessária ao equilíbrio. Como o foco de interesse é a competição entre as 

plataformas, excluímos, por simplicidade, a possibilidade de transacionar fora delas, bem 

como a de participar em ambas (multihoming). 

 

Da mesma forma que na seção anterior, o encontro de compradores e vendedores dentro de 

uma plataforma é aleatório, com probabilidades para cada tipo iguais às participações. 

Definimos )Z como a qualidade esperada de um vendedor participante da plataforma X.  

 

Será importante definir os preços pagos pelos compradores e vendedores em cada plataforma. 

Embora em equilíbrio ainda deva ocorrer a neutralidade mencionada no monopólio, fora do 

equilíbrio, existe a possibilidade do participante não transacionar. A questão dos preços 

separados retoma importância quando se pretende estudar a competição entre plataformas em 

mercados de dois lados. Em particular, é comum a ocorrência de que um lado seja 

“subsidiado” e de que os incentivos decorrentes disso sejam elemento chave da concorrência, 

como já foi observado em casos reais, como o de regulação de tarifas de intercâmbio na 

Austrália, e registrado na literatura, como em Caillaud e Jullien (2001) e Caillaud e Jullien 

(2003). Em particular, permitimos que os preços de participação sejam positivos ou negativos. 

Mantemos o preço de transação restrito a ser não negativo, visando não descaracterizar as 

posições de comprador e vendedor dos agentes do modelo. 

Assim, �Z, F�Z, F�Z e GZ são, respectivamente, o preço de venda do bem, os preços de 

participação do comprador e do vendedor e o custo unitário de certificação na plataforma X. 

Consideramos o caso com GZ = 0. 
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O payoff do vendedor será: 

�� = H�Z − F�Z − ��,	caso	transacione	na	plataforma	k−F�Z,	caso	participe	de	k	e	não	transacione0,	caso	não	participe	de	nenhuma	plataforma � 
 

O payoff esperado do comprador será: 

�� = L �)Z − ]$�Z + F�Z%,		caso	transacione	na	plataforma	k−]$F�Z%,		caso	participe	da	plataforma	e	não	transacione0,		caso	não	participe	de	nenhuma	plataforma � 
]$^% = [_`a − _`b ]^� 

Onde _`a  assume valor um se ^ > 0 e zero caso contrário e _`b  assume valor 1 se ^ ≤ 0 e 0 

caso contrário. É importante definir a função ]$^%, dado que os preços de participação podem 

ser negativos e pretendemos preservar o sinal apesar da forma quadrática.  

O resultado encontrado é de que não há equilíbrio de Nash neste jogo, o que está associado à 

possibilidade de uma plataforma de tomar o lugar da outra de forma quase perfeita. O estudo 

deste jogo pode ser examinado em detalhe no Apêndice C.4. Expomos aqui um resumo do 

caminho utilizado.  

Em primeiro lugar, continua valendo o argumento da seção de monopólio, de que as 

plataformas só teriam interesse de restringir a participação de vendedores de qualidade 

inferior a determinado valor. Denominaremos essas qualidades de �NZ. 

Em seguida, mostramos que não poderia haver um equilíbrio em que as plataformas se 

superpusessem, ou seja, em que trabalhassem com mais de um tipo em comum de vendedor 

ou comprador. A demonstração disso é dividida em duas partes: com )c = )d e com 

)c ≠ )d80. 
 

                                                 
80 A rigor, fazemos )c < )d, porém o índice das plataformas é intercambiável. 
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Verificamos, além disso, que não poderia haver um equilíbrio em que alguma plataforma 

ocupasse um espaço descontínuo de qualidades. Por outro lado, a operação em trechos 

contínuos de [0,1] implica, para os vendedores, qualidades esperadas diferentes entre as 

plataformas. 

Como cada plataforma pode tomar um lugar arbitrariamente próximo ao da outra, por 

exemplo tornando o preço de participação dos vendedores negativo (ou mais negativo), 

concluímos que as plataformas não poderiam ter lucros diferentes em equilíbrio. 

Finalmente, mostramos que a situação em que os lucros são iguais também não comporta 

equilíbrios de Nash. Isto é feito primeiramente para lucros positivos e iguais, que não atende 

ao requerimento de que cada plataforma o esteja maximizando, dadas as escolhas da outra. 

Posteriormente mostramos que situações de lucros nulos para ambas as plataformas sempre 

comportariam desvios lucrativos, tanto partindo de um quadro em que ambas operam, quanto 

considerando a possibilidade de não operação. 

 

4.4 Conclusões 

 

Neste artigo estudamos mercados de dois lados nos quais duas características jogam os papéis 

principais: por um lado, há heterogeneidade da qualidade dos bens vendidos e da propensão a 

pagar dos compradores e, por outro, vendedores e compradores têm interesses diferentes (e 

mesmo opostos). 

Na maior parte do artigo estudamos situações de informação assimétrica, em que o comprador 

só pode saber a qualidade do bem que adquiriu depois da transação. Entretanto, partimos de 

uma análise da situação com informação perfeita. É interessante notar que a solução do 

problema tem uma estrutura parecida a modelos de informação assimétrica, por conter 

restrições similares. Além disso, obtemos que os compradores com maior propensão a pagar 

transacionam com os vendedores que oferecem maior qualidade. Possivelmente os melhores 

vendedores e os compradores com propensão a pagar mais baixa ficam excluídos, o que 

ocorrerá se o custo de oportunidade dos vendedores for suficientemente alto. 



100 
 

A exclusão dos melhores vendedores e piores compradores se agrava no caso do pooling, em 

que as transações ocorrem a um único preço. Esse contexto é utilizado para comparação com 

o caso em que uma plataforma monopolista entra no mercado, e os negócios podem ocorrer 

dentro ou fora dela. A plataforma observa a qualidade dos vendedores e limita sua 

participação, excluindo os de qualidade mais baixa, de maneira a garantir uma qualidade 

esperada superior para os compradores do que ocorre nos negócios fora dela. Isso está 

alinhado com que é apontado por Evans e Schmalensee (2005). A plataforma se defronta com 

o tradeoff de que o número de negócios só pode ser aumentado permitindo a participação de 

vendedores inferiores, o que poderia ser interpretado como um efeito similar ao 

congestionamento. 

Embora a intuição seja de que a presença de um mercado selecionado, em que a qualidade 

pode ser sinalizada, beneficiasse os vendedores de maior qualidade, isso não está garantido, 

visto que a plataforma tenta se apropriar desses ganhos. Nos exemplos estudados, a entrada da 

plataforma em um mercado em pooling conduziu à participação de vendedores previamente 

excluídos apenas em casos em que o custo de oportunidade dos vendedores é muito baixo. 

Além disso, há situações nas quais o lugar no espaço de qualidades escolhido pela plataforma 

gera a exclusão de vendedores de qualidade intermediária, que não são suficientemente bons 

para serem aceitos na plataforma, mas tem um custo de oportunidade alto demais para 

transacionarem em pooling. 

Como ilustração, podemos pensar, por exemplo, em um ambiente em que comerciantes 

vendem produtos via internet, a partir de seus próprios sites, sem certificação de qualidade 

dos produtos vendidos, ou mesmo da autenticidade das ofertas. Se ocorrer a entrada de uma 

plataforma nesse mercado, ela atrairá os vendedores cujos produtos são de boa qualidade e 

cujas entregas ocorrem da forma combinada. A separação dos vendedores em dois grupos, um 

que transaciona dentro da plataforma e outro que transaciona fora, tem um efeito ambíguo nos 

valores recebidos pelos melhores vendedores. Por um lado, a sinalização da qualidade 

superior que a plataforma viabiliza permite aumentar o preço cobrado em relação à situação 

anterior, por outro, a exclusão dos vendedores de qualidade inferior piora a alternativa 

disponível para vendas. Em combinação com a posição de alto poder de mercado de uma 

plataforma monopolista, isto pode resultar na inclusão de vendedores de alta qualidade que na 

situação não transacionavam, ou na exclusão dos melhores vendedores que vendiam 
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diretamente. Além disso, há uma faixa de vendedores de qualidade intermediária que podem 

deixar de transacionar. 

Finalmente, analisamos um jogo em que duas plataformas escolhem simultaneamente os 

preços e as qualidades aceitas, na primeira etapa, e compradores e vendedores escolhem uma 

delas ou nenhuma na etapa posterior. Nesse contexto, toma importância a possibilidade de 

cobrar preços negativos de um dos lados, o que Caillaud e Jullien (2001) chama de dividir 

para conquistar. Mostramos que, não há equilíbrio de Nash, o que está associado à 

possibilidade de cada plataforma de implementar uma estratégia que tome o lugar da outra, 

pagando aos vendedores e tornando a participação deles uma estratégia dominante. A 

inexistência de equilíbrio no jogo simultâneo é um ponto em comum com Damiano e Li 

(2008). 

Como agenda de pesquisa, por um lado, seria interessante buscar aplicações empíricas. A 

entrada de plataformas nos mais diversos mercados (táxi, comida delivery, reservas em hotéis, 

compra e venda de imóveis, etc.) cria um ambiente propício para encontrar casos em que um 

mercado em pooling se transforma com a entrada de uma plataforma.  

Por outro lado, no nosso modelo a heterogeneidade de qualidades é a característica 

fundamental. Seria interessante estudar como os resultados mudariam se houvesse algum 

agente com qualidade alta e massa não nula. Em particular, poderíamos indagar se ele seria 

disputado quando há mais de uma plataforma, ou se geraria valor de rede que lhe conferiria 

algum poder de barganha no monopólio. 
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Apêndice A – Resultados das estimações do capítulo 2 

Neste apêndice reportamos, de forma mais completa, os resultados econométricos obtidos. 

Para facilitar a sua interpretação, reapresentamos as equações relevantes, introduzidas no 

texto principal.  

Resultados – Modelo com grupo de controle 

��,�,�,�,�,�,	 − ���,�,�,�,	 = ��	���,�,�,�,�,	 − 	����,�,�,�,	� + ����,�,�,�,�,�,	 − ���,�,�,�,	� +
����,�,�,�,�,�,	 − ���,�,�,�,	� + ∑ ��� − ������� �(�)� + γ�#$�	 + %'̌,	  (2.6.1) 

 

Tabela A.1- Modelo com grupo de controle - Coeficientes estimados: 

OLS RE FE 

	���,�,�,�,�,	 − 	����,�,�,�,	 α1 ,13003599*** ,13276092*** ,14661752*** 
�',�,�,�,�,�,	 − ���,�,�,�,	 α2 -,23773761*** -,04806773*** -0,03341029 
�',�,�,�,�,�,	 − ���,�,�,�,	 α3 ,05477802*** 0,01796552 0,01584841 

dpos γ -,19401241*** -,16739639*** -,15903532*** 

Dummies de segmento: ��(� − ���� -,10971518*** -,15997976*** 

��(� − ���� ,07236604*** -,1566945*** 

��() − ���� ,51561182*** ,37485214*** 

��(* − ���� -,06854851*** -,15229179*** 

��(+ − ���� ,50161604*** ,47419221*** 

��(, − ���� ,17288063*** 0,04112005 

��(- − ���� ,26616834*** ,21088602*** 

��(. − ���� -0,00092428 -,2115453*** 

���( − ���� -,31958371*** -,52698731*** 

���� − ���� -,24117237*** -,31448119*** 

���� − ���� ,05181055*** -0,04180042 

���) − ���� ,52351903*** ,18710223*** 

���* − ���� -,44794395*** -,62954085*** 

���+ − ���� ,54224521*** ,51461218*** 

���, − ���� -,27608382*** -,42895636*** 

���- − ���� -,14897293*** -,18280011*** 

���. − ���� ,36111827*** ,1871275*** 

���( − ���� 1,2399698*** 1,1956409*** 

���� − ���� -,27077966*** -,46866955*** 

���� − ���� ,25441072*** 0,00707271 

���� − ���� -,21039582*** -,39723705*** 

(continua) 
(conclusão) 
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OLS RE FE 

���) − ���� ,12542952*** -0,042274 

���+ − ���� ,15061181*** -0,05800768 

���, − ���� ,35412846*** ,21249754*** 

���- − ���� ,37330676*** ,34933283*** 

���. − ���� ,13255518*** -,11212723** 

constante -,32245912*** -,15518429*** -,27864338*** 

 

Segmentos cujas dummies foram excluídas : 2, 13, 25 

Legenda: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
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Resultados – Modelo de decomposição de impacto 

Estimação Não-linear  

 �/	 = (∑ �0�� + �1/	 + 23	 + 4�#$�	) 5��/	 + ∑ 6� �7
89:� + ; 	9:

89:
+ < =>?�:

89:
@	 (2.4.2) 

 

Número de observações: 284.304 

R2:0,9564 

R2 Ajustado: 0,9564 

Raiz do erro padrão médio: 0,5666312 

Tabela A.2- Estimação Não-linear  – componentes do markup 

Coef. 
DP 

robusto t  P-valor [Interv. Conf. 95%] 
 

Dummies α01 1,888726 0,005391 350,37 0,000 1,878161 1,899292 
de α02 2,205033 0,006173 357,23 0,000 2,192935 2,217131 

Segmento: α03 1,986331 0,006017 330,11 0,000 1,974538 1,998125 
α04 2,391295 0,00777 307,76 0,000 2,376066 2,406524 
α05 2,054165 0,011959 171,77 0,000 2,030726 2,077604 
α06 2,380607 0,007421 320,81 0,000 2,366063 2,395151 
α07 2,093431 0,00582 359,67 0,000 2,082023 2,104839 
α08 2,14471 0,006516 329,17 0,000 2,13194 2,15748 
α09 2,071278 0,005761 359,51 0,000 2,059986 2,082571 
α10 1,835721 0,006519 281,61 0,000 1,822945 1,848498 
α11 1,937016 0,005983 323,77 0,000 1,92529 1,948741 
α12 2,198761 0,01517 144,94 0,000 2,169029 2,228494 
α13 2,004025 0,019014 105,4 0,000 1,966758 2,041293 
α14 2,445115 0,012516 195,35 0,000 2,420583 2,469647 
α15 1,811259 0,007402 244,7 0,000 1,796751 1,825766 
α16 2,25618 0,010066 224,15 0,000 2,236452 2,275909 
α17 1,883229 0,007325 257,11 0,000 1,868873 1,897585 
α18 1,949991 0,007404 263,39 0,000 1,93548 1,964501 
α19 2,12119 0,006094 348,06 0,000 2,109245 2,133134 
α20 2,256095 0,180382 12,51 0,000 1,902552 2,609639 
α21 1,718635 0,006706 256,29 0,000 1,705492 1,731778 
α22 1,928431 0,0076 253,74 0,000 1,913536 1,943327 
α23 1,71946 0,005341 321,94 0,000 1,708992 1,729928 
α24 1,836013 0,009975 184,07 0,000 1,816463 1,855563 
α25 2,059463 0,009333 220,67 0,000 2,041171 2,077756 
α26 1,925091 0,005775 333,33 0,000 1,913772 1,936411 
α27 1,973374 0,007145 276,18 0,000 1,95937 1,987378 
α28 2,09874 0,008249 254,42 0,000 2,082572 2,114908 
α29 1,84639 0,006636 278,25 0,000 1,833384 1,859396 

Número de transações(t): β -0,10523 0,011846 -8,88 0,000 -0,12844 -0,08201 
Quant. De Cartões Ativ.(c): γ -0,01329 0,000131 -101,69 0,000 -0,01355 -0,01304 
Dummy de quebra(dpos): ϕ -0,14213 0,001485 -95,74 0,000 -0,14503 -0,13922 

  



108 

 

 

Tabela A.3- Estimação Não-linear  – componentes do custo marginal  

(variáveis divididas pelo valor transacionado) 

Coef. 
DP 

robusto t P-valor [Interv. Conf. 95%] 
 

Dummies θ01 -1,33E-07 1,39E-08 -9,61 0,000 -1,61E-07 -1,06E-07 
de θ02 -1,21E-07 1,90E-08 -6,36 0,000 -1,58E-07 -8,36E-08 

Segmento(bs) θ03 -1,27E-07 1,24E-08 -10,19 0,000 -1,51E-07 -1,02E-07 
θ04 -1,52E-07 2,16E-08 -7,02 0,000 -1,94E-07 -1,09E-07 
θ05 -4,34E-08 2,43E-08 -1,79 0,074 -9,10E-08 4,15E-09 
θ06 -1,01E-07 4,33E-08 -2,32 0,020 -1,86E-07 -1,58E-08 
θ07 4,36E-08 6,54E-08 0,67 0,505 -8,45E-08 1,72E-07 
θ08 -1,35E-07 1,20E-08 -11,24 0,000 -1,58E-07 -1,11E-07 
θ09 -1,12E-07 2,00E-08 -5,62 0,000 -1,51E-07 -7,30E-08 
θ10 -1,56E-07 2,78E-08 -5,63 0,000 -2,11E-07 -1,02E-07 
θ11 -6,58E-08 2,86E-08 -2,3 0,021 -1,22E-07 -9,80E-09 
θ12 -1,26E-07 1,43E-08 -8,77 0,000 -1,54E-07 -9,75E-08 
θ13 -6,89E-08 2,16E-08 -3,2 0,001 -1,11E-07 -2,66E-08 
θ14 -3,71E-07 1,33E-07 -2,79 0,005 -6,31E-07 -1,10E-07 
θ15 -1,00E-07 1,98E-08 -5,06 0,000 -1,39E-07 -6,13E-08 
θ16 -1,35E-07 1,18E-08 -11,48 0,000 -1,58E-07 -1,12E-07 
θ17 -1,41E-07 3,20E-08 -4,41 0,000 -2,04E-07 -7,84E-08 
θ18 -2,13E-07 9,44E-08 -2,25 0,024 -3,98E-07 -2,77E-08 
θ19 -1,30E-07 1,87E-08 -6,94 0,000 -1,66E-07 -9,30E-08 
θ20 -1,41E-07 1,33E-08 -10,59 0,000 -1,67E-07 -1,15E-07 
θ21 -3,91E-07 3,87E-08 -10,11 0,000 -4,67E-07 -3,15E-07 
θ22 -1,42E-07 1,70E-08 -8,38 0,000 -1,76E-07 -1,09E-07 
θ23 -1,37E-07 1,22E-08 -11,25 0,000 -1,61E-07 -1,13E-07 
θ24 -2,18E-07 2,24E-08 -9,72 0,000 -2,62E-07 -1,74E-07 
θ25 -2,16E-07 2,63E-08 -8,2 0,000 -2,68E-07 -1,64E-07 
θ26 -1,51E-07 1,32E-08 -11,41 0,000 -1,77E-07 -1,25E-07 
θ27 -1,03E-07 2,47E-08 -4,18 0,000 -1,52E-07 -5,48E-08 
θ28 -1,30E-07 3,72E-08 -3,48 0,000 -2,03E-07 -5,67E-08 
θ29 -1,28E-07 3,13E-08 -4,1 0,000 -1,90E-07 -6,69E-08 

Número de transações(t): µ 0,137762 0,011804 11,67 0,000 0,114627 0,160897 
Dummy de quebra(dpos): ω -1,03E-08 1,19E-08 -0,87 0,384 -3,36E-08 1,30E-08 
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Estimações Lineares – Equação (2.6.2) 

dBC = ∑ α�,DbDTIBCD + α�tBCTIBC + α�cCTIBC + α)dposCTIBC +∑ α*,D
MN
OPQD + ∑ α+,D

MN
OPQD cC +

∑ α,,D
MN
OPQD tBC + ∑ α-,D

MN
OPQD dposC +	α. CPQR

OPQ
+	α�( CPQ

OPQ
dposC + α�� CPQ

OPQ
cC + α�� STUDQOPQ

cC +

α��
STUDQ
OPQ

 (2.6.2) 

 

Tabela A.4- Estimações lineares 

NOC OLS RE FE 
bsTIkt: α1,01 1,909309*** ,55350438*** ,28267492*** ,32730183*** 

α1,02 2,177344*** ,85224592*** ,436829*** ,16033399*** 
α1,03 1,9972772*** ,68360426*** ,22718724*** -0,00885772 
α1,04 2,4109419*** ,98985066*** ,51355668*** -0,11802937 
α1,05 2,1196514*** ,65325748*** ,21573197*** -,34146665** 
α1,06 2,4009743*** ,9670918*** ,57421589*** ,20910565*** 
α1,07 2,1336579*** ,76284014*** ,31471828*** ,21418675*** 
α1,08 2,0646324*** ,71814256*** ,37840119*** ,0523319** 
α1,09 2,0786087*** ,62208281*** ,10255499*** -,05934492* 
α1,10 1,8241626*** ,46352645*** ,04248205*** ,25697114*** 
α1,11 1,9092123*** ,51696925*** ,1937515*** ,27003616*** 
α1,12 2,3051991*** ,81405476*** ,28739925*** 0,06842023 
α1,13 2,2575413*** ,60080878*** ,255178*** ,27971987*** 
α1,14 2,3604034*** ,87197158*** ,34454406*** ,14743259*** 
α1,15 1,8104045*** ,45050723*** -0,0159441 0,11748077 
α1,16 2,2883805*** ,92135478*** ,44328041*** ,12566587** 
α1,17 1,913713*** ,49632812*** ,0757381*** ,28657461*** 
α1,18 2,0086222*** ,57977407*** ,2165272*** ,07800907** 
α1,19 2,1094488*** ,82371126*** ,33191628*** -,12815961*** 
α1,20 2,8217823*** 1,258859*** ,69336579*** ,05245434** 
α1,21 1,7509513*** ,36965116*** -,02808943** ,45703974*** 
α1,22 1,9537458*** ,63378335*** ,17454968*** -,20318786*** 
α1,23 1,7477497*** ,45565695*** ,10248335*** ,57364129*** 
α1,24 1,8881243*** ,54732319*** ,16415578*** ,42117894*** 
α1,25 2,1547306*** ,8013648*** ,3306422*** ,52426673*** 
α1,26 1,9702427*** ,56695163*** ,12323472*** -0,08233804 
α1,27 1,9882175*** ,6762323*** ,26125599*** ,32448286*** 
α1,28 2,1257927*** ,73296876*** ,30187336*** ,20945694*** 
α1,29 1,8589585*** ,55910998*** ,17632543*** ,12775854** 

tktTIkt α2 -,0652863*** -,18991786*** -,10066301*** -,07576451*** 
ctTIkt α3 -,01425168*** -,00374861*** -,00177317*** -,00077785*** 
dpostTIkt α4 -,13653442*** -,13232961*** -,13812077*** -,14061584*** 
bs/vkt α5,01 1,749e-06* 8,259e-07** 1,52E-07 5,691e-07* 

α5,02 1,793e-06** 8,66E-07 5,797e-07* 8,509e-07*** 
α5,03 -1,893e-07*** 2,818e-07*** 1,120e-07*** 2,239e-07* 
α5,04 -1,24E-07 -6,63E-09 1,354e-07* -5,28E-08 
α5,05 2,03E-07 3,241e-07* 9,44E-08 -4,90E-08 

(continua)  
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(continuação) 
NOC OLS RE FE 

bs/vkt α5,06 -6,493e-07* -5,147e-07* 6,24E-08 -7,44E-08 
α5,07 2,666e-06*** 1,284e-06** -1,68E-07 -2,77E-07 
α5,08 5,50E-08 -5,92E-07 -1,07E-07 -1,45E-07 
α5,09 1,639e-06*** 7,596e-07*** 9,84E-08 -4,59E-11 
α5,10 1,335e-07** 1,262e-07*** -7,75E-09 -1,45E-08 
α5,11 -4,05E-07 3,46E-07 1,16E-07 2,03E-07 
α5,12 1,616e-07* 4,88E-08 6,764e-08* 5,39E-08 
α5,13 2,288e-06*** 6,008e-07* -1,31E-07 -7,84E-08 
α5,14 -1,66E-06 -8,15E-07 1,436e-06** 1,600e-06*** 
α5,15 -5,89E-08 3,628e-07*** 5,58E-08 1,08E-08 
α5,16 -8,17E-08 4,184e-08* -5,350e-08*** -4,36E-08 
α5,17 -1,15E-08 1,807e-06*** 2,58E-07 2,42E-07 
α5,18 -1,06E-07 -5,191e-07*** -1,650e-07** -1,148e-07* 
α5,19 7,439e-07** 5,291e-07*** -5,70E-08 -1,822e-07** 
α5,20 2,526e-07*** 1,512e-07*** 1,39E-09 -1,66E-08 
α5,21 -8,591e-07* -1,93E-07 -2,34E-07 -1,05E-07 
α5,22 -3,58E-07 -2,50E-07 7,02E-08 -2,28E-08 
α5,23 1,74E-08 2,904e-07*** 1,163e-07*** 1,60E-08 
α5,24 -1,40E-10 1,59E-07 -1,04E-07 -7,96E-08 
α5,25 -2,40E-08 1,67E-07 -1,42E-07 -1,89E-07 
α5,26 -4,66E-08 -1,58E-07 -1,53E-07 -1,26E-07 
α5,27 -8,273e-07* -2,41E-07 4,663e-07** 6,214e-07*** 
α5,28 -7,340e-07* 1,11E-07 1,99E-07 2,36E-07 
α5,29 2,70E-07 4,66E-07 -2,32E-08 -1,07E-07 

bsct/vkt  α6,01 -6,855e-08** -2,596e-08*** -4,35E-09 -1,491e-08** 
α6,02 -7,473e-08** -3,044e-08* -2,029e-08* -3,372e-08*** 
α6,03 -5,937e-09*** -3,749e-09*** -2,87E-10 -4,72E-09 
α6,04 -5,72E-09 2,92E-09 -1,14E-09 2,13E-09 
α6,05 -3,50E-10 -1,85E-09 -1,46E-09 1,02E-09 
α6,06 1,64E-08 2,081e-08* 3,32E-09 5,46E-09 
α6,07 -6,691e-08** 4,37E-09 6,89E-09 2,35E-09 
α6,08 -4,791e-08*** -1,43E-08 -2,99E-09 2,71E-09 
α6,09 -6,313e-08*** -2,010e-08*** 2,71E-09 7,52E-09 
α6,10 -2,563e-08*** -3,471e-09*** 8,79E-10 -7,21E-10 
α6,11 -9,77E-09 -7,62E-09 -1,51E-09 -7,22E-09 
α6,12 -8,207e-09*** 1,71E-09 -2,42E-10 -1,20E-09 
α6,13 -6,290e-08*** -1,39E-08 4,44E-09 1,10E-09 
α6,14 4,48E-08 2,27E-08 -3,470e-08* -3,836e-08** 
α6,15 -7,268e-09*** -5,777e-09*** -6,26E-10 -1,49E-09 
α6,16 -5,587e-09*** -3,750e-09*** -1,70E-10 -2,84E-11 
α6,17 -2,50E-09 -5,269e-08*** -9,635e-09* -8,62E-09 
α6,18 3,45E-09 1,614e-08*** 3,913e-09* 2,39E-09 
α6,19 -4,321e-08*** -1,274e-08** 1,82E-09 5,270e-09** 
α6,20 -6,154e-09*** -3,435e-09*** 4,01E-10 7,26E-10 
α6,21 1,45E-08 1,52E-08 5,82E-09 9,68E-10 
α6,22 3,01E-09 1,08E-08 3,96E-09 7,38E-09 
α6,23 -7,011e-09*** -4,127e-09*** -5,88E-11 -1,48E-10 
α6,24 -1,34E-08 -1,039e-08* 2,09E-09 1,20E-09 
α6,25 -1,14E-08 -4,61E-09 3,24E-09 3,19E-09 
α6,26 -1,91E-09 6,55E-09 7,187e-09* 6,37E-09 

(continua)  
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(continuação) 
NOC OLS RE FE 

bsct/vkt α6,27 1,93E-08 1,36E-08 -1,828e-08** -2,583e-08*** 
α6,28 1,07E-08 -3,35E-09 -8,845e-09* -9,76E-09 
α6,29 -2,19E-08 -1,979e-08* -5,74E-10 1,85E-09 

bstkt/vkt α7,01 ,47371318** -0,03205233 0,00325041 -0,00051916 
α7,02 ,74463272*** -0,01794986 0,02112623 -0,06273752 
α7,03 ,21885995*** -,26289325*** -,08961856*** -0,03019677 
α7,04 ,18847293*** -,19701127*** -,11840593*** -0,00600196 
α7,05 -0,01181459 -,13797707*** -0,02590678 0,03226957 
α7,06 ,19531761*** -,1074035*** -,13506462*** -0,06290032 
α7,07 -,10861662* -1,2679536*** -,32735096*** -0,09961993 
α7,08 1,6220264*** 1,0251583*** ,240995*** 0,05921978 
α7,09 ,42474133*** -,14001154*** -0,05775876 -0,08749484 
α7,10 ,25065044*** -,13218098*** -0,00637254 0,03517239 
α7,11 ,63901372*** -,15932263*** -,08283787*** 0,03543938 
α7,12 -0,0477638 -,26635697*** -,05215324** 0,00685995 
α7,13 -,1803912*** -,15524265*** -0,02904356 0,04874713 
α7,14 ,44927942*** ,32395682*** 0,02159677 -0,03871015 
α7,15 ,13972274*** -,30210895*** -0,04195817 0,0380932 
α7,16 0,0899226 -0,02894454 ,06653338*** ,05640381* 
α7,17 0,03273141 -,18188061*** ,05178581*** ,06122161* 
α7,18 -0,07663197 -,09276438*** ,07225995*** ,07417551*** 
α7,19 ,54383043*** -,14355731*** 0,0433431 0,04898973 
α7,20 -,23395107*** -,15101705*** -0,00298913 0,00996593 
α7,21 -0,00801477 -,18331739*** ,02581694** 0,03326115 
α7,22 ,06175186** -,13104234*** -,10607593*** -0,10568148 
α7,23 0,01790865 -,2806264*** -,11050696*** -0,00123968 
α7,24 -0,01155553 -,13550853*** -0,00283254 0,02342948 
α7,25 -,14838776*** -,43762735*** -0,02935346 0,04908524 
α7,26 -,08282882*** -,15125833*** -,05652823** -0,05224609 
α7,27 ,12393717*** -,20267551*** ,10999515*** ,18732868*** 
α7,28 ,08012748*** -,13543032*** 0,02457116 0,01762803 
α7,29 ,14251654*** ,06244633** ,02775924* 0,02972312 

bsdpost/vkt α8,01 6,004e-07* 6,256e-07** -1,46E-07 -2,23E-07 
α8,02 4,36E-07 6,936e-07* -2,56E-08 3,13E-07 
α8,03 4,57E-07 5,376e-07* -1,95E-07 -3,03E-07 
α8,04 8,38E-08 3,45E-07 -1,93E-07 -3,16E-07 
α8,05 -2,69E-08 2,58E-07 -1,88E-07 -2,74E-07 
α8,06 -1,46E-07 4,16E-07 -7,97E-08 -1,91E-07 
α8,07 0 0 0 
α8,08 3,47E-07 6,683e-07** -1,35E-07 -2,89E-07 
α8,09 5,48E-07 5,717e-07* -2,97E-07 -4,447e-07* 
α8,10 8,385e-07** 5,843e-07* -1,12E-07 -1,57E-07 
α8,11 4,40E-07 5,861e-07* -1,02E-07 -7,51E-08 
α8,12 3,81E-07 5,317e-07* -1,47E-07 -2,37E-07 
α8,13 4,91E-07 4,968e-07* -1,86E-07 -2,69E-07 
α8,14 -1,368e-06** -7,44E-07 -2,33E-07 -1,52E-07 
α8,15 4,39E-07 5,974e-07* -8,45E-08 -1,62E-07 
α8,16 2,73E-07 5,261e-07* -1,67E-07 -2,56E-07 
α8,17 1,57E-07 8,728e-07*** -8,84E-08 -2,06E-07 
α8,18 1,02E-07 4,37E-07 -2,25E-07 -3,05E-07 
α8,19 5,16E-07 4,935e-07* -2,26E-07 -3,27E-07 

(continua)  
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(conclusão) 
NOC OLS RE FE 

bsdpost/vkt α8,20 5,82E-08 9,02E-07 1,41E-06 2,183e-06*** 
α8,21 6,234e-07* 2,15E-07 -1,31E-07 -1,58E-07 
α8,22 4,90E-07 4,77E-07 -2,94E-07 -4,375e-07* 
α8,23 5,696e-07* 6,205e-07** -1,82E-07 -2,61E-07 
α8,24 6,407e-07* 7,054e-07** -1,48E-07 -2,52E-07 
α8,25 7,292e-07* 7,453e-07** -1,29E-07 -2,29E-07 
α8,26 2,89E-07 3,94E-07 -2,53E-07 -3,12E-07 
α8,27 4,01E-07 4,15E-07 3,89E-08 1,25E-08 
α8,28 9,083e-07* 7,448e-07** 3,43E-08 -6,03E-08 
α8,29 6,510e-07* 6,108e-07* -1,97E-07 -2,83E-07 

tBC� /vkt α9 -,06706232*** -,04548069*** ,03723521*** ,0333354*** 
tktdpost/vkt α10 -,07698177*** -,07420459*** -,06647224*** -,05963289*** 
tktct/vkt α11 ,00555477*** ,00338201*** -0,00021382 -0,00034767 
dpostct/vkt α12 3,834e-08*** 8,19E-09 -2,31E-09 -5,087e-09** 
dpost/vkt α13 -1,758e-06*** -7,703e-07** 3,331e-07* 5,269e-07* 
constante 1,8849956*** 2,5645269*** 2,5738617*** 

 

Legenda: * p<0,05, ** p<0,01, *** p<0,001 
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Apêndice B – Formulações alternativas e análise de 

sensibilidade do capítulo 3 

 

Apêndice B.1 – Formulações alternativas da utilidade do correntista 

Neste apêndice, apresentamos algumas observações sobre formas muito simples de modelar o 

consumidor que poderiam eventualmente ser empregadas no lugar da escolhida para o 

modelo. 

Alternativa i: sem escolha do lazer  

Aqui supomos que a renda do indivíduo, B, é exógena. A utilidade do consumo é dada por U(x)=f(x), 

onde � representa o gasto em consumo. Supomos �’(�) > 0 e �’’(�) < 0	∀�. 

O problema do consumidor é: 

 ���,�,��(�) + ��� − �� 

 �. �. � + +	�[�� +	(1 − �)��] 	= 	" 

A variável � indica se o indivíduo mantém uma conta bancária, assumindo valor 1 em caso positivo e 

zero caso contrário. O ganho de utilidade de mantê-la  é indicado por ��. O custo de um erro do banco 

para o consumidor é dado por �� subtraído de sua renda, se ele não reclamar (� = 0) e por �, subtraído 

da utilidade, se reclamar (� = 1). A variável �, que representa a desutilidade de proceder à reclamação, 

é uma característica do consumidor e informação privada dele. 

Então o consumidor que opte pela participação e seja submetido a uma cobrança indevida escolhe 

entre � = �(# − �� − ��) + ��, com � = 0, ou � = �(" − ��) + �� − �, com � = 1. 

O consumidor reclama quando: �(" − ��) + �� − � > �(" − �� − ��) + ��  

∴� < �(" − ��) − �(" − �� − ��) 
Definimos o limite de � a partir do qual o consumidor não reclama como  $(", ��, ��) 	= 	�(" − ��) − �(" − �� − ��). 
Assim: 
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$%&(", ��, ��) = � ′(" − �� − ��) > 0 

$�(", ��, ��) = �'(" − ��) − �'(" − �� − ��) 
Usando �’’(�) < 0  obtemos $�(", ��, ��) < 0. 

Concluímos que se a distribuição de c for independente da de B, a probabilidade de alguém reclamar, 

para dado erro, cai com o aumento da renda, já que o limite de c a partir do qual o consumidor não 

reclama se reduz. Já um aumento de ��, para dado ", aumenta a probabilidade de reclamação.   

 

Alternativa ii: com escolha do lazer, utilidade quasilinear 

O problema do consumidor é dado por: 

  ���,(,�,�	� + )*) + ��+ − 	�� 

 �. �. �	 + #) + 	�[�+ +	(1 − �)�+] 	= # 

Nesta formulação a escolha do lazer não alterará substancialmente as conclusões, em relação à 

alternativa i, sempre que a solução seja interior, ou seja, não haja ócio puro, condição que estará 

garantida para # > 1. 

Alternativa iii: com escolha do lazer, utilidade Cobb-Douglas 

O consumidor resolve: 

 ���,(,�,��(�, )) = �α),-α + ��+ − 	�� 

 �. �. �	 + #) + 	�[�+ + (1 − �)�+] = #	
 

Onde α∈(0,1) 
A condição de tangência é: 

FOC: 	 ./01(10/
(,-.)/(0/ = ,+ 
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∴ .((,-.) = ,+∴) = ,-.. + 

Supondo participação (� = 1) e não reclamação (� = 0): 

� + #) + �+ + �+ = # 
∴ � + # ,-.. + = # − �+ − �+∴ � 21 + ,-.. 3 = # − �+ − �+∴ � 2.4,-.. 3 = # − �+ − �+ 

∴ ��5,,�56∗ (#, �+ , �+) = 8(# − �+ − �+) 

∴ )�5,,�56∗ (#, �+ , �+) = (1 − 8) (+-9:-%:)+  

A utilidade será de: 

�8(# − �+ − �+) . ;(1 − 8) (# − �+ − �+)# <(,-.) + �+ 

∴8.(1 − 8)(,-.) (+-9:-%:)+(10/) + �+ 

Supondo participação (� = 1) e reclamação (� = 1): 

� + #) + �+  = # 
∴ ��5,,�5,∗ (#, �+) = 8(# − �+) 

∴ )�5,,�5,∗ (#, �+) = (1 − 8) (+-9:)+  

A utilidade será de: 

8.(1 − 8)(,-.) (# − �+)#(,-.) + �+ − � 

Então, o consumidor reclama quando: 

8.(1 − 8)(,-.) (# − �+)#(,-.) + �+ − � > 8.(1 − 8)(,-.) (# − �+ − �+)#(,-.) + �+ 

∴ 

−� > 8.(1 − 8)(,-.) (−�+)#(,-.) 
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∴ 

� < 8.(1 − 8)(,-.) �+#(,-.) 

Assim, quanto maior #, dados �+ e �, menor a probabilidade de a condição ser atendida e haver 

reclamação. 

 

 

Apêndice B.2 – Solução das Etapas 3 e 4 do jogo com distribuição 
uniforme de � 

 

Com a distribuição uniforme U[�, �], o problema do banco na terceira etapa se torna: 

=%:∗ = max%: A�+# − �� − � B (−CD) + A� − �+#� − � B �+ − C, 

Caso prevaleça uma solução interior teremos: 

FOC: 

E=%:E�+ = F1# 1� − �G (−CD) + A� − �+#� − � B + F− 1# 1� − �G �+ = 0 

∴(−CD) + H�# − �+I + −�+ = 0 

∴�+∗ = J+-KLD  

SOC: 
MLNO:M%:L = −2 ,+ Q ,J-JR < 0 
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A condição de segunda ordem é garantida pela distribuição. Essa solução implica 
%:∗+ < �, 

portanto não precisamos nos preocupar com o limite superior do domínio. Entretanto, pode 

acontecer que a expressão indique 
%:∗+ < � , o que é subótimo. 

Assim, caso o banco opte por usar a tarifa indevida: 

�+∗ = ��� S�# − CD2 ; �#U 

Sobre o valor obtido, é preciso checar se ela não implica em =%:<0. 

O lucro resultante ainda deve ser comparado com a opção de fazer �+ = 0. 

Os Gráficos 19 e 20 a seguir mostram os resultados para uma população com t~U�0; 0,0028 , 
que corresponde a um tempo de reclamação entre 0 e 4 horas. Foi utilizado C, = 5. 

 
Gráfico 19 - [\∗  
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Gráfico 20 – Proporção de reclamantes 

 

Supondo participações iguais dos grupos de renda e calculando a média das tarifas indevidas 

cobradas para cada CD, podemos simular o que ocorreria caso fosse um simples erro, não 

direcionado para cada grupo. O resultado, com padrão bem diferente do anterior pode ser 

observado no Gráfico 21. 

 
Gráfico 21 – Proporção de reclamantes 
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uniforme, de forma mais marcante a passagem, com o aumento da renda, da situação em que 

todos reclamam (trecho em que os pontos formam uma linha horizontal em 1), para outra na 

qual a proporção de reclamantes é decrescente. 

 

Apêndice B.3 – Análise de sensibilidade 

Neste apêndice, apresentamos, de forma completa, os resultados obtidos com a variação dos 

parâmetros utilizados. As variáveis cujos valores não são explicitados nas tabelas mantêm os expostos 

na Tabela 3.5.2.1. As tabelas B3.1 a B3.8, mostram os efeitos de variações em C, e CD.  

 

 

 

 

 

 

 

B3.1 - # 

o1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0 0 9.786 19.572 29.357 39.143 48.929 58.715 68.501 78.287 88.072 90.000 

5 3.600 15.520 25.491 35.354 45.182 54.994 64.799 74.598 84.394 90.000 90.000 

10 7.200 20.750 31.040 41.059 50.982 60.857 70.707 80.541 90.000 90.000 90.000 

15 10.800 25.722 36.353 46.560 56.602 66.561 76.472 86.354 90.000 90.000 90.000 

20 14.400 30.530 41.501 51.905 62.079 72.134 82.118 90.000 90.000 90.000 90.000 

o2 25 18.000 35.220 46.522 57.128 67.441 77.599 87.663 90.000 90.000 90.000 90.000 

30 21.600 39.823 51.445 62.251 72.707 82.972 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

35 25.200 44.356 56.286 67.291 77.890 88.264 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

40 28.800 48.831 61.059 72.260 83.001 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

45 32.400 53.260 65.775 77.167 88.051 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 

50 36.000 57.647 70.441 82.020 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000 
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B3.3 – Valor crítico para α=0,01 

o1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0 12,6357 13,0362 13,0583 13,4346 13,4228 12,7602 12,3726 10,4001 8,3332 3,4047 

5 12,6732 13,0359 13,6125 13,4186 12,9555 11,9108 11,2754 9,0085 5,2680 

10 13,2641 13,2451 13,7616 12,9744 12,7868 11,3463 9,6840 7,1364 

15 13,6748 13,5709 13,3850 12,7560 12,1060 10,3242 8,2956 4,7430 

20 13,4154 13,4073 13,2065 12,7397 11,6476 9,5075 6,3970 

o2 25 13,4227 13,2654 12,4840 12,1798 10,6765 8,0882 3,1494 

30 13,4801 12,7299 12,5649 11,0675 9,0955 6,1413 

35 13,2229 12,7651 12,1129 10,0984 7,6679 2,8172 

40 13,3991 12,3345 11,0772 9,2840 5,6773 

45 13,1270 12,0005 10,1552 7,8451 3,0559 

50 12,9667 11,7675 9,3990 6,6068 

 

B3.2 - ] 

 o1  

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0   0,3679    0,4366    0,5053    0,5741    0,6428    0,7115    0,7803    0,8490    0,9177    0,9865    1,0000  

5   0,4491    0,5042    0,5662    0,6304    0,6957    0,7616    0,8279    0,8946    0,9616    1,0000    1,0000  

10   0,5092    0,5610    0,6196    0,6808    0,7436    0,8074    0,8719    0,9370    1,0000    1,0000    1,0000  

15   0,5611    0,6111    0,6674    0,7266    0,7875    0,8497    0,9127    0,9763    1,0000    1,0000    1,0000  

20   0,6073    0,6562    0,7109    0,7686    0,8280    0,8888    0,9505    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000  

 o2  25   0,6492    0,6972    0,7508    0,8072    0,8655    0,9251    0,9857    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000  

30   0,6875    0,7349    0,7875    0,8429    0,9001    0,9588    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000  

35   0,7226    0,7695    0,8213    0,8759    0,9323    0,9901    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000  

40   0,7550    0,8014    0,8526    0,9065    0,9622    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000  

45   0,7848    0,8309    0,8816    0,9348    0,9898    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000  

50   0,8123    0,8581    0,9083    0,9609    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000    1,0000  
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B3.5 – Valor crítico para α=0,10 

o1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0 7,1378 6,7535 7,3997 6,9961 6,9200 6,9285 6,4942 5,9593 4,6080 1,9055 
 

5 6,9959 7,3325 7,1868 6,9177 7,1180 6,7622 6,0946 5,2825 3,0192 
  

10 7,3635 7,4439 7,2594 7,1273 6,9029 6,1623 5,9531 4,1375 
   

15 7,3858 7,0753 7,5047 6,8611 6,9087 5,8460 4,5462 2,4814 
   

20 7,3704 7,4605 7,2852 6,8260 6,4321 5,7482 4,1321 
    

o2 25 7,4279 7,3618 7,2257 6,9394 6,1644 4,3159 2,3907 
    

30 7,4854 7,3423 6,6270 6,5253 5,3122 3,8626 
     

35 7,2479 7,3976 6,8313 5,5604 4,6219 2,0539 
     

40 7,3967 6,9934 6,4767 5,4697 3,3828 
      

45 7,1951 6,6513 6,2778 4,7702 1,5193 
      

50 7,0160 6,4068 5,5383 3,5279 
       

 

B3.4 – Valor crítico para α=0,05 

o1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0 8,5122 8,8477 9,5217 9,1422 9,0876 9,1154 8,6986 7,4395 6,0981 2,6551 

5 9,1042 9,4544 9,3350 9,0852 9,3030 8,9641 7,5765 6,7725 3,7688 

10 9,5522 9,6018 9,4344 9,3155 9,1059 8,3796 7,4448 4,8879 

15 9,5483 9,2381 9,0463 9,0666 8,4039 7,3400 6,0452 3,2353 

20 9,5781 9,6668 9,4751 9,0388 7,9323 6,5086 4,8876 

o2 25 9,6299 9,5748 8,7594 8,4486 7,6676 5,8232 2,3910 

30 9,5783 9,5476 8,8397 8,0422 6,8228 4,6227 

35 9,4466 8,9926 8,3662 7,7943 5,3891 2,0541 

40 9,5394 8,6222 8,0150 6,9871 4,1480 

45 9,3706 8,2424 7,8301 5,5471 2,2875 

50 9,1770 7,9940 7,0727 4,3015 
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B3.7 – 1-β  para α=0,05 

o1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0 0,0085 0,2085 0,5311 0,7081 0,7557 0,7572 0,6966 0,5803 0,3992 0,1246 

5 0,1764 0,4850 0,7023 0,7904 0,7967 0,7619 0,6689 0,5037 0,2560 

10 0,4474 0,6941 0,8029 0,8283 0,8083 0,7340 0,6068 0,3902 

15 0,6921 0,8289 0,8692 0,8584 0,8049 0,7067 0,5135 0,2044 

20 0,8310 0,8825 0,8970 0,8642 0,7847 0,6450 0,3796 

o2 25 0,9086 0,9177 0,9118 0,8565 0,7494 0,5360 0,1638 

30 0,9492 0,9374 0,9127 0,8360 0,6831 0,3697 

35 0,9680 0,9505 0,9055 0,8061 0,5754 0,1425 

40 0,9789 0,9559 0,8926 0,7486 0,4127 

45 0,9827 0,9541 0,8669 0,6466 0,1598 

50 0,9863 0,9473 0,8275 0,4914 

 

B3.6 –1-β para α=0,01 

o1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0 0,0010 0,0670 0,2645 0,4395 0,4966 0,4976 0,4165 0,3142 0,1637 0,0000 
 

5 0,0600 0,2470 0,4448 0,5261 0,5440 0,5003 0,3913 0,2395 0,0793 
  

10 0,2155 0,4386 0,5518 0,6019 0,5580 0,4760 0,3410 0,1547 
   

15 0,4226 0,5801 0,6559 0,6362 0,5543 0,4392 0,2506 0,0626 
   

20 0,6195 0,6853 0,6920 0,6542 0,5401 0,3645 0,1439 
    

o2 25 0,7437 0,7697 0,7402 0,6293 0,4735 0,2583 0,0399 
    

30 0,8260 0,8171 0,7440 0,5982 0,4135 0,1502 
     

35 0,8771 0,8230 0,7218 0,5611 0,2924 0,0000 
     

40 0,9022 0,8312 0,6941 0,4858 0,1683 
      

45 0,9220 0,8242 0,6704 0,3559 0,0000 
      

50 0,9311 0,8032 0,5879 0,2189 
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As tabelas B3.9 a B3.16, mostram os efeitos de variações em λ e oD.  

 

 

 

B3.9 – # 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 19.572 9.786 4.893 3.262 2.446 1.957 1.631 1.398 1.223 1.087 979 

5 31.040 15.520 7.760 5.173 3.880 3.104 2.587 2.217 1.940 1.724 1.552 

10 41.501 20.750 10.375 6.917 5.188 4.150 3.458 2.964 2.594 2.306 2.075 

15 51.445 25.722 12.861 8.574 6.431 5.144 4.287 3.675 3.215 2.858 2.572 

20 61.059 30.530 15.265 10.177 7.632 6.106 5.088 4.361 3.816 3.392 3.053 

o2 25 70.441 35.220 17.610 11.740 8.805 7.044 5.870 5.031 4.403 3.913 3.522 

30 79.646 39.823 19.911 13.274 9.956 7.965 6.637 5.689 4.978 4.425 3.982 

35 88.711 44.356 22.178 14.785 11.089 8.871 7.393 6.337 5.544 4.928 4.436 

40 90.000 48.831 24.416 16.277 12.208 9.766 8.139 6.976 6.104 5.426 4.883 

45 90.000 53.260 26.630 17.753 13.315 10.652 8.877 7.608 6.657 5.918 5.326 

50 90.000 57.647 28.824 19.216 14.412 11.529 9.608 8.235 7.206 6.405 5.765 

 

B3.8 – 1-β para α=0,10 

o1 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

0 0,0217 0,3299 0,6751 0,8179 0,8629 0,8610 0,8172 0,7225 0,5502 0,2203 

5 0,2974 0,6273 0,8191 0,8838 0,8828 0,8558 0,7894 0,6507 0,3938 

10 0,6033 0,8144 0,8920 0,9091 0,8958 0,8477 0,7442 0,5306 

15 0,8110 0,9099 0,9318 0,9283 0,8932 0,8183 0,6629 0,3288 

20 0,9109 0,9416 0,9453 0,9317 0,8770 0,7740 0,5307 

o2 25 0,9560 0,9613 0,9552 0,9240 0,8500 0,6789 0,2875 

30 0,9760 0,9711 0,9596 0,9136 0,8016 0,5277 

35 0,9876 0,9782 0,9542 0,8921 0,7121 0,2564 

40 0,9915 0,9808 0,9500 0,8477 0,5608 

45 0,9942 0,9786 0,9328 0,7807 0,2936 

50 0,9955 0,9769 0,9084 0,6501 
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B3.11 – Valor crítico para α=0,01 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 13,0583 13,0362 12,4484 12,9127 12,3965 12,4841 12,5303 12,5585 12,5771 12,5918 12,6011 

5 13,7616 13,0359 12,7106 12,9282 12,9581 12,6704 12,9158 12,4212 12,5470 12,6382 12,7113 

10 13,2065 13,2451 13,0071 12,9533 12,8497 12,8704 12,6514 12,9599 12,5172 12,6903 12,8200 

15 12,5649 13,5709 13,3294 13,0002 12,7441 13,0416 13,0453 12,8274 12,4960 12,7448 12,9382 

20 11,0772 13,4073 13,0555 13,0828 12,6627 12,6116 12,7749 12,7004 13,1004 12,7950 13,0375 

o2 25 9,3990 13,2654 13,4100 13,1713 13,1776 12,7925 13,1477 12,5887 13,0799 12,8418 13,1295 

30 6,7770 12,7299 13,1734 13,2309 13,1250 12,9869 12,8876 13,0736 13,0257 12,9024 12,6336 

35 1,7775 12,7651 13,5494 13,3168 13,0749 13,1916 13,2047 12,9447 13,0224 12,9351 12,7434 

40  12,3345 13,4247 13,4155 13,5744 13,3313 13,0306 12,8294 12,9873 12,9847 12,8530 

45  12,0005 13,2146 13,5113 13,4836 13,5759 12,8309 13,3290 12,9680 13,0193 12,9508 

50  11,7675 13,6345 13,5960 13,4506 13,2083 13,1472 13,2100 12,9688 13,0652 13,0471 

 

B3.10 – ] 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 0,5053 0,4366 0,4022 0,3908 0,3851 0,3816 0,3793 0,3777 0,3765 0,3755 0,3748 

5 0,6196 0,5042 0,4412 0,4188 0,4071 0,3999 0,3950 0,3915 0,3888 0,3867 0,3849 

10 0,7109 0,5610 0,4750 0,4433 0,4266 0,4162 0,4090 0,4038 0,3998 0,3966 0,3941 

15 0,7875 0,6111 0,5055 0,4657 0,4445 0,4312 0,4220 0,4152 0,4101 0,4059 0,4026 

20 0,8526 0,6562 0,5336 0,4866 0,4613 0,4453 0,4342 0,4260 0,4197 0,4148 0,4107 

o2 25 0,9083 0,6972 0,5600 0,5063 0,4772 0,4587 0,4458 0,4363 0,4290 0,4232 0,4184 

30 0,9554 0,7349 0,5848 0,5250 0,4923 0,4715 0,4570 0,4462 0,4379 0,4313 0,4259 

35 0,9949 0,7695 0,6083 0,5429 0,5069 0,4838 0,4677 0,4558 0,4465 0,4392 0,4331 

40 1,0000 0,8014 0,6306 0,5600 0,5208 0,4957 0,4781 0,4650 0,4549 0,4468 0,4401 

45 1,0000 0,8309 0,6518 0,5765 0,5344 0,5072 0,4882 0,4740 0,4630 0,4542 0,4470 

50 1,0000 0,8581 0,6721 0,5923 0,5474 0,5184 0,4979 0,4827 0,4709 0,4614 0,4536 
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B3.13 – Valor crítico para α=0,10 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 7,3997 6,7535 6,9052 6,6931 6,8755 6,9676 7,0168 7,0472 7,0675 7,0834 7,0938 

5 7,2594 7,3325 7,0838 6,6799 6,7240 7,1137 6,7020 6,8828 7,0138 7,1082 7,1804 

10 7,2852 7,4439 7,3213 7,3053 7,2306 7,2626 7,0770 6,7296 6,9594 7,1347 6,6155 

15 6,6270 7,0753 6,9788 7,3248 7,1095 6,8076 6,7949 7,2285 6,9196 7,1717 6,7207 

20 6,4767 7,4605 7,2725 7,3624 6,9922 6,9747 7,1630 7,0945 6,8815 7,1978 6,8247 

o2 25 5,5383 7,3618 7,5396 7,4099 6,8973 7,1399 6,8830 6,9568 6,8466 7,2341 6,9248 

30 3,6713 7,3423 7,3049 7,4332 7,3790 7,2994 7,2307 6,8173 6,8054 7,2693 7,0272 

35 1,7775 7,3976 7,0797 7,4854 7,2985 7,4179 6,9654 7,2865 6,7758 7,2844 7,1256 

40  6,9934 7,4180 7,5201 7,2051 7,0582 7,3109 7,1607 7,3123 7,2978 7,2107 

45  6,6513 7,2482 7,1425 7,1154 7,2246 7,0774 7,0368 7,2932 7,3283 7,2769 

50  6,4068 7,1655 7,1187 7,5373 7,3959 7,4123 6,9374 7,2611 7,3787 6,8274 

 

B3.12 – Valor crítico para α=0,05 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 9,5217 8,8477 8,9839 8,7663 8,9459 9,0363 9,0844 9,1139 9,1336 9,1491 9,1591 

5 9,4344 9,4544 9,1867 8,7674 8,8053 9,1916 8,7777 8,9573 9,0879 9,1798 9,2494 

10 9,4751 9,6018 9,4443 9,4214 9,3276 8,7278 9,1601 8,8092 9,0372 9,2105 8,6898 

15 8,8397 9,2381 9,1083 9,4505 9,2098 8,9111 8,8905 9,3103 9,0025 9,2423 8,7972 

20 8,0150 9,6668 9,4141 9,4685 9,1049 9,0737 9,2566 9,1897 8,9700 9,2832 8,9075 

o2 25 7,0727 9,5748 9,1334 9,5240 9,5820 9,2505 8,9825 9,0566 8,9413 9,3293 9,0101 

30 5,2139 9,5476 9,4614 9,5798 9,4880 9,4132 9,3476 8,9122 8,9084 9,3582 9,1235 

35 1,7775 8,9926 9,2557 9,5911 9,4350 9,0238 9,0856 9,3935 8,8724 9,3736 9,2158 

40  8,6222 9,6177 9,1349 9,3465 9,1765 9,4336 9,2740 9,4303 9,3849 9,3109 

45  8,2424 9,4360 9,1983 9,2546 9,3526 9,1954 9,1458 9,3959 9,4450 9,3885 

50  7,9940 9,2921 9,3125 9,1700 9,5299 9,4912 9,0448 9,3695 8,9319 9,4636 
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B3.15 – 1-β  para α=0,05 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 0,5311 0,2085 0,0727 0,0380 0,0294 0,0238 0,0219 0,0175 0,0179 0,0171 0,0156 

5 0,8029 0,4850 0,1808 0,1025 0,0660 0,0425 0,0390 0,0309 0,0256 0,0216 0,0191 

10 0,8970 0,6941 0,3160 0,1675 0,1024 0,0885 0,0589 0,0544 0,0412 0,0336 0,0364 

15 0,9127 0,8289 0,4909 0,2605 0,1734 0,1315 0,0980 0,0664 0,0627 0,0481 0,0500 

20 0,8926 0,8825 0,5946 0,3599 0,2561 0,1820 0,1252 0,0989 0,0876 0,0643 0,0651 

o2 25 0,8275 0,9177 0,7187 0,4553 0,3044 0,2316 0,1844 0,1407 0,1176 0,0846 0,0805 

30 0,6347 0,9374 0,7740 0,5403 0,3817 0,2779 0,2138 0,1878 0,1520 0,1086 0,0983 

35 0,0000 0,9505 0,8395 0,6258 0,4582 0,3707 0,2826 0,2029 0,1903 0,1345 0,1199 

40  0,9559 0,8640 0,7211 0,5312 0,4185 0,3051 0,2523 0,1952 0,1666 0,1388 

45  0,9541 0,8968 0,7660 0,6010 0,4604 0,3763 0,3061 0,2324 0,1921 0,1614 

50  0,9473 0,9201 0,8062 0,6679 0,5044 0,4083 0,3579 0,2707 0,2554 0,1895 

 

B3.14 –1-β para α=0,01 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 0,2645 0,0670 0,0168 0,0082 0,0058 0,0045 0,0032 0,0023 0,0027 0,0022 0,0022 

5 0,5518 0,2470 0,0594 0,0232 0,0131 0,0103 0,0066 0,0062 0,0048 0,0039 0,0035 

10 0,6920 0,4386 0,1333 0,0534 0,0304 0,0183 0,0151 0,0100 0,0097 0,0071 0,0058 

15 0,7440 0,5801 0,2200 0,0999 0,0572 0,0321 0,0219 0,0180 0,0166 0,0117 0,0086 

20 0,6941 0,6853 0,3475 0,1599 0,0970 0,0591 0,0383 0,0287 0,0191 0,0178 0,0126 

o2 25 0,5879 0,7697 0,4246 0,2260 0,1235 0,0838 0,0480 0,0446 0,0270 0,0239 0,0180 

30 0,3424 0,8171 0,5407 0,2941 0,1730 0,1109 0,0757 0,0495 0,0383 0,0319 0,0286 

35 0,0000 0,8230 0,5922 0,3614 0,2307 0,1402 0,0931 0,0699 0,0503 0,0406 0,0363 

40  0,8312 0,6621 0,4245 0,2548 0,1736 0,1278 0,0956 0,0663 0,0509 0,0433 

45  0,8242 0,7248 0,4866 0,3120 0,2026 0,1711 0,1023 0,0847 0,0632 0,0515 

50  0,8032 0,7465 0,5387 0,3689 0,2657 0,1855 0,1323 0,1064 0,0780 0,0615 
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As tabelas B3.17 a B3.24, mostram os efeitos de variações em #( e #`.  

 

 

 

B3.17–# 

       

wh 

     

 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 10.000 20.000 30.000 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 

 

10.000 20.000 30.000 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 

 

20.000 30.000 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 

 

30.000 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 35.220 

 

40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

wl 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

 

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

 

70.000 70.000 70.000 70.000 

 

80.000 80.000 80.000 

 

90.000 90.000 

 

100.000 

 

B3.16 – 1-β para α=0,10 

tempo médio 

em horas 
0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

λ 1440 720 360 240 180 144 120 102,86 90 80 72 

0 0,6751 0,3299 0,1371 0,0818 0,0626 0,0508 0,0437 0,0386 0,0367 0,0340 0,0332 

5 0,8920 0,6273 0,2979 0,1897 0,1283 0,0864 0,0815 0,0670 0,0565 0,0486 0,0431 

10 0,9453 0,8144 0,4614 0,2846 0,1906 0,1406 0,1155 0,1078 0,0858 0,0714 0,0777 

15 0,9596 0,9099 0,6402 0,3971 0,2887 0,2331 0,1841 0,1303 0,1211 0,0973 0,1006 

20 0,9500 0,9416 0,7347 0,5055 0,3911 0,2975 0,2233 0,1858 0,1630 0,1259 0,1265 

o2 25 0,9084 0,9613 0,8133 0,6035 0,4862 0,3593 0,3021 0,2443 0,2121 0,1617 0,1534 

30 0,7740 0,9711 0,8689 0,6845 0,5281 0,4170 0,3406 0,3063 0,2608 0,1961 0,1840 

35 0,0000 0,9782 0,9150 0,7521 0,6123 0,4869 0,4208 0,3257 0,3095 0,2358 0,2121 

40  0,9808 0,9317 0,8077 0,6784 0,5714 0,4492 0,3873 0,3173 0,2741 0,2435 

45  0,9786 0,9517 0,8659 0,7416 0,6158 0,5247 0,4481 0,3620 0,3128 0,2755 

50  0,9769 0,9650 0,8919 0,7741 0,6517 0,5512 0,5076 0,4087 0,3456 0,3455 
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B3.19 – Valor crítico para  α=0,01 

       

wh 

     

 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 6,4526 10,2512 11,8381 12,1883 12,8552 13,2654 13,3544 

 

10.000 6,8096 10,7513 12,0152 12,4261 12,9178 13,1577 13,0210 

 

20.000 7,5291 10,6356 12,2416 12,6921 12,7208 13,1779 13,2654 

 

30.000 8,9821 11,2284 11,9935 12,3001 12,6190 12,6180 13,1198 

 

40.000 10,5833 11,4469 11,9210 12,2584 12,4958 12,8075 

wl 50.000 10,7631 11,1712 11,9987 11,9230 12,1496 

 

60.000 10,2473 11,1950 11,6230 11,7524 

 

70.000 10,3805 10,9800 11,7234 

 

80.000 10,4662 11,4306 

 

90.000 10,7004 

 

100.000 

 

B3.18 – ] 

       

wh 

     

  

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 1,0000 1,0000 1,0000 0,9515 0,8712 0,8111 0,7646 0,7275 0,6972 0,6720 

 

10.000 1,0000 1,0000 0,9353 0,8390 0,7734 0,7254 0,6886 0,6594 0,6355 

 

20.000 1,0000 0,9030 0,7853 0,7167 0,6705 0,6367 0,6107 0,5900 

 

30.000 0,8060 0,6780 0,6223 0,5881 0,5640 0,5458 0,5314 

 

40.000 0,5499 0,5304 0,5154 0,5035 0,4938 0,4856 

wl 50.000 0,5109 0,4982 0,4881 0,4798 0,4727 

 

60.000 0,4856 0,4767 0,4694 0,4632 

 

70.000 0,4679 0,4613 0,4558 

 

80.000 0,4548 0,4497 

 

90.000 0,4447 

 

100.000 
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B3.21 – Valor crítico para α=0,10 

       

wh 

     

  

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 3,5595 5,8740 6,7034 6,9980 6,9891 7,3618 7,3618 

 

10.000 3,9874 5,7970 6,3394 7,2481 7,1043 7,2793 7,1199 

 

20.000 4,1505 5,8251 6,6903 7,0712 7,0129 7,3826 7,4521 

 

30.000 5,2233 6,0268 6,6413 6,7989 7,0690 6,9922 7,4278 

 

40.000 5,8269 6,3765 6,6871 7,0329 7,0132 7,2705 

wl 50.000 6,0606 6,1617 6,2926 6,6182 6,7243 

 

60.000 5,6179 6,2342 6,4703 6,4740 

 

70.000 5,7845 6,0455 6,5848 

 

80.000 5,8954 5,9332 

 

90.000 5,5908 

 

100.000 

 

B3.20 – Valor crítico para α=0,05 

       

wh 

     

 

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 4,9963 7,3423 8,2022 9,1447 9,1661 9,5748 9,5947 

 

10.000 4,7022 7,2557 8,4454 8,8032 9,2641 9,4641 9,3033 

 

20.000 5,4969 7,8478 8,7468 9,1563 9,1254 9,5119 9,5959 

 

30.000 6,4814 7,9657 8,6309 8,8240 9,1435 9,0700 9,5329 

 

40.000 7,5999 8,2577 8,6337 8,4873 9,0442 8,7784 

wl 50.000 7,2903 8,0298 8,2032 8,5980 8,7432 

 

60.000 7,3532 8,0902 8,3940 8,4414 

 

70.000 7,5080 7,8904 8,5015 

 

80.000 7,6066 7,7687 

 

90.000 7,2959 

 

100.000 
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B3.23 – 1-β  para α=0,05 

       

wh 

     

  

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 0,6259 0,8913 0,9348 0,9405 0,9307 0,9177 0,9020 

 

10.000 0,4525 0,7162 0,7837 0,8008 0,7898 0,7742 0,7617 

 

20.000 0,2520 0,4078 0,4679 0,4889 0,4933 0,4783 0,4622 

 

30.000 0,1135 0,1444 0,1603 0,1697 0,1710 0,1854 0,1709 

 

40.000 0,0502 0,0531 0,0571 0,0684 0,0657 0,0787 

wl 50.000 0,0510 0,0506 0,0558 0,0575 0,0599 

 

60.000 0,0487 0,0502 0,0520 0,0545 

 

70.000 0,0493 0,0506 0,0498 

 

80.000 0,0484 0,0483 

 

90.000 0,0471 

 

100.000 

 

B3.22 –1-β para α=0,01 

       

wh 

     

  

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 0,3385 0,6982 0,7758 0,8079 0,7923 0,7697 0,7309 

 

10.000 0,1918 0,4360 0,5252 0,5556 0,5455 0,5259 0,5247 

 

20.000 0,0864 0,1768 0,2145 0,2369 0,2448 0,2266 0,2208 

 

30.000 0,0304 0,0422 0,0486 0,0530 0,0534 0,0597 0,0531 

 

40.000 0,0107 0,0113 0,0134 0,0152 0,0139 0,0149 

wl 50.000 0,0102 0,0105 0,0121 0,0124 0,0133 

 

60.000 0,0106 0,0096 0,0104 0,0119 

 

70.000 0,0101 0,0107 0,0097 

 

80.000 0,0103 0,0107 

 

90.000 0,0096 

 

100.000 
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Apêndice B.4 – Distribuição log-normal de renda 

 

Neste apêndice consideramos a distribuição de renda dada por: 

$(#) = 1#a+√2= c-;((d+-e:)LDf:L <
 

onde µw e σw representam, respectivamente, a média e o desvio-padrão de ln(w). 

Para os indivíduos que recebem uma tarifa indevida, portanto pertencentes a n1, temos: 

)�∈d1H�+,�∗ , CD, gI = $Hg(�+∗ + CD)Ih1 − c-%:∗ /(%:∗ 4KL)j 
Usando uma distribuição log-normal para a renda, com média do logaritmo de µw e desvio p-

padrão do logaritmo σw, obtemos: 

  

B3.24 – 1-β para α=0,10 

       

wh 

     

  

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 

 

0 0,7698 0,9458 0,9700 0,9730 0,9694 0,9613 0,9531 

 

10.000 0,5960 0,8259 0,8838 0,8883 0,8835 0,8710 0,8650 

 

20.000 0,3789 0,5601 0,6114 0,6311 0,6431 0,6253 0,6115 

 

30.000 0,2007 0,2537 0,2694 0,2825 0,2856 0,3051 0,2839 

 

40.000 0,1012 0,1044 0,1126 0,1183 0,1282 0,1286 

wl 50.000 0,1033 0,1030 0,1131 0,1125 0,1169 

 

60.000 0,1001 0,0977 0,0999 0,1073 

 

70.000 0,0991 0,0974 0,0983 

 

80.000 0,0967 0,0983 

 

90.000 0,0986 

 

100.000 
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)�∈d1H�+,�∗ , CD, gI = 1g(�+∗ + CD)a+√2= c-kH(dHl(%:∗ 4KL)I-e:IL
Df:L mh1 − c-%:∗ /(%:∗ 4KL)j 

Para os indivíduos pertencentes a n2: 

)�∈dL(C,, CD, g) = ] = nH#I + o $(#)∞

+
c(lKL/+-,)�# 

∴ 

] = o 1#a+√2= c-;((d+-e:)Lf:L <�#+
6 + o 1#a+√2= c-;((d+-e:)LDf:L <∞

+
c(lKL/+-,)�# 

 

∴ 

] = o 1#a+√2= c-;((d+-e:)Lf:L <�#+
6 + o 1#a+√2= cFlKL/+-,-((d+-e:)LDf:L G∞

+
�# 

Onde o primeiro termo pode ser substituído pela função de densidade normal padrão 

acumulada de menos infinito a 
(d+-e:f: .  

Modelo da hipótese nula, com distribuição log-normal para a renda 

$(#) = 1#a+√2= c-;((d+-e:)LDf:L <
 

 

�+∗ = +l − CD para #	≥	# e �+∗ = 0 caso contrário. A forma de computar # implica 

 
+l − CD ≥ 0. 

Portanto, ℎ(�+) é dado por: 

]�Cr[�+ = 0] = ]�Crh# < #j=	s $(#)�#+6 =s ,+f:√DN c-t(uv:0w:)Lx:L y�#+6  
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Que pode ser substituído pela função de densidade normal padrão acumulada de menos 

infinito a 
(d+-e:f: . 

Já para dos �+ > 0, podemos fazer a transformação da função de densidade de probabilidade: 

$(#) = 1#a+√2= c-;((d+-e:)LDf:L <
 

ℎ(�+) = $H#(�+)I E#(�+)E�+ = 1#(�+)a+√2= c-;((d+(%:)-e:)LDf:L < E#(�+)E�+  
ℎ(�+) = 1g(�+∗ + CD)a+√2= c-kH(dHl(%:∗ 4KL)I-e:IL

Df:L mg 
ℎ(�+) = 1(�+ + CD)a+√2= c-kH(dHl(%:4KL)I-e:IL

Df:L m 
 

 

 

Verossimilhança: 

Usando: 

)�∈dLz (CD, {+, a+) = ]z = o ℎ(�+) o $(#)c-l%:/+�#∞

6
∞

6 ��+ 

∴ 
)�∈dLz (CD, {+, a+) = ]z = o ℎ(�+) o 1#a+√2= c-;((d+-e:)LDf:L <c-l%:/+�#∞

6
∞

6 ��+ 

 

∴ dividindo em �+ = 0 e �+ > 0: )�∈dLz (CD, g, {+ , a+) = ]z
= ]�Cr��+ = 0 o 1#a+√2= c-t((d+-e:)LDf:L yc-l6/+�#∞

6
+ o 1(�+ + CD)a+√2= c-kH(dHl(%:4KL)I-e:IL

Df:L m o 1#a+√2= c-t((d+-e:)LDf:L yc-l%:/+�#∞

6
∞

(�|%:→6 ��+ 

∴ 
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]z 	= ]�Cr[�+ = 0]1 + o 1(�+ + CD)a+√2= c-kH(dHl(%:4KL)I-e:IL
Df:L m o 1#a+√2= c-t((d+-e:)LDf:L yc-l%:/+�#∞

6
∞

+l-KL
��+ 

]z 	= ]�Cr[�+ = 0] + o o 1(�+ + CD)#a+D2= c-kH(dHl(%:4KL)I-e:ILDf:L m-;((d+-e:)LDf:L <-l%:/+�#∞

6
∞

+l-KL ��+  

 

)�∈d1z H�+,�, CD, {+ , a+I = ℎH�+,�Io $(#)h1 − c-l%:,~/+j�#∞

6  

Nesse caso só interessa �+ > 0: 

	)�∈d1z H�+,�, CD, g, {+ , a+I = 1(�+ + CD)a+√2= c-�2(d2lH%:,~4KLI3-e:3L
Df:L � o $(#) ;1 − c-l%:,~+ < �#∞

6  

∴ 

 

)�∈d1z H�+,� , CD, {+ , a+I = 

1(�+ + CD)a+√2= c-�2(d2lH%:,~4KLI3-e:3L
Df:L � o 1#a+√2= c-t((d+-e:)LDf:L yh1 − c-l%:,~/+j�#∞

6  

= 1(�+ + CD)a+D2= c-�2(d2lH%:,~4KLI3-e:3L
Df:L � o 1# c-t((d+-e:)LDf:L yh1 − c-l%:,~/+j�#∞

6  

= o 1(�+ + CD)#a+D2= c-�2(d2lH%:,~4KLI3-e:3L
Df:L �-t((d+-e:)LDf:L yh1 − c-l%:,~/+j�#∞

6  

 

Esperança de li sob �6: 

���H)*()�)I = o )�∈d1z (�+, CD, {+ , a+)�
+l-KL

)* 2)�∈d1(�+)3 ��+ + ]z)*(])	
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���H)*()�)I = o )�∈d1z (�+ , CD, {+ , a+)�
+l -KL

)* A 1g(�+∗ + CD)a+√2= c-kH(dHl(%:∗ 4KL)I-e:IL
Df:L mh1

− c-%:∗ /(%:∗ 4KL) � ��+ + ]z)*(]) 
 

Variância de li sob �6: 

�����H)*()�)I=���()*()�)D)-���D H)*()�)I 

 

���()*()�)D) = o )�∈d1z (�+ , CD, {+ , a+)�
+l -KL

)*D A 1g(�+∗ + CD)a+√2= c-kH(dHl(%:∗ 4KL)I-e:IL
Df:L mh1

− c-%:∗ /(%:∗ 4KL) � ��+ + P�)*D(P) 

Para preservar a possibilidade de comparação com os resultados do texto principal, usamos o 

seguinte cálculo, onde wl e wh são os limites da distribuição uniforme ali empregada: 

• Médias iguais: ce:4x:LL = +�4+uD ; 

• Variâncias iguais: Hcf:L − 1IcDe:4f:L = (+�-+u)L
,D .  

Assim:  

Hcf:L − 1I Fce:4f:LD GD = (#` − #()D12  

∴ Hcf:L − 1I 2+�4+uD 3D = (+�-+u)L
,D  

∴ Hcf:L − 1I = ,� (+�-+u)L(+�4+u)L 
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∴	a+D = )* 21 + ,� (+�-+u)L(+�4+u)L3 

De forma que µ pode ser obtido a partir de: 

{+ + a+D2 = )* Q#` + #(2 R 

∴{+ = )* 2+�4+uD 3 − f:LD  

∴{+ = )* 2+�4+uD 3 − ,D )* 21 + ,� (+�-+u)L(+�4+u)L3 

Para wh=90.000 e wl=0: 

a+D = )* Q1 + 13R = ln Q43R ≅ 0,2877	 

{+ = )*(45.000) − ln 24332 ≅ 10,5706 

 

Resultados 

Como é possível verificar pela tabela B4.1, o desempenho do teste foi inferior considerando-

se a distribuição log-normal para a renda com os parâmetros que empregamos aqui.  



137 

 

 
Gráfico 22 – Média simulada de ��(��) 
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Gráfico 23 – Variância simulada de ��(��) 

 

Os valores de esperança obtidos incluindo os 5 × 10� indivíduos foram:-4,599058; 

 -4,604500; -4,604259; -4,600514 e -4,594811. Algebricamente obtivemos -4,608873. Já os 

de variância foram: 34,56231; 34,584243; 34,574991; 34,560997 e 34,547123. O valor obtido 

algebricamente foi de 34,568114.  

Ao comparar as distribuições obtidas para # e �+, representadas nos Gráficos 24 e 25, 

notamos que a segunda é um pouco mais concentrada no zero, o que decorre dos indivíduos 

que não são escolhidos para receberem uma tarifa indevida. 
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Gráfico 24 – Distribuição dos valores simulados para w 

 

 

 

 
Gráfico 25 – Distribuição dos valores simulados para [\ 
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Gráfico 26 – Distribuição dos valores simulados para 
����  sob �� e �� 

 

À semelhança do caso estudado no corpo do texto, os valores críticos simulados parecem 

próximos aos indicados pelo TLC e o poder do teste parece satisfatório, embora estas 

considerações sejam subjetivas. 
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valores simulados para a estatística de teste valores simulados para cálculo do poder do teste

Tabela B4.1 – Estatísticas de teste 

αααα 
Valor crítico obtido 

pela simulação 
Valor crítico 

apontado pelo TLC 1-ββββ 

0,10 7,5648 7,5348 0,8911 

0,05 9,6167 9,6709 0,8087 

0,01 13,6913 13,6777 0,5541 
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Apêndice C – Demonstrações referentes ao capítulo 4 

Apêndice C.1 – First Best  

 

Neste apêndice fazemos uma análise mais detalhada do First Best, sem a hipótese de 

participação total, utilizada para facilitar a exposição no texto principal. A abordagem é 

examinar as restrições de compatibilidade de incentivos dos compradores em conjunto com as 

de participação dos dois lados, para separar os possíveis casos para os valores de � e �. 

Conforme argumentamos, FB1 implica um �(�) crescente e as restrições de compatibilidade 

de incentivos dos compradores, dada participação de certo comprador, garantem a 

participação de todos os que tiverem � superior ao dele. Em particular, está garantida a de � = 1 se houver transações. Isso porque se houver algum comprador participante 

transacionando com algum � > 0, sempre � = 1 terá utilidade maior que ele de transacionar 

com seu parceiro, por um preço infinitezimalmente maior. 

Denominaremos �� o comprador participante de menor qualidade. É útil notar que se �� > 0, 

seu payoff deverá ser nulo. Com payoff estritamente positivo, �� > 0 implica a existência de 

um comprador ��, não participante, arbitrariamente perto de ��, com payoff nulo, que estaria 

disposto a pagar infinitezimalmente mais que �� para transacionar com seu parceiro, ��, o que 

faz com que a situação sob análise não possa ser um equilíbrio. Assim, o lado comprador 

participante será o contínuo entre �� e 182. 

Disto vem que, dentro de qualquer conjunto contínuo de vendedores participantes, será 

condição de equilíbrio que haja a mesma massa de participantes entre dois pares de parceiros: �(�) − �(��) = � − ��, o que implica que, dentro de cada um desses conjuntos, �(�) é 

afim, com coeficiente unitário. Com isto, a participação � = 1 implica �(�)≥�, portanto: 

  �(�) = � + �, onde �≥0            (C1.1) 

                                                 
82 Suponha algum �� > �� participante e um �� > �� não participante. Essa situação não pode ser de equilíbrio, já 
que �̂, tal que �(�̂) = ��, é maior que zero, e �� estaria disposto a pagar infinitezimalmente mais que �� para ter �̂ 
como parceiro. 
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Retomando IC1, podemos tomar o limite, dentro de um contínuo de vendedores participantes, 

de �� → �, conforme feito no texto principal, obtendo: � = 	2�(�)�’(�). Ou seja, dentro de 

cada um desses subconjuntos vale �(�)� 	= 	 ��/2	 + �� − 	�. Caso o conjunto de vendedores 

participantes não forme um único subconjunto contínuo de [0,1] cada subconjunto contínuo 

de participantes terá um valor diferente para �, tanto maior quanto mais à esquerda em [0,1] 
estiver esse subconjunto.   

Demonstraremos que o conjunto de vendedores participantes será um único subconjunto 

contínuo de [0,1]. Suponha dois subconjuntos de [0,1], [��� , ���] e [�� , ��], constituídos de 

vendedores participantes, tais que ��� < ��� < �� < ��. Suponha ainda que não haja 

nenhuma massa de vendedores participantes com � tal que ��� < � < ��. No subconjunto de 

qualidade inferior vigorará �(�)� 	= 	 ��/2	 + ��� −	��, enquanto que no de qualidade 

superior �(�)� = ��/2	 + ��� −	��, com �� < ��. 
Suponha �� ∈ [�� , 1], definido de forma que !"#$→$%&' �(�) = ��. Devido à continuidade do 

conjunto de compradores participantes, temos que, também ocorre que, !"#$→$()* �(�) = ��. 
Da mesma forma, deve ocorrer que o payoff dos compradores participantes seja contínuo, já 

que uma descontinuidade em certo �, permitiria que algum comprador arbitrariamente 

próximo desse � aumentasse sua utilidade. Com isso, obtemos que: 

����� − �(���)� = ���� − �(��)� 
Por outro lado, consideremos os payoffs de ��� e ��. Se, conforme nossa hipótese, ��� < ��, 
há vendedores com payoff zero entre eles. Como há não participantes arbitrariamente perto de 

cada um deles, temos que ambos devem ter payoff nulo: 

�(���) − ���� = �(��) − ��� = 0	
De forma que �(���) = ���� e �(��) = ���. Os vendedores não participantes com � ∈]���, ��[, também têm payoff nulo. Porém, eles estariam dispostos a participar por 

qualquer preço superior a ��. Desta forma, o fato da função ��� − ���� ser estritamente 

côncava, faz com que a situação descrita não comporte um equilíbrio, já que �� preferiria 
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pagar mais que �� para realizar trocas com qualquer um desses vendedores não participantes 

a transacionar com ��� ou ��83. 

Como consequência, �(�) é uma função afim com coeficiente unitário sobre o conjunto de 

vendedores participantes. Considerando-se a possibilidade de � > 0, as restrições de 

compatibilidade de incentivo dos compradores participantes implicam: 

  �(�)� = ��/2	 + �� − 	� (C1.2) 

Para os não participantes, a restrição de compatibilidade de incentivo será que o payoff nulo 

seja maior que o que poderiam obter pagando o preço necessário para fazer com que algum 

vendedor realizasse a troca com eles, o que pode representar o custo de oportunidade de 

participar ou de abandonar outro par, conforme a situação.  

A restrição de participação dos compradores pode ser escrita como �(�)� − �(�)� ≥ 0. 

Combinando-a com (C1.2) e substituindo (C1.1), temos: 

 (� + �)� − ,$-� + �� − �.≥0  

∴ 
$-� + � ≥ 0 

Para a análise desta expressão, convém separar três casos: 

Caso I – � > 0: A restrição de participação estará garantida com valor estritamente positivo 

para todo comprador, qualquer que seja seu parceiro. Isto implica participação total do lado 

comprador (�� = 0) o que, em equilíbrio, só pode se dar com participação total do lado 

vendedor, o que implica � = 084. 

Caso II – � = 0: �� ≥ 0, e seu payoff será nulo. Isto implica que �� = 0, já que, se houver 

participação total �� = �� = 0 e, se não houver esse seria o único � que geraria payoff nulo 

em �� > 0.  

                                                 
83 Denominemos s� um desses vendedores. �̃ = 1��� + (1 − 	1)��, com 1 ∈]0,1[. Então: 
 ���̃ − ���̃�>	1(����� − ������ ) + (1 − 1)(���� − ����� ) = ����� − ������ = ���� − ����� . ���̃ − ���̃� = ��[1��� + (1 − 1)��] − ��[1��� + (1 − 1)��]�=	1(����� − ������ ) + (1 − 1)(���� − ����� ) +��1(1 − 1)(��� − ��)�. 
84 Por contradição, suponhamos � > 0, denominemos �� o parceiro de �� em um candidato a equilíbrio.  �� = �� + � > 0. O payoff de �� seria 

$)-� + ��� + � > 0.  
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Caso III – � < 0: �� > 0, já que o payoff de � = 0 seria obrigatoriamente negativo se 

participasse. Como o payoff de �� é nulo, podemos encontrar �� fazendo: 

  �222 +� = 0 

∴ �2 = √−2� 

 e �2 = � + √−2� > 0 

Por outro lado a restrição de participação dos vendedores pode ser escrita como �(�) ≥ ��, 
ou �(�)� ≥	����. Usando (C1.2): 

  
$-� + �� − � ≥ ���� 

∴ �� 4�− ��5 + �� − � ≥ 0 (C1.3) 

Sabemos que a participação dos vendedores será um contínuo entre �� e ��. Temos que �� > 0 ou �� < 1 implicam que os payoffs desses vendedores limite sejam nulos, pois, caso 

fossem estritamente maiores que zero, haveria vendedores não participantes arbitrariamente 

próximos deles que poderiam tomar seus parceiros mediante a cobrança de um preço inferior. 

Será útil definirmos as raízes de �� 4�− ��5 + �� − � = 0, assim: 

6 = −� + 7�� + 4 412 − ��5 �
2 412 − ��5  

6� = −� − 7�� + 4 412 − ��5 �
2 412 − ��5 	

Caso A - 4�− ��5 < 0 (ou � > √�): A expressão �� 4�− ��5 + �� − � descreve uma 

parábola côncava. Analisar os casos em que há participação de vendedores implica que ela 

assuma valores não negativos, o que garante que as raízes estejam definidas, embora não 

necessariamente pertençam a [0,1]. Além disso, sabemos que 6� > 6.  
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6 pode ser reescrito como: 

  
6 = � − 7�� − 4 4�� − 125 �

2 4�� − 125  

Assim, � > 0, implicaria 7�� − 4 4�� − �5 � < �, e portanto �� = 6 > 0. Entretanto isso 

não é compatível com o Caso I, que implica �� = 0.  

Por sua vez, � = 0 implica �� = 6 = 0 e 6� = � 4�� − �59 , ou seja, 

 �� =  :"; <� 4�� − �59 ; 1>.  

Esta situação é compatível com o que foi encontrado para o Caso II. Precisamos resolver � 

que acomoda equilíbrio. Suponha � tal que � 4�� − �59 ≤1. Então como condições de 

equilíbrio teríamos �� = ��0� = � e ����� = �� + � = 1. Portanto: 

� ?�� − 12@9 + � = 1 
∴ 

� ?1 + �� − 12@ = ?�� − 12@ 
∴ 

� = 4�� − 1254�� + 125 < 1 
Dada a hipótese do Caso A, também sabemos que � > 0. Assim encontramos um equilíbrio 

em que os vendedores de maior qualidade e os compradores de menor qualidade são 

excluídos. 
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Por outro lado, � 4�� − �59 > 1 não comporta equilíbrio, já que implica � > 4�� − �5 > 0 o 

que não pode ocorrer simultaneamente a � = 0, que resulta de �(��) = �(1) = 1 + � = 1. 

Finalmente, com � < 0, temos 6 < 6� e 6 < 0, o que implica �� = 0, que é incompatível 

com o Caso III, no qual temos �� > 0. 

Caso B - 4�− ��5 = 0 (ou � = √�): Aqui, (C1.3) se reduz a ��≥�. Dessa forma, � > 0 

implica a não participação dos vendedores com menor qualidade, o que não é compatível com 

o Caso I. Por outro lado, se �≤0 a restrição de participação estará atendida para todos os 

vendedores. Assim, para um equilíbrio deveremos ter � = 0, porque � > 0 implicaria payoff 

estritamente positivo para ��. No caso de igualdade, há compatibilidade com o Caso II, com 

participação total. Finalmente, com � < 0, o payoff é estritamente positivo para todos os 

vendedores, o que não é compatível com a exigência de �� > 0 do Caso III. 

Caso C - 4�− ��5 > 0 (ou � < √�): (C1.3) assume a forma de uma parábola convexa, e 

sempre crescente para � > 0. Assim, se há participação de vendedores, há participação de �� = 1. Caso haja algum vendedor para o qual (C1.3) não é atendida, valem as raízes 

definidas anteriormente, porém, em contraposição ao Caso A, aqui 6� < 6.  
Com � > 0, o payoff de � = 0 é estritamente negativo, de forma que �� = 6 > 0. Porém, isso 

não é compatível com a participação total implicada pelo Caso I. Já com � = 0, 6 = 0, de 

forma que (C1.3) está atendida para todos os vendedores. Isto é compatível com o Caso II, 

com participação total. Por sua vez, com � < 0, o payoff é estritamente positivo para todos os 

vendedores, o que não é compatível com o Caso III. 

Assim, concluímos que as únicas possibilidades de equilíbrio são com � = 0. Além disso, 

caso �≤ √�, haverá participação total e, caso � > √�, os vendedores de maior qualidade e os 

compradores de menor qualidade serão excluídos. Ou seja, quando o custo de oportunidade 

dos vendedores é relativamente baixo, é possível que todos participem, em contraposição ao 

caso em que esse custo é alto. 

Finalmente, para comprovar a estabilidade desses equilíbrios, podemos supor um vendedor 

qualquer, �̂, em um dos equilíbrios propostos, cogitando fazer uma proposta a um comprador 

qualquer e analisar se algum benefício pode ser obtido em relação à situação inicial. 
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Imaginemos a condição �≤ √�. Então temos que �� = �(�̂) = �̂ e que �(�)� = ��/2. Assim, a 

utilidade de um comprador nesse proposto equilíbrio é de ��/2. O preço �A que �̂ poderia 

requerer de � seria, no limite, o que o deixasse indiferente. Assim, ��̂ − �A� = ��/2. Dado 

que ��̂ é constante no payoff de �̂ desde que ele participe, o melhor parceiro para �̂ partindo 

dessa situação é o que maximiza �A, ou da mesma forma �A�, que seria o comprador tal que � = �̂, validando o equilíbrio proposto. Por outro lado, um comprador �� que cogitasse mudar 

de vendedor precisaria pagar ao novo parceiro ao menos o mesmo preço, e a mudança de 

parceiro seria desinteressante, o que é garantido pela restrição de compatibilidade de 

incentivos dos compradores. 

Já na condição � > √� , participam os compradores com � ≥ � = 4B-'(-54B-*(-5 e os vendedores com  

� ≤ 1 − 4B-'(-54B-*(-5. O preço atende	�(�)� = $-� + 4B-'(-54B-*(-5 �. Temos que �� = �(�̂) = �̂ + 4B-'(-54B-*(-5 
Assim, a utilidade de um comprador participante nesse proposto equilíbrio é de: 

�� − �(�)� = �D� − 4�� − 1254�� + 125E −
D� − 4�� − 1254�� + 125E

�

2 − 4�� − 1254�� + 125D� −
4�� − 1254�� + 125E

= D� − 4�� − 1254�� + 125E
� − D� − 4�� − 1254�� + 125E

�

2 = 12D� − 4�� − 1254�� + 125E
�
 

Assim, o valor máximo que um vendedor s� poderia requerer de �≥� deveria satisfazer 

��̂ − �A� = �F� − 4B-'(-54B-*(-5G
�
. Supondo um �̂ participante, ��̂ é constante no payoff de �̂. Assim, 

o melhor parceiro para �̂ partindo dessa situação é o que maximiza �A, ou da mesma forma �A�, 

atendendo: 

�̂ − D� − 4�� − 1254�� + 125E = 0	
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ou  
� = �̂ + 4�� − 1254�� + 125 

Ou seja, o equilíbrio proposto é validado. Alternativamente, se �̂ for não participante, essa 

condição não poderá ser atendida, porque implica � > 1. Considerando � = 1, temos 

�̂ − �A� = � F1 − 4B-'(-54B-*(-5G�
ou �A� = �̂ − � F1 − 4B-'(-54B-*(-5G�

. O payoff que �̂ obteria fazendo uma 

oferta para � = 1 seria dado por:I�̂ − � F1 − 4B-'(-54B-*(-5G� − ��̂. 

Esse payoff só será positivo se e somente se: 

 �̂ − � F1 − 4B-'(-54B-*(-5G� >  ���̂� 

Ou �̂ − � F1 − 4B-'(-54B-*(-5G� −  ���̂� > 0 (C1.4) 

Entretanto, o valor da expressão do lado esquerdo de (C1.4) é zero para �̂ = 1 − 4B-'(-54B-*(-5 e sua 

derivada, 1 − 2���̂ é negativa para �̂ ≥ 1 − 4B-'(-54B-*(-5. 

Para �̂ = 1 − 4B-'(-54B-*(-5: 
 �̂ − 12 D1 − 4�� − 1254�� + 125E� − ���̂� = 1 − 4�� − 1254�� + 125 − �� D1 − 4�� − 1254�� + 125E� − 12 D1 − 4�� − 1254�� + 125E� = 

1 − 4�� − 1254�� + 125 −  K�� + 12L D4�� + 125 − 4�� − 1254�� + 125 E� = 1 − 4�� − 1254�� + 125 −  14�� + 125 = 
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	4�� + 125 − 4�� − 125 − 14�� + 125 = 12 + 12 − 14�� + 125 = 0 

Já a derivada do lado esquerdo de (C1.4), para �̂ ≥ 1 − 4B-'(-54B-*(-5 é : 

1 − 2���̂ ≤ 1 − 2�� M1 − 4B-'(-54B-*(-5N = 1 − 2�� M 4B-*(-5N = B-*(-'�B-4B-*(-5 = (-'B-4B-*(-5 < 0  

Assim, para todo �̂ > 1 − 4B-'(-54B-*(-5 é mais conveniente não participar. 

Do lado dos compradores, a restrição de compatibilidade de incentivos é imposta diretamente 

sobre os participantes. O payoff máximo que poderia ser obtido pelo comprador ��, fazendo 

uma oferta ao vendedor � participante seria: ��� − $-� − 4B-'(-54B-*(-5 �, que é maximizado com 

� = �� − 4B-'(-54B-*(-5. Para os não participantes, ou seja, aqueles para os quais � < 4B-'(-54B-*(-5, a condição 

implicaria � < 0. Considerando a possibilidade de fazer uma oferta ao � = 0, o payoff desses 

compradores continuaria nulo, não gerando incentivos para a mudança de parceiros. 
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Apêndice C.2 – First Best com formulação alternativa do payoff dos 

compradores 

 

Neste apêndice consideramos o caso em que a desutilidade marginal associada ao pagamento 

pela compra é constante. O payoff dos compradores será dado por: 

 

OP = Q�� − �$,		se	o	bem	�	for	consumido
0,	caso	contrário

` 

 

Vale, conforme argumentado no Apêndice C.1, que �(�) é crescente e que as restrições de 

compatibilidade de incentivos dos compradores, dada participação de certo comprador, 

garantem a participação de todos os que tiverem � superior ao dele, em particular, a de � = 1. 

Também vale que o payoff de �� tem que ser nulo, sempre que �� > 0 e que, dentro de 

qualquer subconjunto contínuo de vendedores teremos �(�) = � + �, para algum � ≥ 0. 

Igualmente que o caso do texto principal, a comparação de duas restrições de compatibilidade 

de incentivos, tomando-se o limite quando a diferença das qualidades dos vendedores tende a 

zero produz: 

 

� = !"#
$%→$(

�(�) − �(��)

� − ��
 

∴ 

� = �a(�) 
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Com isso, usando � = � + � temos que, �(�) = $-� + �� − �. Valerão as considerações feitas 

no Apêndice C.1 sobre continuidade do conjunto de vendedores participantes, embora aqui a 

argumentação seja um pouco diferente. 

Suponha dois subconjuntos de [0,1], [��� , ���] e [�� , ��], constituídos de vendedores 

participantes, tais que ��� < ��� < �� < ��. Suponha ainda que não haja nenhuma massa 

de vendedores participantes com � tal que ��� < � < ��. No subconjunto de qualidade 

inferior vigorará �(�) 	= 	 ��/2	 + ��� −	��, enquanto que no de qualidade superior  �(�) = ��/2	 + ��� −	��, com �� < ��. 
Suponha �� ∈ [�� , 1], definido de forma que !"#$→$%&' �(�) = ��. Devido à continuidade do 

conjunto de compradores participantes, temos que, também ocorre que, !"#$→$()* �(�) = ��. 
Da mesma forma, deve ocorrer que o payoff dos compradores participantes seja contínuo, já 

que uma descontinuidade em certo �, permitiria que algum comprador arbitrariamente 

próximo desse � aumentasse sua utilidade. Com isso, obtemos que: 

����� − �(���) = ���� − �(��) 
 
Por outro lado, consideremos os payoffs de ��� e ��. Se, conforme nossa hipótese, ��� < ��, 
há vendedores com payoff zero entre eles. Como há não participantes arbitrariamente perto de 

cada um deles, temos que ambos devem ter payoff nulo: 

�(���) − ���� = �(��) − ��� = 0	
De forma que �(���) = ���� e �(��) = ���. Os vendedores não participantes com � ∈]���, ��[, também têm payoff nulo. Substituindo isso na indiferença de ��, obtemos: 

����� − ���� = ���� − ��� 
∴ 

(�� − �)��� = (�� − �)�� 
Com isso, ou �� = � ou ��� = ��. No segundo caso, não há descontinuidade. No primeiro, 

temos que o payoff de �� seria nulo, o que implicaria a não participação de qualquer vendedor 
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com � < ��, já que se um vendedor assim tivesse sua restrição de racionalidade individual 

atendida, �� poderia obter um payoff estritamente positivo tomando seu parceiro.  

Substituindo �(�) no payoff dos compradores, obtemos, como anteriormente, que ele será de $-� + � para os que transacionarem. Isso faz com que valham os três casos delineados no 

Apêndice C.1 para os possíveis valores de �. 

No que diz respeito aos vendedores, a restrição de racionalidade individual exige que �(�) − �� ≥ 0, ou seja, que 
$-� + (� − �)� − � ≥ 0. Fazendo valer a igualdade encontramos 

as raízes: 

6 = −(� − �) + b(� − �)� + 	2� 

e 	 6� = −(� − �) − b(� − �)� + 	2� 

Sabemos que 6� ≤ 6. Para que as raízes estejam definidas, o que equivale a que a expressão 

que 
$-� + (� − �)� − � assuma algum valor não positivo em R, precisamos que  (� − �)� + 	2� ≥ 0. Caso (� − �)� + 	2� < 0, não haverá raízes reais, o que implicaria a 

participação de todos os vendedores. Entretanto, nessa situação teríamos  2� < −(� − �)� ≤ 0, ou seja, � < 0, o que implicaria que estaríamos no Caso III, que não é 

compatível com participação total dos vendedores. 

Assim, em um potencial equilíbrio, deve ser verdade que 6 e 6� estejam definidas. Os 

vendedores com payoff positivo seriam aqueles para os quais � < 6� ou � > 6. Entretanto, 

não pode ser que haja simultaneamente vendedores que atendam a uma e outra dessas 

desigualdades, já que implicaria participação descontínua dos vendedores, o que não pode 

ocorrer. 

Para restringir as situações que deverão ser submetidas a análise, suponha que 6� > 0, com 

participação dos vendedores em [0, 6�].  Então devemos ter que 6 > 1. Imaginaremos que 

esse seja o caso. Temos que: 

6� = −(� − �) − b(� − �)� + 2� > 0 



153 
 

 
 

∴ 

b(� − �)� + 2� < −(� − �) 
Essa desigualdade não poderá ser observada se � ≥ �. Se � < �, ambos os lados são 

positivos e podemos analisar a expressão: 

(� − �)� + 2� < (� − �)� 
O que implica � < 0. Isso seria compatível com o Caso III, o que leva a uma contradição, 

dado que lá �� > 0. Então supomos 6� ≤ 0. Com isto, a participação de vendedores no 

equilíbrio deve ser [6, 1]. 
Também não seria possível que 6 ≤ 0, que requer participação total dos vendedores, portanto � = 0, já que isso implicaria 6 = � + √�� + 	2� ≤ 0.  

Finalmente, supondo 0 < 6 ≤ 1, teríamos a participação de � = 1, o que implica também 

que � = 0. A condição de equilíbrio seria �� = 6 > 0 o que nos coloca no Caso III: 

√−2� = � + b�� + 	2� 

∴ 

� = √−2� − b�� + 	2� 

∴ 

�� = −2� − 2√−2�b�� + 	2� + �� + 	2� 

∴ 

−2√−2�b�� + 	2� = 0 

Como o Caso III é definido com � < 0, temos que �� + 	2� = 0, portanto � = − B-� . De 

forma que o equilíbrio descrito por: 
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�� = �� = � 

�� = �� = 1 

�(�) = �� + ��2  

A utilidade dos compradores participantes será dada por 
P-'B-�  e a dos vendedores 

participantes por 
$-*B-� − �� = ($'B)-� . 

Para conferir o equilíbrio encontrado, suponha um comprador �� ≥ �. Dada a curva de preços 

de equilíbrio, ele maximizaria ��� − $-*B-� , o que dá como solução ótima � = ��, gerando a 

utilidade 
P�-'B-� . �� também não teria interesse de fazer uma proposta a um dos vendedores não 

participantes, pois sua utilidade estaria limitada a ��� − �� = (�� − �)� < (�� − �)�. Fazendo 

a diferença entre o limite superior do payoff alternativo e o obtido no equilíbrio proposto, 

vemos que é negativa: 

(�� − �)� − ��� − ��2 = 12 (2��� − 2�� − ��� + ��) = −12 (��� − 2��� + ��) = − (�� − �)�2  

Por outro lado, tomando um comprador �� < � (não participante), fazendo uma oferta a um 

vendedor participante teria que payoff de ��� − $-*B-� , que, nesse caso, seria maximizado com 

� = �, gerando um resultado negativo: ��� − B-*B-� = �(�� − �). Ao cogitar um vendedor não 

participante, seu potencial payoff estaria limitado a ��� − �� = (�� − �)� < 0. 

Como podemos notar, nesta formulação não haverá transações no First Best se � > 1. 
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Apêndice C.3 – Equilíbrio de Monopólio 

 

Neste apêndice, estudamos os possíveis casos de equilíbrio no monopólio. Iniciamos a análise 

pelo subcaso ii-a sem impor algumas restrições que implicam que o resultado estaria dentro 

dele. Em seguida, avaliamos quando seriam violadas, implicando que o equilíbrio deve ser 

procurado nos outros subcasos. Prosseguimos com a análise do caso ii-b. Ao final, mostramos 

as áreas ocupadas por cada estratégia, que combinadas levam à construção do Gráfico 16. 

 

Apêndice C.3.1 – Subcaso ii-a – análise irrestrita 

Nesta seção consideramos que �� ≤ 1 e �� ≥ �'c. Ao final analisamos as combinações de 

parâmetros que fariam essas condições falharem. Partimos da indiferença de  �� (�c − dc − ��� = 0): 

 

 �� = ef'gfB  (C3.1) 

 

Note que se (C3.1) implicar �� > 1, também implicará que � = 1 prefere estritamente a 

participação na plataforma, de maneira que não estaríamos no Caso ii. Retomamos a situação 

em que �� = 1 na próxima seção. A equação (C3.1) será utilizada para fazer a troca da 

variável de escolha do monopolista, simplificando os cálculos necessários. 

Substituindo (C3.1) no equilíbrio da plataforma, representado por (M1) obtemos: 

�c − dc� − �� = 1 − �c 

∴ dc = ��c − � − ��� + �c (C3.2) 
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Por outro lado, temos a indiferença de �c entre a plataforma e o pooling externo, expressa 

por (M4). Substituindo (M6a): 

�c#c − �c� = �c#'c − K ��c(1 + 2��)L� 

Usando que #'c = $hf� = Pf�(*�B-) e #c = $)*$&�   temos: 

�c K�� + ��2 L − �c� = �c �c2(1 + 2��) − K ��c(1 + 2��)L� 

∴ �c� = �c ,$)*$&� . − �c Pf�(*�B-)+ , BPf(*�B-).� 
 

Substituindo ��com (M1): 

�c� = �c K�� + 1 − �c + ��2 L − �c �c2(1 + 2��) + K ��c(1 + 2��)L� 

∴ �c� = ,� + ��. �c − *i*�B-j-�(*�B-)- �c�  

Dado que �c ≥ 0, para cada valor de �c, há apenas um possível de �c dado ��85, expresso 

por: 

 �c(�c, ��) = 7�c ,� + ��. − *(*�B-)-�(*�B-)- �c�  (C3.3) 

 

Note que, por (C3.2), (C3.3) implica que dc também pode ser escrito em função de �c e ��. 
 

 

                                                 
85 Para �'c > 0, o que é necessário para que algum vendedor com � > 0 participe da plataforma, teremos �c > 0 e devemos verificar que ,�+ ��. − *i*�B-j-�(*�B-)- �c > 0. 
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A plataforma monopolista maximiza o lucro: 

 

kc = (1 − �c)(dc − l) 
 

Substituindo dc com (C3.2): 

 

kc = (1 − �c)(��c − � − ��� + �c(�c, ��) − l) 
 

Como forma de simplificar os cálculos, usamos (�c, ��) como variáveis de escolha do 

monopolista, no lugar de (dc, ��). A correspondência entre �c e dc, dado �� decorre das 

equações (C3.2) e (C3.3). 

Condição de primeira ordem de sL: 

mkcm�� = (1 − �c) F−� + m�c(�c, ��)m�� G = 0 

Considerando que a plataforma opera, teremos �c < 1, de forma que 
nop(qp,rs)nrs = α. Usando 

(C3.3): 

m�c(�c, ��)m�� = 12�c'�c = � 

∴  �c = Pf�B  (FOCsL) 

Esta expressão pode ser convenientemente utilizada para simplificar (C3.3): 

�c� = �c K12 + ��L − 1 + (1 + 2��)�2(1 + 2��)� �c�  
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∴ ,Pf�B.� = �c ,�+ ��. − *i*�B-j-�(*�B-)- �c�  

 

Considerando �c > 0, que é condição necessária para �c > 0 e, portanto, para partcipação 

do lado vendedor, temos: 

�c4�� = K12 + ��L − 1 + (1 + 2��)�2(1 + 2��)� �c 

∴ �� = � ?Ki*�B-ju*�B-�B-(*�B-)- L�c − 1@ (C3.4) 

Condição de primeira ordem de �c: 

mkcm�c = −(��c − � − ��� + �c(�c, ��) − l) + (1 − �c) F� + m�c(�c, ��)m�c G = 0 
∴ 

nvfnPf = −���c − � − ��� + �c��c, ��� − l� + 

  �1 − �c� K� + � �c' ?,� + ��. − *i*�B-j-
�*�B-�- �c@L = 0 (FOCam) 

Substituindo FOCsL em FOCam: 

− ,��c − � − ��� + �c2� − l. + �1 − �c� F� + ��c MK12 + ��L − 1 + �1 + 2�����1 + 2���� �cNG = 0 

∴ − ,i*�B-j�B �c − � − ��� − l. + �1 − �c�� w1 + ,(-*$).'(xi(x-y-j-
i(x-y-j- Pf
Pf z = 0 
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Finalmente, substituindo �� com (C3.4): 

−F(1 + 2��)2� �c − � − � 12 MF(1 + 2��){ + 2��2��(1 + 2��)� G�c − 1N − lG + 

(1 − �c)� w1 + K12 + 12 ?K(1 + 2��){ + 2��2��(1 + 2��)� L �c − 1@L − 1 + (1 + 2��)�(1 + 2��)� �c�c z = 0 

  �c(l) = ?�+ B-i*�B-j-(*�B-)u'�B-@ + �Bi*�B-j-(*�B-)u'�B- l    (C3.5) 

Assim, encontramos o �c associado à escolha ótima do monopolista. Vemos que é uma 

função afim do custo de certificação l e que tanto o intercepto quanto o coeficiente de l são 

positivos.  

Substituindo (C3.5) respectivamente em (C3.4) e (FOCsL): 

 ��(l) = 4 |(*�B-)+ }B- + B-(*�B-)u'�B-5 + � i*�B-ju*�B-B((*�B-)u'�B-)l (C3.6) 

 �c(l) = ? |B + Bi*�B-j-�((*�B-)u'�B-)@ + i*�B-j-(*�B-)u'�B- l (C3.7) 

 

Para 0 < �c < 1 e �c > 0 as condições de segunda ordem para máximo são observadas.86 

Para obter as variáveis referentes ao pooling externo, substituímos (C3.5) respectivamente em 

(M6a), (M7a) e (M8a): 

                                                 
86 Após substituições e simplificações temos: m�kcm��� = −�� (1 − �c)�c < 0 

  
n-vfnPf- = − ('Pf)ef i}B-*�B~*}B�*j-�B-(*�B-)~ − |B-*�B~*}B�*�B(*�B-)- < 0 

  
n-vfn$)nPf = i*�B-j-*�B-,i*�B-j-*.|(*�B-)- ('Pf)ef  

  
n-vfn$)- n-vfnPf- − , n-vfn$)nPf.� = �� ,|B-*�B~*}B�*�B(*�B-)- . ('Pf)ef > 0 
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 �'c(l) = 4 B�(*�B-)+ Bui*�B-j(*�B-)u'�B-5 + �B-i*�B-j(*�B-)u'�B- l    (C3.8) 

 �'c(l) = 4 �(*�B-)+ B-i*�B-j(*�B-)u'�B-5 + �Bi*�B-j(*�B-)u'�B- l    (C3.9) 

  �'c(l) = 4 B-(*�B-)+ �B~i*�B-j(*�B-)u'�B-5 + |Bui*�B-j(*�B-)u'�B- l    (C3.10) 

 

Assim, novamente (C3.6) a (C3.10) são funções afins de l com interceptos e coeficientes 

positivos. A otimização irrestrita não produzirá resultados negativos para nenhuma destas 

variáveis. 

A expressão final para o preço de participação na plataforma é obtida substituindo (C3.5), 

(C3.6) e (C3.8) em (C3.2): 

De (M1), temos que �� = 1 − �c + ��. Substituindo (C3.4): 

 �� = �+ , |B- + �(*�B-)- −	�. �c (C3.11) 

�� > 0 está garantido, já que �c ≤ 1. Substituindo (C3.5): 

 �� = K }B- + |(*�B-)- + � i*�B-j-(*�B-)u'�B-L + , �B- + (*�B-)- − 1. K Bi*�B-j-(*�B-)u'�B-L l (C3.12)87 

Substituindo FOCsL e (C3.4) em (C3.2) o preço de participação na plataforma será dado por: 

 dc = i*�B-ju'�B-|B(*�B-)- �c − B� (C3.13) 

Substituindo (C3.5): 

 dc = i*�B-*|B~j}B(*�B-)- + �l (C3.14) 

 

                                                 
87 �� = K }B- + |(*�B-)- + � i*�B-j-(*�B-)u'�B-L + ,|B-'|B~'}B�*�B-(*�B-)- . K Bi*�B-j-(*�B-)u'�B-L l 

Assim, �� será uma função crescente de l para α > 0,789614. 



161 
 

 
 

Apêndice C.3.2 – Subcaso ii-a – limites 

 

Dada solução encontrada na seção C3.1 devemos conferir para quais valores dos parâmetros 

estamos de fato no subcaso ii-a. Em particular devemos checar �� ≤ 1  e �� ≥ �'c. 

Usando (M3) e (C3.4), temos que: 

�� − �'c = (1 + 2��)� + 8��4��(1 + 2��)� �c − 12 
Assim: 

�� − �'c ≥ 0 ↔ �1 + 2���� + 8��2���1 + 2���� �c ≥ 1 

Esta condição também garante dc > 088. Isolando �c: 

  �� − �'c ≥ 0 ↔ �c ≥ �B-i*�B-j-
�*�B-�-*}B� (C3.15) 

Usando (C3.5) para expressar a condição em termos de l: 

 �� − �'c ≥ 0 ↔ l ≥ ��B�'�B~'�B-*��B(%'|B�*�B-�-��*�B-�-*}B�� (C3.16) 

O numerador do lado direito pode assumir valores positivos ou negativos. Em R+, ele será 

negativo somente para α < 0,693194, fazendo com que a condição esteja sempre satisfeita. 

Por outro lado, usando (C3.11): 

  ��≤1 ↔ , |B- + ��*�B-�- −  �. �c ≤ � 

∴ ��≤1 ↔ |B-'|B~'}B�*�B-�*�B-�- �c ≤ 1 (C3.17) 

                                                 
88 De (C3.13), sabemos que dc > 0 ↔ i*�B-ju'�B-|B-�*�B-�- �c = 4i*�B-j-*}B�5*}B~

|B-�*�B-�- �c > �. Mas isto estará garantido 

se 
4i*�B-j-*}B�5|B-�*�B-�- �c ≥ �.  
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O numerador do coeficiente de �c não tem um sinal definido. Se ele for negativo ou nulo, a 

condição estará garantida. Isso acontece em R+ para α≥0,789614.  

Para valores de � maiores que esse, caso no qual não precisamos nos preocupar em alterar a 

direção da desigualdade, será útil a expressão em termos de l. Substituindo (C3.5) obtemos: 

 �� ≤ 1 ↔ l ≤ �|B�'}B~'�B-*{��B�*�||B(%*���B(-'|B(*�B-)-(|B-'|B~'}B�*)  (C3.18) 

Em R+ com � <0,789614, o sinal do numerador será positivo para � >0,500859. Portanto, 

entre 0,500859 e 0,789614 a obtenção de �� ≤ 1 na solução irrestrita dependerá de fato da 

magnitude de l. Para � <0,500859, o numerador será negativo (e o denominador positivo), 

fazendo com que (C3.18) esteja sempre violada. 

Figura 3 condensa o que sabemos sobre as soluções do problema irrestrito, quanto à 

possibilidade de violarem alguma das restrições que requeremos que sejam observadas. 

 
Figura 3 

 

Assim, os únicos valores de � que poderiam comportar a violação simultânea das duas 

restrições seriam os que ficam entre 0,693194 e 0,789614. 

Finalmente, é interessante notar que as duas restrições não serão violadas simultaneamente. 

Para verificar isto, em primeiro lugar, note que se 4�� − 4�| − 8�� + 1 ≤ 0, está garantido 

que �� < 1. Caso contrário, a violação de �� ≥ �'c garante que �� < 1, da seguinte forma: 

 

 
 
 
 

 violado sH≤1 garantido sH≤1  
 

         α 
 0 0,5 0,69 0,79 

 
 garantido sL≥s-m 
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 �� − �'c < 0 ↔ �c < �B-i*�B-j-(*�B-)-*}B� (C3.19) 

Mas 
�B-i*�B-j-(*�B-)-*}B� < �B-i*�B-j-|B-'|B~'}B�*, portanto, se �� − �'c < 0, �c < �B-i*�B-j-|B-'|B~'}B�*, o que, 

dado 4�� − 4�| − 8�� + 1 > 0, garante �� < 1 por (C3.17). 

Finalmente, podemos verificar o limite para �c ≤ 1, diretamente a partir de (C3.5): 

 l ≤ *�B-*|B~|B(*�B-)- (C3.20) 

Tomando a diferença dos limites para l expressos em (C3.18) e (C3.20): 

 
�|B�'}B~'�B-*{��B�*�||B(%*���B(-'|B(*�B-)-(|B-'|B~'}B�*) − *�B-*|B~|B(*�B-)- = i*|B-ji�B-*|B~'ji|B-*�B~*}B�*j�B(*�B-)-(|B-'|B~'}B�*)   

A expressão 2�� + 4�| − 1 é crescente em R+ e tem raiz em 0,555893. Além disso, para 

valores de � inferiores a 0,789614, quando a condição em (C3.17) pode ser violada, o 

denominador da expressão também é positivo. Com isto, sabemos que para  

0,555893< � <0,789614 também basta considerar a condição em (C3.20). Já para � <0,555893, basta considerar (C3.17). 

 

Apêndice C.3.3 – Subcaso ii-a com s� = 1 

 

Sabemos que �� está indiferente entre participar da plataforma ou não transacionar. Assim, 

temos: 

 �c − dc − � = 0 

∴ dc = �c − � (C3.21) 
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A equação (M1) implica �c = ��, com isso, a escolha do monopolista se reduz a somente 

uma variável. Usando esta igualdade e substituindo �� = 1, #'c = $hf�  e (M6a) a (M8a) em 

(M4), obtemos: 

 �c(�c) = 7(*�B-)-Pf*|B-(*B-)Pf-�(*�B-)- 				 (C3.22) 

Substituindo (C3.21) e (C3.22) no lucro do monopolista, temos: 

 Πc = (1 − �c)(dc − l) 
 Πc = (1 − �c)(�c(�c) − � − l) (C3.23) 

Calculando a condição de primeira ordem: 

 
∂�fnPf = −(�c(�c) − � − l) + (1 − �c) �e(Pf)�Pf = 0 

e 
nopnPf = ��c' iP*�B-j-*}B-i*B-jPf�(*�B-)- 	 

Desenvolvendo a álgebra e substituindo (C3.22), obtemos: 

i16��(1 + ��)j��c| + 32��(1 + ��)(4�� + 4�| + 3)�c{ + i(9 − 152�| − 384�� − 368�} − 128�� − 8��) − 32��(2l� + l�)(1 + 2��)�(1 + ��)j�c� −(2(4�� + 4�| + 3)(1 + 2��)� + 8(� + l)�(2 + 2��)|)�c + (1 + 2��)| = 0 (FOCam,sH=1) 

 

A equação (FOCam,sH=1) requer uma solução computacional e a elevação ao quadrado no processo de 
manipulação algébrica pode produzir uma raiz real aceitável para as condições gerais do problema, 
mas que precisa ser descartada, conforme passagem anterior a essa operação89. 

 

 

                                                 
89 Por outro lado, a condição de segunda ordem é de mais fácil obtenção e seu sinal é definido: 

n-�nPf- = −�c' �(*��-)- − �c {��c' }�-i*�-j�(*��-)- − (1 − �c) |�c'{ Ki*��-j-*}�-i*�-j-Pf�(*��-)- 	L� < 0  
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Apêndice C.3.4 – Subcaso ii-b – análise irrestrita 

 

Aqui estudamos o caso em que o monopólio escolhe uma posição adjacente ao pooling externo, de 

forma que �� = �'c.  Substituindo (M1) e (M6b) em (M4), obtemos: 

 

 �c = 7Pf'(Pf'$))-� 	 (C3.24) 

 

Substituindo dc com a indiferença de �� e (C3.24) no lucro do monopolista, obtemos sua função 

objetivo: 

Πc = (1 − �c)(dc − l) 
∴ 	Πc = (1 − �c)(�c(�c, ��) − � + ��c − ��� − l) 
Assim, a condição de primeira ordem de �� é dada por: 

 
n�pn$) = (1 − �c) ,nefn$) − �. = 0 

e 
nefn$) = Pf'$)�ef  

 

Como a operação da plataforma implica �c < 1, temos que: 

 �c = Pf'$)�B  (FOCsL,sL=s-m) 

Substituindo (FOCsL,sL=s-m) em (C3.24) obtemos: 

 

 �c = 7 Pf�(*�B-) (C3.25) 
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A de �c é dada por: 

 
n�pnPf = −(�c − � + ��c − ��� − l) + (1 − �c) ,nefnPf + �.=0 

e 
nopnPf = $)'Pf*(-�ef  

 

Portanto: 

 
n�pnPf = −(�c − � + ��c − ��� − l) + (1 − �c) F$)'Pf*(-�ef + �G=0 (FOCam,sL=s-m) 

Substituindo (C3.24) e (C3.25) em (FOCam,sL=s-m)90, chegamos a: 

 

 −6(1 + 2��)�c� + 4(l + �)�c + 1 = 0 

Cuja única raiz não negativa é: 

 �c = �(�*B)*b|(�*B)-*�(*�B-)�(*�B-)  (C3.26) 

Substituindo (C3.26) em (C3.25), obtemos: 

 �c = |(�*B)-*�(�*B)b|(�*B)-*�(*�B-)*{i*�B-j�(*�B-)  (C3.27) 

Usando (C3.26) e (C3.27) em (C3.24), temos que: 

 �� = |(�*B)-'�B(�*B)*(��'B)b|(�*B)-*�(*�B-)*{i*�B-j�(*�B-)  (C3.28) 

                                                 
90 Após substituições, a condição de segunda ordem é dada por (sinais avaliados para para �c > 0 e  �c < 1): m�Πcm��� = −1 + 2��2 (1 − �c)�c' < 0 

  
n-�fnPf- = − ��c' − (1 − �c) ,*�B-� �c' − ���c'� + ��c'{. < 0 

  
n-�fn$)nPf (1 − �c) efh(� K1 + (�c − ��) ,��c' − |�c'�.L > 0		 

  
m2Π#m�22 m2Π#m�#2 − , m2Π#m�2m�#.2 = 14 (1 − �#)�#−2 ,2�2 + 18 �#−2(1 − �#) + 1. > 0 
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Substituindo (C3.27) e (C3.28) em (M1): 

 �� = 1 − � �(�*B)*b|(�*B)-*�(*�B-){(*�B-)  (C3.29) 

Note que está garantido que �� < 1. 

Com a indiferença de ��, (C3.29) e (C3.26) recuperamos dc: 

 dc = �(�'�B)*b|(�*B)-*�(*�B-)�  (C3.30) 

Substituindo (C3.27) respectivamente em (M6b) e (M8b): 

 

�'c = �� K8(l + �){ − 8(2� − l)(l + �)� + 18l(1 + 2��) + b4(l + �)� + 6(1 + 2��)i4(2l − �)(l + �) + 3(1 + 2��)jL54(1 + 2��)�  

  

 (C3.31) 

 

 �'c = � �(�*B)*b|(�*B)-*�(*�B-){(*�B-)  (C3.32) 

 

Dentro deste caso é preciso checar que o resultado apresentado implique 

 �c − dc ≥ �'c e �'c − ��� ≥ 0. Vale notar que caso seja necessário impor �c − dc =�'c, a indiferença de ��, �c − dc − ��� = 0 garante �'c − ��� > 0. Por outro lado, caso 

tenhamos que impor �'c − ��� = 0, a indiferença de �� implica, �c − dc − ��� > 0, e, 

portanto, �c − dc > �'c. Para o exemplo que estudamos será necessário resolver o caso em 

que �c − dc = �'c. 
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Apêndice C.3.5 – Subcaso ii-b com s� = s'� e  P� − p� = P'� 

 

Nesta configuração, continua valendo a equação (C3.24). Partindo da igualdade entre �c − dc e �'c, usamos a indiferença de �� e (M6b): 

 �'c = �c − dc 

∴ 7(Pf'$))$)� = ��� 

Substituindo (M1): 

I(�c − ��)��2 = �(1 − �c + ��) 
Os dois lados devem ser positivos. Elevando-os ao quadrado e reorganizando-os, obtemos: 

��(�c − ��)� − ,2�� + ��2 . (�c − ��) + �� = 0 

De onde vem que: 

 �c = 1 + �� + �)- '7�B-$)*�)-~�B-   (C3.33) 

Essa equação nos mostra que, neste subcaso, a escolha do monopolista se reduz a uma 

variável. 

Substituindo (C3.33) em (C3.24) obtemos: 

 �c(��) = IB-(|B-'{)$)'�)-- *($)*�B-)7�B-$)*�)~~}B~ 	 (C3.34) 
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Substituímos na equação do lucro do monopolista a indiferença de ��, (M1) e (C3.33), 

obtendo: 

 Πc = D7�B-$)*�)~~ '�)-�B- − ��ED�c(��) +	 �)- '7�B-$)*�)-~�B − lE (C3.35) 

A condição de primeira ordem será dada por: 

mΠcm�� =
��
�72���� + ���4 	' ,2�� + ��2 . − 14�� − 1

��
�
���c + ��2 − 72���� + ���42� − l��

+ ��
72���� + ���4 − ��22�� − ������

���c��� +
12 − 1272���� + ���4 	' ,2�� + ��2 .2� ��

�
 

e  
�ef�$) = �c' �B~ ���(4�� − 3) − �� +72���� + $)-| + i$)*�B-j,�B-*�)- .� 72���� + $)-|

	'�		 
 

A condição de primeira ordem precisa ser resolvida numericamente e apresentou mais de um 

ponto crítico para os valores de (�, l) que resolvemos. Assim, ao invés de computar a 

condição de segunda ordem, optamos por plotar (C3.35) para os valores estudados. O 

resultado pode ser verificado no Gráfico 27.  

O valor do �� ótimo foi aproximado a partir do grid usado para construção desse gráfico. De 

posse disto, a condição de primeira ordem foi resolvida numericamente, utilizando-se um 

domínio restrito. 
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Gráfico 27 – Curvas de lucro do monopolista como função da escolha de  ¡ 

 

 

 

Apêndice C.3.6 – Exposição dos resultados para os casos ii-a e ii-b 

 

O Gráfico 16 é composto a partir da comparação dos lucros máximos obtidos operando dentro 
dos casos ii-a e ii-b. É interessante mostrar como os espaços são ocupados de forma ótima 
dentro de cada um desses casos, o que está exposto no Gráfico 28.  

No painel 1, vemos como o espaço de qualidades que não transacionam entre a plataforma 
aumenta com � à esquerda da linha pontilhada, que corresponde à imposição da restrição �� = 1. À direta da linha, onde essa restrição não é ativa, o espaço se reduz com �. 

No painel 2, a região à esquerda da linha pontilhada representa a situação em que é necessário 
impor �c − dc = �'c, enquanto que a região à direita é obtida de forma irrestrita. 
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O Gráfico 16 apresenta o resultado do painel 1 até � = 0,07 e o do painel 2 depois disso. 

 
Gráfico 28 – Espaços ocupados no caso ii 

 
 

 
Painel 1 – Subcaso ii-a 

Painel 2 – Subcaso ii-b 
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Apêndice C.4 – Duopólio 

 

Neste apêndice concentramos as deduções referentes ao jogo de duopólio. 

 

Apêndice C.4.1 – Sobreposição 

 

Chamamos de sobreposição do lado vendedor quando mais de um tipo de participante desse 

lado é observado nas duas plataformas91. Isto não significa que ocorra multihoming, mas que, 

se imaginarmos uma massa de agentes concentrada em determinada qualidade, parte dela 

optaria por uma planta e o restante pela outra. Analogamente, podemos ter sobreposição do 

lado comprador.  

A ocorrência de sobreposição exige que o tipo de agente em questão esteja indiferente entre as 

plataformas e, nesse caso, supomos que se divide para participar de ambas de forma 

proporcional ao tamanho de cada uma. No que se segue, dividimos a análise em alguns casos 

e mostraremos que a sobreposição não pode ocorrer em equilíbrio. 

 

Apêndice C.4.1.1 – ¢£ < ¢¤ 
 

Segunda etapa do jogo 

Suponhamos uma situação inicial, com sobreposição do lado comprador. Em particular, 

digamos que haja agentes do tipo �� em ambas as plataformas. Então, pela indiferença de �� 
temos que ��#¥ − ¦(�¥ + dP¥) = ��#§ − ¦(�§ + dP§). Suponha que a qualidade em uma das 

                                                 
91 Não basta apenas um tipo, de forma que casos em que haja um limiar entre as plataformas não caracterizam 
superposição. 
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plataformas é inferior, neste caso, que #¥ < #§. Então, todos os tipos com � > �� preferirão 

estritamente ¨ sobre " e todos os tipos com � < �� preferirão estritamente " sobre ̈.  

Assim, obtemos a afirmação 1. 

 

Afirmação 1: Se a qualidade esperada nas plataformas for diferente, não pode haver 

superposição do lado comprador. Além disso, a plataforma de qualidade superior 

concentrará os compradores de maior qualidade. 

 

Além disso, convém deixar claro que os tipos compradores da plataforma superior preferem a 

participação na plataforma inferior à não participação. 

 

Ainda considerando o caso com #¥ < #§, analisemos a possibilidade de sobreposição do lado 

vendedor. Do lado comprador, essa desigualdade de qualidades implica que em qualquer 

equilíbrio potencial ¦(�¥ + dP¥) < ¦(�§ + dP§), de onde se segue que �¥ + dP¥ < �§ + dP§.  
Do outro lado, sabemos que todos os tipos de vendedores para os quais há sobreposição estão 

indiferentes entre as duas plataformas. Supondo que �� é um desses tipos, temos que  �¥ − d$¥ − ��� = �§ − d$§ − ���, o que implica �¥ − d$¥ = �§ − d$§. Com isto, todos os 

vendedores estão indiferentes entre as plataformas e haveria participação nas duas de cada 

tipo que transaciona, desde que fosse permitida. Assim, conclui-se que: 

 

Afirmação 2:  mi<mj implica sLi<sLj .  
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Primeira etapa do jogo 

Mesmo observadas as condições para que haja igual utilidade do vendedor nas duas 

plataformas em caso de ocorrência de transação, ainda é possível que seja uma estratégia 

dominada para os vendedores participar de uma das plataformas. A comparação dos payoffs 

entre as plataformas para os participantes exige, a rigor, uma conjectura sobre a probabilidade 

de não transacionar. Entretanto, há situações em que mesmo sem delinear essas crenças, uma 

plataforma supera a outra em payoff. Para os vendedores, uma situação assim é se eles tiverem 

a garantia em uma plataforma de, mesmo não transacionando, receberem um payoff ao menos 

igual ao que se de fato transacionassem na outra. Então, para excluir a possibilidade de 

ocorrência desta situação, devemos ter que: d$¥ > −i�§ − d$§j e d$§ > −(�¥ − d$¥). Somando 

as duas expressões obtemos: d$¥ + d$§ > −i�§ + �¥j + d$§ + d$¥ e portanto, �¥ + �§ > 0. Ou 

seja, se ambos os preços de transação forem nulos, ou teremos preços de participação 

idênticos para os vendedores, ou a participação em uma das plataformas será estratégia 

dominada para os vendedores que tem participação permitida nas duas.  

Considerando as condições �¥ + dP¥ < �§ + dP§ e �¥ − d$¥ = �§ − d$§, obtemos que  dP¥ + d$¥ < dP§ + d$§, ou seja, a plataforma que trabalha no nicho de qualidade menor deve 

receber menos por transação.  

De uma situação inicial com #¥ < #§ e supondo inicialmente �© > 0, a plataforma " poderia 

absorver todos os clientes de ¨ com o seguinte desvio92: 

 

i. �¥a + dP¥a = �¥ + dP¥  , 
ii.  �¥a − d$¥a = �¥ − d$¥,  
iii.  d$¥a ≤ −�§ + d$§   (ou seja, −d$¥a ≥ �§ − d$§ = �¥ − d$¥) 

                                                 
92 No que se segue indicamos com um apóstrofo (′), os desvios, ou seja, estratégias que poderiam ter sido 
jogadas. Estamos interessados em estratégias sobre as quais podemos dizer que uma das plataformas está 
arrependida de não as ter adotado, no lugar da escolhida. Existindo tais desvios, a situação inicial não poderia 
comportar equilíbrio. 
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iv. ��¥a = ��¥ 
 

A condição (iii) implica que a plataforma " pague aos vendedores o mesmo que eles obtêm 

liquidamente transacionando em j. Como a participação inicial de vendedores em j implica 

que �§ − d$§ > 0, d$¥a  será obrigatoriamente negativo. 

Com os novos preços, todos os vendedores participantes na situação inicial iriam para ", sem 

se preocuparem com a resposta dos compradores, já que o payoff em " supera o de ¨, mesmo 

que a transação não ocorra.  Dado que havia participação de compradores em " e que eles 

estão indiferentes entre essa situação e a inicial, sabemos que os compradores que 

originalmente estavam em ¨ preferirão participar de " a não transacionar, apesar da qualidade 

esperada menor. 

As condições (i) e (ii) implicam dP¥a + d$¥a = dP¥ + d$¥. Com isso o preço total por transação 

fica mantido. Além disso, dP¥a − dP¥ = −(d$¥a − d$¥) = −(�¥a − �¥), onde a última igualdade 

vem de (i). Assim, o aumento da tarifa de participação dos compradores deverá ser 

compensado por uma redução do preço de transação. Isto indica uma limitação do desvio, já 

que os preços de transação não podem ser negativos.  

(ii) implica d$¥a = −�§ + d$§ + �¥a. Assim, a única possibilidade de obter simultaneamente (ii) 

e (iii) é fazendo valer a igualdade em (iii) e �¥a = 0. Como �§ > 0, ainda assim será dominante 

para os vendedores participarem de i.  

Outra possibilidade seria um desvio de ¨, que requereria uma análise quantitativa maior. 

Jogando �§a para zero e fazendo – d$§a = �¥ − d$¥, ¨ se tornaria dominante para os vendedores. 

A admissão de mais compradores, entretanto, poderia requerer uma redução de seu preço de 

admissão.  

Caso originalmente tivéssemos, �§ = 0 com �¥ > 0, considerando �¥ − d$¥ = �§ − d$§, a 

situação inicial não teria sido de sobreposição, já que teria sido dominante para os vendedores 

cujo tipo é permitido, participar em ¨. O análogo valeria se �¥ = 0 e �§ > 0.  
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Se tivéssemos originalmente �¥ = �§ = 0, só poderia haver sobreposição com d$¥ = d$§. 
Analisemos então esta possibilidade. Em primeiro lugar, a participação de algum vendedor 

implica d$¥ = d$§ < 0, já que não há valor adicional a ser recebido na transação. Como 

consequência da plataforma de menor qualidade ser mais barata para os compradores, 

 dP§ > dP¥ > 0, onde a última desigualdade resulta da participação da plataforma ", ou seja, 

de dP¥ ≥ −d$¥. Caso dP¥ + d$¥ > 0, e d$¥ < 0 seria um desvio lucrativo para " reduzir 

infinitesimalmente d$¥. Assim, haveria uma redução de receita infinitesimal sobre os clientes 

da alocação inicial e um aumento discreto de receita de absorver os clientes de ¨. 
Entretanto, há a possibilidade de que �¥ = �§ = 0, d$¥ = d$§ < 0 e dP¥ + d$¥ = 0. Teremos 

nessa situação inicial dP§ + d$§ > 0 e a plataforma ¨ terá lucro, já que não está vazia. Nesse 

caso, " poderia implementar a seguinte estratégia obtendo lucro: 

i. dP¥a = dP§  , 

ii.  d$¥a  infinitesimalmente menor que d$¥ = d$§; 
iii.  ��¥a > ��§, definido de forma a permitir apenas o número de vendedores igual 

ao número de compradores inicial de ¨. 
A condição (iii) garante que não haja prejuízo por conta de um excesso de vendedores. Como 

originalmente os tipos com qualidade maior ou igual a ��§ participavam em alguma proporção 

de ", o novo limite inferior dessa plataforma deverá ser maior que esse nível. Notamos que, 

com este desvio, os compradores que originalmente participavam em ̈  se beneficiam 

estritamente pelo aumento da qualidade.  

Resumindo os resultados para a possibilidade de sobreposição com #¥ < #§, não pode haver 

equilíbrio de Nash com: 

• �¥ , �§ > 0; 

• �¥ = �§ = 0 e 

o dP¥ + d$¥ > 0, ou 

o dP¥ + d$¥ = 0 

Então temos que: 
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Afirmação 3:  Não há equilíbrio de Nash com sobreposição e mi<mj.  

 

Apêndice C.4.1.2 – ¢£ = ¢¤ 
 

Segunda etapa do jogo 

Suponha uma situação inicial com #¥ = #§. Novamente, é requerido a uma alocação que 

suporte um equilíbrio de Nash que todos os participantes de plataforma transacionem. Caso 

algum participante não transacione, estará arrependido caso seu preço de participação seja 

positivo. Caso seja negativo, a plataforma estará arrependida de ter permitido sua 

participação.   

Suponhamos que �¥ − dP¥ < �§ − dP§. Então, cada comprador em ¨ estaria arrependido de não 

ter escolhido ". Assim, com essa desigualdade, não é possível, em eventual equilíbrio, que " 
opere. 

Assim, #¥ = #§ implica �¥ − dP¥ = �§ − dP§  e participação de todos os tipos de compradores 

que transacionam é proporcional aos tamanhos das plataformas. 

Por sua vez, do lado vendedor, a superposição implica novamente que �¥ − d$¥ = �§ − d$§. 
Como todos os tipos de vendedores aceitos em ambas as plataformas e que transacionam 

participam de ambas em quantidades proporcionais ao tamanho delas, #¥ = #§ implica ��¥ = ��§ .  

 

Afirmação 4: ¢£ = ¢¤ implica  ¡£ =  ¡¤ 
 

Primeira etapa do jogo 
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Novamente, é necessário que d$¥ > −i�§ − d$§j e d$§ > −(�¥ − d$¥), que implica �¥ , �§ > 0, 

para que de início a participação em uma das plataformas não seja dominada para todos os 

vendedores permitidos. Então, a plataforma " poderia se beneficiar, mantendo o preço de 

transação, com um desvio análogo ao proposto com #¥ < #§: 
i. �¥a + dP¥a = �¥ + dP¥  , 

ii.  �¥a − d$¥a = �¥ − d$¥,  
iii.  d$¥a ≤ −�§ + d$§   (ou seja, −d$¥a ≥ �§ − d$§ = �¥ − d$¥), 
iv. ��¥a = ��¥ 

Como quando analisamos #¥ < #§, caso originalmente tivéssemos, �§ = 0	com �¥ > 0, 

considerando �¥ − d$¥ = �§ − d$§, a situação inicial não teria sido de sobreposição, já que 

teria sido dominante para os vendedores cujo tipo é permitido, participar em j. O análogo 

valeria se �¥ = 0 e �§ > 0.  

Cabe, então, a análise do caso em que �¥ = �§ = 0. Nesta situação d$¥ = d$§ < 0  e, 

consequentemente dP¥ = dP§ > 0. Se d$¥ + dP¥ > 0, é possível a uma plataforma absorver a 

outra. Por exemplo, " poderia fazer: 

i. dP¥a = dP¥ = dP§, 
ii.  d$¥a  infinitesimalmente menor que d$¥ = d$§, 
iii.  ��¥a = ��§. 

Com isso, a participação em " se tornaria dominante para todos os vendedores de qualidade 

superior a ��§ e os compradores teriam utilidade igual à inicial, dado que nem a qualidade 

média nem o seu preço de participação seriam alterados. 

Finalmente, se �¥ = �§ = 0, d$¥ = d$§ < 0 e dP¥ + d$¥ = 0, teremos também que dP§ + d$§ =0, isto é, o lucro de ambas as plataformas é nulo. Então, uma das plataformas, por exemplo ", 
poderia passar a obter lucro fazendo um desvio do tipo: 

i. dP¥a > dP§, 
ii.  d$¥a  infinitesimalmente menor que d$¥ = d$§, 
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iii.  ��¥a > ��§, definido de forma a permitir ao menos tantos compradores quando 

vendedores. 

Com as condições (ii) e (iii), todos os vendedores com qualidade superior a ��¥a  têm como 

estratégia dominante participar de ". A qualidade esperada de um vendedor em ¨ será dada por #§a = i��¥a + ��§j/2.  

Chamemos o melhor vendedor e o pior comprador da situação inicial de �� e ��, 
respectivamente. Como a redução de d$¥ em (ii) é infinitesimal, no limite �� se manterá 

inalterado. O aumento em (iii), por outro lado, precisa ser discreto, já que, se fosse 

infinitesimal, no limite #¥a = #¥, o que não acomodaria o aumento discreto em (i). 

Vale observar também que, para que a situação inicial tivesse equilíbrio na segunda etapa, 

seria necessário que �� estivesse indiferente entre participar ou não. Caso �� preferisse 

estritamente a participação, haveria algum comprador não participante que também preferiria. 

Precisamos mostrar que existe um desvio (iii) que permite o aumento discreto em (i) sem 

gerar o potencial prejuízo para " de uma situação com mais vendedores que compradores. 

Dados (ii) (iii), todos os compradores com certeza de transacionarem em " a preferem 

estritamente a ̈ aos preços de participação originais. Então existe uma variação (i) que 

preserva essa relação de preferências. Os compradores com certeza de transacionar são 

aqueles em [1 − (�� − ��¥a ), 1]. Tomemos um comprador �� nesse intervalo. Então, 

 ��#§ − dP§� = ��c¬ − dP¥�  implica ��#§a − dP§� < ��#¥a − dP¥� . Basta tomar um dP¥a > dP¥ tal 

que a desigualdade ��#¥a − daa¬- > ��#§a − dP§�  seja mantida. 

Resumindo os resultados para a possibilidade de sobreposição com #¥ = #§, não pode haver 

equilíbrio de Nash com: 

• �¥ , �§ > 0; 

• �¥ = �§ = 0 

o dP¥ + d$¥ > 0, ou 

o dP¥ + d$¥ = 0 

 



180 
 

 

Apêndice C.4.1.3 – Conclusão sobre sobreposição em duopólio 

 

Conforme mostramos, não pode haver equilíbrio de Nash com #¥ = #§ ou com #¥ < #§, 
que, por simetria implica o mesmo para #¥ > #§. Desta forma obtemos a afirmação 5. 

 

Afirmação 5: Não pode haver sobreposição em um equilíbrio de Nash em duopólio. 

 

A principal utilidade da afirmação 5 é restringir os candidatos a equilíbrio de Nash a situações 

nas quais não há sobreposição. 

 

Apêndice C.4.2 – Situações sem sobreposição 

 

Apêndice C.4.2.1 – Continuidade 

 

Segunda etapa do jogo 

Conforme foi definido, tipos que estivessem indiferentes entre as plataformas se distribuiriam 

em ambas de forma proporcional aos seus tamanhos. Assim, em casos sem sobreposição os 

tipos não devem estar indiferentes entre as plataformas, ressalvado um eventual tipo limítrofe. 

Cabe perguntar, entretanto, se os intervalos de agentes ocupados pelas plataformas são 

necessariamente contínuos. Tomemos dois tipos de vendedores, �� e �, tal que � > �� e 

ambos participem da plataforma ". Então temos que, se a participação de ao menos um deles é 

permitida em ̈ , �¥ − d$¥ − �� > �§ − d$§ − �� para todos os vendedores. Além disso, 

 �¥ − d$¥ − ��� > �¥ − d$¥ − �� > 0. Isto implica que os vendedores em [��, �] participem 

de ", tendo em vista que a plataforma não terá incentivo em excluir nenhum vendedor desse 
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intervalo, dado que aceita ��. Por outro lado, se �� e � não são aceitos em ¨, os tipos entre 

eles também serão excluídos dessa plataforma. Ainda assim, teremos que �¥ − d$¥ − �� > 0, 

implicado que todos os tipos em [��, �] preferem participar de " a não participar. Como " não 

tem incentivo de excluir qualquer vendedor com qualidade maior que ��, já que aceita esse 

tipo, todos os vendedores em [��, �] devem participar de ". A continuidade dos vendedores 

implica que as qualidades médias sejam diferentes. 

 

Afirmação 6: Os vendedores participantes de cada plataforma formam subconjuntos 

contínuos de [®, ¯] sem sobreposição e isso implica que ¢£ ≠ ¢¤. 
 

A partir desta afirmação vemos que o que foi estudado sobre sobreposição do lado comprador 

com #¥ ≠ #§ dá a distribuição dos compradores entre as plataformas. Assim, também serão 

intervalos contínuos, com um tipo de comprador indiferente entre ambas as plataformas. 

 

Apêndice C.4.2.2 – Considerações sobre artifícios disponíveis às plataformas 

 

Convencionaremos que #¥ < #§ nas situações iniciais que propomos. Então definimos ��© 

como a qualidade do pior comprador participante de ±. Assim a plataforma " terá os 

compradores em ²��¥, ��§³ e a ̈  em ²��§, 1³. Já para os vendedores definiremos ��© e ��© 

como, respectivamente, o menor e o maior valor de qualidade participante de ±. Assim da 

plataforma ± participam os vendedores [��©, ��©] e ��¥ ≤ ��§. 
Dados os preços, �©, dP©, d$©, o lucro das plataformas em uma situação potencialmente de 

equilíbrio (com ��© − ��© = ��© − ��©) será dado por: 

 

Π©́ = [��© − ��©](dP© + d$©) 
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Do lado comprador, #¥ < #§ implica que em qualquer potencial equilíbrio  ¦(�¥ + dP¥) < ¦(�§ + dP§), de onde se segue que �¥ + dP¥ < �§ + dP§. Do lado vendedor, por 

sua vez, teremos que �¥ − d$¥ < �§ − d$§, do contrário os vendedores de ¨ participariam de ". 
A partir dessas duas desigualdades não é possível saber a relação entre dP¥ + d$¥ e dP§ + d$§. 
 

Primeira etapa do jogo 

Considere µ, ¶	 ∈ ·", ¨¸, com µ ≠ ¶. Suponhamos que a plataforma ¶ tenha lucro positivo em 

uma situação inicial e que, �¹ > 0. Então µ poderia garantir um lucro igual ao de ¶, tomando 

seu lugar com uma estratégia que fizesse: 

i. �ºa = 0 

ii.  dPºa = dP¹ + �¹ ; 

iii.  d$ºa = −(�¹ − d$¹); 
iv. Limites de participação ��ºa = ��¹ e ��ºa = ��¹ 

Note que, embora não seja do interesse de uma plataforma definir um limite máximo de 

qualidade para os vendedores, essa possibilidade é permitida pelo jogo e torna o argumento 

mais simples. Como a plataforma paga liquidamente ao vendedor, uma situação com 

estratégia dominante para os vendedores permitidos para participarem em µ e com vendedores 

em excesso nessa plataforma não pode ser equilíbrio de Nash, já que µ gostaria de expulsar 

alguns vendedores, contando com a participação dos demais para os quais esta ainda seria a 

estratégia ótima. Assim, seria possível criar um desvio com resultado ao menos tão bom 

quanto o proposto definindo apenas o limite inferior de forma que não houvesse sobra de 

vendedores. 

Suponhamos uma situação inicial em que �¹ = 0, mas na qual a plataforma ¶ ainda tenha 

lucro. Nesse caso temos d$¹ < 0 e dP¹ > 0. Então µ poderia garantir um lucro no limite igual 

ao de ¶, tomando seu lugar com uma estratégia que fizesse: 

i. �ºa = 0 

ii.  dPºa = dP¹; 
iii.  d$ºa  infinitesimalmente menor que d$º; 
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iv. Limites de participação ��ºa = ��¹ e ��ºa = ��¹. 

Como resultado, em um candidato a equilíbrio de Nash uma plataforma nunca pode ter lucro 

maior que a outra. 

 

Afirmação 7: Não pode haver equilíbrio de Nash com lucros diferentes para as 

plataformas. 

 

Consideremos a possibilidade de equilíbrio em uma situação em que as duas plataformas 

contêm transações, mas lucro zero. Nesse caso dP© + d$© = 0 e �© ≥ 0. Qualquer uma das 

plataformas, à qual chamaremos de ¶, poderia obter lucro com o desvio: 

i. �¹a = 0 ; 

ii.  dP¹a > dP§ + �§  ; 

iii.  d$¹a  infinitesimalmente menor que – (�§ − d$§); 
iv. ��¹a > ��§, definido de forma a permitir ao menos tantos compradores quando 

vendedores. 

 

Apêndice C.4.2.3 – Duas plataformas com lucros positivos iguais 

 

Por simplicidade, consideraremos os casos com dP© = 0 e �© > 093.  
A igualdade entre os lucros positivos das plataformas implica: 

 i��§ − ��¥jd$¥ = i1 − ��§jd$§ > 0 (D1) 

                                                 
93 A vantagem disto é simplificar o cálculo do lucro. Há sempre uma estratégia que garante ex ante o resultado 
para os vendedores (mesmo que não transacionassem) e que gera os mesmos payoffs, com �©a = 0, d′P© = �©, 
 d$©a = −(�© − d$©). 
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Em segundo lugar, temos as duas condições de equilíbrio entre oferta e demanda nas 

plataformas. Na plataforma ¨: 1 − ��§ = ��§ − ��§ ∴  

 ��§ = 1 − ��§ + ��§ (D2) 

Na plataforma ":��§ − ��¥ = ��¥ − ��¥ ∴  

 ��¥ = ��§ − ��¥ + ��¥ (D3) 

Em seguida, sabemos que a plataforma ¨ será estritamente preferida por todos os vendedores à ", ou seja �§ − d$§ > �¥ − d$¥ > 0, e que #¥ < #§ implica �¥ < �§. Por outro lado, ��§ deverá 

ser indiferente entre as plataformas: #¥��§ − �¥� = #§��§ − �§�. 

Substituindo #¥ e #§ nessa última equação temos:  

 
($)¬*$&¬)� ��§ − �¥� = i$)»*$&»j� ��§ − �§�∴ 

 ��§ = 2 ,e»-'e¬-.$)»*$&»'$)¬'i'P)»*$)»j (D4) 

 

 

Por outro lado, ��¥ deve estar indiferente entre a participação em " e não participar, já que se 

preferir estritamente a participação, ou haverá algum tipo inferior a ��¥ que também a prefira, 

ou ��¥ = 0, que implica que �¥ = 0 e, portanto, não participação de nenhum vendedor com � > 0 em ".Então temos: 

 	($)¬*$&¬)� ��¥ − �¥� = 0	∴  

 ��¥ = 2�¥�/(��¥ + ��¥) (D5) 

Considerando o lado dos vendedores, ou ��§ deve estar indiferente entre a participação em ¨ e 

a não participação ou ��§ = 1. Na primeira possibilidade, temos: 
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 �§ − d$§ − ���§ = 0∴ 

 d$§ = �§ − ���§ (D6) 

As equações (D5) e (D6) serão utilizadas para recuperar d$©. Procedemos como na seção de 

monopólio, usando ��© como se fosse a variável de decisão. 

Na segunda possibilidade, ��§ = 1 e �§ − d$§ − � > 0 implica �§ − d$§ − ���§ > 0, ou seja, 

todos os vendedores preferem estritamente a participação em ̈ à não participação e, de  �§ − d$§ > �¥ − d$¥ > 0, também a participar de ". Então uma alocação desse tipo não poderia 

comportar um equilíbrio de Nash, dado que j poderia se beneficiar de algum aumento de um 

desvio com: 

i. �§a = 0; 
ii.  d′P§ = �§; 
iii.  d′$§ infinitezimalmente maior que – i�§ − d$§j; 
iv. �′�§ = ��§. 

Na plataforma i, o conjunto de vendedores pode ser [��¥, ��¥], com ��¥ < ��§, ou [��¥, ��§[, 
com ��¥ = ��§. Isto é, caso não haja um intervalo de vendedores que opta pela não 

participação entre os conjuntos de participantes das plataformas, o conjunto de vendedores de " não incluirá seu limite superior, dado que todos os vendedores preferem estritamente ¨ a ". 
Em ambos os casos, ��¥ deve estar indiferente entre a participação em " e a não participação. 

Isso porque no primeiro caso, se ��¥ preferir estritamente " à não participação, haverá algum 

vendedor não admitido em ¨ que também gostaria de participar de " e não está participando. 

No segundo caso, se ��¥  preferir estritamente " à não participação, isso também ocorrerá para 

os outros vendedores, e " poderia se beneficiar de um desvio análogo ao último descrito para ¨. Assim, temos: 

 �¥ − d$¥ − ���¥ = 0∴ 

 d$¥ = �¥ − ���¥ (D7) 
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Desejamos saber se alguma situação que atenda (D1) a (D7) pode ser um equilíbrio de Nash. 

Provaremos que não. A estratégia será maximizar o lucro das plataformas usando (D2) a (D7) 

e, posteriormente, mostrar que esses lucros máximos são diferentes, violando (D1). 

Substituindo (D3)  em (D5), temos: 

 ��¥ = 2�¥�/ ,��¥ + i��§ − ��¥ + ��¥j.∴ 

 �¥� = P)¬iP)»'P)¬*�$)¬j� ∴ 

 �¥i��¥, ��§, ��¥j = 7P)¬iP)»'P)¬*�$)¬j�  (D8) 

Substituindo (D2), (D3) e (D8) em (D4): 

 ��§ = 2 Fe»-')¬,)»h)¬x-�)¬.- G$)»*i'P)»*$)»j'$)¬'iP)»'P)¬*$)¬j∴  

 �§i��¥, ��§, ��¥, ��§j = 7� i��§ + 2��¥��§ + 2��¥��¥ − 2��§��¥ + 2��§��§ − ��¥� − 2��§� j
  (D9) 

O lucro da plataforma ", é dado por: 

 Π¥́ = i��§ − ��¥jd$¥ 
Substituindo (D7) e, em seguida, (D3): 

 Π¥́ = i��§ − ��¥j ,�¥i��¥, ��§, ��¥j − �i��§ − ��¥ + ��¥j. 

Seria requerimento de um equilíbrio de Nash que esse lucro fosse máximo. A condição de 

primeira ordem em relação a ��¥ é: 

mΠ¥́m��¥ = i��§ − ��¥j Fm�¥i��¥, ��§, ��¥jm��¥ − �G = 0 
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com 
ne¬iP)¬,P)»,$)¬jn$)¬ = P)¬�e¬ 

Assim, 

 �¥ = P)¬�B  (FOC��¥) 
Substituindo em (D8) obtemos: 

 
P)¬�B = 7P)¬iP)»'P)¬*�$)¬j�  

Elevando os dois lados ao quadrado e usando que ��¥ > 0, já que �¥ > 0, podemos isolar ��¥: 
 ��¥ = i*�B-jP)¬'�B-P)»|B-  (D10) 

 

 

Em relação ��¥ temos: 

mΠ¥́m��¥ = −,�¥ − �i��§ − ��¥ + ��¥j. + i��§ − ��¥j Fm�¥i��¥, ��§, ��¥jm��¥ + �G = 0 

com 
ne¬iP)¬,P)»,$)¬jnP)¬ = P)»'�P)¬*�$)¬|e¬  

 

Assim,  

 −�¥ + ���§ − ���¥ + ���¥ + i��§ − ��¥j ,P)»'�P)¬*�$)¬|e¬ + �. = 0 (FOC��¥) 
Substituindo (FOC��¥) e (D10), usando que ��¥ > 0, é possível obter: 

 ��¥ = i*|B-j�(*�B-)��§ (D11) 
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Substituindo (D11) em (D10) obtemos: 

 ��¥ = P)»}B- (D12) 

Na plataforma ̈, o lucro é dado por: 

 Π§́ = i1 − ��§jd$§ 
Substituindo sucessivamente (D6) e (D2): 

 Π§́ = i1 − ��§j ,�§i��¥, ��§, ��¥, ��§j − �i1 − ��§ + ��§j. 
Assim, a condição de primeira ordem em relação a ��§ é dada por: 

 
n�»¼n$)» = i1 − ��§j Kne»iP)¬,P)»,$)¬,$)»jn$)» − �L = 0 

com  
ne»iP)¬,P)»,$)¬,$)»jn$)» = P)»�e» 

Desta forma: 

  �§ = P)»�B  (FOC��§) 
Substituindo (FOC��§) em (D9) e, posteriormente, substituindo (D11) e (D12), após alguma 

manipulação obtemos: 

 ��§ = i*�B-j-}B-�}B-*|}B~*{�B�*� i1 + 2��§j (D13)  

Já em relação a ��§, a condição de primeira ordem é dada por: 

n�»¼P)» = −,�§i��¥, ��§, ��¥, ��§j − �i1 − ��§ + ��§j. + i1 − ��§j Kne»iP)¬,P)»,$)¬,$)»jnP)» + �L = 0    

com  
ne»iP)¬,P)»,$)¬,$)»jnP)» = *�P)¬'�$)¬*�$)»'|P)»|e»  

Assim: 
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 −i�§ − � + ���§ − ���§j + i1 − ��§j K*�P)¬'�$)¬*�$)»'|P)»|e» + �L = 0 (FOC��§) 
Substituindo (FOC��§), (D12) e (D11), após alguma manipulação algébrica obtemos: 

 ��§ = '|i*�B-jB-*i�B-*�B~*{jP)»- *i'}B~*�B-*jP)»}(*�B-)B-  (D14) 

O sistema composto de (D13) e (D14) produz as soluções: 

 ��§ = i}B-*{ji|B-*}B~*j�(*�B-)(�B-*�B~*{) (D15) 

 ��§ = {�B-*�{�B~*��B�*�}�B�*��B(%*�{�B-(�B-*�B~*{)(�B-*)u  (D16) 

Substituindo (D15) em (D11) e (D12): 

 ��¥ = i}B-*{ji|B-*}B~*ji*|B-j|(*�B-)-(�B-*�B~*{)  (D17) 

 ��¥ = i}B-*{ji|B-*}B~*j�B-(*�B-)(�B-*�B~*{) (D18) 

Substituindo (D17) em (FOC��¥) e (D15) em (FOC��§): 
 �¥ = i}B-*{ji|B-*}B~*ji*|B-j}B(*�B-)-(�B-*�B~*{)  (D19) 

 �§ = i}B-*{ji|B-*}B~*j|B(*�B-)(�B-*�B~*{) (D20) 

De (D2) e (D3), com (D15) a (D17): 

 ��¥ = i�B-*ji}B-*{ji|B-*}B~*j�B-(�B-*)-(�B-*�B~*{) (D21) 

 ��§ = �|B-*|�|B~*�½�B�*{}|B�*�{�B-(�B-*�B~*{)(�B-*)u  (D22) 

Substituindo (D19) a (D22) em (D6) e (D7), obtemos: 

 d$¥ = i}B-*{ji|B-*}B~*j�B(�B-*)(�B-*�B~*{) (D23) 
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 d$§ = i�B-*�B~*{ji�B-*�|B~*{�B�*{j{�B(�B-*)(�B-*�B~*{)  (D24) 

Computando os lucros das plataformas, obtemos: 

 Π¥́ = i}B-*{j-i|B-*}B~*j-�|B(�B-*)u(�B-*�B~*{)- (D25) 

 Π§́ = i�B-*�B~*{j-i�B-*�|B~*{�B�*{j�|B(�B-*)u(�B-*�B~*{)-  (D26) 

Desenvolvendo os numeradores das expressões, é possível demonstrar que para qualquer � > 0, teremos Π§́ > Π¥́ , o que viola (D1). 

As soluções encontradas de (D15) a (D26), garantem �§ > �¥, �§ − d$§ > �¥ − d$¥ e 1 >��§ > ��¥ > 0, além de ��§ > ��§ e ��¥ > ��¥ > 0. As condições que requereriam imposição 

de restrições para alguns valores de � são ��§ ≤ 1 e ��§ ≥ ��¥, análogas ao caso do 

monopólio. Entretanto, não estendemos mais a análise, visto que, como foi possível perceber 

do caso estudado sem essas restrições, não há mecanismos que façam com que o lucro 

máximo seja igual entre as plataformas. 

 

Apêndice C.4.2.4 – Duas plataformas com lucros nulos 

 

Consideremos a situação inicial em que ambas as plataformas tem lucro zero e ao menos uma 

delas, ¶ = ·", ¨¸, opera, ou seja, contém massas não nulas e iguais de vendedores e 

compradores transacionando, que correspondem a um equilíbrio de subjogo na segunda etapa 

do jogo. Essa situação implica que dP¹ + d$¹ = 0. Então, ¶ poderia obter lucro positivo com o 

desvio: 

i. �¹a = 0 , 

ii.  dP¹a  infinitezimalmente maior que �¹ + dP¹, 
iii.  d$¹a = −(�¹ − d$¹), 
iv. ��¹a  infinitezimalmente maior que ��¹, definido de forma a permitir número 

igual de vendedores e compradores. 
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Note que, com este desvio, ¶ faz com que todos os seus vendedores da situação original 

continuem desejando participar dela, através de (iii). Com (iv) está garantido que #¹a ≥ #¹. 
Assim, o aumento de dP¹, em (ii) faz com que um número infinitezimal de compradores seja 

excluído (a segunda etapa do jogo em equilíbrio de subjogo na situação inicial implica ��¹ 
indiferente entre ¶ e sua segunda melhor opção). Assim, com o desvio proposto, a plataforma 

garante um lucro positivo, já que dP¹a + d$¹a > 0. 

Resta a situação em que nenhuma das plataformas opera. Porém, ela não pode ser de 

equilíbrio, já que, dado que uma das plataformas não opera, a outra poderia obter lucro 

positivo permitindo a participação de qualquer vendedor e fazendo: 

 dP¹ = B*B√'}¾-'}¾�*�¾�(*��-)  

 d$¹ = − B*B√'}¾-'}¾�*|i*�-j¾�(*��-)  

Nesse caso, temos que dP¹ + d$¹ = ¿ e sempre existe algum ¿ > 0 para o qual há equilíbrio 

com participação de compradores e vendedores na segunda etapa do jogo. Isto está garantido 

porque, tomando o limite desses preços com ¿ → 0, obtemos o equilíbrio de pooling 

apresentado na seção 4.3.3. 

Assim, concluímos que, para valores genéricos de � não há equilíbrio de Nash no jogo de 

duopólio simultâneo de plataformas. 

 


