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Resumo

Modelamos um monopólio de objetos indivisíveis com compradores, de demanda unitária.

Determinamos o núcleo do jogo cooperativo e o equilíbrio competitivo. Apresentamos

três mecanismos (Leilão Discriminatório, Leilão de Preço Uniforme Mínimo e Leilão de

Preço Uniforme Máximo) para produzir resultados do núcleo e do equilíbrio competitivo

os payoffs de equilíbrio são os mesmos e idênticos ao resultado ótimo para os compradores

no núcleo. Relaxamos a hipótese de informação completa e derivamos as estratégias de

Teorema de Equivalência de Receitas, aplicável aos leilões apresentados, e determinamos

o preço de reserva ótimo para o vendedor.

que induzem um jogo não cooperativo de informação completa. Para cada mecanismo 

determinamos todos os equilíbrios de Nash e, ao eliminar estratégias dominadas, vimos que

equilíbrio simétrico com e sem preço de reserva para o vendedor. Provamos então o
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Abstract

strategies, we show that the equilibrium payoffs are the same and identical to the best result

determine the best reservation price to the seller.

We modeled a monopoly with indivisible objects and single unity demand buyers. We de

termine the core of the cooperative game and the competitive equilibrium of the market.

equilibrium. These mechanisms introduce a non-cooperative game with complete Informa

tion. To each mechanism, we determine all Nash Equilibriums and, eliminating dominated

We present three mechanisms (Discriminatory Auction, Minimum Uniform Price Auction 

and the competitive

for the buyers in the core. Than we

and Maximum Uniform Price Auction) to produce results of the core

relax the hypothesis of complete Information and we

prove the Revenue Equivalence Theorem, that applies to the auctions presented, and we

found symmetric equilibrium with and without reservation price for the seller. Then we
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Capítulo 1

Introdução

mercado composto por um monopolista que

vende vários objetos idênticos e indivisíveis a um conjunto de compradores que demandam

permitido qualquer preço de reserva (número real não negativo).

Supomos que todos os agentes estão presentes ao mesmo tempo no mercado. O conceito

solução para este jogo cooperativo é o conceito de núcleo. Mostramos que o núcleo é não

vazio, caracterizamos o núcleo do jogo e mostramos que todo resultado do núcleo leva a

uma alocação ótima dos objetos e que toda alocação ótima dos objetos é compatível com

um resultado do núcleo. Também mostramos que no núcleo há um resultado ótimo para

compradores. Além disso, determinamos o equilíbrio

competitivo, conceito solução que reúne as propriedades de eficiência de Pareto e ausência

de inveja. Mostramos que os payoffs de equilíbrio competitivo são um subconjunto do

vetor de payoffs de equilíbrio competitivo com preço mínimo coincide com o vetor de

3

um único objeto cada. Todo agente atribui um mesmo valor monetário (número real 

não negativo) a todos os objetos. Inicialmente consideramos que o preço de reserva do

o vendedor e outro ótimo para os

O objetivo deste trabalho é estudar um

vendedor para seus objetos é zero. Esta hipótese será relaxada posteriormente e será

núcleo e que há um preço máximo e um preço mínimo de equilíbrio competitivo. O
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payoffs do resultado ótimo para os compradores no núcleo; o vetor de payoffs de equilíbrio

mecanismos produzem, respectivamente, o resultado do núcleo ótimo para o vendedor

ou equivalentemente o resultado ótimo para os compradores no núcleo (Leilão de Preço

Uniforme Mínimo). Para cada um dos mecanismos de leilão determinamos todos os equi

líbrios de Nash. Finalmente verificamos que se nenhum comprador joga

dominada, os compradores podem forçar, via equilíbrio de Nash, o resultado ótimo para

eles no núcleo do jogo cooperativo.

A partir daí, passamos a analisar os jogos induzidos pelos três mecanismos de leilão sob

o enfoque de informação incompleta sobre os verdadeiros valores dos compradores. Pro

curamos por equilíbrios de Nash Bayesianos, utilizando o instrumental introduzindo por

Vickrey (1961). Limitamos nossa análise ao Modelo Simétrico de Valores Privados em

que os licitantes são neutros ao risco. Determinamos as estratégias de equilíbrio de Nash

Bayesiano para cada uma das regras de preço. Mostramos que os três mecanismos geram

a mesma receita esperada através do Teorema de Equivalência de Receitas. Isso preenche

uma lacuna na literatura, que não trata desses leilões com regra de preço uniforme má

ximo. Finalmente, permitimos que o preço de reserva do vendedor seja qualquer número

real não negativo. Então, encontramos as estratégias de equilíbrio de Nash Bayesiano

e derivamos o Teorema de Equivalência de Receitas. Determinamos o preço de reserva

ótimo do vendedor, isto é, aquele que maximiza a receita esperada do leilão. Tanto quanto

saibamos, este resultado, embora esperado, está sendo demonstrado aqui pela primeira

uma estratégia

Em seguida, com o intuito de obter um resultado do núcleo, utilizamos três mecanis

mos de venda centralizados, que operam sob a hipótese de informação completa sobre 

os verdadeiros valores dos compradores. Esta hipótese é relaxada posteriormente. Os

competitivo de preço máximo pode ser distinto do vetor de payoffs correspondente ao 

resultado ótimo para o vendedor no núcleo.

(Leilão Discriminatório), o resultado de preço máximo de equilíbrio competitivo (Leilão 

de Preço Uniforme Máximo) e o resultado de preço mínimo de equilíbrio competitivo



õ

leilões de um único objeto no Modelo de Valores Privados Independentes.

O modelo do jogo cooperativo será exposto no Capítulo 2. Segue o jogo não cooperativo

com informação completa e a descrição dos mecanismos no Capítulo 3. O modelo com

mentários finais e um guia para a literatura. Temos dois apêndices, o primeiro contendo

provas omitidas no decorrer do texto e o segundo sobre estatísticas de ordem, que são

necessárias para o entendimento do Capítulo 4.

sua expressão é idêntica à encontrada por Riley e Samuelson (1981). trabalho que deriva

informação incompleta será apresentado no Capítulo 4. Um último capítulo contém co-

o Teorema de Equivalência de Receitas e o preço de reserva ótimo para o vendedor em

vez. Como ele é independente do número de compradores e do número de objetos à venda.



Capítulo 2

A Troca Como um Jogo Cooperativo

A escolha de modelar a troca como um jogo cooperativo pode ser motivada a partir do

princípio de que a troca em si é a formação de uma parceria entre um comprador- e um

vendedor que juntos obtém um ganho melhor do que o que obteriam separadamente.

O modelo que nos propomos a estudar, consiste de um monopolista com vários objetos

idênticos e indivisíveis e um conjunto de compradores que desejam comprar, no máximo,

um objeto cada. Cada agente atribui um valor monetário ao objeto. Se todos puderem se

comunicar livremente, de tal forma que ofertas e contra-ofertas sejam feitas, que resultados

Para responder esta pergunta, somos levados a utilizar o instrumental de jogos coope-

payoff transferível.

Quando os agentes podem se comunicar livremente, sem custos, podemos esperar que um

comprador e o vendedor realizarão uma troca somente quando o vendedor estiver certo

de que não conseguirá vender seu objeto para outro comprador por um preço mais alto e

o comprador estiver certo de que está disposto a pagar o preço pedido pelo objeto. Não

6

podemos esperar observar? Isto é, para quem e a que preço cada um dos objetos será 

vendido ?

se impõe nenhum mecanismo para a realização das trocas. O conceito solução adequado

rativos, modelando o mercado na forma de um jogo coalizional com
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é o conceito de núcleo.

Apesar do núcleo se referir apenas a vetores de payoffs, seus resultados estão intimamente

ligados à alocação dos objetos, por isso começamos nosso problema fazendo algumas

considerações sobre a alocação, que chamaremos de matching. Diremos que um matching

é. factível se não aloca mais de um objeto a um mesmo comprador e se cada objeto

é alocado a, no máximo, um comprador. Se, além disso, ainda alocar os objetos aos

compradores que tiverem as maiores avaliações, teremos um matching ótimo.

A lógica do matching ótimo serve tanto para o conjunto de todos os jogadores (compra

dores e vendedor) como para um subconjunto S deles, por isso traremos um conceito

de matching ótimo para um mercado restrito a um subconjunto de jogadores. Isto será

útil pois, uma vez que as trocas serão realizadas somente quando comprador e vendedor

rificar qual o maior ganho que cada subconjunto de jogadores pode obter ao se juntarem.

Obviamente, se um subconjunto contiver apenas o vendedor ou somente compradores,

nenhuma troca será realizada e não há ganho algum (ganho zero). Já se houver vendedor

dos compradores que recebem um objeto.

A partir desta lógica definiremos a função coalizional do jogo cooperativo, que utilizaremos

para determinar o núcleo. Esta função, no entanto, trata do ganho total de uma coalizão

e não de como este payoff é dividido entre os elementos que a formam. O núcleo, como

veremos, analisa vetores de payoffs, ou seja, como o ganho se distribui entre os jogadores,

por isso algumas definições serão necessárias.

Um vetor de payoffs será factível se a soma dos payoffs dos jogadores não exceder o

e compradores, o ganho máximo é obtido vendendo os objetos aos compradores com mai

ores avaliações dentro do subconjunto, resultando num ganho igual à soma das avaliações

máximo que todos (compradores e vendedor) puderem obter juntos, logo somente payoffs 

esperados. Um vetor de payoffs factível também pode ser tal que

estiverem certos de que não há nada melhor disponível no mercado, então teremos que ve-

factíveis podem ser
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que esperamos não observar.

P V1
Ofertav2

<?2ai

VK

Z>2
P1

Demanda

K q

Figura 2.1: Oferta e demanda do mercado com as verdadeiras avaliações dos compradores.

avaliação por ele nem menos que

O núcleo é o conjunto de vetores de payoffs factíveis que não são bloqueados por nenhuma 

coalizão. Em sua determinação, mostraremos que qualquer alocação ótima dos objetos 

pode ser esperada e somente alocações ótimas podem ser esperadas (Proposições 2.1 e 2.2). 

Além disso, compradores que não recebem objetos deverão ter ganho nulo. Já compradores

W+1

a soma dos ganhos de um determinado subconjunto de jogadores seja menor do que o 

máximo que estes jogadores podem obter juntos. Isto significa que eles podem se juntar

e adicionar ao ganho original de cada um uma quantidade estritamente positiva, sem 

o auxílio dos demais jogadores fora da coalizão, ou seja, com seus próprios recursos. 

Quando tal situação ocorre, dizemos que a coalizão bloqueia o resultado e, portanto, algo

que recebem um objeto não pagarão mais do que sua

a maior avaliação de quem não recebe (Proposições 2.3 a 2.5). Podemos observar na
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Figura 2.1

cujas avaliações formam uma demanda. Os compradores com avaliação menor que vK não

pagam uma quantia entre sua avaliação e vk+1 resultando num ganho não negativo.

Na mesma Figura 2.1 ilustramos uma situação em que dois compradores não pagam o

nos indica que este é um resultado que podemos esperar observar, entre muitos outros.

No entanto, ressaltaremos dois resultados do núcleo em particular. Um deles é o ótimo

objeto paga sua avaliação por ele. Este

resultado corresponde à discriminação de primeiro grau do monopolista enquanto aquele

corresponde a um resultado de um mercado em concorrência perfeita.

Todos os resultados do núcleo são Pareto eficientes, mas estes dois ressaltados nos permi

tem observar que nem todos são livres de inveja, uma vez que, por causa da possibilidade

de discriminação de preços por parte do vendedor, um comprador que paga um preço

mais alto gostaria de pagar o preço mais baixo, já que todos os objetos são idênticos.

Existe um conceito solução que captura a idéia de eficiência de Pareto e ausência de inveja:

objetos são vendidos ao mesmo preço, nenhum comprador que não recebe um objeto paga

mais do que está disposto pelo objeto e nenhum comprador que não recebe um objeto

obteria um ganho positivo em receber o objeto pagando o preço.

Assim como no núcleo, os objetos deverão ser alocados aos compradores com maiores

avaliações no equilíbrio competitivo. Quanto aos preços, veremos que se há mais objetos

para os compradores, onde todos os que recebem pagam a maior avaliação dos que não 

recebem (ou zero, se não há mais compradores do que objetos). O outro é o ótimo para

o vendedor, onde cada comprador que recebe um

recebem nenhum objetos e não têm ganho algum. Já os demais compradores recebem e

um exemplo com K objetos sendo ofertados a um conjunto de demandantes

o Equilíbrio Competitivo. Ele é definido por uma alocação e um preço. Nele, todos os

do que compradores, o preço é zero; se há tantos objetos quanto compradores, o preço 

pode ser qualquer valor entre zero e a menor avaliação; e se houver mais compradores do

mesmo preço e o comprador com avaliação maior paga menos que o outro. O núcleo
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que objetos, o preço pode ser qualquer valor entre a maior avaliação dos compradores que

não recebem e a menor avaliação dos que recebem um objeto.

Como cada equilíbrio competitivo resulta num vetor de payoffs, podemos relacionar cada

resultado com o núcleo do jogo cooperativo. Veremos que todo equilíbrio competitivo

resulta num vetor de payoffs do núcleo. O inverso não é verdadeiro, uma vez que o núcleo

permite discriminação de preços e o equilíbrio competitivo não. Também veremos que

o equilíbrio competitivo com preço mínimo resulta no vetor de payoffs ótimo para os

compradores no núcleo. Já o vetor de payoffs resultante do preço máximo de equilíbrio

competitivo é distinto do resultado ótimo para o vendedor no núcleo, a não ser que todos

os compradores que recebam um objeto tenham a mesma avaliação,

compradores que objetos.

O Modelo Cooperativo2.1

Temos K objetos idênticos e indivisíveis que pertencem a um vendedor q e que podem ser

vendidos a K dos N potenciais compradores que demandam um único objeto

sem perda de generalidade, que vi > v? > • • ■ > vn- O preço de reserva de cada um dos

objetos é suposto ser 0 (obtido após normalizações). O mercado é então descrito por

A4 = (P,Q,v).

!Não excluímos os compradores com avaliação zero pois este mercado pode ser pensado como a normali
zação de um mercado maior com um preço de reserva para o vendedor. A normalização consistiria em 
subtrair o preço de reserva de todas as avaliações e excluir do mercado os que teriam avaliação menor 
que o preço de reserva. Desta forma, um indivíduo com avaliação nula seria um comprador com avaliação 
idêntica ao preço de reserva e pagaria uma quantidade positiva, no mercado não normalizado, ao receber 
o objeto.

2Podemos interpretar que a utilidade de um indivíduo i é dada por Uí(xí,wí) = Vj(Xi) 4- w, onde x, é a 
quantidade do objeto que pode assumir os valores 0 ou 1, logo v, = i»í(1), e w, indica a quantidade do 
bem que serve de numerário, de forma que a utilidade é identificada com o numerário.

no caso de mais

cada. Denotaremos por Q = {<?} e P = {1,..., N}. Cada comprador i possui uma 

avaliação v, G [0, w]1 sobre o objeto e o vetor de avaliações é v = (vj,..., Vyv).2 Suporemos,
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Um matching é uma alocaçâo dos objetos para os compradores.

x, < T<, onde x, indica o número de objetos alocados para

i e P.

Definição 2.2: Um matching

para V x' factível.

existir algum objeto não alocado por

estão sendo designados a algum objeto por x; da mesma forma, se existir algum compra

dor que não recebe nenhum objeto num matching ótimo x, então todos os objetos estão

sendo alocados por x. Assim, um matching ótimo aloca m objetos para os compradores

objetos eficientemente. Doravante denotaremos

Também será necessário para a análise restringir o conjunto dos agentes a uma coalizão

S.

i E S e recebe

S C PU Q, de forma que não é factível alocar objetos para compradores que estejam fora 

de S e denominaremos este mercado por jM5.

Definição 2.3: Um matching ótimo para Ms aloca os objetos disponíveis para os com

pradores dentro de S de forma que maximize a soma das avaliações dos compradores em

Em outras palavras, um matching é ótimo se maximiza a soma das avaliações dos com

pradores que recebem os objetos. É claro que existe sempre um matching ótimo, pois

um matching ótimo x, então todos os compradores

x é ótimo para Aíseé factível e ^2iePViXi > ^2iePVi^i

o número de matchings factíveis é finito. Sem perda de generalidade suporemos que se

Definição 2.1: Um matching é factível se não aloca mais de um objeto para um mesmo 

comprador e não designa mais de um comprador para um mesmo objeto. Formalmente, 

um matching factível para um mercado M. será expresso por um vetor x = (xj,... , xyv) 

de zeros e uns tal que

A este matching ótimo para M.s associamos um vetor x = (xj,... ,xjv) onde x, = 1 se 

um objeto no matching ótimo para jMs e x, = 0 se i S ou se i E S

de avaliação t>i,..., vm com m = min{/<, TV}. Desta forma, um matching ótimo aloca os 

m = min{7<, TV}.
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R como:

V(S)

(2.1)

denota o vetor

mas não recebe um objeto no matching ótimo para A4S. Obviamente, se q S, não há 

objetos disponíveis no mercado restrito a S, da mesma forma que se P D S = 0, não há 

compradores em A4S. Em ambos os casos teremos x = (0...., 0).

= v • x onde x é um matching ótimo para A4S,

771

V(PU <?) = £>, 
i=l

No decorrer deste trabalho usaremos as seguintes notações: Se S é um conjunto de 

agentes, então S-, denota o conjunto S — {í}; se a e RN então a_< 
(dl,.. ., dj—i, Uj-f-i,. - ■ , Uyv).

Com isso podemos definir uma função coalizional V : PffP U Q)3

3P(P UÇ) éo conjunto das partes de P U Q.

O par (FuQ, V) define um jogo cooperativo na forma coalizional com payoffs transferíveis, 

assumindo que a utilidade seja identificada com Dinheiro. Desta forma, o payoff ou ganho 

de um comprador é a diferença entre a quantidade de dinheiro que ele está disposto a 

pagar pelo objeto menos a quantidade que ele efetivamente paga e o payoff do vendedor 

é a soma do que recebe de todos os compradores.

donde podemos concluir que V(P U Q) = v • x para todo matching x ótimo para Aí. 

Logo, seja S Ç P. Se |S| < m, então UQ) = £ieS Vi. Se |S| > m, então N > K.

Neste caso, V(S UQ) = max$< £2ieS, v», onde S' Ç S e |S'| = m. É claro então que:
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O Núcleo do Jogo2.1.1

Definição 2.5: Dizemos que x é compatível com (a9, a15..., a^) se ^2

com seus próprios recursos um payoff maior para todos seus membros. Formalmente:

ai < ^(^)-

A interpretação desta condição é que, se não fosse satisfeita, então poderíamos acrescentar

uma quantidade positiva ao payoff de cada membro de S que obteria assim um payoff

maior que o original.

Definição 2.7: O núcleo do jogo, A/”, é o conjunto de vetores de payoffs (aq, a15..., a^v)

factíveis que não são bloqueados por nenhuma coalizão.

IsSo equivale a requerer que:

(2-2)

e,

(2.3)

5^ ai + aq < V(P U Q), at > 0 V i e P U Q. 
ieP

22 oi = V(PuQ). 
tGPuQ

Podemos interpretar ai como o ganho de i 6 P na transação com q e aq como o ganho 

total do vendedor com todas as transações que tiver feito com os compradores. O par

52ai>V(S) VSeP(FuQ) 
ígs

iePai+aq = v • x.

Definição 2.6: Uma coalizão S bloqueia um vetor de payoffs factível (aq, a1?..., ayv) se

Uma coalizão S bloqueia um vetor de payoffs factível (a9, ai,..., a^) se consegue garantir

Definição 2.4: Um vetor de payoffs (ag,ai,... é factível se

((a9, aj,..., a/v),x) é chamado resultado factível.
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Todos os resultados do núcleo são Pareto Eficientes pois, se for possível melhorar a situação

de alguém sem piorar a de outros, então seria possível repartir esse ganho adicional entre

todos os outros, o que daria um novo resultado preferido ao anterior por todos os jogadores.

Isso implicaria que o resultado anterior seria dominado via PuQ, o que é uma contradição.

Vejamos então a determinação do núcleo e seus resultados.

é compatível com qualquer payoff do núcleo.

a, = V(PUQ) por (2.3). Então

um payoff do núcleo, então x é ótimo.

Proposição 2.3. Se (aq,a,i,... ,aN) e N,

Xj = 0.

uma ordenação dos compradores tal que vi > • • • > vn e Xi = 1, i = 1,... ,m

Proposição 2.2. Se x é compatível com

Proposição 2.1. Se x é ótimo, então x

e x é ótimo, então aj = 0 VJ G P tal que

fePuQ aí — v ’ X:

Demonstração. Seja (aq, ai,..., ayv) € M. Então Z}iepuQa’ = V(PUQ). Se x é com

patível com (aq, a15..., aN), então vx = 52i6puQa‘ = Logo x é ótimo.

Demonstração. Como x é ótimo, x, = 1, para todo i = l,...,m. Logo se existe j tal 

que Xj = 0, então j > K e N > K.4 Se (aq, ai,...,a^~) G V, e x é ótimo, então 

x é compatível com (aq, a^,..., e 52iepuQaí = 52íLiví- Pela definição do núcleo, 

52* i ai + aq > x Vi, usando S = {q, 1,..., K} em (2.2). Logo ^2Íi cn + aq = 

donde a^+i + • • ■ + O/v = 0. Como a, > 0 para todo i 6 P U Q, concluímos que a? = 0 

Vj G P tal que Xj = 0. ■

ao = 52* i PH
4 Lembre que existe

Proposição 2.4. Sejam (ag,ai,... 6 Jff ex um matching ótimo. Seja (plt... ,p#)

tal que pi = — a, Vi = 1,... ,m e pi — 0 Vi = N + 1,... ,K se K > N. Então:

Demonstração. Se x é ótimo, então vx = V(P U Q). Por outro lado, para todo 

(dq, , • • -, u./v) G A/” temos pi 

donde x é compatível com qualquer vetor de payoffs do núcleo. ■
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c) Se N > K, então pi > vk+x Vz = 1,..., AL

.. ,px) de configuração de preços compatível com o resultado

(2.4)

Proposição 2.5. O núcleo é definido por

(2-5)A = {(dg,di,... ,djy) \ 0 < ai < Vi',aq = ^(v, - aífii = 1,... ,N}se N < K 
i

Portanto, —d, > — v, 4- Vj, donde Pi = Vi — ai > Vj. Assim Pi > Vj. Como j é arbitrário 

segue que pi > Logo Pi > vk+x Vz = 1,..., A', e temos provado c). ■

Demonstração. Seja (d9, di,..., d/v) € Aí. Pela Proposição 2.3. se Xj = 0, aj = 0 para x 

ótimo, logo por (2.3) temos:

donde ^2/eS. — u» — Z-des-_

que Vi - ai > XaLx (v< “ ~

b) 0 < Pi < Vi Vi = 1,..., m;

Chamamos o vetor (pi,.

(Çaqi di,..., U/v), x).

em (2.2) temos

ieS‘ al ~ Z^z=l Vb

em (2.4) obtemos que Vj — d, > 0, donde Pi > 0. Logo

ai + dj; = at > vi = 
içSij leSij^p

donde, por (2.4), aq = ^2^=1Pi, e temos provado a). Como d, > 0, então pi < Vi. Seja 

S* = {q, 1,..., m} e z € S* D P. Tomando S\ em (2.2) temos que d/ > V(51j),

• ai — ai > ^2ieS- npVi. Então 52^ d/ + d9 — d, > ^2^ vi — Vi, donde segue

m
aq = - d,)

t=i

K
y^ vz - d, = y^ - d, = y^ df - 
i=x les- les-

Usando a expressão de aq

0 < pi < Vi Vi = 1,... ,m e temos provado b). Finalmente, se N > K, S* = {q, 1,..., A'}. 

Tome i E S* Q P e j G P — S*. Seja Sij ~ {j} U S^. Com Sij 

'Eles» ai v(5ú) = 52zesonpv/- Como ai = 0 Pela Proposição 2.3, e 

pela factibilidade de (dg, d),..., djy) temos que:
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Para ver que não existem coalizões bloqueantes, seja S G P. Então,

Seja agora (ag, ai,..., G B. Então m = K < N = |P|. A factibilidade segue de:

onde na última igualdade usamos que = 0 Vi 6 P„

Como antes, para ver que não existem coalizões bloqueantes basta mostrar que ^2ieSUQ a-i >

52ai+= 52ai + 52^ - a<) = 52= 52 = u *£)• 
íeP ieP ieP íep ieP-

52 aí+aq = 52 ai + 52 - aí) = 52+ 52(^ -- 52= u
ieS ies ieP ies as ies

52 q»+aq - 52 a» + 52 ~ ai) = 52aí + 52ai + 52 =
ieP ieP ieP- ieP* ieP. ieP’

£> + £<>,= 2> = V(PU<?),
ieP- ieP. ieP‘

Demonstração. Denotemos por P* o conjunto e por P. o conjunto

{A’ + l,...,Ar) quando N > A’. Vamos mostrar inicialmente que A Ç J\[ e B C Af. 

Então seja (aq, aj,..., ajv) G A. Temos que m = N = |P|. Que este vetor de payoffs é 

factível segue do fato que:

onde na desigualdade usamos que v, —a, > 0 para todo i G P. Logo ZàesuQ a» — V(SuQ).

É claro que a, > 0 = V(S) e aq > 0 = V(Q). Portanto (aq, ,..., aN) G Af e A Ç J\f.

B — {(Uç, tli, . . . , C1A')0> 0 < < Vi

a<j = 52^i-a^’ •••,/<; j = K + l,...,N}seN> K (2.6)
i
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U Q), onde S Ç P. Então, seja S G P. Tomemos S' G S, |S'| < m. Então,

(2-7)

Proposição 2.4-a), b), c), e a demonstração está completa. ■

E
iGSznp-

comprador de P* é compatível com a e é portanto ótimo, pela Proposição 2.2. Logo a.j = 0 

Vj 6 P,, pela Proposição 2.3. O resultado desejável segue então da aplicação direta da

52 & = Vi 
ieP-~S' ieS'

(a9,ai,... ,ajv) 6 Aí. Que a € A quando N < K segue diretamente da Proposição 

2.4-a). Então suponha N > K. Observe que o matching que aloca um objeto para cada

52 ai + aq = 52 ai + £ (V< - a,)
íes ieS ieP-

>52a<+52^-ai) 
tés1 íeP'

= 52 a« + 52^-a’)
ies'np- ieP‘

= 52 ai+ 52 (^-a>)+ 52
iGS'np* ies'op- ieP'-S'

= 52 Vi+ 52
ies'ctP- iep--s'

Definição 2.8: O vetor de payoffs do núcleo (ag, ai,..., ajv) é ótimo para o vendedor se

di + aq > 
ieS

onde na segunda igualdade usamos que a2 = 0 Vi € P,. Observe que (r, — aj > v^+i 

Vi € P*, por (2.6). Também, v^+i > Vj Vj e (S' — P*). Como |S'| < |P’|,segue que 

|P* — S'| > |S' — P*|. Então existe uma aplicação biunívoca de (5' — P*) em (P* — 5') 

que a cada j € S' — P* associa algum i € P* — S' e (u, — aj > vr Desta forma 

Z2ígf*-S'(1’í — a») — 52ígS'-p- Vi‘ Levando esta desigualdade em (2.7) obtemos:

Assim, 52ieS ai + aq > YlieS' com l^l — m’ donde segue que 52íeS a, + aq >

maxs- 52igS' Vi = ^(^ u Q), como queríamos demonstrar.

Resta ver que // G A quando N < K e Af G B caso contrário. Então seja a =
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se N < I\

’a*>-

Proposição 2.6. O vetor de payoffs do núcleo (a.g,

Demonstração. Seja (d*, a»i,..., a,yv) tal que a* = $2™ x vi e d., = 0 para i = 1,..., N. É 

imediato pela Proposição 2.5 que (d*, ael,..., a,/v) € AC Se um vetor de payoffs qualquer 

.. , djv) G Jff, então aq = £Xi(v* — aj) e d, > 0 para i = 1,...,TV, de forma

A existência desses vetores de payoffs é dada nas Proposições 2.6 e 2.7 a seguir. Denotare

mos por (a‘, a,i,..., a,#) o vetor de payoffs ótimo para o vendedor e por (d,g. a‘,... , d^-) 

o vetor de payoffs ótimo para os compradores.

*<?) •

a.q = 0; a* = v,, i = 1,...,TV

Proposição 2.7. O vetor de payoffs do núcleo (d*, a.i,..., a,N) é dado por a* = Vi 

ea,i = G para i = 1,..., TV.

a',..., d^) é dado por:

aq > ag V («,, a'i,.. •, a^) G A/. Analogamente, o vetor de payoffs do núcleo (d9, di,..., dn) 

é ótimo para os compradores se a, > d' V (a'q, a\,..., d'N) € Af para i = 1,.... TV.

Caso TV < K, seja (a.q, d*,..., a*N) tal que a.q = 0 e a* = para i = 1,...,TV. É 

imediato que (a,q, aj,...,a*N) G Af pois satisfaz (2.5). Por esta condição, se um ve

tor qualquer (aq, di,..., dyv) G Af, então a, < v, = a* para i = 1,...,TV, logo d* > 

Q-i V (aq, ai,..., a/v) G Af para i = 1,...,TV, donde (atq, a\,..., a*N) é ótimo para os 

compradores. ■

a., = À'vK+i;a’ = Vi — vk+i,í = 1,..., A;a* = 0,j = K + 1,..., N; se TV > K

Demonstração. Caso N > K, seja (a,q. aj,..., a‘N) tal que a* = Kv/c+i', a* = v, — ua+i 

para i = 1,..., K e a* = 0 para j = K -I-1,..., TV. É imediato que (a«Q, aj,..., a*N} G Af, 

pois satisfaz (2.6). Por esta mesma condição, se um vetor qualquer (aQ,ai,... ,a/v) G A/, 

então a, < v, — vk+\ = a* para i = 1,..., K e aj = 0 = a^ para j = A” 4- 1,..., TV, logo 

a* > Gi V (ag, ai,...,a/v) G Af para i = 1,..., TV, donde (a.q, dj,..., a*N) é ótimo para os 

compradores.
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Deis Proposições 2.5 e 2.6 segue que o vetor de payoffs do núcleo ótimo para os compradores

é o “pior” vetor de payoffs do núcleo do ponto de vista do vendedor. Simultaneamente.

das Proposições 2.5 e 2.7 segue que o vetor de payoffs do núcleo ótimo para o vendedor é

o “pior” vetor de payoffs do núcleo do ponto de vista dos compradores. Formalmente,

2.2

Jogo de Mercado

Apesar de todas as alocações no Núcleo serem Pareto eficientes, nem sempre elas são

livres de inveja. No caso de dois compradores adquirirem uma unidade do objeto por

preços distintos, então aquele que pagou mais terá inveja, isto é, gostaria de ter comprado

o objeto que o outro comprou, no sentido de pagar o mesmo preço. Em algumas situações

é razoável esperar que somente alocações do núcleo, livres de inveja, ocorrerão. Estas são

situações em que o mecanismo de alocação é dado pelos preços dos objetos, de forma que

objetos idênticos são vendidos ao mesmo preço. Os compradores demandam o(s) objeto(s)

que maximiza(m)

O equilíbrio competitivo é o conceito solução que captura a idéia de alocações justas, ou

seja, Pareto eficientes e livres de inveja.

Definição 2.9: O equilíbrio competitivo é representado por

tal que:

(i) Se x aloca o objeto qj para z, então i não está pagando mais do que está disposto

Corolário 2.1. Temos que a,g

um vetor de preços factível

e a.»i < a, V(ciq, ai,...,E A/”.

seu payoff, assumindo que este payoff é não negativo.

) € A/-, donde (a*, a.i,..., a.Ar) é ótimo para o

O Preço Como um Mecanismo de Alocação num

que a* > aq para qualquer (a9, ai,..., an 

vendedor. ■

(pi,... ,p/c) e um matching factível x
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que pode pagar, isto é, Vi > Pj e

(ii) Se x não aloca nenhum objeto para í, então nenhum objeto poderá dar a i um ganho

positivo, i.e., Vi < Pj, V j = 1,..., K.

(iii) Vale a Lei de Walras: o valor da demanda agregada é igual ao da oferta agregada.

Daí, se um objeto é não vendido ele terá preço 0.

.. ,Pa') seja um preço compe

titivo.

ser compatível com o preço de equilíbrio competitivo p.

Observação 2.1: É claro que, dado v-y > V2 > ■ • • > v^, então m objetos serão alocados

Do exposto acima podemos obter os seguintes resultados.

Proposição 2.8. Seja (p, x) um equilíbrio competitivo. Se N < K, então p = 0.

para os compradores 1,..., m. De fato, se j recebe um objeto e i não recebe nenhum, então 

da Definição 2.9 (i) e (ii) segue que Vj > p > Vi e portanto os compradores que recebem 

objetos são os que têm as m maiores avaliações. Isso implica que o matching compatível 

com um preço de equilíbrio competitivo é ótimo, o que garante eficiência de Pareto.

iguais a um mesmo número p. Por simplicidade denotaremos por (p, x) 

brio competitivo onde p é o preço de um objeto qualquer. O matching x é dito

Da Definição 2.9 (i) concluímos que p3 < pi, V l = 1,..., K, logo todos os objetos alo

cados por x tem preços iguais. Se existir algum objeto não alocado, seu preço deve 

ser 0 pela Definição 2.9 (iii), e por ser o menor preço, será também o preço de qualquer

um equilí-

a pagar e Çjé o objeto preferido entre todos os 

Vi - Pj > Vi - ph V l = 1,..., K.

As condições (i) e (ii) da Definição 2.9 garantem que (pi,.

Demonstração. Se N < K, então haverá algum objeto não vendido e pela Definição 

2.9-(iii) o preço desse objeto é 0. Como todos os preços são iguais, o resultado segue. ■

objeto alocado. Em qualquer caso, portanto, todas as componentes de (pi,... ,Pk) são
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N.

competitivo. ■

equilíbrio competitivo. Então, x é ótimo pela

Proposição 2.10. Seja N = K. Então o conjunto dos equilíbrios competitivos é dado 

por B = {(p, x);vj< > p > 0 e x é um matching ótimo}.

donde pela Definição 2.9 (i) temos que Vj >pVj = Como vi > v2 > ■ • • > vn,

vk > P > vk+i- Portanto (p, x) € A.

todos os objetos têm o mesmo preço, cada comprador recebe o preferido entre os que 

pode pagar, logo vale a Definição 2.9-(i). Por outro lado, x, = 0 Vi = K + 1,..., N e

Demonstração. Suponha que (p, x) é um equilíbrio competitivo. Então, x é ótimo pela Ob

servação 2.1. Por esta mesma observação, se N > K, então os compradores K + 1,..., N 

não receberão objetos. Pela Definição 2.9 (ii) temos que Vj<pWj = K+ l

Por outro lado, os compradores recebem um objeto cada, pela Observação 2.1,

Proposição 2.9. Seja N > K. Então o conjunto dos equilíbrios competitivos é dado por 

A = {(p, x);^ > p > vk+i e x é um matching ótimo}.

como vk+i < P < vk, todo i que não recebe um objeto tem avaliação v, < p. Logo 

vale a Definição 2.9-(ii). Finalmente, o valor da oferta agregada é K -p, assim como o da 

demanda agregada, de forma que vale a Definição 2.9-(iii). Portanto (p, x) é um equilíbrio

Suponha agora que (p, x) € A. Vamos mostrar que (p, x) é um equilíbrio competitivo. 

Como x é ótimo, x, = 1 Vi = 1,..., K. Como Ui > • • • > vN e p G [vk+i, ^k], nenhum 

comprador que recebe um objeto está pagando mais do que está disposto por ele e, como

Suponha agora que (p,x) G B. Como x é ótimo, todos os compradores recebem um 

objeto e como p < vk, nenhum paga mais do que sua avaliação pelo objeto que recebe.

Demonstração. Suponha que (p, x) é um

Observação 2.1. Por esta mesma observação, se N = K, então todos os objetos são 

vendidos e todos os compradores recebem um objeto cada. Então 0 < p < Vj V j = 

1,..., N, pela Definição 2.9 (i), donde segue que 0 < p < v# (pois > v2 > • ♦ • > vN). 

Logo (p, x) G B.
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objetos têm o mesmo preço, cada comprador está recebendo o objeto

preferido entre todos os que pode comprar, logo vale a Definição 2.9-(i). O valor da oferta

competitivo. ■

Proposição 2.11. Todo matching ótimo é compatível com qualquer preço de equilíbrio

competitivo.

Demonstração. Se x é ótimo, v • x > v ■ x', V x' factível, donde os m compradores com

maiores avaliações receberão um objeto cada. Então x, = 1, i = e xf = 0

Também podemos relacionar o equilíbrio competitivo com o núcleo.

se Xi = 1ai = Vi - p

se Xi = 0

agregada é K • p, assim como o da demanda, logo vale a Definição 2.9-(iii). Como não 

há compradores que não recebem objetos, podemos concluir que (p, x) é um equilíbrio

Demonstração. Se (p,x) é um equilíbrio competitivo, então x é ótimo e p satisfaz 0 < 

p < Vi, V i = 1,... ,m e se K < N, p > vK+1. Cada comprador i que recebe um objeto 

tem um ganho de ai = Vi — p, (i = 1, ■■ ., m) e cada comprador que não recebe um objeto,

Proposição 2.12. Se (p, x) é um

ai = 0

aj,..., ajv) de payoff de equilíbrio competitivo.Chamamos (ag,

Como todos os

aq = p • m

Definição 2.10: ((ag, ..., a^), x) é o resultado correspondente ao equilíbrio competi

tivo (p, x) se:

caso contrário. Agora, é uma questão de verificação de que, tomando p = 0 se N < K, 

p G [0,vk] se N = K ou p G K+i,M se N > K, então (p,x) satisfaz a Definição 2.9 

(i), (ii) e (iii). Logo x é compatível com qualquer preço de equilíbrio competitivo. ■

equilíbrio competitivo, então o resultado de equilíbrio 

competitivo ((a9, ai,..., a/v), x) é um resultado do núcleo do mercado cooperativo onde 

p = (p..., p) é a configuração de preços compatível.
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Proposição 2.13. Se (p-,

respondente resultado do núcleo é o ótimo para os compradores. Conseqúentemente,

Pmin — VK+1 SC N lí e Pmin — 0 SC A^ < /C.

, x) é

equilíbrio competitivo, então pmin = vk+\ se N > K pela Proposição 2.9 e pmin = 0 se

• N < K pelas Proposições 2.8 e 2.10. Se N > K, cada comprador i = 1,..., K terá payoff

ai = Vi — vk+1 e cada comprador i = K + 1,..., N terá payoff zero e o vendedor terá

terá payoff zero. Ambos os casos representam o resultado ótimo para os compradores

pela Proposição 2.6. ■

Proposição 2.14. Se (pt

respondente resultado do núcleo pode não ser o ótimo para o vendedor.

Demonstração. Suponha que K = 2, N = 3ev= (8,7,6). O matching ótimo para

este mercado é x = (1,1,0). Pelas Proposições 2.4, 2.5 e 2.7 temos que o núcleo será

Proposição 2.9 e Definição 2.10 temos que o conjunto de preços de equilíbrio competitivo

vendedor no núcleo. ■

isso, (a9, ai,..., ajv) satisfaz 

pertence a A/-. ■

dado por // = {(a,, a15 a?, aa)| a3 = 0, 0 < ai < 2, 0 < a2 < 1;

o vetor de payoffs ótimo para o vendedor por (15,0,0,0)

compatíveis com os payoffs do núcleo por T = {(pi,p2)| 6 < pi < 8, 6 < p2 < 7}. Pelas

'mim x)

Demonstração. Se (pmin

payoff a,

>max-x) é o equilíbrio competitivo de preço máximo, então o cor-

q = rn • P = P- Com

(2.6) se N > K e portanto

será dado por U = {(pi, p2)| P\ = Pt = P> 6 < p < 7} e o conjunto de payoffs de equilíbrio 

competitivo por S = {(aQ, ai, a2, a3)| aq = 2p, ai = 8—p,a2 = 7—p, a3 = 0; 6 < p < 7} = 

{(a9,ai,a2, a3)| 1 < ai < 2,0 < a2 < 1, a3 = 0, aq = 15 — ai - a2}. Logo, o payoff de 

equilíbrio competitivo dado pelo preço máximo é (14,1,0,0) distinto do ótimo para o

e as configurações de preços

caso K < N, tem payoff 0. O vendedor tem um ganho de a, 

as condições (2.5) se N < K e

um equilíbrio competitivo e pmin é o preço mínimo de

0 equilíbrio competitivo de preço mínimo, então o cor-

aq — 15 Q-i n2),

q = K • vk+\- Se N < K, cada comprador i E P terá payoff a, = v, e o vendedor
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(2,1.0)

6..
(6,6)

2 ai
0-3

equilíbrio competitivo, então o

avaliações dos compradores com as K maiores avaliações resultando no vetor de payoffs

da Proposição 2.7.

Q

0-2

1 .

P2

6 V 8 ~
(a) U - segmento de reta de (6,6) a (7,7). T - 
todo o retângulo hachurado.

Existe um caso particular em que, se (pmax,

um objeto paga sua avaliação ficando com payoff zero e o vendedor recebe a soma das

Figura 2.2: Em (a) a representação gráfica dos conjuntos T eU e em (b) a representação 
gráfica de Jffp e £p do exemplo na demonstração da Proposição 2.14.

(b) A/p - todo o retângulo hachurado. £p - 
segmento de reta de (1,0,0) a (2,1,0).

x) for um

Observe que no exemplo apresentado na demonstração da Proposição 2.14, U Ç T e 

£ Ç Af. A conexão entre o núcleo e o conjunto dos preços de equilíbrio competitivo pode 

ser vista na Figura 2.2, onde Afp = {(ai,a.2, a3)|(ag, a2, a3) € Af para algum a,

£p = {(a1,a2,a3')\{aq,ai,a-2,a3>) e £ para algum aq 6 R}.'

A Proposição 2.12 implica que o conjunto dos payoffs de equilíbrio competitivo é um 

subconjunto do núcleo. Também, o conjunto de preços de equilíbrio competitivo é sub

conjunto do conjunto das configurações de preços compatíveis com os resultados do núcleo. 

Da Proposição 2.14 podemos concluir que o conjunto dos payoffs de equilíbrio competitivo 

pode ser menor que o núcleo. O payoff do núcleo ótimo para os compradores coincide 

com o de equilíbrio competitivo ótimo para os compradores pela Proposição 2.13.

resultado do núcleo correspondente é o ótimo para o vendedor. Isto ocorre quando 

min{/C TV} = TV e = t>2 = • • • = vk- Desta forma, cada comprador que recebe

q € R} e



Capítulo 3

A Troca Como um Jogo Não

Cooperativo de Informação Completa

No capítulo anterior modelamos a troca como um jogo cooperativo e definimos o núcleo e

o equilíbrio competitivo. Ressaltamos quatro resultados em particular: os ótimos para os

O problema agora é como obter esses resultados através de um mecanismo centralizado.

Apresentaremos neste capítulo três mecanismos centralizados que produzem os resultados
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compradores e para o vendedor no núcleo e os de preços mínimo e máximo de equilíbrio 

competitivo (Proposições 2.6, 2.7, 2.13 e 2.14). Mostramos que o resultado do núcleo ótimo 

para os compradores coincide com o resultado de preço mínimo de equilíbrio competitivo 

(Proposição 2.13). Já resultado do núcleo ótimo para o vendedor em geral não coincide 

com o resultado de preço máximo de equilíbrio competitivo (Proposição 2.14).

desejados. Veremos como os jogadores se comportam diante dos mecanismos no contexto 

de informação completa sobre os verdadeiros preços de reserva dos compradores. De 

modo geral, conhecendo o preço de reserva do vendedor, os compradores declaram suas 

avaliações (lances) sobre os objetos. Cada mecanismo então utilizará esses dados para 

determinar a alocação dos objetos para os compradores de acordo com uma regra de
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preço, estabelecidas

mecanismos que se inicia quando os compradores são chamados a jogar.

As estratégias disponíveis para cada comprador são os lances, que podem ser distintos de

suas verdadeiras avaliações. O conceito solução que aplicaremos é o de equilíbrio de Nash,

que traz uma noção de não arrependimento ex-post, ou seja, ao final do jogo, ninguém

outros jogadores. Veremos que existirá uma multiplicidade de equilíbrios que satisfazem

essa noção, por isso procuraremos refinar esses equilíbrios determinando aqueles que não

A diferença de cada leilão que analisaremos está exclusivamente na regra de preço. Todos

eles utilizarão a mesma regra de alocação, que chamaremos de regra de alocação padrão.

Esta regra escolherá um matching ótimo a partir dos lances submetidos pelos compradores,

ou seja, alocará os objetos aos compradores que deram os maiores lances e terá uma regra

de desempate no caso de haver mais de uma matching ótimo sob esta perspectiva. Leilões

que utilizam a regra de alocação padrão são leilões padrões.

Começaremos a análise pelo Leilão de Preço Uniforme Mínimo, que determina que os ob-

envolvem estratégias dominadas, ou seja, estratégias que resultam num ganho pior ou igual 

a outra quando comparadas variando todas as estratégias possíveis dos outros ganhadores.

jetos sejam vendidos pelo maior lance perdedor, ou seja, o maior lance dos compradores 

que não recebem um objeto. Caso os compradores lancem as verdadeiras avaliações, o

se arrepende da estratégia que escolheu depois de tomar conhecimento das ações dos

e o preço de cada objeto vendido, de acordo com uma regra de

resultado é o ótimo para os compradores no núcleo, ou o equilíbrio competitivo de preço 

mínimo. Este mecanismo é bastante valorizado na literatura porque faz com que lançar a 

verdadeira avaliação seja uma estratégia dominante para todos os compradores, ou seja, 

para cada jogador, lançar a verdadeira avaliação lhe proporciona um ganho maior ou igual 

ao que obteria lançando outro valor, independente das estratégias dos outros comprado

res. Com isso, existirá um equilíbrio onde todos os compradores lançam suas verdadeiras

alocação {matching')

a priori. Analisaremos o jogo estratégico induzido por cada um dos
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avaliações. A determinação de todos os equilíbrios nos mostra, no entanto, alguns resul

tados pouco intuitivos para este mecanismo de leilão. Veremos que os equilíbrios de Nash

são tais que o maior lance perdedor será menor que a menor avaliação dos ganhadores

e que o menor lance ganhador será maior que a maior avaliação dos perdedores. Estas

equilíbrio podem não ser aqueles que possuem as verdadeiras avaliações. Com isso não

núcleo ou o equilíbrio competitivo, o que será diferente para os outros dois mecanismos.

Passaremos então para o Leilão Discriminatório, que faz com que os compradores que

recebem um objeto paguem seus lances. Teríamos que o resultado deste leilão seria o

ótimo para o vendedor no núcleo caso os lances correspondessem às verdadeiras avaliações.

Veremos que, em equilíbrio, todos os lances ganhadores serão iguais entre si e iguais ao

a menor avaliação dos ganhadores. Veremos que a alocação dos objetos será eficiente.

algum resultado do equilíbrio competitivo.

Já no Leilão de Preço Uniforme Máximo, os compradores que recebem os objetos pagam

o menor lance ganhador. No caso dos lances corresponderem às verdadeiras avaliações, o

resultado do leilão seria o equilíbrio competitivo de preço máximo. Neste caso, teremos o

equilíbrio caracterizado pelo menor lance ganhador sendo igual ao maior lance perdedor

e estará entre a maior avaliação dos perdedores e a menor avaliação dos ganhadores.

Assim como no caso do Leilão Discriminatório, os objetos serão alocados eficientemente

resultado de equilíbrio competitivo.

Uma característica muito importante de todos estes mecanismos é o resultado de refina-

Poderemos então concluir que todos os resultados de equilíbrio de Nash correspondem a

em equilíbrio e poderemos estabelecer que cada equilíbrio de Nash corresponderá a um

condições, necessárias e suficientes, podem levar a equilíbrios de Nash que resultam em

é possível estabelecer uma relação direta entre os resultados de equilíbrio de Nash e o

alocações ineficientes dos objetos, ou seja, os compradores que recebem os objetos no

maior lance perdedor. Esses lances estarão entre a maior avaliação dos perdedores e
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minarmos os equilíbrios que envolvem estratégias dominadas, os restantes nos levam a

resultados correspondentes ao ótimo para os compradores no núcleo do jogo cooperativo.

Formalmente, os jogadores são os compradores; uma estratégia bi para o jogador i é

.., òAr) (perfil

de lances), a função resultado dada pelas regras de preço e alocação, determina um payoff

para cada jogador. Se por exemplo um objeto é alocado para o comprador i pelo preço p

então o payoff de i será u, = Vi — p.

Para as próximas seções necessitamos de mais algumas definições.

lance bf não negativo.

o payoff de i

então bi domina estritamente ò'.

Definição 3.3: Uma estratégia ò, é (fracamente) dominante se domina fracamente toda

mento de equilíbrios. Tanto no Leilão Discriminatório quanto no Leilão de Preço Uniforme 

Máximo, lançar acima da própria avaliação é uma estratégia dominada. Já no Leilão de 

Preço Uniforme Mínimo, declarar a verdadeira avaliação é estratégia dominante. Ao eli-

estratégia 6' / 6t-. Similarmente, uma estratégia bi é estritamente dominante se domina 

estritamente toda estratégia í>' bi.

quando lança bi é maior ou igual ao seu payoff quando lança 6- com desigualdade estrita 

para pelo menos uma configuração de lances b_, dos outros jogadores. Isto é,

Ui(&i,b_i) > Ui(6',b_i) Vb_,

Definição 3.1: Para cada mecanismo de leilão, uma estratégia para um licitante i é um

qualquer número real não negativo. Dado um perfil de estratégias b = (òi,.

com desigualdade estrita para algum b_». Se a desigualdade for estrita para todo b_j,

Definição 3.2: Uma estratégia bi domina fracamente uma outra b^ para o jogador 

i, se para qualquer configuração de lances para os outros jogadores, b_i5
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lançando qualquer outro lance b-, ou seja:

Vi

Uma Regra de Alocação Padrão3.1

O mercado correspondente é então dado por =

B*P
Oferta

b*

b.

Demanda

K 9

Definição 3.4: Um equilíbrio de Nash é um perfil de estratégias b = (bx bN) tal 

que para todo licitante i, seu payoff Uj(bi,b-i>) é maior ou igual ao payoff que obteria

Uí(&i,b_i) > Ui(&',b_i) Vb',

Figura 3.1: Oferta e demanda do mercado com os lances dos compradores. O JC-ésimo 
maior lance é b* e o K + 1-ésimo maior lance é b». Os compradores que recebem os objetos 
por darem os maiores lances formam o conjunto B* e os demais, o conjunto B,.

Suponha que cada i € P lance bp

(P, Q, b) com b = (bi,..., bN).
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(/< + l)-ésimo maior

lance dos compradores.

qualquer resultado do núcleo, em particular qualquer equilíbrio competitivo.

matchings ótimos. Em

Leilão de Preço Uniforme Mínimo3.2

aplica então a regra de alocação padrão e determina que os compradores que recebem um

A regra de alocação utilizada por nossos mecanismos aloca os K objetos para os licitantes 

com os K mais altos lances. Esta regra é conhecida na literatura como regra de alocação 

padrão. O matching resultante é por conseguinte ótimo para A46, e portanto suporta

seguida, seleciona os matchings ótimos que maximizam a soma das verdadeiras avaliações, 

o que resulta num conjunto A” = {xé ótimo |x • v > x' • v V x' ótimo}. Se A* não for 

unitário, seleciona-se equiprovavelmente um de seus elementos.

Todo mecanismo de venda que utiliza a regra de alocação padrão é um leilão padrão.

Com isso podemos dar outras duas definições:

No primeiro mecanismo de nossa análise, o vendedor declara uma quantidade K de obje

tos à venda e os compradores submetem seus lances em envelopes lacrados. O mecanismo

vetor (a9; ai,..., a^), onde 

—a,), com b equilíbrio de Nash e x a correspondente alocação

utilizada aqui opera em duas etapas. Primeiro, encontra todos os

Notação: Denominaremos por b* o /C-ésimo maior lance e por ò. o

Definição 3.6: O vetor de payoffs de equilíbrio de Nash é o 
ai = Ui(b) e aq = ^=ie o,q 

de equilíbrio.

Quando houver mais de um matching ótimo para Adb, b* = ò., a regra de alocação padrão

Definição 3.5: Uma alocação de equilíbrio de Nash é o matching ótimo para Adb esco

lhido pelo mecanismo de alocação padrão quando (&i,..., ò/v) é um equilíbrio de Nash.
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objeto paguem o maior lance perdedor, isto é, 6» se K < N e 0 caso contrário. Deno

minaremos este mecanismo de Leilão de Preço Uniforme Mínimo. Para o mercado

preço mínimo de equilíbrio competitivo (Proposições 2.8 a 2.10) e, como a regra de alo-

cação padrão determina um matching ótimo segundo os lances, então o Leilão de Preço

Veremos agora o comportamento estratégico dos compradores no subjogo definido após

o anúncio da quantidade de objetos vendidos. Quando K > N, todos os compradores

recebem um objeto cada e não pagam nada por isso, independentemente de seus lances,

por isso não faz sentido analisar este caso. Logo trataremos somente do caso em que

K < N.

Proposição 3.1. No Leilão de Preço Uniforme Mínimo, é estratégia dominante para cada

comprador declarar a verdadeira avaliação sobre o objeto.

Demonstração. Suponha que um comprador i com avaliação v lance um outro valor b e

que o Jf-ésimo maior lance dos outros jogadores seja ck- Se b > v, então ou ò > c# > v,

donde i recebe o objeto mas paga Ck > v, resultando-lhe um payoff negativo ou nulo, ou

ck > b > v, situação em que i tem payoff nulo, que também seria obtido lançando v, ou

conseqúentemente sem alterar seu payoff, caso declarasse v. Assim, lançar b > v resulta

sempre em um payoff menor ou igual a lançar v.

Similarmente, se i lançar b < v, ou ck > v > b, ou v b > ck, situações em que seu

payoff não se altera quer lance b ou v, ou v > ck > b, donde i deixa de ganhar o objeto

e tem payoff nulo quando poderia tê-lo positivo lançando v. ■

Corolário 3.1. O perfil de estratégias

dadeiras avaliações é um equilíbrio de Nash no Leilão de Preço Uniforme Mínimo.

Uniforme Mínimo produz o equilíbrio competitivo de preço mínimo e equivalentemente o 

resultado do núcleo ótimo para os compradores no mercado Ntb (Proposição 2.13).

em que todos os compradores declaram suas ver-

Ádb, temos que o maior lance perdedor (se N > K) ou zero (se N < 7<) determinam o

ainda b > v > ck, o que leva i a ganhar o objeto sem alterar o quanto pagaria por ele, e
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compradores que recebem os objetos e por B, o dos N — K compradores que não recebem

os objetos.

. .,6jv) no Leilão de Preço Uniforme

Precisamos agora determinar todos os equilíbrios de Nash. Para tanto analisaremos cada 

resultado a partir do conjunto de compradores que recebem os objetos.

Proposição 3.2. Seja (bi,...,bjv) um equilíbrio de Nash no Leilão de Preço Uniforme 

Mínimo. Então b* > max1ÇB. v, e b. < mini6B- Vj.

Demonstração. Seja um

Da mesma forma, suponha b* < max.i&B. v,. Seja j e B. tal que Vj = maxieB. Vi- Então 

Vj > b* e j não recebe nenhum objeto. Este comprador j tem payoff 0 quando poderia 

lançar b'^ com b' > b*, e receber um objeto pagando b*, o que lhe resultaria num payoff 

Vj—b* > 0. Logo lançar bj não é ótima resposta de j para os lances dos outros compradores, 

contradição. Portanto, b* >Vj. ■

equilíbrio de Nash (bi,.

Proposição 3.3. Seja um perfil de estratégias (bi,... , b/v) no Leilão de Preço Uniforme 

Mínimo. Se b* > maxteB. V{ e b, < miniga- Vi, então (bi,..., b/y) é um equilíbrio de Nash.

Mínimo, o que gera um conjunto B’ e outro B.. Suponha que 6» > minieS- v,. Seja 

Vj = minieB- Vi. Temos que j G B* lança bj, recebe um objeto e paga b„, de forma que 

tem payoff Vj — b. < 0, quando poderia ter payoff 0 lançando sua verdadeira avaliação. 

Logo lançar bj não é ótima resposta de j para os lances dos outros compradores, o que é 

uma contradição. Portanto, b. < Vj.

Notação: Para cada perfil de lances (bi,... ,bpf), denominaremos B* o conjunto dos K

Demonstração. Seja um perfil de estratégias (bi,... ,bN) no Leilão de Preço Uniforme 

Mínimo de forma que b* > maxieB, Vi e b» < minieB. v,. Tome um comprador j G B,. 

Então Vj < b* e lança bj < b. < b*. Se j lançasse b' < bj, não alteraria seu payoff pois 

continuaria sem receber um objeto. Se lançasse b" > bj, só alteraria seu payoff se passasse 

a receber um objeto. Neste caso pagaria b* pelo objeto e teria payoff Vj — b* < 0. Portanto 

bj é ótima resposta para os lances dos outros compradores.



33

correspondência com os resultados do núcleo do jogo cooperativo. Para tanto, observe o

seguinte exemplo:

Exemplo 3.1: Considere o Leilão de Preço Uniforme Mínimo com N = 4, K = 2 e

equilíbrio e alocação dos objetos.

Perfil de estratégias Vetor de payoffs de equilíbrio Alocação dos objetos

de Nash (aq; a^, a?, a$; a^)de equilíbrio de Nash (matching)

(8,7,6,5) (12;2,1,0,0) (1,1,0,0)

(7,7,1,1) (1,1,0,0)

Repare que no último exemplo os objetos são alocados para os compradores com as me-

Apesar de haver diversos equilíbrios de Nash, cujos payoffs não estão no núcleo do jogo

compradores.

nores avaliações e somente o vetor de payoffs (12; 2,1,0,0) está no núcleo. Os preços dos 

objetos em cada um dos exemplos são dados respectivamente por 6, 1, 6 e 1. 

As Proposições 3.2 e 3.3 definem todos os equilíbrios de Nash no Leilão de Preço Uniforme 

Mínimo. Uma infinidade de equilíbrios de Nash neste mecanismo não encontram nenhuma

(8,6,7,5)

(1,1,9,9)

(1,0,1,0)

(0,0,1,1)

(2;7,6,0,0)

(12;2,0,0,0)

(2;0,0,5,4)

payoff de equilíbrio competitivo ótimo para os

Agora tome um comprador j G B*. Então Vj > b’ > b» e j recebe um objeto e paga 6..

i payoff Vj — b. > 0. Temos que bj > b* > b,. Portanto, se j lançasse 

bj > bj, continuaria a receber o objeto sem alterar o quanto paga por ele. Se lançasse 

b” < bj, só alteraria seu payoff se deixasse de receber o objeto, o que lhe resultaria em 

payoff 0. Logo bj é resposta ótima para o lance dos outros compradores. ■

o que lhe dá um

v = (8, 7, 6,5). Observe alguns dos equilíbrios de Nash com os respectivos payoffs de

cooperativo, existe apenas um equilíbrio em que os compradores não jogam estratégias 

(fracamente) dominadas, que é justamente o equilíbrio descrito pelo Corolário 3.1, que, 

pelo fato dos compradores declararem as verdadeiras avaliações, resulta exatamente no
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Leilão Discriminatório3.3

No segundo mecanismo de leilão de nossa exposição, o vendedor declara uma quantidade

envelopes lacrados. O

mecanismo aplica então a regra de alocação padrão e determina que os compradores que

recebem um objeto paguem o equivalente a seus lances. Chamaremos este mecanismo de

Leilão Discriminatório. Como os lances são avaliações declaradas e a regra de alocação

padrão determina um matching ótimo segundo os lances, então o Leilão Discriminatório

produz o resultado ótimo para o vendedor no núcleo para o mercado A46 (Proposição 2.7).

anúncio da quantidade de objetos vendidos. Determinaremos todos os equilíbrios de Nash

Proposição 3.4. No Leilão Discriminatório, para cada comprador, submeter um lance

estratégia dominada pelas estratégias de lançar a

verdadeira avaliação ou lançar 0.

Demonstração. Se um comprador com avaliação v lança b

Proposição 3.5. No Leilão Discriminatório, se K > N, é uma estratégia estritamente

dominante para cada comprador lançar 0.

Demonstração. Se K > N, então todos os compradores recebem um objeto e pagam

v, então ou ele pode não 

receber o objeto, o que resulta em payoff 0, igual ao que obteria lançando v ou 0; ou ele 

pode ganhar o objeto e ter payoff v — b<0, quando poderia garantir payoff 0 (recebendo 

ou não o objeto) lançando v ou 0. ■

Logo lançar 0 é sempre melhor que lançar b > 0 para cada comprador. ■

1 Lembre que cada comprador possui uma avaliação v e [0, cu] sobre o objeto.

maior que a verdadeira avaliação é uma

seus lances. Lançando 0 eles continuariam recebendo um objeto, mas não pagariam nada.

neste mecanismo. Antes, veremos na Proposição 3.4 que lançar acima da avaliação é uma

K de objetos à venda e os compradores submetem seus lances em

Analisaremos o comportamento estratégico dos compradores no subjogo definido após o

estratégia dominada, resultado que pode ser usado no refinamento dos equilíbrios, e na

Proposição 3.5 que é uma estratégia estritamente dominante lançar 0 quando N < K.1
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Com isso, já temos determinado o equilíbrio de Nash quando N < K. Quando N > K,

veremos nas Proposições 3.6, 3.7 e 3.8 algumas condições necessárias para que um perfil

de lances seja um equilíbrio de Nash e na Proposição 3.9 veremos que essas condições são

também suficientes, determinando assim os equilíbrios de Nash.

Da mesma forma, se b* < maxt6s. Vi, então o comprador j G B.

Proposição 3.7. Se N > K

natório, então b* — b».

Demonstração. Naturalmente, 6* > 6». Se b* > b, o jogador j que lança b* tem payoff

pequeno, e ainda receber o objeto tendo payoff Vj — b' > Vj — 6*, logo b* não é ótima 

resposta para os lances dos outros compradores e não podemos ter b* > b, em equilíbrio.

um equilíbrio de Nash. Logo b, < minieB- v,.

.., um equilíbrio de Nash no Leilão Discriminatório com

e (6i,..., 6/v) é um equilíbrio de Nash no Leilão Discrimi-

Corolário 3.2. No Leilão Discriminatório, se K > N então o perfil de estratégias em 

que todos os compradores lançam 0 é o único equilíbrio de Nash.

Proposição 3.6. Seja (6i,.

com avaliação Vj = 

maXieB. v,, lança bj < b* < Vj. Este comprador j tem payoff 0 quando poderia lançar 

ò' = b* 4- e < Vj, para algum e positivo suficientemente pequeno, e receber um objeto 

pagando , o que lhe resultaria num payoff Vj — bj > 0, logo lançar bj não é ótima 

resposta de j para os lances dos outros compradores, o que é uma contradição. Logo, 

6* > maxigB. Vi. ■

Demonstração. Se b„ > minieB- v,, então o comprador j G B", com avaliação Vj = 

mini6B- Vi, lança bj > b, > Vj, recebe um objeto e tem payoff Vj — bj < 0, quando poderia 

ter payoff 0 lançando sua verdadeira avaliação, logo lançar bj não é ótima resposta de j 

para os lances dos outros compradores, o que contraria a hipótese de que (&i,... ,6^) é

Vj — b* quando poderia lançar b' = 6. + e < b*, para algum e positivo suficientemente

N > K. Então b* > v, eb,< minie^- u, .
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Proposição 3.8. Se (bi,.... b/v) é um equilíbrio de Nash no Leilão Discriminatório, então

todos os compradores que recebem um objeto submetem o mesmo lance.

contradição. ■

Juntando os resultados das Proposições 3.6 e 3.7 podemos ver que mini6B- v, > b» = b* >

maxieB. quando N > K, logo os compradores que recebem os objetos num equilíbrio

Corolário 3.3. No Leilão Discriminatório, se N > K então os compradores que recebem

equilíbrio de Nash, então b* E [^k+i>^k] e bi = ... = bK =

b* = b..

Finalmente podemos determinar todos os equilíbrios de Nash para este mecanismo de

leilão.

Proposição 3.9. Num Leilão Discriminatório com N > K,

Demonstração. Seja (bi,...,bjv) tal que mini6B- Vi > b, = b* > maxieB. Vi e para todo

compradores.

de Nash são aqueles que possuem as maiores avaliações. Portanto b* € uma

vez que Vj > • ■ • > vy. Juntando a Proposição 3.8, temos então demonstrado que:

os objetos num equilíbrio de Nash são aqueles que possuem as maiores avaliações. Além

i E B*, bi = b*. Se j E B*, então j tem payoff Vj — b* > 0. Se j lançasse b' > b*, 

continuaria recebendo um objeto, porém pagaria b'j e teria um payoff menor. Se j lançasse 

bj < b*, então como b* = b», ele deixaria de receber um objeto e passaria a ter payoff 

zero. Logo lançar bj = b* é uma resposta ótima do comprador j para os lances dos outros

Demonstração. Seja (bi,... , byv) um equilíbrio de Nash no Leilão Discriminatório. Sejam 

i,j E B*. Suponha b, > bj, então i tem payoff Vi — bi quando poderia lançar b' = 

abi + (1 — a)bj com a E [0,1) e ainda receber o objeto tendo payoff v, — b' > v, — bi, 

logo bi não é ótima resposta de i para os lances dos outros compradores, o que é uma

se (bn. • •, b^r) for tal que 

miniçg-Vi > b* = b* > maxieB. fí e para todo i E B*, bi = b*, então (bi,... , bjv) é um 

equilíbrio de Nash.

disso, se (bi,..., byv) é um
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caso nos dará sempre preço 0 que pode ser menor que vk-

Finalmente, se usarmos a Proposição 3.4 como forma de refinar os equilíbrios de Nash,

assumindo que os jogadores não jogarão estratégias dominadas, veremos que o único

payoff de equilíbrio será o payoff do núcleo ótimo para os compradores, obtido

quando b* = Vk+i«

Leilão de Preço Uniforme Máximo3.4

No terceiro mecanismo de leilão de nosso trabalho, o vendedor declara uma quantidade

K de objetos à venda e os compradores submetem seus lances em envelopes lacrados. O

naremos este mecanismo por Leilão de Preço Uniforme Máximo. Para o mercado 

definido por A46, temos que b* (se N > K) ou zero (se N < K) determinam o preço má-

mecanismo aplica então a regra de alocação padrão e determina que os compradores que 

recebem um objeto paguem o equivalente a b* se K < N e 0 caso contrário. Denomi-

As Proposições 3.4 a 3.9, juntamente com o Corolário 3.1, definem todos os equilíbrios de 

Nash para o Leilão Discriminatório. Se (bi,... ,bN) é um equilíbrio de Nash num Leilão 

Discriminatório, observando que b* 6 [vk+i,vk] quando N > K, temos que (b’,x) é um

de equilíbrio competitivo é o preço produzido por um equilíbrio de Nash. Quando N = K, 

o intervalo de preços de equilíbrio competitivo é [0,uk], mas o equilíbrio de Nash neste

Se j Ç. B„, então lança bj < b* e tem payoff 0. Se j lançasse b' < bj, continuaria sem 

receber um objeto. Se j lançasse b" > bj, então ou bj < b" < b*, o que ainda lhe resultaria 

em payoff 0 (lembre que se bj = b* ele não recebe o objeto pela regra de desempate), ou 

b* > bj, o que lhe garantiria um objeto. Porém Vj < b* < b", o que implicaria que 

Vj — b" < 0. Logo lançar bj é uma resposta ótima do comprador j para os lances dos 

outros compradores. ■

equilíbrio competitivo, onde x é uma alocação de equilíbrio de Nash. Mas nem todo preço
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matching

ótimo para o mercado, temos que o Leilão de Preço Uniforme Máximo produz o equilíbrio

competitivo de preço máximo (Proposições 2.8 a 2.10). Veremos agora o comportamento

estratégico dos compradores no subjogo definido após o anúncio da quantidade de objetos

vendidos.

Para este mecanismo, quando K > N não faz sentido analisar o comportamento estra

tégico, uma vez que todos os compradores recebem um objeto e não pagam nada desde

que lancem algum valor. A exemplo do que fizemos no Leilão Discriminatório, temos uma

série de proposições que nos dão condições necessárias para os equilíbrios de Nash quando

N > K e depois mostramos que estas condições são suficientes. Começamos com o caso

em que N = K. A Proposição 3.10 nos diz que submeter um lance maior que a avaliação

é uma estratégia dominada por lançar a própria avaliação; a Proposição 3.11 nos diz que

é uma estratégia dominante lançar 0. Logo em seguida determinamos os equilíbrios de

Nash para o caso em que N = K, na Proposição 3.12.

Proposição 3.10. Para cada comprador, lançar b > v é uma estratégia fracamente do

minada por lançar v no Leilão de Preço Uniforme Máximo.

Demonstração. Se um comprador lançar b > v, pode não receber o objeto e ter payoff 0,

de v — b* < 0.

Proposição 3.11. Se K = N, é uma estratégia fracamente dominante para cada com

prador lançar 0 no Leilão de Preço Uniforme Máximo.

Demonstração. Se N = K todos os compradores recebem um objeto e pagam o menor

ximo de equilíbrio competitivo. Como a regra de locação padrão determina um

lance. Suponha que

compradores. Então o payoff de i é dado por Vi — min{òi, d}- Como os lances não podem 

ser negativos, quando i lançar 0 terá payoff v, > - min{&j, d}. ■

um comprador i lança bi > 0 e seja d o menor lance dos outros

payoff que tem lançando b. Se v < b*, então ele poderia lançar v e ter payoff 0 ao invés

ou pode receber o objeto e ter payoff v — b*. Se v > b*, então lançar v lhe dá o mesmo
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Agora faremos a análise do caso em que N > K. Com as Proposições 3.13 e 3.14 definimos

perfil de lances seja

Logo em seguida veremos, na Proposição 3.15, que essas condições são também suficientes.

Leilão de Preço Uniforme

Máximo com N > K. Então b* > maXieB. Vi eb,< minieB- u,.

Demonstração. Se b.

Da mesma forma, se b* < maXjeB. v,-, então o comprador j e B,

máximo de Vj lançando bj. Logo todo j está jogando sua ótima resposta para os lances 

dos outros compradores. Agora suponha que todo comprador j lança bj > 0, então cada 

um receberá um objeto e terá um payoff v, — min7 bj. Mas se um comprador i se desviar e

• lançar 0 ao invés de terá payoff v, > Vi — mim, bj, de forma que lançar 6, não é resposta 

ótima de i para os lances dos outros compradores. ■

Proposição 3.12. Se K = N no Leilão de Preço Uniforme Máximo, todo perfil (6j,.... 6jV) 

tal que algum comprador lança 0 é um equilíbrio de Nash e todo equilíbrio de Nash é dado

Proposição 3.13. Seja (&i,... , 6/v) um equilíbrio de Nash no

um equilíbrio de Nash.algumas condições necessárias para que um

minies- v,, então seja j um comprador com avaliação Vj = 

mini€jg. v,. Temos que j lança bj > b», recebe o objeto e paga b*, donde tem payoff 

Vj — b*<0 quando poderia ter payoff 0 lançando sua verdadeira avaliação, logo lançar bj 

não é ótima resposta de j para os lances dos outros compradores.

Demonstração. Seja um Leilão de Preço Uniforme Máximo onde N = K. Suponha que 

(61,..., 6/v) é tal que algum comprador lança 0. Então todo comprador j obtém o payoff

com avaliação Vj = 

maXieB. Vi lança bj < b* < Vj. Este comprador j tem payoff 0 quando poderia lançar 

bj = b* + e < Vj, para algum e positivo suficientemente pequeno, e receber um objeto 

pagando um novo K-ésimo maior lance que será no máximo 6', o que lhe resultaria num 

payoff positivo, logo lançar bj não é ótima resposta para os lances dos outros compradores.

por um perfil (6i,..., b^) onde algum comprador lança 0.
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Proposição 3.14. Se N > K e (bj.,..., é um equilíbrio de Nash no Leilão de Preço

Uniforme ALáximo, então b* = b..

Demonstração. Mesma demonstração da Proposição 3.7. ■

Com as Proposições 3.13 e 3.14 podemos ver que num equilíbrio de Nash,

de Preço Uniforme Máximo com N > K, minie^- Vi > b, = b* > maxiÇB. Vi, logo os

Corolário 3.4. No Leilão de Preço Uniforme Máximo, se N > K então os comprado-

compradores que recebem os objetos num equilíbrio da Nash são aqueles que possuem as 

maiores avaliações. Com isso temos que b* € [uk+i^k]- Podemos então enunciar:

Se j € B*, então j tem payoff Vj — b* >0. Se j lançasse b' > bj > b*, continuaria 

recebendo um objeto e pagaria um novo JC-ésimo maior lance que seria no máximo b' e 

teria um payoff menor ou igual ao anterior. Se j lançasse b" < bj, então ou continuaria a 

receber um objeto sem alterar seu payoff ou deixaria de receber um objeto e passaria a 

ter payoff zero. Logo lançar bj é uma resposta ótima do comprador j para os lances dos 

outros compradores.

no Leilão

Proposição 3.15. Se N > K e (bi,..., b/v) for tal que mini6s. v, > b* = b* > maxjes. vt, 

então (bi,.... byv) é um equilíbrio de Nash para o Leilão de Preço Uniforme Máximo.

Se j £ B„ então j lança bj < b* e tem payoff 0. Se j lançasse b'- < bj, continuaria sem 

receber um objeto. Se j lançasse b" > bj, então ou bj < b" < b*, o que ainda lhe resultaria 

em payoff 0, ou b" > b* > bj, o que lhe garantiria um objeto. Porém Vj < b* < b", o que 

implicaria que Vj — b" < 0. Logo lançar bj é uma resposta ótima do comprador j para os 

lances dos outros compradores. ■

res que recebem os objetos num equilíbrio da Nash são aqueles que possuem as maiores 

avaliações. Além disso, se (bj.,..., byv) é um equilíbrio de Nash, então b' 6 vk].

Demonstração. Seja um Leilão de Preço Uniforme Máximo com N > K. Suponha que 

(bj,..., byv) é tal que mini6s. Vi > b* = b* > max,eB. v,.
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As Proposições 3.10 a 3.15 definem os equilíbrios de Nash para o Leilão de Preço Uni

forme Máximo. Da mesma forma que ocorre no Leilão Discriminatório, este mecanismo,

quando os compradores jogam em equilíbrio, produz equilíbrios competitivos segundo as

Nash se dá com preço 0 quando o intervalo de preços de equilíbrio competitivo é [0. ?•’/<].

Além disso, se usarmos a Proposição 3.10 para refinarmos os equilíbrios de Nash, teremos

vetor de payoffs que é o ótimo para os compradores no núcleo do jogo cooperativo

que corresponde ao payoff de equilíbrio competitivo ótimo para os compradores,

pois vende os objetos pelo preço mínimo de equilíbrio competitivo. Finalmente

podemos enunciar:

três mecanismos propostos, se os compradores não jogam

estratégias dominadas o único payoff de equilíbrio de Nash para cada mecanismo é o payoff

ótimo para os compradores no núcleo do jogo cooperativo.

verdadeiras avaliações. Mas novamente,

ser produzido por um equilíbrio de Nash, uma vez que quando N = K o equilíbrio de

Corolário 3.5. Para Todos os

nem todo preço de equilíbrio competitivo pode

que os equilíbrios em que os jogadores não jogam estratégias dominadas produzem um



Capítulo 4

Leilões de Múltiplos Objetos Idênticos

com Demanda Unitária como Jogos de

Informação Incompleta

Discriminatório produz o resultado do núcleo ótimo para o vendedor e o Leilão de Preço

um jogo de informação incompleta.

Veremos que num leilão de informação incompleta, os compradores não sabem mais as

avaliações dos outros, a penas a própria. No entanto, a distribuição de probabilidades que

origina as avaliações será a mesma para todos os compradores e de conhecimento comum.

42

A partir disto e das regras de cada leilão, os compradores buscarão uma estratégia, função 

da avaliação, que maximize seu payoff esperado (assumindo neutralidade 

resultado que buscamos é o equilíbrio Nash-Bayesiano, que traz consigo

Uniforme Máximo produz o resultado de preço máximo de equilíbrio competitivo. Neste 

capítulo, os problemas de decisão com que se deparam os licitantes serão modelados como

No capítulo anterior provamos que, sob o enfoque de informação completa, o Leilão de 

Preço Uniforme Mínimo produz o resultado do núcleo ótimo para os compradores, o Leilão

uma noção de

ao risco). O
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otimalidade ex-ante, uma vez que cada jogador estará dando a ótima resposta para uma

distribuição de probabilidades. Como os compradores são todos simétricos, buscaremos

mesma para todos os compradores.

0 caminho para se chegar aos equilíbrios é amplamente conhecido na literatura. A partir

sumindo que os demais estão jogando a estratégia de equilíbrio. Fazemos com que este

jogador em particular maximize seu payoff esperado que deve resultar na escolha de uma

estratégia idêntica à dos demais. Obtendo essa estratégia, verifica-se que as hipóteses

assumidas são atendidas.

Apesar de o princípio ser padronizado, a determinação do equilíbrio no caso dõ leilão de

preço uniforme máximo é um pouco mais complexa por exigir a abertura das distribuições

de probabilidade das estatísticas de ordem, que serão definidas adiante, para resolver

estratégia de equilíbrio simétrico.

Veremos que os três mecanismos apresentados levam a uma alocação eficiente dos objetos

em equilíbrio. Além disto, todos geram o mesmo pagamento esperado para os comprado

res e a mesma receita esperada para o vendedor. Este resultado faz parte de um resultado

pradores e a mesma receita esperada para o vendedor, resultado que será demonstrado

adiante.

derivadas. O teorema de equivalência de receitas continuará valendo com a inclusão do

Incluiremos também o preço de reserva em nossa análise, a partir da seção 4.2. As funções 

payoff esperado serão ligeiramente alteradas, por isso novas estratégias de equilíbrio serão

aqui apenas equilíbrios simétricos, ou seja, equilíbrios onde a função da estratégia seja a

maior, o Teorema de Equivalência de Receitas, que diz que todo equilíbrio simétrico e

crescente de qualquer leilão padrão produz o mesmo pagamento esperado para os com-

das regras do leilão escreve-se a função payoff. Supondo algumas propriedades para o

equilíbrio simétrico escreve-se a função payoff esperado para um jogador qualquer as-

a equação diferencial resultante da otimização do payoff esperado que determinará a
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está disposto a vender os objetos por qualquer quantia positiva.

Formalmente, num jogo de informação incompleta, o payoff de

com o payoff esperado condicionado na informação disponível para o jogador.

Definição 4.1: Um jogo de informação incompleta f consiste de:

(i) um conjunto P de jogadores, P = {!,..., TV};

(ii) para cada jogador i E P um conjunto não vazio de ações;

(iii) para cada jogador i E P um conjunto TV, de sinais;

(iv) para cada jogador i E P uma função payoff Uj : Xj Xj R;

(v) produto cartesiano de

Bi que

preço de reserva e permitirá chegar no preço de reserva que maximiza a receita esperada 

do vendedor, que será uma regra de mark-up. A inclusão do preço de reserva fará com

que os leilões percam eficiência, pois existirá uma probabilidade positiva de que algum 

objeto deixe de ser vendido a um comprador com avaliação positiva enquanto o vendedor

somente das ações dos outros jogadores, mas também da informação que é conhecida só 

parcialmente pelo jogador. Por causa disto, cada jogador avalia suas estratégias de acordo

Esta formulação postula a seguinte sequência de eventos. Primeiro, o vetor de sinais V é 

distribuído de acordo com p(-) e cada jogador i toma conhecimento de Vf = Vi, seu sinal.

Definição 4.2: Uma estratégia (pura) para o jogador i é uma função : Xi 

mapeia sinais em ações.

um jogador não depende

uma função de distribuição de probabilidades p(-) sobre o 

sinais XjXj = X.

Denotaremos o perfil de ações (A(ui),..., /^(vyv)) por /3(ux,..., vN), o perfil de estraté

gias (^i ,/?7v(-)) por £3(-) e o perfil de variáveis aleatórias (/3i(Vi), • • -, Z?n(V/v)) Por

£(V) onde V = (14,...,^).
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• •,vN) e

E[Wi(/3*(V),V)m = vj > SM^/TAV-í),V)|Vi = Vi].

Modelo de Valores Privados Independentes4.1

É assumido também que cada licitante i tem recursos suficientes para pagar ao vendedor

Definição 4.4: A estratégia é (fracamente) dominante se domina (fracamente) qual

quer outra estratégia

com desigualdade estrita para algum v e b_f.

Segundo, ciente de que VÇ = v,, cada jogador escolhe sua ação Finalmente, baseado nos 

sinais v = (vi,..., vat) de todos os jogadores e suas ações b = (&i,.... bty). são realizados 

os payoffs.

Definição 4.5: Um equilíbrio de Nash Bayesiano de um jogo de informação incom- 

um perfil de estratégias /3* tal que para todo i, para todo vt- € X, e para todo

òi 6 13i,

Suporemos que é de conhecimento comum que cada licitante i € {1,..., N} tem alguma 

avaliação v, sobre qualquer dos K objetos idênticos que é uma realização de uma variável 

que é independente e identicamente distribuída em [Ocv], de acordo com 

a distribuição F(-), estritamente crescente. É assumido que F(-) é diferenciável com 

F'(-) = /(•). Os licitantes são neutros ao risco, i.e., procuram maximizar seus lucros 

esperados.

aleatória Vi,

Definição 4.3: Uma estratégia /?f domina (fracamente) /?' se para todo v = (vj,.

X e todo b_j,

v) > ^(^'(Ui)^-,, v)
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qualquer quantia até seu valor vt- e conhece apenas sua própria avaliação.

Os licitantes são considerados simétricos no sentido de que a distribuição dos valores é

Privados Independentes.

jogadores, podemos dizer que ela define o tipo de cada licitante i. Como as avaliações dos

o valor de uma qualquer. O lance de cada licitante é qualquer valor não negativo. Com

isso temos todos os componentes para um Jogo Bayesiano: O conjunto de

possíveis (avaliações) e a distribuição de probabilidade sobre os tipos.

equilíbrio simétrico. Por simplicidade nos

referiremos a um equilíbrio simétrico como apenas "equilíbrio".

jogadores é o conjunto P de licitantes; uma ação corresponde a um lance; o 

conjunto de ações é [0, oo); uma estratégia para cada jogador i é uma função de 

decisão Z?i( ) que leva cada tipo possível do jogador i, v,, num lance bi = Z?í(ví);

um equilíbrio de Nash Bayesiano tal que /?;(•) —

Como a avaliação é a única informação que não é de conhecimento comum para todos os

Definição 4.6: Se (0i(-),..., Z?n(-)) f°r 

£(•) = £(') então (/?(•),... ,/?(•)) é um

a mesma para todos eles. Este modelo é conhecido como Modelo Simétrico de Valores

uma função payoff para cada jogador que depende dos lances e valores de 

cada licitante e cuja regra é definida para cada mecanismo de leilão; os tipo

Considerando que a função densidade de probabilidade marginal é estritamente positiva 

em [0,u;], esta condição é equivalente a cada licitante i maximizar seu payoff esperado 

condicionado em v, para cada valor de v,.

Logo é muito importante a referência de um jogador qualquer em relação a todos os outros, 

pois cada jogador escolherá sua estratégia com base na distribuição de probabilidades

licitantes são realizações de variáveis aleatórias, independentes e identicamente distribuí

das, temos bem definida a distribuição conjunta de todas as avaliações no espaço

que denotaremos por p(-), assim como a distribuição condicional de TV — 1 avaliações dado
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sobre os tipos de seus adversários com base em sua avaliação. Por isso introduziremos

uma notação especial.

Assim, por exemplo, a fim do licitante i ganhar um dos objetos deve-se ter que 6, > c^.

As

= n; f

e a

Sempre que tivermos que

Fixado um licitante i, definiremos Ck como a variável aleatória correspondente ao K- 

ésimo maior lance dos outros compradores. A função densidade de probabilidade 

distribuição de C« serão denotadas por h/<■(•) e respectivamente.

Estatísticas de ordem serão necessárias para a determinação dos equilíbrios de Nash Baye- 

sianos nos leilões a seguir. Os detalhes sobre estatísticas de ordem são dados no Apêndice 

B. Utilizaremos Y^ para denotar estatísticas de ordem para as avaliações dos 

compradores.

as estratégias de equilíbrio /?(•) são funções estritamente cres

centes, o K-ésimo maior valor dentre os rivais de i será o lance do licitante de /C-ésimo

Notação: Quando o tamanho da amostra for N — 1, suprimiremos a notação do tama

nho da amostra nas estatísticas de ordem, ou seja, = Y^\ = Ffc(-) e

= /*(•).

Definição 4.7: Sejam Vi, V2,..., Vn n variáveis aleatórias contínuas independentes com 

função de distribuição F(-) e correspondente densidade /(•). Considere um rearranjo 

y/n), y2(n\ ..., yín) dessas variáveis de tal sorte que y/n) > y2n) > ... > yín) 

variáveis aleatórias Y^n\ k = 1,2,..., n são chamadas estatísticas de ordem. A função de 

distribuição acumulada de uma estatística de ordem Y^ é dada por F^.n)(-) e a função 

densidade é dada por

Notação: Se 6/v) é o vetor de lances submetidos, denotaremos a reordenação de 

lances (&i,..., bi-i, bi+i,..., b^) concorrentes para o comprador i por c-i = (ci, C2 Qv-i) 

de forma que Cj > cj+1.
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maior valor dentre esses jogadores. Assim, Ck = Z?(U<) nessas situações. Nesses casos.

teríamos:

(4.1)HK(b) = Pt(Ck < b) = Pr(«yK) < b) = Pr(YK < 0~'(b)) = FK(0~‘(b»

Pr[0(YK) < b < P(YK-i)\ = Pr[yK < 0-'(b) < yK-i]

= pt[yk < /?-‘(b)] ■ Pr[z?-‘(b) < yK_,|yK < /?-'(b)]

< 0~\b)\YK < /?-‘(b)]}

= FK(Z3-‘(b))-FK-i(/3-1(b)) (4.2)

Trabalharemos neste capítulo apenas com os casos em que há mais compradores do que

objetos.

Nesta seção discutiremos este modelo sem preço de reserva e com licitantes neutros ao

risco. Levaremos em conta apenas o caso de distribuição contínua dos valores e com

isso-mostramos a existência do equilíbrio simétrico para as três regras de preço propostas

assim como suas expressões. Além disso, mostramos que todas elas geram a mesma receita

esperada para o vendedor. De todos estes resultados o único novo para a literatura de

leilões, para nosso conhecimento, é a estratégia de equilíbrio para o Leilão de Preço

Uniforme Máximo derivada na seção 4.1.3.

Leilão de Preço Uniforme Mínimo

O Leilão de Preço Uniforme Mínimo foi descrito na seção 3.2. No contexto de jogos de 

informação incompleta, este é o leilão de preço uniforme mais estudado na literatura. Foi 

primeiramente proposto por Vickrey (1961), por isto também é conhecido como leilão de 

caso de demandas unitárias.

= Pr[yK < • {1 - Pr(yK-i

Vickrey, para o
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caso contrário.0

Como pode-se observar da prova da Proposição 3.1, ela também é válida para o jogo

de informação incompleta. O único requisito para sua validade é a independência das

avaliações sobre o objeto, portanto ela é válida também para modelos em que os licitantes

são assimétricos e mesmo quando não são neutros ao risco.

Corolário 4.1. No Leilão de Preço Uniforme Mínimo, o perfil de estratégias em que todo

Vamos mostrar agora que este é o único equilíbrio. Considere um comprador que tem

avaliação

provado:

Uma consequência dessa proposição é que o Leilão de Preço Uniforme Mínimo alocará os

objetos aos compradores que possuem as maiores avaliações e, portanto, será eficiente. A

Para o Leilão de Preço Uniforme Mínimo, como temos K objetos e N licitantes, podemos 

escrever o payoff de cada licitante i com avaliação Vi e lance 6, como:

Proposição 4.1. No Leilão de Preço Uniforme Mínimo o único equilíbrio é dado por 

(v) = v-

v e lança b. O payoff esperado deste comprador é dado por:

I (v—x)hi<(x)dx 
o

Logo o payoff esperado será maximizado quando ^(6, v) = (v — (ò) = 0. Logo b = v

para todo lance no suporte de Portanto /3v(v) = v é o único equilíbrio e temos

II(M = E[v-Ck\Ck < b]Pr{CK <b) = HK(b) í\v-x&^-dz =
Jo LiK\b)

Vi ~ Ck se bi > cK\

comprador segue /3V (u) = v é um equilíbrio.
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] uma vez que espera-se vender cada objeto pelo equivalente à K + 1-ésima

Leilão Discriminatório4.1.2

Para o Leilão Discriminatório, podemos escrever o payoff de cada licitante i com avaliação

Vj e lance ò, como:

Vi - bi se bi > ck',

0 caso contrário.

A partir disto podemos determinar uma estratégia de equilíbrio simétrico.

Sob a perspectiva do licitante i e considerando que

objeto, ele

será um dos ganhadores quando sua avaliação for maior do que a estatística de ordem

. .,V)v}. Logo, o lance ótimo deve ser o valor

esperado de YK condicionado a ganhar um objeto.

Proposição 4.2. No Leilão Discriminatório,

comprador seguindo:

que corresponde ao valor esperado da K-ésima maior avaliação dos outros compradores

dado que esta K-ésima maior avaliação é menor que seu valor.

A demonstração desta Proposição pode ser obtida determinando o preço de reserva como

0 na demonstração da Proposição 4.6 encontrada no Apêndice A. Como a estratégia de

equilíbrio simétrico é crescente na avaliação do jogador, o leilão, em equilíbrio, alocará os

os lances são funções crescentes dos

valores, de tal forma que os K licitantes com os maiores valores recebem um

K de uma amostra {Vi,..., Vf_i, Vi+1,.

a estratégia de equilíbrio é dada por cada

lyr-n

partir daí é razoavelmente direto observar que a receita esperada do vendedor será dada 

por K ■ E[Y™ 

maior avaliação.
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Z?» =

R = 5E[m»] = 1

□

E a receita esperada do vendedor é a soma dos pagamentos esperados de cada licitante 

ou simplesmente:

compradores com as maiores avaliações e portanto também será eficiente.

Para obtermos uma receita esperada, vejamos um exemplo:

12 
Tv

12v3 — 30v2 4- 20v
15u2 — 40v 4- 30

K objetos aos

O pagamento esperado de um comprador é m 

babilidade de ganhar, o que nos dá:

1 l2 (
5 V

mD{y') =

D(v) = /3(v)Fj4\v), seu lance vezes a pro-

Isso nos dá que o pagamento esperado ex-ante do comprador é:

-E[mp(V)] = / 
Jo

5 - 6u4 4- 4u3

Exemplo 4.1: Tomemos N = 5, K = 3 e F(x) = x com x G [0,1]. O equilíbrio 

simétrico nos dá que um comprador com avaliação v deve lançar F[Y^4)|Y^4) < v]. Como 

F3(4)(t) = 3t4 — 8rr3 4- 6a:2, então:

5 — 6t»4 4- 4v3dv = -
5
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Leilão de Preço Uniforme Máximo

Para o Leilão de Preço Uniforme Máximo, podemos escrever

com avaliação v, e lance b, como:

se bi > C/c-iJVi - Ck-1

Ví - bi se cK < bi ck-i',

0 caso contrário.

Proposição 4.3. No Leilão de Preço Uniforme Máximo,

comprador seguindo:

= v]

que corresponde ao valor esperado do K + l-ésimo maior valor dado que o K-ésimo maior

valor é igual ao do comprador.

< b)+E[v-b\CK < b < CK^]Pr{CK < b < CK-x}

Usando (4.1) e (4.2) obtemos:

seguindo esta estratégia. Então o licitante i tem o seguinte payoff esperado quando tem 

valor v e lança b:

estratégia de equilíbrio /3(y) estritamente cres

cente e diferenciável com /3(0) = 0. Suponha que todos os licitantes menos o i estejam

II(b, v) = E[v—Ck-i[Ck-i

Demonstração. Suponha que exista uma

|Y<"’

II(b,v) = v[Fk-i(0 1(b))+F^(/3 Xb))-FK_i

o payoff de cada licitante i

= EIY^

o equilíbrio é dado por cada

< b]Pr{CK_\
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donde

Tomando a condição de primeira ordem para o máximo em b temos:

(4.4)

Para que /?(•) seja equilíbrio, devemos ter que b = /3(y), logo:

- [^k(v) ~ ^k--i(v)] = 0

Z?'(r)[FK(v) ~ Fk-i(v)] + Z?(v)/K(v) = v/k(v) (4-5)

Z?'(v) +
(7V - 7<)/(v) 

F(v)

2De (B.4) no Apêndice B com n = N — 1

/k(v) 
Fk(v) - FK-i(v)

(3\v)F{v)N~K

/3(x)fK^i(x)dT (4.3)

Multiplicando toda a equação por F(v')N K:

~db(b’v}=v

ôn 1

Dividindo a equação por [Fk-(v) — Fk-i(v)] temos:1

+ (TV - /r)F(v)N-K-7(t;)/?(v) = v(N - K)F(v}N-1<-1 /(v)

n(6,v) = vF^^Cb)) - blF^-^b)) - Fk-iÍZ?'1^))] - /
Jo

fl- Zz=-1/^A ZO-l/MM Aí/a-(Z? ^b)) l{b})
[FK(0 (bn-FK.^ (6))|-6[W-,W)-—/?_,(6)) )-

" H'(l3-'(b})

^(6,t,) = (v-6)w-1(i>))-

0(v) = v{N-K)^

b=/3(v) P <V)
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Ou simplesmente:

(4-6)

/?» = (4-7)

(4-8)

Integrando (4.7) por partes temos:

•V

(4.9)
0

Segue então do fato que /3(0) = 0 e do teorema fundamental do cálculo que a solução da 

equação diferencial acima é dada por:

^'(v) [Fx(n) = [v - ^(v)]/k(^)
>0 >0 >0

'F(x)~
F(v).

1
F(v)N~K

N-K 
dx/3U(v) = v —

l/3(v)F(v)”-K''

Logo /3u'(v) > 0 e a função de fato é estritamente crescente. Assim, a função /3U(-) satisfaz 

as hipóteses que assumimos para encontrá-la, no entanto ainda é preciso provar que ela de 

2Veja (B.7) no Apêndice B

^(v) = \y(N-K)

]' = VÇN _ K)F(vy)N-K~1f(v)

x(N - K)F(x)n~k~x f(x)dx 
0

Usando este resultado em (4.5) temos que para v G (0,tu):

onde a última expressão segue do fato que f[n~k\-} = F(/)N~K. Temos que /3U(-) é clara

mente diferenciável pelo fato de ser solução de uma equação diferencial. Alternativamente 

podemos escrever essa expressão como:2

. /3izw = £[4+iI4N) = í'1
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- (Fk(z) - ík-,(z)]

(4.10)

seguem essa estratégia. ■

Pu(v) = dx =

Caso N = 5 e K = 3, teremos:

O licitante deverá pagar seu lance se entre o segundo e o terceiro maiores dos concorrentes

Nota-se que, no equilíbrio (4.9), o licitante deve lançar um valor abaixo de sua avaliação, 

resultado que difere do Leilão de Preço Uniforme Mínimo, mais estudado na literatura. 

Mais uma vez, o fato da estratégia de equilíbrio ser crescente na avaliação do jogador 

levará à eficiência do leilão. Vejamos agora um exemplo para a receita esperada.

fato maximiza e não minimiza o payoff esperado do jogador. Basta mostrar que (6, v) 

é uma função estritamente decrescente de b. Utilizando (4.4) com b = /3(z) temos:

Em que na terceira igualdade usamos (4.5) com v = z. Note que ^-(b,v) é decrescente 

em b. De fato, a expressão (4.10) é menor que zero se v < z e maior que zero se v > z. 

Como ^y(i>, u) se anula para v = z, segue que é decrescente estritamente. Logo temos 

que /3(u) dada por (4.8) maximiza o payoff esperado do jogador quando todos os outros

1 I x(N-k)xN~K~l 
o

[v-0(z) -z + 0(z)]

N-K -------------- v N — K+ 1

^(v) = 
O

Exemplo 4.2: Tomando o intervalo de avaliações [0,1] com distribuição uniforme, um 

jogador com avaliação v deverá lançar em equilíbrio, segundo (4.7):

= [(” - - Wz) - Fk-i(z))/3'(z))
p <z)

= ÍkW
13'^

an .
9b . b=0(z)
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e pagará o lance do segundo maior concorrente se este for menor que o seu, o que nos dá

um pagamento esperado de:

(x}dx

R = = 1

Idêntica à receita esperada do leilão discriminatório. 

Teorema de equivalência de receitas

Observação 4.1: Como, num mecanismo de leilão A, os lances são funções dos valores 

para cada licitante i e o pagamento deve ser uma função p(-) = p(/3A(vi'),..., 

então o pagamento esperado do jogador i é dado por:

Veremos agora que qualquer estratégia equilíbrio e crescente de um leilão padrão gera 

o mesmo pagamento esperado para os compradores e a mesma receita esperada para o 

vendedor. Este resultado conhecido como Teorema de Equivalência de Receitas está enun

ciado e provado na Proposição 4.4. O fato das estratégias de equilíbrio serem crescentes 

num leilão padrão implica que os objetos são alocados aos compradores com as maiores • 

avaliações.

(V) - +

e a receita esperada doAssim, o pagamento esperado ex-ante será dado por E[my(V)] 

vendedor será a soma dos pagamentos dos compradores resultando em:

= 4(v3 - 2v4 4- u5) +

12= -fv5 - 6v4 + 4u3 
5

cvI 
0

I 8(x3 — 4x4)dx 
o

mA(X) = ..... ítftW)]
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Proposição 4.4. Se todos

dos os N licitantes com demandas unitárias são neutros ao risco, então qualquer equilíbrio

(a) 0 mesmo pagamento esperado pelos compradores, dado por:

FM • E[Yk\Yk < *>]

(b) A mesma receita esperada para o vendedor, dada por:

Considere um licitante em particular e suponha que todos os outros estejam seguindo a

crescente. Seu payoff esperado será o. valor do objeto, se ele ganha, menos o pagamento

esperado.

Maximizando com respeito a z temos que a condição de primeira ordem é dada por:

A

crescente de qualquer leilão padrão para K objetos idênticos tal que o pagamento esperado 

de um licitante com valor zero é zero produz:

(u) o pagamento esperado de equilíbrio para um 

x(0) = 0.

dz

rP (2, u) = vFk (z) — m

os valores são independente e identicamente distribuídos e to-

Demonstração. Considere um mecanismo de leilão padrão, A, e seja 0 uma estratégia 

de equilíbrio crescente para A. Seja mA 

licitante que avalia o objeto em v, no leilão A, e suponha que 0 é tal que m

(M = v/K(z) - —mA(z)

K£[y^>]

k, visto que 0 é

estratégia de equilíbrio 0. Vamos supor que este licitante com avaliação v lança 0{z), 

de forma que ele ganha um objeto se 0(z) > 0(Y^), ou seja, se z

d
dz
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No equilíbrio devemos ter = 0. Logo para todo v temos:

Logo,

que independe do mecanismo de leilão.3 Com isso temos provado (a).

E[m4(V)] =

nÂ(z,v) = (v - z)Fk(z) +

e fazendo
nx(v,v) - nA(z,v) = (z - v)Fk(z) -

para qualquer valor de z, o que nos dá um máximo.

Que é o pagamento esperado ex ante do licitante. Na segunda igualdade apenas invertemos 

a ordem de integração e na quarta utilizamos (B.3) do Apêndice B. Agora basta observar 

que a receita esperada é a soma dos pagamentos esperados. Logo:

que independe do mecanismo de leilão. Logo, temos provado (b). ■

3Integrando a segunda igualdade por partes resulta em m'4(z) 
payoff esperado obtemos

Tomando a esperança da expressão acima em v.

d 
—m 
dv

rz
I Fk(.x}(Lx > 0
V

rvI xfK(x)dx = FK(v) ■ E[Yk\Yk < v] 
0

xfW

4(0) + [ xfK(x)dx = 
Jo

NElm^V)] = KE[Y^\]

A(y) = vfK(v)

V w

xfxÇx^dxfÇv^dv = xfK(x)f(v)dvdx =

í xfK(x)[l - F(x}]dx = [
Jo -W Jo

= zFkÇz) — Fx(x)dx e substituindo no
■z

Fxíxjdx
b

mx(v) = m

(z)dz =
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onde destacamos

Adicionalmente, os três mecanismos de leilão apresentados são mecanismos de

condições do Teorema de Equivalência de Receitas e geram a mesma receita

esperada.

É possível determinar estratégias de equilíbrio a partir do Teorema de Equivalência de

Receitas e chegar nos mesmos equilíbrios simétricos que chegamos antes de demonstrar o

teorema, mas deixaremos para fazer isso depois de incluir o preço de reserva, que é o caso

mais geral, uma vez que sapusemos até aqui que o preço de reserva era zero.

4.2 Preços de reserva

Nos livros didáticos de economia, todo monopolista, por menor que seja seu poder de

monopólio, sempre pode limitar a oferta para aumentar o preço ou fixar um preço abaixo

ao qual atenderá a demanda.

preço de reserva para a venda dos objetos, de forma que nenhum objeto é vendido abaixo 

deste preço. Conseqíientemente, quaisquer lances abaixo do preço de reserva não geram 

Payoff positivo para os compradores.

Esta Proposição foi provada independentemente por Riley e Samuelson (1981) e Myerson 

(1981). O mais interessante da expressão da receita esperada é revelar que o vendedor 

espera vender seus K objetos ao preço da (K 4- l)-ésima maior avaliação, ou seja, o preço 

mínimo de equilíbrio competitivo. Isso nos dá uma comparação direta com o Corolário 3.5

um resultado semelhante para os três mecanismos de leilão apresentados. •

No caso de leilões, para melhorar sua receita esperada, o vendedor pode estipular um

leilão padrão e seus equilíbrios simétricos são crescentes, logo satisfazem as
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4.2.1

perfil de

Demonstração. Para vermos que é o único equilíbrio, basta observar o payoff esperado:

n(6,v)

= (v — r

Proposição 4.6. No Leilão Discriminatório para a venda de K objetos com preço de

reserva r, a estratégia de equilíbrio é:

K-ésimo maior

Para o Leilão Discriminatório temos a estratégia de equilíbrio dada pela Proposição 4.6 

cuja demonstração está no Apêndice A.

Corolário 4.2. No Leilão de Preço Uniforme Mínimo com preço de reserva r o 

estratégias em que cada comprador segue (y) = v é um equilíbrio.

A inclusão do preço de reserva no Leilão de Preço Uniforme Mínimo não altera em nada 

o argumento da Proposição 3.1, basta pensar o preço de reserva como lances de outros 

compradores. Com isso, continua sendo uma estratégia dominante para cada comprador 

declarar sua verdadeira avaliação. Com isso temos que:

Equilíbrios Simétricos com preços de reserva

= vPr(max{C7c,r} < b) — Efmax-fCK, r}| max{C/<, r} < b]Fr(max{C/<, r). < b) 

[ (v — x)hK(x)dx

Maximizando a expressão com relação a b temos ^(b, v) = (y — b')hj<(b') = 0, logo b = v 

para todo o suporte de 0 Que implica que o único equilíbrio simétrico é /3V (v) = v.

(3d(v) = E[max{r, Y^N

f hK(<x)dx + 
o

Proposição 4.5. O único equilíbrio no Leilão de Preço Uniforme Mínimo com preço de 

reserva r é dado por todos os compradores seguindo (3v(y) = v.

que corresponde ao valor esperado do máximo entre o preço de reserva e o 

valor dos outros compradores, dado que esse valor é menor do que sua avaliação.



61

n(6,v) = (v - ò)Pr(C'K < b < Ck-i)+

,r} < 6) (4.11)

Novamente ele deve maximizar esta função com respeito a b o que resulta na condição de

primeira ordem dada por:

(4.13)

Que é visualmente idêntica a (4.4) e resultará na equação diferencial:

(4.14)

Cuja única diferença com respeito a (4.6) é a condição inicial de sua solução, dado que

r}|

[Z?(v)F(v)"-Kr

max{Cj<_i,r} < 6]Pr(max{C/<-i+ E[v — max{Cx-i,

cuja única diferença com relação a (4.3) é o fato do pagamento esperado quando b > ck-i 

levar em consideração o max{cK-i,^} ao invés de apenas Cj<.

]' = v(N - K}F{y')N~K~x f{v~)

- tFK-X(t) - J

II(M = vFK(/3-\by) - b[FKÇ(3~x^ - Fk-i^-Hò))]-
/•/?-* (6)

(3(x)fK-i(x)dx (4.12)

No Leilão de Preço Uniforme Máximo, a função payoff esperado de um licitante qualquer 

com avaliação v e que lança b > r muda para:

[Fx(Z? (&)) FK-i(Z? (6))] /J'(/?-i(ò)) J

- ^(^~1(6))-~^- 1-&~

^bM = v
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ao invés de /3(0) = 0. Com isto, a solução será:

(4.1Õ)+

Integrando (4.15) por partes teremos:

•V

dx

Logo (y} < v para v > r e como de (4.14)

então (3U (y) é estritamente crescente. Também teremos que:

ò=/3u(z)

De forma que (3U (y) de fato maximiza o payoff esperado do licitante. Com isso generali

zamos a Proposição 4.3 para incluir preços de reserva como:

preço de reserva r,

Diferenciável por ser solução de uma equação diferencial. Por (B.10) do Apêndice B, a 

expressão pode ser reescrita como:

F(r)N~K
F(y)N~K

1
F(v)N~K

/3U (v) = v —

agora temos /?(r) = r

a estratégia de equilíbrio é:

F{x)N~K
'r F(v)"-*

/3['(v) = r

~dbM

V

x(N - K)F(x)N-K~1f(x)dx

Í3v\v) = (v- ff1 (v))(N - K}^

Proposição 4.7. No Leilão de Preço Uniforme Máximo para a venda de K objetos com

^(v) = Ffmaxfr.y^Jiy^ = v]

^(v) = Elmax^y^jiy^0 = v]
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Teorema de Equivalência de Receitas4.2.2

esperado será:
(4-16)n(z, v)

Tomando a condição de primeira ordem em z teremos:

(4-17)

Que pelo equilíbrio será ótimo escolher z — v, logo:

(4-18)

= vFk(z) - mA(z}

II(r, r) = rFx-(r) — m

que é o valor esperado do máximo entre o preço de reserva

de todos os compradores dado que este valor é menor do que a avaliação do jogador.

e o K + 1-ésimo maior valor

O Teorema de Equivalência de Receitas vale também quando temos preços de reserva. 

Assumindo que (3 seja uma função crescente da avaliação, então um leilão padrão alocará 

os objetos para os compradores com maiores avaliações e a probabilidade de um licitante 

levar o objeto será dada pela probabilidade de ser uma das K maiores avaliações ou, 

caso declare uma avaliação z, a probabilidade de levar o objeto será Fk(z) e seu payoff

Esta condição deve ser satisfeita para todo valor v > r, o preço de reserva do vendedor 

que faz o comprador ser indiferente entre submeter o lance /3(r) e não participar do leilão. 

Desta forma, por (4.16) temos:

4(*)

A (v) = 0

x(r) = 0

= vfK(.z) --fzm
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Donde

(4.19)

Cuja condição inicial é dada por (4.19) e a solução será:

(4.20)

Que também pode ser escrita, integrando por partes, como:

(4.21)

Que indica que II(z,v) é crescente em z para z < v e crescente para z > v, logo é

maximizada quando z = v.

V

xfx(x)dx

V

F/^(x)dx

V

FkÍx) f (y)dxdv

Agora reescrevendo a equação diferencial (4.18) para m

d 
dvm

Substituindo v por z em (4.18) obtemos uma expressão para 

em (4.17) resulta em:

Agora, tomando o problema do ponto de vista do vendedor, o pagamento esperado de um 

comprador é dado pela esperança de (4.21) em v:

A(z) que substituindo

an. . . . , ..
— (z,v) = (v-z)/K(z)

mA{y)

mA{r} = tFk(t)

mA(v) = uFk(v) -

A(v) = vfK(v)

x(v) temos:

E[mA(V)] = J vFx(v)f(v)dv -

d
dz
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Invertendo a ordem de integração da integral dupla resulta em:

E[mx(V)] =

Resolvendo

E[mx(V)] =

pagamentos esperados e uma função do preço de reserva r dada, portanto, por:

(4.22)

Que independe do mecanismo de leilão. Assim temos provado:

qualquer equilíbrio

preço de reserva r produz:

(a) O mesmo pagamento esperado pelos compradores, dado por:

(b) A mesma receita esperada para o vendedor, dada por:

Proposição 4.8. Suponha que todos 

tribuídos e todos os N licitantes com demandas unitárias são neutros ao risco. Então,

Fk(x)\F\x} + x/(x) - l]cLr

tu

F/c(:r)[F(:z:) + x/(x) - l]dz

F’a'(2:)[F(t) + x/(t) - l]círr

u)
Fx(.x)f(v)dvdx

a segunda integral temos Fk(x)(1 — F(y)}dvdx e trocando v por x na 

primeira unimos as integrais:

os valores são independente e identicamente dis-

e crescente de qualquer leilão padrão para K objetos idênticos com

= rFK(r) + £ xfK(x}dx

R(r) = N I
J r

'LJ

vFxÇv^fÇv^dv +

F(r) = N J

mA{v')

Que é o pagamento esperado de cada licitante ex ante. A receita esperada é a soma dos
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r =

Demonstração. O preço de reserva ótimo para o vendedor é aquele que maximiza (4.22)

e deve satisfazer a condição de primeira ordem:

(4-23)

Que no ótimo nos dá:

(4.24)r =

A(r)

ocorrer em r dado que não ocorreu até r. Neste caso, pode-se interpretar como uma regra

ao encontrado por Riley e Samuelson (1981) para leilões de um único objeto.

Demonstração. Vamos determinar estratégias de equilíbrio para leilões a partir da Propo

sição 4.8 e aplicá-la para completar a demonstração.

Proposição 4.9. O preço de reserva r que maximiza a receita esperada do vendedor é 

dado por:

1
A(r)

1 ~ F(r)

1 ~ F(r) 
/(r) .

Proposição 4.10. Tanto o Leilão Discriminatório como o Leilão de Preço Uniforme 

Mínimo e o Leilão de Preço Uniforme Máximo geram o mesmo pagamento esperado pelos

de mark up. Este preço de reserva ótimo é que independe tanto do número de licitantes 

como do número de objetos que estão sendo vendidos, de forma que é exatamente igual

compradores e a mesma receita esperada pelo vendedor para um dado preço de reserva r.

em (4.24) é a função risco, que representa a probabilidade instantânea do evento

Leilão Discriminatório: O pagamento esperado é dado pelo próprio lance vezes a

Se r > (1 — F(r))//(r) teremos que (4.23) será negativo e (4.22) será decrescente e se 

r < (1 — F(r))//(r), (4.23) será positivo e (4.22) crescente, de forma que a condição dada 

por (4.24) de fato maximiza (4.22). ■

dfí
— (r) = -7VFK(r)[F(r) + r/(r) - 1) = 0
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probabilidade de ganhar, de forma que, por (4.20) podemos escrever:

Ou simplesmente:

(4.2Õ)+

Que por (B.9) nos dá:

Como o Leilão Discriminatório é um leilão padrão e o equilíbrio é crescente, então se

enquadra nos pressupostos da Proposição 4.8.

fr(r) 
FM

d(3D 
dv

/3d(v) = r

Leilão de Preço Uniforme Mínimo: O pagamento esperado de um comprador é o 

valor esperado do máximo entre o /f-ésimo maior lance dos outros compradores e o preço 

de reserva. Como um comprador com avaliação r deve ser indiferente entre participar ou 

não do leilão, então /?(r) = r. Isso porque se /3(r) > r, então o comprador teria payoff 

negativo com probabilidade positiva e não maximizaria seu payoff esperado. Portanto 

podemos escrever, usando (4.20):

vfK(v)FK(v) - fM f” xfK(x)dx
FM2

vFk(v) — vFk(v

tFk(t) + / Fjctxjdx > 0 
J r
>0

)+rÍK(r)+ í FK(x)dx

ZJD(t,) = E[max{r,y/")}|rí(")

rvI xfxtxjdx = /3d(v)Fk(v) 
r

(v) =

= /k(v) 

FM2 
fM

>0

i rv
F^)L xfK{x}ix

Derivando (4.25), podemos verificar que a estratégia é crescente e portanto satisfaz as 

condições que supusemos sobre ela:
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Manipulando algebricamente chegamos que:

Logo /3V (v) = v. Obviamente é uma função crescente e portanto satisfaz a condição

Leilão de Preço Uniforme Máximo: O pagamento esperado pode ser escrito como:

- Fk-i(v)] +

Derivando esta expressão com relação a v chegamos a:

P\v)\FK{v) ~ Fk-i(v)] + Z?(v)/k(v) = vfK(y)

que supusemos para encontrá-la. Como o Leilão de Preço Uniforme Mínimo é 

padrão e o equilíbrio é crescente, então se enquadra nos pressupostos da Proposição 4.8.

V

P(x)fK_x(x)dx -

Igualando esta expressão a (4.20) e manipulando algebricamente chegamos a:

Esta equação diferencial é visualmente idêntica a (4.5). A única diferença entre elas é a 

condição inicial, que para esta nova é dada por /3(r) = r pelo mesmo motivo dado para a

um leilão

[ xfK(x)dx = 0

[ í3(x)fK_i{x)dx

[ xfK{x)dx

x) fK(x)dx = 0
>0>0

mu(v) = rFK(r) + /?(v)[FK(u) - FK-i(v)] +

mv(v) = rFK(r) + J 0(x)fK(x}dx = tFk(t} +



69

estratégia do Leilão de Preço Uniforme Mínimo. Com isso, a solução será dada por.

+

Integrando por partes:

4

> 0

eficiência. Isso porque, se o

ser interpretada como o peso morto

vendedor.

4 Lembrando que

Fk(v) ~ Ffí-iÇv)

1
F(v)n~k

Logo /3U(-) é crescente uma vez

(3u(v) =v -

que /3u(v) <v e:

F(r)N-K
F{v')N~K^(v) = r

tKT= I-N-K)F(v)-

Sendo assim, a função satisfaz as

Leilão de Preço Uniforme Máximo é um 

enquadra nos pressupostos da Proposição 4.8. ■

Finalmente, ao estipular um preço de reserva, os leilões perdem sua característica de 

vendedor está disposto a vender os objetos por qualquer 

quantia não negativa, existe uma probabilidade de F^\r) de que pelo menos uma unidade 

deixe de ser vendida a um comprador com avaliação positiva, porém abaixo do preço de 

reserva, e o vendedor estaria disposto a vender a unidade por este preço. Esta perda pode 

decorrente do exercício do poder de monopólio do

P x(N - K)F(x)N~K~1f(x)dx 
r

condições que supusemos para encontrá-la. Como o 

leilão padrão e o equilíbrio é crescente, então se

r F^dx
’r F{y}»~K



Capítulo 5

Comentários Finais

por volta de 500 A.Ç. Sua utilização

licitações do governo

grande interesse em pesquisar

os diferentes mecanismos e suas propriedades.

existem livros textos condensando uma boa parte da literatura e unificando as notações,
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A literatura sobre leilões como jogo de informação incompleta é relativamente recente, 

tendo início com o trabalho de Vickrey (1961), porém bastante vasta. Atualmente já

na transação entre comprador e vendedor. Por isso, há um

mente o primeiro registro foi dado por Heródoto sobre um leilão esposas na Babilónia 

na sociedade é bastante ampla, abrangendo desde

como Krishna (2002), de onde procuramos extrair o padrão de nossas notações.

a venda de obras de arte, vinhos, flores, gado até títulos de dívida soberana, inclusive os

brasileiros. Também observamos leilões de compra, usado para as

ou de empresas em busca da melhor oferta em termos de preço para prover suas necessi

dades de consumo. Leilões são utilizados pela rapidez na realização da troca, por revelar 

informações sobre as avaliações dos licitantes e como forma de prevenir a desonestidade

O caso de leilões de um único objeto é o mais estudado nesta literatura. Dentre os

Leilões são mecanismos de compra e venda utilizados desde a Antiguidade. Provável-
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Outra contribuição marginal, até onde vai nosso conhecimento, foi no estudo de leilões 

ótimos, literatura que começa com os trabalhos de Riley e Samuelson (1981) e Myerson 

(1981) para um único objeto. O primeiro trabalha de maneira mais simples, em busca de 

um preço de reserva ótimo para uma certa família de leilões, enquanto o segundo procura 

qual de todos os mecanismos possíveis otimiza a receita esperada do vendedor. Harris e 

Raviv (1981) observam que a equivalência de receitas obtida nos dois trabalhos anteriores

mecanismos que se destacam estão os leilões de envelope selado de primeiro ou segundo 

preços e os leilões abertos inglês e holandês. Já os leilões de vários objetos ainda são 

pouco explorados na literatura. A maior dificuldade em estudar estes leilões vem da 

impossibilidade de estender alguns resultados do caso mais simples, de um único objeto. 

No entanto, existe um caso particular, quando os objetos são idênticos e as demandas são 

unitárias, em que se elimina o problema de assimetria com que os compradores tratam 

cada um dos objetos que demandam.1 Com isso é possível estender vários resultados dos 

leilões de um único objeto.

■Veja, por exemplo, em Engelbreeht-Wiggans e Kahn (1998) a dificuldade que surge para determinar a
^ÍCando se opta pe!o pre5o uniforme ao 

invés do discriminatório

Neste trabalho procuramos explorar uma lacuna na literatura de leilões de vários objetos 

idênticos. Essa lacuna surge da possibilidade de existir mais de um preço possível para 

um leilão de preço uniforme. Isso porque o preço que equilibra a oferta fixada pelo 

vendedor com a demanda formada pelos lances dos compradores admite que as trocas 

sejam realizadas a qualquer preço entre o maior lance perdedor e o menor vencedor. 

Apesar de ser mais natural esperar observar a utilização do menor lance ganhador como 

determinante do preço,2 a literatura enfocou o estudo no caso em que se paga o maior 

lance perdedor, o que resulta em uma estratégia dominante declarar a verdadeira avaliação 

pelo primeiro objeto que os compradores demandam. Esta lacuna existe tanto no caso de 

demanda múltipla como unitária.
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há nenhuma derivação explícita para o preço ótimo de reserva.

venda que será utilizado e determinar qual a gama de resultados que podemos esperar

observar.

pagar, ou seja, a discriminação de primeiro grau, no resultado ótimo para o vendedor no

equilíbrio competitivo é mínimo. Adicionalmente, na determinação do equilíbrio compe-

para o vendedor no núcleo. Um ganho de se introduzir na análise a abordagem de jogos

cooperativos se dá na interpretação de alguns resultados do jogo não-cooperativo.

A idéia de relacionar a teoria de leilões com o modelo clássico de monopólio não é nova.

síveis e depois jogos não-cooperativos para analisar mecanismos que tentem implementar

independente do número de compradores e de objetos vendidos, de forma que é o mesmo 

encontrado por Riley e Samuelson (1981) em sua análise de um único objeto.'

Também motivamos o estudo dos mecanismos de leilão partindo da análise da troca 

entre um vendedor e vários compradores a partir de um jogo cooperativo. A primeira 

abordagem de jogos cooperativos para o fenômeno da troca foi dada por Shapley e Shubik 

vários vendedores cada

titivo encontramos um resultado de preço máximo que é o melhor para o vendedor entre 

os possíveis equilíbrios competitivos, mas que não necessariamente corresponde ao ótimo

Está presente em McAfee e McMillan (1987) e em Bulow e Roberts (1989). Da mesma 

forma que usar o equilíbrio competitivo para determinar um conjunto de resultados pos-

no qual chegamos, que é

(1972) no jogo de designação, onde havia vários compradores e 

um demandando ou possuindo um único objeto que poderia diferir entre os vendedores. 

A justificativa desta escolha foi analisar o problema independentemente do mecanismo de

Encontramos no núcleo a possibilidade de discriminação de preços de forma tal que o

núcleo. Também encontramos um resultado ótimo para os compradores no núcleo que 

corresponde a um resultado do equilíbrio competitivo, especificamente quando o preço de

monopolista poderia cobrar de cada comprador exatamente o valor que está disposto a

pode ser generalizada para o caso de vários objetos e demandas unitárias, porém não
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seu poder mais fraco, que é a determinação de um preço de reserva. Este vínculo entre

os resultados do núcleo com o Teorema de Equivalência de Receitas, até onde vai nosso

Ainda há muito

vimos apenas os equilíbrios simétricos e a princípio nada impediria que houvesse outros

assimétricos.

estender os resultados de Maskin e Riley (2003) de unicidade das estratégias de equilí

brio para o caso de demandas unitárias, resultado que seria muito interessante-já que

conhecimento da literatura, é nova. A interpretação deste resultado é que o monopolista 

perde poder de barganha ao se comprometer com as regras do leilão.

o que fazer dentro de nosso modelo com demandas unitárias. É preciso 

estudar os casos de valores comuns, interdependentes e afiliados. Talvez seja possível

competitivo de preço máximo serem esperados, ao introduzirmos mecanismos de leilões

que produzem estes resultados, o comportamento estratégico dos compradores, nos mo

delos que estudamos, os permite tirar o poder de monopólio do vendedor. Resta a ele

estes resultados está presente em Sotomayor (1998, 1999). Nossa abordagem a partir do 

núcleo nos mostra que, apesar de os resultados de discriminação perfeita ou de equilíbrio
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Apêndice A

Provas omitidas

participar do leilão, de forma que:

n(£(r),r) = (r - j3(r))Fx(r) = 0

lança b:

(A.1)

minatório:

76

O que nos dá /?(r) = r. Suponha que todos os licitantes menos o i estejam seguindo esta 

estratégia. Então o licitante i tem o seguinte payoff esperado quando tem valor v > r e

Demonstração da Proposição 4-6- Suponha que no leilão discriminatório com preço de 

reserva r exista uma estratégia de equilíbrio simétrico /?(u) crescente e diferenciável. Em 

equilíbrio, um licitante com valor r deve ser indiferente entre submeter um lance e não

Para maximizar (A.l) escolhendo b, temos a condição de primeira ordem: Leilão discri-
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-FK(0~\b))

Mas como /?(•) é equilíbrio simétrico, devemos ter que no ótimo b = /?(v), logo:

- Fk(v) = 0 (A-2)

Rearranjando temos:

Z?'(v)FK(v) + /3(v)fK(y) = vfK(v)

(A.3)+

v]

crescente, podemos integrar por partes o segundo membro de (A.3):

Em que o primeiro termo é uma derivada de um produto. Logo, aplicando o teorema 

fundamental do cálculo e o fato de /?(r) = r temos:

Agora é necessário mostrar que a expressão satisfaz as propriedades que supusemos para 

encontrá-la. A diferenciabilidade segue da diferenciabilidade da função de distribuição 

F(-), que leva à diferenciabilidade das distribuições das estatísticas de ordem correspon

dentes.

^K(r)
F/c(t>)

Para o fato de ser

H4"-1’

/3(v) = r

Que por (B.9) corresponde a:

/?(v) = E[max{r, 1}

an Í„

i rv
WvjJr XMX)<iX
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(A.4)

(3'(v) > 0, uma vez que Fk(-)

sempre positivas.

Falta apenas mostrar que /?(•) maximiza, e não minimiza, o payoff esperado, uma vez que

só temos até agora a satisfação da condição de primeira ordem. De fato, se tomarmos um

valor z qualquer, podemos escrever:

n(^(z),v) = v —

usando (A.4) na segunda igualdade.

Logo obtemos

II(/?(v),v) - n(/?(z),v) = (z-v)FK(z) -

Teorema 4.2 é um caso particular com r = 0, então a prova está completa. ■

Determinando r = 0 temos a demonstração da Proposição 4.2

seja z > v ou z < v. Para ver isso, note que se z > v, então Fk(z) > Fk-(u), logo F/<(rr) 

na integral será sempre menor que no primeiro termo. Por outro lado, se z < v, então 

Fr-(z) < Fk(v) e Fk-(z) na integral será sempre maior que

(3{v) = v-

no primeiro termo. Como o

Logo /3(v) < v, o que em (A.2) resulta em e /k(-) são

[ FxÇx^dx > 0
V

r

f^xfx^dx
Fk(z)

rz= vFk(z) - zFk(z) + / FK(x)dx
J r

= (v - z)Fk(z) + y

F^)dx



Apêndice B

Estatísticas de Ordem

que se costuma na literatura de estatística, por isso a nomenclatura aqui não confere com

Sejam Xj, X-

é dada por:

(B.l)

(»*)
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n
k — 1 [1 -F(y)n~k+l

as estatísticas de ordem são numeradas na ordem reversa do

2,..., Xn n variáveis aleatórias contínuas independentes com função de distri

buição F(-) e correspondente densidade /(•). Considere um rearranjo Y^n\ Y^n\, Y^ 

dessas variáveis de tal sorte que Yj(n) > > ... \

Y^n\ k = 1,2,... ,n são chamadas estatísticas de ordem.

Este apêndice oferece os conceitos básicos de estatísticas de ordem suficientes para este 

trabalho. Sua maior parte foi baseada nos apêndices de Krishna (2002) e em David (1970). 

Nos trabalhos sobre leilões

A função de distribuição de uma estatística de ordem Y^

a de David (1970). Outro apêndice útil pode ser encontrado em Kosbiau e Sotomayor 

(2001) e resultados mais básicos de teoria de probabilidade e distribuição de variáveis 

aleatórias podem ser encontrados em Spanos (1999) e Mood et al. (1963).

rearranjo Y^ ,Y}

'n™* • As variáveis aleatórias
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e cada probabilidade por

de forma que para dy pequeno,

< V + dy] =

(B.2)

n!
(n — fc)!l!(k — 1)!

k 1 4- O(dy2)

Pr{y < Y™

Fin\y) = F(y)n

A função densidade de probabilidade de Y^ pode ser obtida a partir da análise do evento 

y < Y^ < y 4- dy que deve se realizar da seguinte maneira: X; < y para n — k dos X,, 

y < Xi < y 4- dy para um X, e X, > i/ para os k — 1 dos X, restantes. O número de 

configurações possíveis em que isso pode ocorrer é dado por

Em que (?) corresponde à probabilidade de < V e (w) corresponde à probabilidade 

de exatos n — k 4- 1 valores de X estarem abaixo de y e k — 1 estarem acima vezes as 

combinações possíveis que essa configuração pode ocorrer. No caso de k = 1 temos:

em que O(dy2) significa um termo de ordem (dy)2 representando a probabilidade da 

realização de y < Y^ < y + dy em que mais de um X, está em (y,y 4- dy]. Dividindo 

ambos os lados da equação por dy e fazendo dy —► 0 chegamos à expressão

n!
(n — Jt)!(fc — 1)!X

X F(y)n~k[F(y + dy) - /■(»)][! - F(y + d;/)]

fM(y) = _____ —--------lk (n - k)l{k - 1)!

F(.y)n-k[F(y + dy) - f-(z)][l - F(y +
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Também é fácil perceber que:

(B.3)(y)

A partir de (B.2) e (B.l) podemos escrever a seguinte relação útil:

(B.4)
(y)

fMfMfínsMys} = (B.õ)

(?/s) =

Se s = kileyic=v podemos então escrever:

(B.6)

(B.7)= v]

De maneira similar podemos escrever a função densidade de probabilidade conjunta de 

duas estatísticas de ordem y/n) e com s > k como:

< v] =

(n — A)!
(n — s)!(s — k — 1)1

/(y)
F(y)

[FM - FM] 
FMn~k

E[Y}n~k}

f(n-l) 
Jk

f^\y)

FÍT\y) - f£\

F(y,r-

An)
Jk+1\Y<

nlFMn's[FM - FM]^-1
(n-s)!(s-A - l)!(fc- 1)1

I^ín-fc)

É direto observar que (B.6) corresponde à função densidade de probabilidade de Y^n k^ 

condicionado a Y^n~k>> < v também. Com isso temos que:

(s)[i - F(»)) =

n k VG/fc+i) 
F(v')n~k

’ k Vte)

[i - fwr1

An)
Js\Y™=yk

<n)=v

Sendo assim podemos escrever a função densidade de probabilidade de uma variável Ys^ 

condicionada a um certo valor de Y^ = y*. como a razão entre (B.5) e (B.2), logo:

( \ < u\F^yMMi) = (n - k)
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Z tem distribuição F?(-) com densidade

e p(z) = max{r, z}, então:

E[max{r,y;n)}] =

Logo,

E[max{r,y^n)}] = rF^n)(r) + (B.8)

Resultado este que é facilmente estendido, caso v > r, para:

(B.9)+

Ou para:

(B.10)+

distribuição conjunta dada pela

1
F(u)n"fc

F(r)n“*

F(u)n-fc

Para funções de variáveis aleatórias, temos que se 

fz(-), então:

< v] — r

B[max{r,yt(:>1}|n(’*’ = t,] = r

Ademais, se Z e IV são duas variáveis aleatórias com

oo
max{r,y}f{knXy>)dy

(y)dy + £ yfkn\y)dy

F[max{r,yfc(n)}|yfc(n)

C VdF(yy-k 
r

Em particular, se Z = y/n)

£[p(^)] = í a^fz^dz 
J —oo

í yfín\y)dy

i rv-M— / yfín}Wdy 
Fk\v) Jr

—OO

r rfF
—oo
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densidade fz.w então:

fz(z)dwdz

oo

Logo:

EzlElg(^)IZ]] = E[g(W)]

— OO 
-oo

Ez[£[p(IV)|Z]] =

-u
-ÍJ.

°° E\g(W)\Z = z\!z(z)dz

-oo
^(w)/w|Z(w)dw/2(z)dz

-oo fz{Z)
oo

g(w)fz.w(z, w)dzdw
•oo

/•OO

' g(w)fw(w)dw
— OO
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