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RESUMO 
 

 No nosso trabalho procuramos identificar o mecanismo de determinação do 

preço de um bem ou serviço e, em simultâneo, justificar o aparecimento da incerteza 

como resultado apenas da interacção estratégica entre os agentes económicos 

pressupondo que o mercado é descentralizado e que a recolha de informação por parte 

dos compradores é uma actividade que acarreta um custo de pesquisa. 

Quanto à organização do texto, nos três primeiros capítulos estudamos o 

comportamento dos agentes económicos e as características do equilíbrio de mercado 

tomando como pressuposto que o preço de mercado é uma variável aleatória com 

função distribuição conhecida de forma pública e perfeita. 

No primeiro capítulo apresentamos o comportamento dos compradores quando 

seguem a estratégia sub-óptima Fixed Sample Size de Stigler (1961), ou a estratégia 

Sequential Sample Rule de McCall (1965). 

No segundo capítulo, relaxamos os pressupostos mais restritivos do modelo de 

McCall (1965). Assim, de entre outros, estudamos as implicações de considerarmos 

limitado o número de vendedores a que os compradores podem perguntar o preço, de 

poder, num mesmo período, ser perguntado o preço a vários vendedores ou de poder ser 

repescado o preço num vendedor rejeitado num período anterior. 

No terceiro capítulo, considerando ainda que o preço de mercado é uma função 

distribuição conhecida de forma pública e perfeita, estudamos o comportamento óptimo 

dos vendedores que tomam a estratégia dos compradores como um dado do problema de 

optimização que resolvem. Feito o estudo dos dois lados do mercado, investigamos as 

principais propriedades do mercado em equilíbrio sob vários pressupostos. 

A conclusão mais importante dos modelos tratados é que, sob condições gerais, 

se o preço de mercado for uma variável aleatória com função distribuição conhecida de 
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forma pública e perfeita, então no equilíbrio de mercado todos os vendedores afixam o 

mesmo preço, comportando-se como monopolistas, e os compradores não pesquisam.  

À parte a perplexidade criada pelo resultado de que em equilíbrio todos os 

vendedores afixam o mesmo preço, deverá levantar-se a questão da existência por parte 

dos compradores de conhecimento perfeito e público da função distribuição dos preços 

antes do começo da pesquisa. Seria interessante formalizar a obtenção desse 

conhecimento como resultado do problema de optimização que a pesquisa representa. 

Assim, e no seguimento do trabalho de DeGroot (1968), no capítulo 4 estudamos o 

comportamento óptimo dos agentes económicos e as características do equilíbrio de 

mercado que resulta da interacção entre compradores e vendedores individuais na 

obtenção de informação considerando que o conhecimento da função distribuição dos 

preços é imperfeito. Nesse estudo, concluímos que o resultado de Diamond (71) é mais 

robusto que o conjecturado na literatura, sendo necessária a existência a priori de 

heterogeneidade dos agentes económicos para que se observem situações em equilíbrio 

de mercado com dispersão de preço e pesquisa. 

Sendo que os modelos tratados nos três primeiros capítulos são conhecidos da 

literatura, o nosso trabalho consiste em sintetizar os pressupostos mais significativos e 

dar uma certa uniformidade e coerência aos diversos modelos. 

No quarto capítulo, apresentamos o modelo de DeGroot (1968) em que os 

compradores aprendem o valor esperado da função distribuição dos preços no decurso 

da pesquisa e acrescentamos o estudo do equilíbrio de mercado sob esse pressuposto. 

Por outro lado, acrescentamos o estudo do equilíbrio de mercado quando os 

compradores aprendem em simultâneo o valor esperado e a dispersão dos preços de 

mercado. 

Considerar, no contexto do equilíbrio de mercado, que os compradores 

aprendem de forma bayesiana no decurso da pesquisa o parâmetro da função 

distribuição dos preços de mercado que caracteriza a sua dispersão, é novo na literatura 

sobre o equilíbrio de mercado e resulta em situações de equilíbrio de mercado em que 

os vendedores determinam os preços de forma descentralizada e individual e onde se 

observa a existência de dispersão de preços e pesquisa sem necessidade de nenhum 

agente centralizado. 
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 Quanto à metodologia da modelização, aplicamos métodos computacionais na 

obtenção dos resultados quando os problemas tratados são complexos e têm como 

variáveis endógenas funções de distribuição. Esta metodologia, apesar de ter uso 

corrente na engenharia, ainda é pouco considerada em economia, sendo nova, tanto 

quanto é do nosso conhecimento. a sua utilização no contexto da pesquisa. 
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 ABSTRACT 

 

In our work we look for to identify the mechanism of determination of the prices and, in 

simultaneous, to justify the appearance of the uncertainty as resulted only of the strategic 

interaction between the economic agents, assuming that the market is decentralised and that the 

information search is an activity that causes a cost.  

The text is organised as follows:  

In the three first chapters we study the behaviour of the economic agents and the features 

of the balance of market considering as estimated valid to consider that the market price is a 

distribution function known perfectly and publicly (common knowledge) for all the economic 

agents. 

In the first chapter we present the optimal behaviour of buyers when they follow the sub-

optimal strategy Fixed Sample Size de Stigler (1961), or the optimal strategy Sequential Sample 

Rule de McCall (1965).  

In second chapter, we relax the more restrictive axioms of the model of McCall (1965). 

Thus, of among others, we study the implications to consider limited the number of prices that 

the buyers can ask, to be able to be asked a variable number of prices each period or to be able to 

be recall prices rejected in previous periods. 

 In the third chapter, considering still that the market price is a function distribution that 

is common knowledge, we study the optimal behaviour of the sellers when the strategy of the 

buyers is given in the optimisation problem that they decide. Made the study of the “two halves 

of the market”, we investigate the main properties of the market equilibrium. 

The main conclusion presented is that, under general conditions, if the market price is a 

function distribution that is common knowledge, then in the market equilibrium all sellers affix 

the same prices, behaving as monopolist, and the buyers do not search. 

Adding to the problem that in equilibrium all the sellers affix the same price, in economic 

terms, the existence of common knowledge of the function distribution of the prices will have to 
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be questioned because it don’t results from the optimisation problem that search represents. Thus 

and following the work of DeGroot (1968), in the chapter four we study the optimal behaviour of 

the economic agents and the features of the market equilibrium considering that the knowledge 

of the function distribution of the prices is imperfect.  

The models presented in the three first chapters are known of literature, having been our 

work to synthesise the more significant axioms and to give a certain uniformity and coherence to 

the diverse models.  

In the chapter four, we present the model of DeGroot (1968) where the purchasers learn 

the expected value of the distribution function of the prices to the long one of the continuation of 

the research and we add the study of the balance of market under this estimated. On the other 

hand, we add the study of the market equilibrium when the buyers learn in simultaneous the 

expected value and the dispersion of the market prices. 

To consider in the context of the market equilibrium that buyers learn in Bayes terms 

both expected value and dispersion integrated in the optimisation process is new in literature. 

Considering this, we observe situations in market equilibrium where sellers determine the prices 

in a decentralised form and where the existence dispersion of prices and search in result of the 

interaction of the economic agents. 

Methodologically, as the problems presented are complex and have as endogenous 

variable distribution functions, we apply computational methods in the attainment of the results. 

This methodology, although to have current use in engineering, is little considered in economy, 

being new its use in the context of the research.  
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 RÉSUMÉ 

 

Dans notre travail nous essayons d’identifier le mécanisme de la détermination 

des prix et simultanément, de justifier l’apparition de l'incertitude comme résultat 

seulement de l'interaction stratégique entre les agents économiques, en supposant que le 

marché est décentralisé et que la recherche – “search” – d’information est une activité 

qu’a associé un coût. 

Le texte est organisé comme il s’ensuit: 

Dans les trois premiers chapitres nous étudions le comportement des agents 

économiques et les caractéristiques de l'équilibre du marché en considérant que le prix 

du marché est une fonction de distribution connue parfaitement et publiquement par 

tous les agents économiques (connaissance commune).  

Dans le premier chapitre nous présentons le comportement optimal des 

acheteurs quand ils suivent la stratégie sub-optimale “Fixed Sample Size” de Stigler 

(1961), ou la stratégie optimale “Sequential Sample Rule” de McCall (1965).  

Dans le deuxième chapitre, nous renonçons aux axiomes les plus restrictifs du 

modèle de McCall (1965). Ainsi, parmi d’autres questions, nous étudions les 

implications de considérer comme limité le nombre des prix que les acheteurs peuvent 

demander, qu’il peut être demandé un nombre variable de prix chaque période, ou bien 

que des prix rejetés dans les périodes précédentes peuvent être rappelés. 

Dans le troisième chapitre, considérant toujours que le prix du marché est une 

fonction distribution que est connaissance commune, nous étudions le comportement 

optimal des vendeurs quand la stratégie des acheteurs est un donnée dans le problème 

d'optimisation qu'ils résoudrent. Après avoir présenté l'étude des “deux moitiés du 

marché”, nous étudions les propriétés principales de l’équilibre du marché. 

La conclusion principale présentée est que, sous conditions générales, si le prix 

du marché est une fonction distribution que est connaissance commune, dans l’équilibre 
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du marché tous les vendeurs apposent les mêmes prix, en se comportant comme des 

monopoleurs, et les acheteurs ne recherchent pas. 

Au-delà du problème que, dans l'équilibre, tous les vendeurs apposent le même 

prix, l'existence de la connaissance commune de la fonction distribution des prix devra 

être remise en cause parce qu’elle ne résulte pas du problème d'optimisation que la 

recherche représente. Ainsi, et suivant le travail de DeGroot (1968), dans le chapitre 

quatre nous étudions le comportement optimal des agents économiques et les 

caractéristiques de l’équilibre du marché en considérant que la connaissance de la 

fonction distribution de les prix est imparfaite.  

Les modèles présentés dans les trois premiers chapitres sont déjà connus dans la 

littérature. Notre travail synthétise les axiomes plus significatifs et cherche une certaine 

uniformité et concordance dans les divers modèles. 

Dans le chapitre quatre, nous présentons le modèle de DeGroot (1968) où les 

acheteurs apprennent le valeur prévue de la fonction de distribution des prix, pendant la 

recherche, et nous ajoutons, comme nouveauté, l'étude de l'équilibre du marché sous 

cette présupposition. D'autre part, nous ajoutons à la littérature l'étude de l’équilibre du 

marché quand les acheteurs apprennent de même temps le valeur prévue et la dispersion 

de les prix du marché.  

La considération, dans le contexte de le équilibre du marché, que les acheteurs 

apprennent dans le processus d’optimisation, usant une règle de Bayes, la valeur prévue 

et la dispersion de la distribution des prix c’est aussi nouvelle dans la littérature. Dans 

ce contexte on observe des situations d’équilibre du marché où les vendeurs déterminent 

les prix d’une façon décentralisée et où la existence de la dispersion des prix et de la 

recherche est un résultat de l’interaction de les agents économiques, sans qu’on a besoin 

d’un agent centralisé.  

Dans ce que concerne la modélisation, comme les problèmes présentés sont 

complexes et ont pour variables endogènes des fonctions de distribution, nous 

appliquons des méthodes de calcul numérique dans l'accomplissement des résultats. 

Cette méthodologie, bien que usé d’ordinaire dans l'ingénierie, est peu considérée dans 

l'économie, étant sa utilisation dans le contexte de la recherche nouvelle. 
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0. INTRODUÇÃO 

 

A dispersão de preços é um facto da experiência quotidiana dos compradores, 

repetidamente confirmado por diversos trabalhos empíricos (ver, por exemplo, Stigler, 

1961, Pratt et al., 1979, Grier e Perry, 1996, e Beaulieu e Mattey, 1999). Em termos 

teóricos, vários factores podem justificar essa dispersão, como, por exemplo, a 

existência de heterogeneidade nos bens ou serviços. No caso de estes serem 

homogéneos, podemos considerar factores como a existência custos de transporte ou 

logísticos e custos de ajustamento que criam atritos às operações de arbitragem. 

Uma perspectiva radicalmente diferente encontra-se em Hayek (1945) onde se 

questiona se não será o próprio mecanismo de afectação que o mercado representa que, 

por um lado, leva ao aparecimento de dispersão de preço e, por outro lado, que os 

agentes económicos apliquem recursos na pesquisa de informação explorando 

possibilidades de arbitragem que nunca poderão ser perfeitamente anuladas. 

 Uma dificuldade surgida na literatura que trata os modelos de pesquisa é que, no 

quadro de pressupostos aí considerados, a introdução de custos de informação parece 

ser insuficiente para explicar a dispersão de preços em mercados concorrenciais. Assim, 

desses pressuposto resulta de forma paradoxal que, em equilíbrio de Nash, os 

compradores não pesquisam e os vendedores se comportam como se fossem 

monopolistas, o que é conhecido como o resultado de Diamond (1971). 

 No nosso trabalho, vamos investigar se esse resultado de Diamond (1971) 

resulta de o quadro de pressupostos considerado na literatura que trata a pesquisa ser 

demasiado restritivo. Assim sendo, para justificarmos do ponto de vista teórico que a 

existência de dispersão de preços em equilíbrio de mercado é o resultado do próprio 

mecanismo de afectação de um recurso escasso que se processa no mercado, vamos 

investigar, considerando que a informação não é gratuita, que pressupostos será 
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necessário considerar para que, num mercado “ideal” (em concorrência perfeita, não 

existindo choques exógenos), resulte dispersão do preço em equilíbrio de mercado. E 

isto porque conjecturamos que a dispersão do preço resultante das acções dos “price 

makers” no agregado é importante por traduzir que, do “outro lado” do mercado, os 

agentes económicos têm que se dedicar à actividade de recolha e produção de 

informação, no sentido de alcançarem, no melhor do seu interesse individual, a maior 

utilidade possível dada a limitação de recursos. 

Em termos mais detalhados, no nosso trabalho investigamos as propriedades do 

equilíbrio parcial de mercado quando o preço de um bem ou serviço é determinado de 

forma descentralizada. Os aspectos centrais da nossa construção são que, por um lado, 

os vendedores são “price makers” mas “distribution makers”, e, por outro lado, os 

compradores realizam pesquisa1 sobre os preços afixados pelos vendedores, que é uma 

actividade que implica um custo (variável com a sua intensidade) e que é realizada de 

forma individual. Assim, pretendemos estudar em que condições a pesquisa realizada de 

forma individual pelos compradores impõe restrições aos vendedores na tomada de 

decisão quanto ao preço que afixam individualmente, de forma a que exista, no 

agregado, dispersão de preços e pesquisa em equilíbrio de mercado. 

Assim, nosso trabalho consideramos um modelo de formação do preço em 

concorrência que não recorre a um agente central “benévolo” encarregue da 

determinação da “solução” de equilíbrio. E isto sem abandonar o princípio neoclássico 

de que os agentes económicos são optimizadores. 

 Quanto à estrutura do texto, apresentamos no primeiro capítulo o que 

consideramos serem os modelos básicos de pesquisa, a estratégia amostra de tamanho 

fixo de Stigler (1961), e a estratégia amostragem sequencial com horizonte temporal 

infinito de McCall (1965). No segundo capítulo, segue-se o estudo das implicações da 

relaxação das hipóteses mais restritivas desses modelos básicos. Em especial e no 

contexto da pesquisa sequencial, estudamos as implicações de se considerar limitada a 

duração da pesquisa, de em cada período os compradores poderem variar a intensidade 

da pesquisa, de os compradores poderem repescar um preço rejeitado anteriormente, da 

compra ser repetida, de o bem a adquirir possuir características de experiência, de a 

                                                   
1 O termo consagrado na literatura anglo-saxónica é search. Quanto à tradução para português, usamos 
Pesquisa e Pesquisar, apesar de se aceitarem os termos busca ou prospecção com o mesmo sentido. 
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função distribuição dos preços variar no decurso da pesquisa e de os compradores 

pesquisarem em simultâneo mais do que um bem. 

Sendo estudado nos dois primeiros capítulos o “equilíbrio de meio mercado” dos 

compradores quando a estratégia dos vendedores é um dado no problema de 

optimização que resolvem, no terceiro capítulo, estudamos o comportamento estratégico 

óptimo dos vendedores quando é conhecida a estratégia dos compradores, e estudamos, 

sob vários pressupostos, as características do preço de mercado em equilíbrio de Nash 

que resulta da interacção dos dois “equilíbrios de meio mercado” estudados. 

Nomeadamente, estudamos as propriedades do preço de mercado quando os agentes 

económicos são homogéneos, quando os vendedores ou os compradores são 

heterogéneos, quando os compradores seguem uma estratégia do tipo FSS, ou quando os 

vendedores publicitam o preço que afixam. 

A generalidade dos modelos apresentados nos três primeiros capítulos, onde é 

pressuposto o conhecimento perfeito e público da função distribuição do preço de 

mercado, são já conhecidos da literatura, tendo o nosso trabalho consistido, por um 

lado, na selecção dos pressupostos mais representativos da literatura e derivação dos 

resultados, na uniformização da apresentação e no preenchimento de algumas lacunas e, 

por outro lado, na obtenção de resultados de forma computacional com vista a poder ser 

estudado o equilíbrio de mercado sob condições mais gerais que o permitido pela 

manipulação analítica. 

Como principal conclusão do estudo do equilíbrio de mercado temos que, 

quando os agentes económicos têm conhecimento perfeito da função distribuição do 

preço de mercado e existem custos de pesquisa, então os vendedores comportam-se 

como se fossem monopolistas e os compradores não pesquisam, o que, como vimos, é 

referido na literatura como resultado de Diamond (1971). No nosso trabalho 

conseguimos identificar algumas situações novas em que se verifica este resultado, 

concluindo-se que é mais robusto que o conjecturado na literatura. 

No quarto capítulo, no sentido de explorar até que ponto é restritivo o 

pressuposto de que o conhecimento da função distribuição dos preços é público e 

perfeito (conjecturado por Rothschild, 1974b), relaxamos esse pressuposto de modo que 

a actividade de recolha e tratamento de informação por parte dos compradores inclui 



 4 

aprendizagem, o que é trabalho inovador quando aplicado no estudo do equilíbrio de 

mercado. 

Assim, primeiro, consideramos que os compradores desconhecem o valor 

esperado da função distribuição do preço da mesma forma que em DeGroot (1968), 

trabalho que generalizamos em vários sentidos não tratados na literatura. Primeiro, 

admitimos qualquer forma para a função distribuição. Segundo, consideramos que os 

compradores desconhecem não apenas o valor esperado da função distribuição do preço 

mas também a sua dispersão sendo necessário considerar que os compradores têm 

conhecimento a priori e que a estratégia de aprendizagem é bayesiana. Em terceiro 

lugar, determinamos o equilíbrio de mercado. 

 As principais conclusões do nosso trabalho são duas. A primeira conclusão é que 

o resultado de Diamond (1971) de que, em equilíbrio, todos os vendedores se 

comportam como se fossem monopolistas, é mais robusto que o conjecturado na 

literatura que trata a pesquisa pois mantém-se mesmo quando se introduz um 

mecanismo de aprendizagem por parte dos compradores. 

A segunda conclusão é que a pesquisa, enquanto mecanismo de funcionamento 

da determinação descentralizada dos preços, apenas gera dispersão em equilíbrio de 

mercado se existir heterogeneidade nos compradores. A heterogeneidade dos 

compradores pode ser de vários tipos, sendo que estudamos a existência de 

heterogeneidade nos custos de pesquisa e no conhecimento a priori. Assim, por um 

lado, identificamos que pressupondo compradores com custos de pesquisa diferentes, 

mesmo em caso de todos positivos, considerando aprendizagem, existe pesquisa e 

dispersão de preços. Por outro lado, identificamos que, pressupondo compradores com o 

mesmo custo de pesquisa, é suficiente a existência de conhecimento a priori 

heterogéneo para que exista pesquisa e dispersão de preços em equilíbrio de mercado. 

No texto, separam-se as propriedades obtidas de forma algébrica a partir dos 

modelos estudados ou já conhecidas da literatura, referindo-as por P, das propriedades 

que se derivam de forma numérica que referimos por PS (propriedade por simulação).  

Apesar de o trabalho apresentado ter sido feito com todo o nosso esforço e a 

maior preocupação de rigor e dedicação, tem muitas lacunas que ficam por tratar dada a 

extensão do trabalho e a complexidade dos problemas envolvidos. 
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Em primeiro lugar, os modelos considerados são estáticos no sentido que são 

resolvidos no instante inicial, o que em teoria dos jogos se denomina por ”one shot 

game” e, consequentemente, não é considerado o mecanismo da tomada de decisão em 

situações “fora do equilíbrio”. Esta falta resulta de o conceito de equilíbrio de Nash 

apenas traduzir situações de equilíbrio estático, não existindo contrapartida em termos 

dinâmicos o que introduz dificuldades na dinamização dos modelos económicos sob o 

pressuposto neoclássico de que os agentes económicos são optimizadores. 

Em segundo lugar, ficou por fazer o estudo da implicação de os agentes 

económicos terem racionalidade limitada e custos de computação. 

A conjectura de que a consideração de agentes económicos perfeitamente 

racionais limita a aplicação dos modelos é antiga (Simon, 1957), e é vasta a literatura de 

pesquisa que considera esta questão (ver, por exemplo, Hey, 1981, 1982, 1987), onde 

são consideradas regras de comportamento ad hoc. Este tema por si só é muito extenso 

e complexo sendo que conjecturamos que não põe em causa a relevância do quadro de 

pressupostos que consideramos. E isto por existirem diversos autores que concluem que, 

sob determinadas condições, o comportamento obtido pela evolução de um modelo com 

um conjunto vasto de agentes com racionalidade limitada pode ser estudado como se 

fosse a solução instantânea de um agente económico perfeitamente racional (ver, por 

exemplo, March, 1978 e Sarin, 1994). 

A dificuldade do tratamento da racionalidade limitada resulta, de forma 

paradoxal, de o seu estudo implicar um aumento da complexidade dos modelos que o 

“modelizador” resolve. Por outro lado, é discutível se será possível formalizar a 

racionalidade limitada. Com efeito, não foi ainda encontrada uma forma de tratar a 

análise custo/benefício necessária para considerar a racionalidade limitada num 

contexto económico (ver, por exemplo, Rubinstein, 1998, e Laville, 1998). 

Em terceiro lugar, ficou por fazer o estudo do aparecimento endógeno de estados 

de coordenação e de especialização dos agentes económicos motivado pela existência 

de custos de pesquisa, o que de algum modo é suposto ter acontecido ao considerarmos 

na estrutura do modelo a divisão dos agentes económicos entre um conjunto de 

compradores “price takers” e outro de vendedores “price makers”.  
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1. MODELOS BÁSICOS DE PESQUISA 
 

 Vamos apresentar como modelos básicos de pesquisa os de Stigler (1961), 

denominado na literatura como “estratégia amostra de tamanho fixo”, FSS – fixed 

sample size, e de McCall (1965), denominado na literatura por “estratégia de 

amostragem sequencial”, SSR – sequential sample rule, conscientes de que no geral 

qualquer classificação é discutível. A razão para considerarmos estes dois modelos 

como o ponto de partida deriva de que, e sem questionar por agora qual das duas 

estratégias é superior sob condições gerais, o estudo do comportamento óptimo de um 

indivíduo quando possui informação imperfeita pode ser visto como uma variação de 

uma destas duas estratégias. 

 O estudo que fazemos neste primeiro capítulo refere-se ao comportamento do 

comprador quando é dada a estratégia dos vendedores. Em particular, o ambiente em 

que vamos colocar os agentes económicos em estudo é pressuposto ter as seguintes 

características: 

 H 1.1. Existe um comprador que pretende adquirir uma unidade de um bem ou 

serviço homogéneo, indivisível, abandonando o mercado assim que realizar a compra. 

 H 1.2. A compra vai ser realizada a um preço determinado, sendo necessário 

que o comprador o conheça antes de fazer a compra. 

 H 1.3. O comprador não distingue os vendedores uns dos outros pressupondo 

que existe um número indeterminado, pelo que quando decide perguntar o preço a um 

vendedor, escolhe-o de forma aleatória. 

 H 1.4. É um dado do problema de optimização que o comprador resolve que 

os preços que pesquisa são o resultado de uma extracção independente de uma função 

de distribuição invariante no decurso da pesquisa. 

 H 1.5. O comprador tem conhecimento perfeito da função distribuição dos 

preços, o que pressupõe ser público. 
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 H 1.6. O comprador incorre num custo c por cada pesquisa de preço que leva a 

cabo, invariante no decurso da pesquisa. 

 H 1.7. O comprador é optimizador tendo como objectivo minimizar a despesa 

esperada que resulta da soma do custo da pesquisa com o preço da aquisição do bem, 

tomando a função distribuição dos preços de mercado como um dado do problema de 

optimização que resolve. 

 Está implícito nos pressupostos H 1.3 e H 1.4 que não existe um limite ao 

número de perguntas que o comprador pode fazer. E apesar de tal ser pressuposto na 

generalidade dos modelos considerando que existe um número infinito de vendedores, 

achamos mais aceitável considerá-lo como resultado da falta de capacidade do 

comprador em identificar os vendedores quando realiza uma nova pesquisa, ou seja, 

uma limitação de memória do comprador. 

 A não existência de limite no número máximo de perguntas também pode 

resultar de pressupor que os vendedores têm estratégias mistas quanto ao preço e que 

propõem um valor diferente a cada nova pergunta, podendo mesmo considerar-se, 

como é normal na teoria dos jogos, a existência de apenas um vendedor fictício com 

estratégia mista, Fictitious Player (ver, por exemplo, Ramusen, 1989). A 

possibilidade de se considerar o conjunto de vendedores como um jogador fictício 

também é uma forma de considerar a função distribuição dos preços uma função 

contínua sem a necessidade de pressupor um “contínuo” de vendedores. 

 Os modelos básicos de pesquisa são estáticos por ser pressuposto que não 

existe restrição orçamental e que a função distribuição dos preços e o custo marginal 

da pesquisa não variam no decurso da pesquisa (Kohn e Shavell, 1974, p. 94). 

 A existência de solução para os problemas de pesquisa resulta de uma análise 

de custo - benefício feita pelo comprador. Assim, em termos económicos a solução 

óptima existirá como resultado de um balanço entre o benefício marginal obtido pela 

pesquisa, que se traduzirá num preço mais vantajoso em termos esperados, e o custo 

que o comprador incorre ao perguntar o preço a mais vendedores. 

 

1.1 AMOSTRA DE TAMANHO FIXO 

 

 Herbert Simon (1955) introduz a pesquisa na teoria económica como a 

tecnologia que permite aos agentes económicos melhorar o conhecimento quando 
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expostos a informação imperfeita e não gratuita. No entanto, foi a formalização de 

Stigler (1961) que levou à difusão do conceito. 

 Em Stigler (1961), sem ser apresentada justificação, é pressuposto que o 

comprador decide antes de iniciar a pesquisa a quantos vendedores vai perguntar o 

preço. E assim, a decisão quanto ao tamanho da amostra de preços não varia no 

decorrer da pesquisa, pelo que este autor denomina a estratégia por amostra de 

tamanho fixo, Fixed Sample Size – FSS. Podemos, assim, introduzir a estratégia FSS 

no modelo de decisão do comprador considerando como válido o seguinte 

pressuposto: 

 H 1.8. O comprador antes de iniciar a pesquisa decide perguntar o preço a n 

vendedores, não podendo alterar esse número depois de iniciada a pesquisa. 

 Em termos formais, sendo dado que cada preço é uma extracção independente 

da função distribuição F(x), então o preço mínimo, Pmin, encontrado numa amostra de 

tamanho n, tem função distribuição F(x| n) = 1 – [1 – F(x)]
n
. Como um comprador 

individual adquire o bem ou serviço ao preço mínimo de entre todos os que tomar 

conhecimento, então, se a amostra tiver tamanho n, o valor esperado da despesa, que 

denominamos por V(n), vem igual ao valor esperado da soma do preço mínimo com o 

custo de pesquisa, e que se calcula pela expressão seguinte: 
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 As primeiras diferenças da função despesa, que denominamos por ∆V(n), 

traduzem a variação esperada da despesa quando o tamanho da amostra passa de n 

para (n + 1) e calculam-se pela expressão seguinte: 
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 Como o comprador minimiza a despesa esperada, então a sua decisão é a 

escolha do tamanho para a amostra n* que torne mínimo o valor da expressão 

anterior. Dado que a variável n é um valor inteiro, esse resultado óptimo corresponde 

à solução de um problema de optimização inteira em que as primeiras diferenças da 

despesa passam de negativas a positivas (ou nulas) como se apresenta na expressão 

seguinte: 

 







≥∆

<−∆

.0*)(

0)1*(
:*

nV

nV
n  (1.3) 

 

 E sob esta condição, o valor óptimo pode não ser único, mas poderá existir 

uma indiferença para dois valores consecutivos, (n* –1) e n*, quando na expressão 

(1.3) a variação da despesa no ponto óptimo for nula. Quando for apresentado o 

estudo do equilíbrio de mercado (secção 3.3) veremos que a existência de mais do que 

uma solução tem implicações importantes. 

 Considerar-se na expressão (1.3) que a variável n é contínua de forma a que no 

ponto óptimo se verifique uma igualdade entre o custo e o benefício é uma 

aproximação que facilita em termos de análise de estática comparada o estudo do 

sentido de evolução do tamanho da amostra (que traduz a intensidade da pesquisa), 

como função dos parâmetros do modelo. E tal aproximação não traz perda de 

generalidade quando considerado o estudo do comportamento do comprador quando o 

comportamento dos vendedores é “um dado”. Assim sendo, pela condição de primeira 

ordem do cálculo, no ponto óptimo a variação esperada da despesa é nula, como se 

representa na expressão seguinte: 
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 Em termos económicos, o membro direito da expressão anterior pode ser lido 

como o beneficio marginal da pesquisa enquanto que o membro esquerdo representa o 

custo marginal da pesquisa.  

 Fica garantido pela condição de segunda ordem do cálculo que o ponto de 

igualdade é um ponto mínimo se as segundas diferenças da função despesa esperada 

forem não negativas. Podemos ver na expressão seguinte que esta condição observa-

se por as funções F(x) e (1 – F(x)) serem, por definição, funções não negativas: 
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 Em termos económicos, a condição de primeira ordem do cálculo garante que 

para amostras de tamanho menor que o óptimo, o valor esperado do preço se a 

amostra for maior em uma unidade diminui mais que o custo da pergunta adicional, 

passando-se o contrário para amostras maiores que a amostra de tamanho óptimo. 

  Em termos de análise de estática comparada, há quatro propriedades do 

modelo que os autores realçam e que derivam directamente da expressão (1.4): 

 P 1.1 – O comportamento dos compradores é apenas função do custo marginal 

da pesquisa e da função distribuição dos preços. 

 P 1.2 – Na sua decisão de pesquisa, o comportamento do comprador vai no 

sentido de uma diminuição da intensidade da pesquisa2 se o custo marginal da 

pesquisa aumentar, e vice versa. 

                                                   
2 Como a variável é discreta, mantém-se constante dentro de pequenos intervalos de variação do custo 
marginal de pesquisa. 
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 P 1.3 – Na sua decisão de pesquisa, o comportamento do comprador vai no 

sentido de um aumento da intensidade da pesquisa se aumentar a dispersão dos preços 

e vice versa (Stigler, 1961, p. 215; Rothschild e Stiglitz, 1970). 

 P 1.4 – A despesa esperada diminui com a diminuição do custo marginal da 

pesquisa e com o aumento da dispersão dos preços e vice versa. 

 

 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA  

 

 Na óptica de um vendedor particular, o comportamento óptimo dos 

compradores traduz-se na função procura esperada individual que vai condicionar a 

sua função lucro esperado. Assim, é importante a sua quantificação para ser possível o 

estudo, no capítulo 3, do equilíbrio de mercado que resulta da interacção entre as 

estratégias dos compradores e dos vendedores. 

 H 1.9. Na óptica de um vendedor particular existe uma quantidade de 

compradores indeterminada. 

 H 1.10. Os preços afixados por um vendedor particular e por todos os outros 

vendedores que são em número indeterminado é o resultado de uma extracção 

independente de uma função de distribuição invariante no decurso da pesquisa. 

 H 1.11. Um vendedor particular tem conhecimento perfeito da função 

distribuição dos preços, o que pressupõe ser público. 

 A procura esperada de mercado é proporcional à função densidade de 

probabilidade da compra ser realizada a um dado valor. Esta perspectiva foi pela 

primeira vez utilizada por Axell (1977) e será aplicada a todos os modelos que 

apresentamos sempre que tal seja possível. 

 Sendo que a função distribuição dos preços a que a compra é realizada, W(p), 

traduz a probabilidade de que um comprador particular compre o bem ou serviço a um 

preço menor ou igual a p, então a diferença W(p+∆p) – W(p) traduz, em termos 

esperados, a percentagem de compras que são realizadas no intervalo [p, p+∆p]. 

Assim sendo, a f.d.p. w(p) pode ser entendida como a percentagem3 esperada de 

compras que são realizadas ao preço p. 

 Considerando que os compradores seguem a estratégia FSS, então a função 

distribuição do preço a que é realizada a compra corresponde à função distribuição do 

                                                   
3 No caso contínuo corresponderá à densidade de percentagem. 
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preço mínimo numa amostra de tamanho n. Derivando esta função distribuição em 

ordem à variável preço, obtemos uma função que é proporcional á função procura 

esperada de mercado e que denominamos por w(p), como Axell (1977): 

 

[ ]

[ ] ).()(1)(

)(11)|()(

1 pfpFnpw

pFnpFpW

n

n

−−=

⇒−−==
 (1.6) 

 

 Considerando, sem perda de generalidade, que o número de compradores e de 

vendedores está normalizada à unidade, então a função procura de um vendedor 

particular, que representamos por E[q(p)], obtém-se na expressão seguinte como 

resultado da divisão da função w(p) que corresponde à função procura unitária de 

mercado, pela função f(p) que corresponde ao número de vendedores que afixam o 

preço p: 

 

[ ] [ ] 1)(1
)(
)(

)( −−== npFn
pf
pw

pqE  (1.7) 

 

 Se existirem Q compradores idênticos e K vendedores idênticos a expressão 

anterior vem E[q] = (Q w)/ (K f ). Como veremos quando tratarmos o equilíbrio de 

mercado, a constante Q/K é irrelevante na solução do problema de optimização que o 

vendedor particular resolve. 

 Da expressão (1.7) retiram-se as seguintes propriedades relativamente à 

função procura esperada de um vendedor particular: 

 P 1.5 – A curva da procura na FSS é bem comportada no sentido de que o 

valor esperado da procura é não crescente com o preço. 

 P 1.6 – A quantidade procurada esperada a preços mais baixos aumenta se os 

compradores aumentarem a intensidade da pesquisa (aumento de n), passando-se o 

contrário para os preços mais elevados. 

 Com intuito ilustrativo, apresentamos na figura seguinte o comportamento da 

expressão (1.7), numa simulação em que a função distribuição dos preços é uniforme 

no conjunto [0, 1] e onde pode ser visualizada a relação existente entre o número de 

preços perguntados e a forma da função procura esperada: 
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Figura 1.1 – Função procura esperada na estratégia FSS 

 

 O modelo de Stigler (1961) deriva comportamentos em termos qualitativos de 

acordo com os factos estilizados, como sejam o aumento da intensidade da pesquisa 

com o aumento da dispersão dos preços e com a diminuição do custo marginal de 

pesquisa, e que a função procura de um vendedor individual é não crescente com o 

preço. No entanto, sob os pressupostos considerados, a estratégia proposta em Stigler 

(1961) é sub-óptima (ver McCall, 1965). Intuitivamente, depois de perguntados os n* 

preços, será óptimo perguntar mais um se o preço mínimo conseguido na amostra for 

maior que o valor esperado do preço numa pesquisa adicional aumentado do custo de 

fazer essa pergunta. Assim, sob as condições geralmente consideradas na literatura, o 

óptimo será os compradores fazerem uma amostragem sequencial com um critério de 

paragem (por exemplo, McCall, 1965; Wilde, 1977, p. 375; Morgan, 1983, p. 663). 

As condições geralmente consideradas na literatura são que o número de perguntas 

não é limitado, não existem preferências temporais, e não existem economias de 

escala na tecnologia de informação (no fazer de várias perguntas em simultâneo). 

 

1.2. AMOSTRAGEM SEQUENCIAL 

 

 A utilização da análise recursiva na teoria económica tem como trabalhos 

pioneiros Wald (1947), Simon (1955) e Bellman (1957). Na Macroeconomia é de 

utilização corrente desde a introdução nos modelos das expectativas racionais a la 

Muth (1961). 

 McCall (1965), retomando a sugestão contida no anexo de Simon (1955), 

recupera a amostragem sequencial, Sequential Sample Rule, SSR, também 
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denominada por Sequential Sample Strategy, SSS, e prova formalmente que esta 

estratégia domina em termos estatísticos a estratégia amostra de tamanho fixo. Assim, 

em McCall (1965) a estratégia do comprador deixa de ser determinar a priori o 

número de preços que vai perguntar mas consiste em determinar a priori uma regra 

óptima de paragem em função dos preços que vai observando. 

 Em resumo, o pressuposto H 1.8. referido no modelo de Stigler vem alterado 

no seguinte sentido: 

 H 1.8. O comprador calcula antes de iniciar a pesquisa uma regra de decisão 

óptima quanto à interrupção da pesquisa em função dos preços que vai conhecendo 

durante a pesquisa. Assim sendo, o comprador pergunta o preço a um vendedor e só 

pergunta o preço a outro vendedor depois de decidir se compra o bem ou serviço a 

esse preço, usando a mesma regra de decisão inicialmente determinada se decidir 

continuar a pesquisa. 

 O pressuposto na amostragem sequencial consiste basicamente em que 

primeiro tem que ser conhecido o preço e só depois é que é avaliado o critério de 

paragem. Ao tornar explicita uma ordem no processo de tomada de decisão, a 

amostragem sequencial permite considerar uma escala temporal4 de forma a ser obtida 

uma explicação da existência de desemprego voluntário de recursos sem relaxar o 

pressuposto neoclássico de que o agente económico é optimizador. Tem por isso, uma 

presença vasta no estudo do mercado de trabalho (por exemplo, McCall 1970; Phelps 

et al. 1970; Mortensen 1970; Gronau 1971; Salop 1973; Whipple 1973; Jovanovic, 

1979; Blanchard e Diamond 1992). 

 No nosso trabalho não pretendemos uma interpretação temporal ou 

“dinâmica” da sequência de nós de decisão que o agente económico resolve mas antes 

consideramos uma interpretação conjectural no sentido de Muth (1961) em que o 

agente económico racional utiliza, de forma especulativa, o próprio modelo para 

calcular o valor das variáveis endógenas nos períodos futuros e tomar uma decisão no 

período corrente utilizando uma análise “como se” conhecesse o valor das variáveis 

endógenas nos períodos futuros. 

 Podemos ver na Figura 1.2, em forma de fluxograma, a estratégia amostragem 

sequencial. 

                                                   
4 Podendo também ser dada uma interpretação espacial à estratégia usando distâncias em vez de 
períodos de tempo. 
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Figura 1.2 – Amostragem Sequencial 

 

1.2.1. CÁLCULO DO VALOR ESPERADO DA DESPESA 

 

 Como o comprador é optimizador, a regra de decisão terá que garantir que a 

despesa esperada é mínima. Assim, o comprador minimiza a despesa optando entre 

comprar ao preço corrente ou continuar a pesquisa. Em termos conjecturais, o 

comprador tem que decidir no período corrente entre um valor certo e uma “lotaria”. 

A especulação quanto ao “futuro” é utilizada apenas para ser calculado o valor 

esperado da “lotaria”. 

 Em termos formais, a despesa esperada do comprador quando conhece o preço 

Pt, que denominamos por V(Pt), vem dada pela expressão seguinte: 

 

[ ]{ }.)(,min)( 1++= ttt PVEPcPV  (1.8) 

 

 Na expressão anterior está formalizado que o comprador já incorreu no custo c 

para poder conhecer o preço Pt tendo agora de decidir se compra a esse preço ou se 

continua a pesquisa de forma a minimizar a despesa. Então, a regra óptima do 

comprador é interromper a pesquisa se o preço que conhece, Pt, for menor ou igual à 

despesa esperada se continuar a pesquisa, representada na expressão anterior por 

E[V(Pt+1)] e que representa por isso um preço de reserva. No sentido de calcular esse 

preço de reserva, iteramos a expressão anterior um período para o futuro, como 

apresentamos na expressão seguinte: 
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[ ] [ ]{ }[ ] .)(,min)( 211 +++ += ttt PVEPcEPVE  (1.9) 

 

 Como o problema de decisão formalizado na expressão anterior é estático, 

então não existe alteração do problema de decisão de um período para outro, pelo que 

os custos incorridos nos períodos anteriores e no período presente são custos 

afundados. Desta forma, a regra de decisão é igual em todos os períodos pelo que 

podemos substituir na expressão anterior o valor esperado da despesa, E[V(Pt +1)] e 

E[V(Pt + 2)], pelo preço de reserva P*, de forma a ser obtida a equação seguinte: 

 

[ ].*),(* 1 PPMinEcP t++=  (1.10) 

 

 Expandindo o operador valor esperado na expressão anterior, 
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obtemos a função implícita seguinte que nos permite calcular o preço de reserva 

óptimo: 

 

( ) .)(*
*

0
∫ −=
P

dxxfxPc  (1.12) 

 

 A equação anterior traduz a condição de primeira ordem da minimização, 

representando o membro esquerdo o custo marginal da pesquisa e o membro direito o 

benefício marginal da pesquisa. Na literatura, o proveito marginal é representado pela 

função ( )∫ −=
p

dxxfxppH
0

)()(  que, sob os pressupostos considerados, é não 
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negativa e monótona crescente, o que garante que P* existe e é único (McCall 1970, 

p. 117). 

 No sentido de ilustrar o comportamento da função H(p) e visualizar a relação 

que existe entre o custo marginal da pesquisa e o preço de reserva, apresentamos na 

figura seguinte uma simulação onde o preço segue a função distribuição uniforme no 

intervalo [10, 20]: 

 

0
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1

10 12,5 15 17,5 20

H (P )

pP *

c

 
Figura 1.3 – H(p) e a relação existente entre P* e c 

 

 Na equação (1.12) apenas é necessário conhecer a função distribuição do 

preço e o custo marginal da pesquisa para determinar o preço de reserva óptimo, de 

forma que fica garantida a existência de uma regra de decisão óptima que controla o 

fim da pesquisa, sendo que esse preço de reserva pode ser calculado antes de iniciada 

a pesquisa (por exemplo, Kohn e Shavell 1974, p. 101).  

 O número n de preços perguntados traduz a intensidade da pesquisa e é uma 

variável aleatória que segue lei geométrica, Geo(n) = p (1 – p)n-1, com parâmetro p, 

que traduz a probabilidade de sucesso, igual a F(P*) pelo que o seu valor esperado 

vem dado pela expressão seguinte: 

 

.
*)(

1
)(

PF
nE =  (1.13) 

 

 Em termos de análise de estática comparada podemos agora apresentar as 

principais propriedades do comportamento do comprador sob os pressupostos 

considerados: 
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 P 1.7 – Existe uma regra óptima que minimiza a despesa esperada e que pode 

ser calculada antes do início da pesquisa com o conhecimento do custo marginal da 

pesquisa e da função distribuição de onde é pressuposto os preços serem uma 

extracção. 

 P 1.8 – A regra de decisão óptima consiste em o comprador interromper a 

pesquisa se observar um preço menor ou igual a um determinado preço de reserva. 

 P 1.9 – O preço de reserva óptimo é invariante no decurso da pesquisa. 

 As duas propriedades seguintes são implicações da propriedade P 1.9: 

 P 1.10 – Um preço que tenha sido rejeitado num período anterior nunca será 

óptimo ser repescado (no recall). 

 P 1.11 – A duração da pesquisa, em termos esperados, aumenta se o preço de 

reserva diminuir, e vice versa (mantendo-se a função distribuição de onde os preços 

são extracções). 

 P 1.12 – O preço de reserva depende apenas da função distribuição do preço e 

do custo marginal da pesquisa, pelo que pode ser calculado antes de iniciada a 

pesquisa. 

 P 1.13 – O preço de reserva aumenta se aumentar o custo marginal da pesquisa 

(Kohn e Shavell, 1974, p. 112). 

 P 1.14 – O preço de reserva diminui se aumentar a dispersão ou se diminuir o 

valor médio do preço de mercado (Kohn e Shavell, 1974, p. 114). 

 P 1.15 – Apesar de ser um pressuposto no modelo de McCall (1965) que o 

comprador só pode perguntar o preço a um vendedor em cada período, tal 

comportamento surge como resultado no problema de optimização (por exemplo, 

Wilde 1977, p. 375; Morgan 1983, p. 663). 

 

 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 A função procura esperada de um vendedor particular pode agora ser 

determinada, como fizemos na secção 1.1, aproveitando o facto de o seu valor ser 

proporcional à função densidade de probabilidade do preço a que são realizadas as 

compras, como identificado em Axell (1977). Assim, sendo P* o preço de reserva de 

cada comprador, então a compra acontece sempre para valores menores ou iguais a 

esse preço, pelo que a função distribuição dos preços a que são realizadas as compras 

vem dada pela seguinte expressão: 
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 Derivando a expressão anterior em ordem ao preço, obtemos pela expressão 

seguinte a função densidade de probabilidade a que são realizadas as compras: 
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 Considerando, sem perda de generalidade, que a quantidade de compradores e 

de vendedores está normalizada à unidade, a função procura esperada de um vendedor 

particular obtém-se, como na secção 1.1, dividindo a função densidade de 

probabilidade a que são realizadas as compras pela quantidade esperada de 

vendedores que afixam o preço p, f(p), como representamos na expressão seguinte: 
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 O resultado expresso na equação anterior implica a seguinte propriedade 

relativamente à função procura esperada de um vendedor particular: 

 P 1.16 – Se os compradores seguirem a estratégia SSR, então a função procura 

esperada tem um degrau, assumindo valor positivo e igual para todos os preços 

menores ou iguais ao preço de reserva dos compradores e assumindo valor nulo no 

caso contrário. 

 Na figura seguinte visualizamos a função despesa esperada de um vendedor 

particular quando os compradores seguem de forma óptima a estratégia SSR em 

simulação idêntica à da Figura 1.3, em que a quantidade de compradores e de 

vendedores está normalizada à unidade e o custo de pesquisa vale 0.75: 

 



 20 

0

1

2

3

10 12,5 15 17,5 20

E[q (p )]

P * p

 
Figura 1.4 – Comportamento da função procura esperada de um vendedor particular 
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2. RELAXAÇÃO DAS HIPÓTESES DO MODELO SEQUENCIAL 

 

 Vamos apresentar nesta secção uma síntese das diversas extensões ao modelo 

sequencial de McCall (1965) tratadas na literatura. As extensões consistem em relaxar 

os pressupostos mais restritivos do modelo, nomeadamente iremos estudar as 

implicações de se considerar limitado o número máximo de perguntas, de ser possível 

perguntar mais que um preço em simultâneo, de o comprador poder repescar preços 

rejeitados anteriormente, da compra ser repetida, de o bem a adquirir possuir 

características de experiência, de a função distribuição dos preços variar no decurso da 

pesquisa e de o comprador pesquisar em simultâneo mais do que um bem. No final da 

secção, apresentaremos a teoria neoclássica do consumidor considerando que o preço de 

um dos bens é uma variável aleatória e sobre o qual os consumidores adquirem 

informação. 

 Apesar de todas as extensões apresentadas na presente secção estarem tratadas 

na literatura, o nosso trabalho consiste em sintetizar os pressupostos mais significativos 

e dar uma certa uniformidade aos diversos modelos apresentados. Assim, em todos os 

modelos, usaremos a mesma notação, a mesma formalização recursiva e a obtenção dos 

resultados será feita, tanto quanto possível, utilizando a mesma metodologia. Na 

modelização do problema de optimização que é pressuposto os compradores resolverem 

será utilizada a perspectiva recursiva de McCall (1970) – programação dinâmica de 

Bellman (1957) – enquanto que na obtenção da função procura esperada de um dado 

vendedor particular será utilizada a perspectiva probabilística de Axell (1977). Desta 

forma, conseguimos uma visão mais actual e mais geral das propriedades observadas 

nos modelos pioneiros. 

 Como referimos na secção 1.2, a amostragem sequencial domina a amostra de 

tamanho fixo no sentido de que permite uma despesa esperada menor. Tal facto faz com 
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que perca sentido generalizar os pressupostos que não da estratégia sequencial, opção 

que é tomada por nós e que segue a corrente da literatura. Apenas usamos a estratégia 

FSS na secção 2.4 onde será estudada a pesquisa no contexto da teoria neoclássica do 

consumidor por a estratégia SSR tornar o modelo complexo, sem aumentar a clareza da 

exposição dos conceitos em consideração, e sendo que os resultados obtidos são 

independentes da estratégia considerada. 

 

2.1. PESQUISA SEQUENCIAL COM HORIZONTE TEMPORAL LIMITADO 

 

 No modelo sequencial de base é pressuposto como válido considerar que não 

existe limite ao número de perguntas que os compradores podem fazer. Numa 

interpretação temporal desse modelo sequencial, esta característica é referida na 

literatura como “horizonte temporal infinito”. Mas esta propriedade, independente de 

ser um resultado ou um pressuposto, é uma simplificação que consideramos muito 

restritiva e daí tornar-se necessário estudar que alterações ocorrem nas propriedades do 

modelo sequencial se for imposto um limite superior ao número de perguntas que o 

comprador pode fazer.  

 Raciocinando em termos temporais, acrescentamos ao modelo base da secção 

1.2 o seguinte pressuposto quanto ao horizonte temporal (Lippman e McCall 1976, pp. 

166-71): 

 H1. A pesquisa dura no máximo T períodos. 

 A imposição de um limite à duração da pesquisa torna eventualmente óptimo 

que os compradores perguntem o preço a mais que um vendedor em cada período. 

Vejamos que se o horizonte temporal estiver reduzido a um período, a estratégia óptima 

do comprador é seguir a FSS. Por outro lado, poderá ser óptimo que os compradores 

adquiram o bem ou serviço que pesquisam a um vendedor cujo preço tenha sido 

rejeitado num período anterior. Assim, nas subsecções seguintes consideramos as quatro 

situações possíveis que resultam de considerar as combinações destes dois pressupostos. 

 A impossibilidade de ser exercida repescagem modeliza diversas situações com 

relevância económica, como por exemplo: 

Os vendedores alteram o preço a cada novo cliente (como o vendedor de tapetes 

marroquino ou a compra de acções, bens ou serviços em bolsa). 
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É custoso voltar aos vendedores previamente observados (como a compra de 

melões na estrada a caminho do Algarve). 

Aquisição de bens - serviços únicos (como não se pode repescar uma oferta de 

emprego anteriormente recusada porque outro aceitou o lugar). 

O processo decorrer no tempo e não se pode fazer o tempo voltar para trás (por 

exemplo, passando um autocarro sem lugares sentados vagos, um cliente que adie a 

entrada no autocarro não o pode repescar). 

 A questão de ser possível a repescagem ou não tem umas vezes implicações e 

outras não (por exemplo, é irrelevante no modelo base apresentado na secção 1.2). Por 

causa disso é que é standard na literatura ser apresentada a comparação das duas 

situações, caminho que seguimos. 

 

2.1.1. UM PREÇO POR PERÍODO, SEM REPESCAGEM 

 

 Juntamente com o pressuposto de que o horizonte temporal é limitado, vamos 

considerar na presente subsecção como válidos os seguinte pressupostos: 

 H2. Em cada período, um comprador particular pergunta apenas um preço. 

 H3. Não é possível repescar preços rejeitados em períodos anteriores (no recall). 

 

 DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE RESERVA 

 

 No sentido de que exista uma função despesa esperada única e invariante no 

decurso da pesquisa quando se formaliza o problema de decisão do comprador, teremos 

que introduzir o horizonte temporal como parâmetro na função objectivo.  

 Denominando por V(Pt, T) o melhor resultado possível quando o comprador já 

dispendeu o valor c de forma a conhecer um preço no período t, que corresponde a Pt. 

Partindo do pressuposto de que o comprador segue a amostragem sequencial e pode 

pesquisar durante um máximo de T períodos, incluindo o presente,5 obtemos esse 

melhor resultado, que traduz a despesa esperada mínima, pela expressão seguinte: 
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[ ]{ }.)1()( 1 −+= + ,TPVE,PMinc,TPV ttt  (2.1) 

 

 Como já referimos no ponto 1.2.1, o problema de decisão contido na expressão 

anterior localiza-se no período corrente em que o comprador decide entre o “valor 

certo” Pt e a “lotaria” [ ])1( 1 −+ ,TPVE t . Assim sendo, o “futuro” considerado no modelo 

deve ser entendida como a utilização de “expectativas racionais” na determinação do 

valor esperado dessa “lotaria”. 

 Retira-se da expressão anterior que, quando o horizonte temporal é de T 

períodos, o comprador apenas interrompe a pesquisa se o preço Pt for menor ou igual à 

despesa esperada de continuar a pesquisa, E[V(Pt +1, T–1)], e continua-a no caso 

contrário. Assim, o preço que traduz a situação de indiferença corresponde a um preço 

de reserva, P(T)*, que se quantifica como o valor esperado da despesa incorrida pelo 

comprador se rejeitar o “valor certo” e continuar a pesquisa, como se representa na 

expressão seguinte: 

 

{ }[ ].*)(,)*1( TPPMincETP t+=+  (2.2) 

 

 Na expressão anterior, optamos por calcular P(T+1)* como o valor esperado da 

despesa do período corrente antes de ser conhecido o preço. De forma equivalente, 

P(T)* pode ser obtido iterando a expressão da despesa esperada um período para o 

futuro. 

 Expandindo o operador valor esperado no segundo membro da equação (2.2), 

obtemos a expressão seguinte: 

 

                                                                                                                                                     
5 À primeira vista, é contra - intuitivo considerar que T vai diminuindo com o decorrer da pesquisa, de 
forma que no período seguinte o horizonte temporal corresponde a (T – 1) períodos. No entanto, tal 
consideração permite uma formalização mais compacta e clara pelo que o seu uso é padrão na literatura.  
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(2.3) 
 

 

 A expressão anterior é recursiva e por isso tem que ser resolvida por indução do 

futuro para o presente (backward induction), sendo necessário conhecer à partida o 

preço de reserva do último período, P(1)*, para o qual se pode assumir qualquer valor 

desde que fique garantido que, se a compra não foi realizada anteriormente, o será nesse 

período qualquer que seja o preço observado. No contexto da optimização, a utilização 

de backward induction é denominada, no seguimento do trabalho de Bellman (1957), 

por programação dinâmica. 

 Simplificando a expressão (2.3) pela colocação no primeiro membro do custo 

marginal da pesquisa e dos valores de reserva, obtemos a seguinte expressão: 

 

( ) ( ) .)(*)(*)1(*)(
*)(

0
∫ −=+−+
TP

dxxfxTPTPTPc  (2.4) 

 

 Na expressão anterior, o membro direito traduz o ganho marginal da pesquisa, 

que denominamos por H(p) na secção 1.2, enquanto que o membro esquerdo traduz o 

custo da pesquisa que tem agora duas parcelas: a primeira corresponde ao custo directo 

da pesquisa enquanto que a segunda parcela corresponde a um custo de oportunidade, 

dado pela diferença (P(T)* – P(T+1)*). Este custo de oportunidade surge por a 

continuação da pesquisa implicar uma redução do horizonte temporal e, 

consequentemente, das oportunidades de compra. Tal significa também que a imposição 

do horizonte temporal limitado introduz uma preferência temporal. 
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 No sentido de ilustrar a evolução do preço de reserva no decurso da pesquisa, 

representamos na figura seguinte uma simulação em que o preço afixado por cada 

vendedor é extraído da função distribuição uniforme no conjunto [10, 20] e o custo 

marginal da pesquisa é de 0.15. Na figura, apesar da variável T ser discreta, 

apresentamos os pontos ligados por linhas para evidenciar a regularidade da evolução: 

 

11

12

13

14

15

246810 T

SSR 

P (T )*

 
Figura 2.1 – Preço de reserva na SSR com horizonte temporal limitado e sem repescagem 

 

 

 DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE DA PESQUISA 

 

 Como a intensidade da pesquisa representa o número de vendedores a que um 

comprador pergunta o preço e não directamente pelo preço de reserva, vamos agora 

calcular o seu valor esperado, para podermos compará-la com o modelo com horizonte 

temporal infinito. Como apenas é perguntado o preço a um vendedor por período, a 

duração da pesquisa é equivalente ao número de preços que são perguntados. 

 Quando o horizonte temporal é de T períodos, a pesquisa terá uma duração de n 

períodos se todos os preços conseguidos nos (n – 1) períodos iniciais forem rejeitados, 

T, (T – 1), … , [T – (n – 2)], e aceite o preço do período [T – (n – 1)].6 Então, a 

probabilidade da pesquisa ter uma dada duração, que denominaremos por Geo(n | T), 

obtém-se multiplicando as probabilidades do preço ser rejeitado em cada um dos (n – 1) 

                                                   
6 Por exemplo, se T = 10, para a pesquisa durar três períodos, terão que ser rejeitados os preços dos 
períodos 10 e 9 e aceite o preço do período 8. 
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períodos pela probabilidade do preço ser aceite no período (T – n + 1), como se 

formaliza na expressão seguinte: 
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 Conhecida a função Geo(n | T), o valor esperado da duração da pesquisa virá 

dado pela expressão seguinte: 
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 Podemos ver na figura seguinte uma simulação ilustrativa do comportamento da 

intensidade da pesquisa, onde os preços seguem a distribuição uniforme no conjunto 

[10, 20] e o custo marginal da pesquisa é de 0.15 e onde, apesar de T ser uma variável 

discreta, ligamos os pontos por rectas para evidenciar que a intensidade de pesquisa 

aumenta com o horizonte temporal e que o modelo SSR é um caso limite: 
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Figura 2.2 – Intensidade da pesquisa na SSR com horizonte temporal limitado e sem repescagem 
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 Em termos de análise de estática comparada, as propriedade mais importantes 

que derivam do pressuposto do horizonte temporal ser limitado, considerando que os 

compradores apenas perguntam um preço por período e que não podem repescar preços 

rejeitados anteriormente, e que são referidas na literatura, são as seguintes: 

 P 2.1 – O preço de reserva é crescente no decurso da pesquisa o que traduz que o 

comprador se torna menos exigente após cada preço recusado (Lippman e McCall 1976, 

p.168). 

 P 2.2 – Quando o comprador rejeita um preço, incorre num custo de 

oportunidade, o que traduz a existência de uma preferência temporal. 

 P 2.3 – O preço de reserva aumenta a taxa crescente no decurso da pesquisa, o 

que traduz um aumento da impaciência por parte do comprador. 

 P 2.4 – Quando o horizonte temporal é distante, a solução do modelo com 

horizonte temporal limitado aproxima-se tendencialmente do resultado do modelo com 

horizonte temporal infinito (Lippman e McCall 1976, p.169). 

 

 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 Na derivação da função procura esperada, partimos do resultado de que o 

comprador interrompe a pesquisa num dado período se o preço conseguido for menor 

ou igual ao preço de reserva desse período.  

 Ao ser pressuposto que a função distribuição dos preços de mercado não varia 

no decurso da pesquisa implica que os resultados obtidos correspondam a uma situação 

de stationary equilibrium. Assim sendo, um comprador particular ao determinar a curva 

da procura esperada como o 'integral' no decurso da pesquisa de um comprador 

particular é equivalente a determinar a curva esperada da procura como o 'integral' no 

espaço de 'tipos' de compradores no período corrente (por exemplo, Blanchard e Fisher, 

1989, pp. 92 e 99). 

 Pressupondo que a probabilidade de que o comprador pesquise no período 

corrente T é QT, então a probabilidade de que esse comprador realize a compra no 

período T abaixo de um dado preço p, vem dada pela expressão seguinte: 
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 No entanto, o comprador não adquire necessariamente no período corrente, 

continuando a pesquisa com probabilidade (1 – F(P(T)*)).  

 Sendo que inicialmente o horizonte temporal é de T0 períodos, então a 

probabilidade de que o comprador particular em estudo ainda pesquise no período T 

vem dada pela expressão seguinte: 
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 A função distribuição dos preços a que são realizadas as compras obtém-se 

somando a expressão (2.7) para todos os períodos, como formalizamos na expressão 

seguinte: 
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 Considerando, sem perda, que o número de compradores e de vendedores está 

normalizado à unidade, então a função procura esperada de um vendedor particular 

obtém-se derivando a expressão anterior em ordem ao preço p e dividindo pelo número 

de vendedores que afixam esse preço. Estes compradores são em quantidade f(p), como 

se formaliza na expressão seguinte, onde se assume, sem perda, que F(P(T0 + 1)*) = 0: 
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 Em termos de análise de estática comparada, retiram-se da expressão anterior as 

seguintes propriedades para a função procura esperada de um vendedor particular: 
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 P 2.5 – A função procura esperada de um vendedor particular tem vários 

degraus, sendo tendencialmente decrescente, correspondendo o número de degraus ao 

número de períodos do horizonte temporal decrescido de um. 

 P 2.6 – A procura esperada é positiva mesmo para o preço máximo com suporte 

na função distribuição dos preços de mercado.  

 A função procura esperada tem vários degraus porque o preço de reserva é 

crescente no decurso da pesquisa, enquanto que assume valor positivo para todos os 

preços porque existe uma probabilidade positiva de o comprador apenas comprar no 

último período. 

 Na figura seguinte, apresenta-se o comportamento da função procura esperada 

de um vendedor particular numa simulação em que os preços são extracções da função 

uniforme no conjunto [10, 20], o custo de pesquisa é 0.15 e o horizonte temporal está 

limitado a 5 períodos. Na figura podemos visualizar que a função procura esperada é 

tendencialmente decrescente com o preço, que tem quatro degraus e que tem valor 

positivo para todos os preços: 
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Figura 2.3 – Função procura esperada na SSR com horizonte temporal limitado e sem repescagem 

 

2.1.2. UM PREÇO POR PERÍODO, COM REPESCAGEM 

 

 O pressuposto de que o comprador não é capaz de identificar o vendedor onde 

obteve o menor dos preços rejeitados no passado, impossibilita que seja exercida 

repescagem. No entanto, o facto dos preços de reserva serem crescentes no decurso da 

pesquisa torna possível que um preço rejeitado no início da pesquisa se torne menor que 
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o preço de reserva de um período próximo do esgotar do horizonte temporal. Então, 

vamos estudar as implicações de permitirmos que os compradores repesquem preços 

rejeitados anteriormente considerando, no contexto da tomada de decisão sob horizonte 

temporal limitado, como válidos os seguintes pressupostos: 

 H2. Em cada período um comprador particular pergunta um preço. 

 H3. O comprador memoriza a identidade do vendedor que corresponde à 

proposta de menor preço rejeitada anteriormente, de forma que, se achar óptimo, pode 

interromper a pesquisa num período futuro e comprar a esse preço. 

 

CÁLCULO DO PREÇO DE RESERVA 

 

 Permitindo repescagem e sendo o horizonte temporal limitado, se o comprador 

perguntar um preço por período, então o valor da despesa esperada mínima vem dado 

pela expressão seguinte onde Z representa o preço mínimo encontrado nos períodos 

anteriores, Pt representa o preço conhecido no período corrente e T representa o 

horizonte temporal: 

 

[ ]{ }.)1,),,((,,),,( 1 −+= + TPPZMinVEPZMincTPZV tttt  (2.11) 

 

 Como já referimos, a expressão anterior pode ser lida como se o problema de 

decisão do comprador se centrasse no período corrente e se resumisse à opção entre o 

valor certo Min(Z, Pt) e a “lotaria” com valor esperado [ ])1,),,(( 1 −+ TPPZMinVE tt . 

 Na expressão (2.11), as três parcelas, Z, Pt e E[V(Min(Z, Pt), Pt+1, T–1)], 

correspondem à despesa esperada se o comprador repescar o melhor preço anterior, 

comprar o bem ao preço corrente ou se continuar a pesquisa, respectivamente. 

 Utilizando a expressão (2.11), calculamos a despesa esperada antes de ser 

conhecido o preço corrente pela expressão seguinte, onde substituímos Zt+1 = min(Zt, Pt) 

e VE(Z,T) = E[V(Z,P,T)]: 

 

( ){ }[ ].1,,,),( 1 −+= + TZVZPMincETZV tEtttE  (2.12) 
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 Na expressão anterior observa-se que a despesa esperada de continuar a pesquisa 

depende do preço observado no período corrente pela alteração do valor Zt+1. Na figura 

seguinte visualizamos de forma gráfica como, em termos de cálculo, o preço observado 

no período corrente influencia o preço de reserva do período corrente: 

 

 
Figura 2.4 – Influência, na pesquisa com repescagem, do preço corrente no cálculo preço de reserva  

 

 Como a despesa esperada varia com o preço corrente, então o preço de reserva 

deixa de corresponder ao valor esperado da despesa, o que torna complexa a tarefa de 

obter uma solução analítica para o modelo (Lippman e McCall, 1976, p.168). 

 Expandindo o operador valor esperado na equação (2.12), se [Zt > VE(Zt, T-1)], 

então a expressão resultante é uma equação recursiva com integrais que têm como 

limite de integração uma função da variável a integrar, como apresentamos na expressão 

seguinte: 
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 É condição suficiente para que a expressão anterior tenha solução que a função 

despesa esperada seja convexa (contractiva em todo o domínio – contraction mapping). 

Neste caso, o limite de integração corresponde ao preço de reserva que existe e é único. 

E isto porque ℜ0
+ é um espaço métrico completo pelo que sendo a função despesa 

convexa, então o preço de reserva corresponde ao ponto fixo em que a função despesa 

intercepta a recta de 45º (ver Stokey et al, 1989, p. 46-50). 

 A convexidade da função despesa esperada na variável Zt resulta da função ser o 

resultado de um problema de minimização (Lippman e McCall, 1976, eq. 24). 

 Na figura seguinte apresentamos o comportamento estilizado da função despesa 

esperada onde se observa a sua convexidade e a relação que existe entre o menor dos 

preços observado no passado, Zt, a despesa esperada, VE(Zt, T), e o preço de reserva 

P(T+1)*.7 A numeração dentro dos círculos e as linhas a negrito correspondem, pela 

mesma ordem, às três parcelas da expressão (2.13). 
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Figura 2.5 – Amostragem sequencial com horizonte temporal limitado e repescagem 

 

 O preço de reserva corresponde ao ponto em que a função despesa esperada 

iguala o preço corrente (corresponde ao ponto fixo da função) e obtém-se pela 

expressão seguinte onde o preço de reserva já não representa o valor esperado da 

despesa de continuar a pesquisa: 

 

                                                   
7 Por exemplo, existindo inicialmente 10 períodos, se estamos no terceiro período, então o horizonte 
temporal no período corrente é de 8 períodos mas a despesa esperada de continuar a pesquisa é calculada 
considerando apenas 7 períodos. 
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{ }.)*,(:)*1( xTxVxTP E ==+  (2.14) 

 

 Podemos agora substituir o preço de reserva no limite de integração da 

expressão (2.12) e calcular o seu valor esperado, de forma a obter-se a função despesa 

esperada como se apresenta nas duas expressões seguintes. 

 Considerando que Zt ≤ P(T)*, teremos a expressão (2.15): 
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 Considerando que Zt > P(T)*, tal como é representado na Figura 2.5, teremos a 

expressão (2.16): 
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 Ao resolver o problema por indução do futuro para o presente (backward 

induction), torna-se necessário calcular primeiro a função despesa esperada, VE(Zt, T), 

para depois calcular o preço de reserva, P(T+1)* que vai ser usado na determinação da 

despesa esperada do período anterior, VE(Zt-1, T+1). 

 Em termos de análise de estática comparada podemos agora apresentar as 

principais propriedades da amostragem sequencial com horizonte temporal limitado e 

repescagem que são consideradas na literatura: 

 P 2.7 – O preço de reserva óptimo é constante e tem valor equivalente ao 

modelo com horizonte temporal infinito, excepto no último período que toma um valor 

muito elevado (Lippman e McCall 1976, p.170). 

 O preço de reserva mantém-se constante porque no balanço entre o ganho 

marginal e o custo marginal da pesquisa, o custo de oportunidade que resulta da rejeição 

de um preço é contrabalançado pelo benefício esperado que é derivado de uma eventual 

diminuição do valor da variável Z, (Lippman e McCall, 1976, p.170 e fig. 4). E aumenta 

no último período porque é um pressuposto a obrigatoriedade de o comprador adquirir 

uma unidade do bem ou serviço que pesquisa.  
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 O facto de o preço de reserva ser invariante no decurso da pesquisa garante que 

o seu valor seja equivalente ao modelo com horizonte temporal infinito. 

 A propriedade P 2.7 tem como implicação as duas propriedades seguintes: 

 P 2.8 – A possibilidade de repescar preços rejeitados anteriormente faz diminuir 

a despesa esperada do comprador. 

 P 2.9 – O comprador pergunta o preço a mais vendedores se for possível a 

repescagem. 

 P 2.10 – A ser exercida repescagem sê-lo-a apenas no último período. 

 No sentido de visualizar a propriedade P 2.7, apresentamos na figura seguinte 

uma simulação do comportamento da função despesa esperada em que os preços 

seguem a distribuição uniforme no conjunto [10, 20] e o custo marginal de pesquisa é 

de 0.15. Como todas as funções despesa intersectam a recta (x = y) no mesmo ponto, 

então o preço de reserva mantém-se constante no decurso da pesquisa. 
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Figura 2.6 – Preço de reserva na SSR com horizonte temporal limitado e repescagem 

 

 Na figura seguinte visualizamos numa simulação idêntica à da figura anterior a 

probabilidade de que o comprador adquira o bem repescando num vendedor cujo preço 

tenha sido rejeitado num período anterior: 
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Figura 2.7 – Probabilidade de ser exercida repescagem na SSR 

 

 No modelo tratado na presente subsecção, os vendedores não têm restrições 

quanto à quantidade máxima que podem vender, pelo que todos os compradores que o 

pretendam, podem exercer repescagem no último período. No entanto, tal como é 

considerado em Karni e Schwartz (1977), se existirem limitações de stocks surge a 

possibilidade de que, quando um comprador pretende repescar um preço, já não exista à 

venda nenhuma unidade. Este pressuposto, que não consideramos, tem como principal 

implicação que o preço de reserva se mantém crescente, embora ligeiramente, no 

decurso da pesquisa, podendo a repescagem ser exercida num período que não o último. 

 

 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 Como o comprador tem o mesmo preço de reserva em todos os períodos excepto 

no último (propriedade P 2.7), então existe uma probabilidade de que o comprador 

particular não observe nenhum preço inferior ao preço de reserva durante a pesquisa e, 

neste caso, compra ao preço mínimo de entre todos os que conheceu. Essa 

probabilidade, que denominamos por Qu, vem dada pela expressão seguinte onde P* 

representa o preço de reserva do comprador em todos os períodos excepto o último: 

 

[ ] .*)(1 T
u PFQ −=  (2.17) 

 

 Considerando uma situação de stationary equilibrium, então obtemos a curva 

esperada da procura unitária de mercado somando a função distribuição dos preços a 
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que o comprador interrompe a pesquisa para todos os períodos, como representamos na 

expressão seguinte: 
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 Obtém-se a função procura esperada de um vendedor particular dividindo a 

derivada da expressão anterior pela quantidade de vendedores que afixam o preço p. 

Esta quantidade corresponde, em termos esperados, a f(p) por considerarmos, sem 

perda, a sua quantidade normalizada à unidade. Assim sendo, a função procura esperada 

desse vendedor particular vem dada pela expressão seguinte: 
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 Em termos de análise de estática comparada, a expressão anterior implica a 

seguinte propriedade para a função procura esperada: 

 P 2.11 – A função procura esperada de um vendedor particular é constante para 

todos os preços menores que o preço de reserva dos compradores (correspondente a 

todos os períodos excepto o último), onde tem um ponto de descontinuidade, e é 

decrescente para os preços superiores ao preço de reserva. 

 Na figura seguinte podemos visualizar o comportamento da função procura 

esperada de um vendedor particular numa simulação idêntica à representada na Figura 

2.6, considerando que o horizonte temporal está limitado a 10 períodos: 

 



 38 

0

1

2

3

4

5

10 11 12 13 14 15

E[q (p )]

p

 
Figura 2.8 – Comportamento da função procura esperada com horizonte temporal limitado e repescagem 

 

 A intensidade da pesquisa é a tradução do número de perguntas que o comprador 

faz em termos esperados e coincide com a duração esperada da pesquisa. O cálculo 

desta duração tem em vista a comparação das duas situações, ser permitida repescagem 

ou não. 

 

 DETERMINAÇÃO DA DURAÇÃO ESPERADA DA PESQUISA 

 

 Quando o horizonte temporal é de T períodos, a probabilidade de que a pesquisa 

dure n períodos vem dada pela expressão seguinte, onde se representa por Geo(n|T). A 

variável “duração de pesquisa” segue uma função distribuição do tipo geométrica 

truncada a T períodos: 
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 Atendendo a que a derivada do somatório é igual ao somatório das derivadas, 

Σ(n kn-1) = (Σkn)', então o valor esperado da duração da pesquisa, E[n(T)], obtém-se pela 

expressão (2.22), apresentando-se um passo intermédio na expressão seguinte: 
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 Comparando a expressão anterior com a expressão correspondente no modelo 

em que não é permitido repescagem, expressão (2.6), retira-se a seguinte propriedade: 

 P 2.12 – A duração esperada da pesquisa é maior se for permitido que os 

compradores repesquem preços rejeitados anteriormente.  

 

2.1.3. INTENSIDADE VARIÁVEL, SEM REPESCAGEM 

 

 É um pressuposto nos modelos apresentados nas duas subsecções anteriores que 

o comprador pergunta o preço a apenas um vendedor em cada período. No entanto, é 

intuitivo pensar que tal poderá não ser óptimo, bastando considerar que se o horizonte 

temporal estiver resumido a um período, o óptimo é o comprador seguir a estratégia 

FSS.  

 Na presente subsecção vamos considerar que o comprador pode perguntar o 

preço a vários vendedores, sem possibilidade de repescagem e, na subsecção seguinte, 

trataremos o modelo com repescagem. 

 Kohn e Shavell (1974), Everson e Kislev (1975, Cap. 8), Gal et al. (1981), 

Morgan (1983) e Morgan e Manning (1985), para citar apenas alguns autores, 

consideram que ambas as estratégias que tratamos como básicas, a amostra de tamanho 

fixo e a amostragem sequencial, são dois casos extremos de uma estratégia que domina 

ambas, a amostragem sequencial com intensidade variável que na literatura anglo-

saxónica se designa por Variable Sample Size, VSS. Essa estratégia consiste em permitir 
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que o comprador faça uma pesquisa sequencial perguntando em cada período o preço a 

quantos vendedores achar óptimo. 

 Uma possível leitura económica desta estratégia é considerar que o 

processamento e recolha da informação demora muito tempo relativamente ao horizonte 

temporal, de forma que, se o comprador esperasse por uma resposta para decidir se 

deveria ou não fazer outra pergunta, então ficaria com poucas oportunidades. Por 

exemplo, se a resposta demorasse 15 dias a ser obtida e o horizonte temporal fosse de 

um mês, o comprador só poderia perguntar no máximo dois preços (Lippman e McCall, 

1981). Outra leitura possível seria considerar um misto de FSS com VSS, em que existe 

um mercado descentralizado em termos geográficos e temporais. 

 Outra interpretação económica possível seria considerar que o problema de 

decisão do comprador é optar entre uma “lotaria” que vai ser sorteada no período 

corrente, E[n c + Min(P1,…, Pn)], e uma “lotaria” que será sorteada no período seguinte, 

[ ])1( −TVE , sendo que o número de preços perguntados no período corrente traduziria 

o número de “bilhetes” adquiridos da “lotaria” que vai ser sorteada no período corrente. 

 Considera-se que a estratégia VSS é um caso geral das estratégias amostra de 

tamanho fixo e amostragem sequencial porque são dois casos limites. Assim, é obvio 

que, quando o horizonte temporal está limitado a um período, a VSS se reduz à FSS 

enquanto que, quando o horizonte temporal é considerado infinito, não existirem 

preferências temporais nem economias de escala na tecnologia da informação, a VSS se 

reduz à SSR (ver, por exemplo, Morgan, 1983, p. 663). 

 Em resumo, além de considerarmos como válido que o horizonte temporal é 

limitado, acrescentamos como válidos os seguintes pressupostos: 

 H2. O comprador pergunta em cada período o preço a um número variável de 

vendedores. 

 H3. O comprador não pode repescar preços rejeitados anteriormente (no recall). 

 Dados os pressupostos considerados, a estratégia do comprador será determinar 

no início da pesquisa uma regra de decisão que lhe permita, primeiro, calcular a quantos 

vendedores deve perguntar o preço num dado período e, depois, decidir quanto à 

interrupção da pesquisa em função do preço mínimo que obtém no conjunto dos preços 

conhecidos no período corrente. Apresentamos de seguida o problema de decisão do 

comprador na forma de diagrama: 
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Figura 2.9 – Amostragem sequencial com intensidade variável e sem repescagem 

 

 Em termos formais, a regra de decisão permite ao comprador determinar o 

número óptimo de preços a perguntar no período corrente, n(T)*, e calcular o preço de 

reserva que o faz interromper a pesquisa depois de conhecer o preço mínimo dos n(T)* 

preços perguntados. Designaremos o conjunto de preços que o comprador conhece num 

dado período de amostra do período corrente. 

 

DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE ÓPTIMA DE PESQUISA 

 

 Se no período corrente o comprador perguntar o preço a n vendedores, não 

sendo esse número necessariamente óptimo, então a despesa esperada virá dada pela 

expressão seguinte, onde são conhecidos o número óptimo de preços a perguntar no 

período seguinte, n(T–1)*, e a despesa esperada se o comprador decidir continuar a 

pesquisa, ( )[ ]1)*,1( −−Ε TTnV : 

 

( ) ( )( )[ ]{ }.1*,1,,...,minmin),( 1 −−+= TTnVEPPncTnV n  (2.23) 

 



 42 

 A despesa esperada obtém-se aplicando o operador valor esperado à expressão 

anterior. Assim, substituindo nessa expressão ( )[ ]1)*,1()1( −−=− TTnVETVE  e  

Pmin(n) = min(P1,…,Pn), então a despesa esperada virá dada pela expressão seguinte: 

 

( )[ ] { }[ ].)1(),(min, min −+= TVnPEncTnVE E  (2.24) 

 

 Expandindo o operador valor esperado no membro direito desta expressão, 

obtemos a expressão seguinte: 
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 O número óptimo de preços a perguntar no período corrente será de forma a 

minimizar a despesa esperada. Assim, em termos formais, o tamanho óptimo da amostra 

do período corrente, n(T)*, resolve o problema de optimização inteira seguinte onde se 

explicita que esse tamanho evolui no decurso da pesquisa: 

 

[ ] .),(min)(:)*( TiVETViTn
i

E ==  (2.26) 

 

 De forma semelhante ao que acontece na estratégia amostra de tamanho fixo 

tratada na secção 1.1, o tamanho da amostra que minimiza a expressão anterior, n*, tem 

que satisfazer como condição de primeira ordem que as primeiras diferenças da função 

despesa esperada, ∆E[V(n, T)], passem de negativas a positivas (ou nulas). Dada esta 

semelhança, não formalizamos a condição de minimização.  

 

DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE RESERVA 

 

 Calculado o número óptimo de preços a perguntar no período corrente, pelas 

expressões (2.24) e (2.26) retiramos que a decisão do comprador quanto a interromper a 
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pesquisa resulta da comparação entre o preço mínimo obtido na amostra de tamanho n* 

e a despesa esperada de continuar a pesquisa. Na expressão seguinte denominamos o 

preço mínimo, que tem função distribuição F(p| n*) = 1 – [1 – F(p)] n*, por Pmin(n*): 

 

( )[ ].*)1(*),(*)*( min −+= TVnPMinEncTV EE  (2.27) 

 

 Desta expressão resulta que o preço de reserva do período corrente, P(T)*, 

corresponde à despesa esperada de continuar a pesquisa com horizonte temporal 

reduzido num período. Assim, podemos dar à expressão (2.25) a forma seguinte: 
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(2.28) 

 

 Rearranjando a expressão anterior, observamos no ponto óptimo uma igualdade 

entre o ganho marginal da pesquisa, ( ) [ ]∫ −−−=
p

n dxxfxFnxppH
0

1* )()(1*)( , e o seu 

custo marginal, o que significa que a condição de primeira ordem da optimização é 

obtida de forma idêntica à da estratégia SSR (subsecção 2.1.1) mas em que é utilizada a 

função distribuição do preço mínimo numa amostra de tamanho n*. Formalizamos na 

expressão seguinte essa igualdade: 

 

( ).*)(*)(*)1(* TPHTPTPnc =−++  (2.29) 

 

 Em termos de análise de estática comparada, o ser permitido ao comprador 

perguntar mais que um preço por período não induz alterações qualitativas importantes 

na evolução do preço de reserva no decurso da pesquisa. Relativamente à variável 

número óptimo de preços a perguntar num dado período, n*, as principais propriedades 

referidas na literatura são: 
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 P 2.13 – Mantendo-se a função distribuição dos preços, o número óptimo de 

preços que um comprador particular pergunta num dado período é crescente com o 

preço de reserva (Gal et al., 1981, prop. 1, p. 600). 

 P 2.14 – O número óptimo de preços que um comprador particular pergunta num 

dado período aumenta no decurso da pesquisa (Gal et al., 1981, prop. 3, p. 603). Esta 

propriedade deriva da propriedade anterior e de o preço de reserva ser crescente no 

decurso da pesquisa. 

 P 2.15 – Quando o horizonte temporal tende para infinito, o número óptimo de 

preços a perguntar tende para a unidade e é invariante no decurso da pesquisa, 

reduzindo-se a VSS à estratégia amostragem sequencial “a la McCall” (Morgan, 1983, 

p. 663). Por outro lado, quando o horizonte temporal está reduzido a um período, o 

número óptimo de preços a perguntar é dado pela solução da estratégia FSS. 

 P 2.16 – Na estratégia VSS o número óptimo de preços a perguntar num dado 

período é um valor intermédio entre o caso da estratégia SSR e o caso da estratégia FSS. 

 Na figura seguinte visualiza-se a evolução do número óptimo de perguntas que o 

comprador faz num dado período no decurso da pesquisa como o resultado de uma 

simulação em que os preços são extracções da função distribuição uniforme no conjunto 

[10, 20] e o custo marginal de pesquisa é de 0.15. Nesta figura ilustram-se as 

propriedades P 2.15 e P 2.16: 
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Figura 2.10 – Tamanho da amostra na VSS sem repescagem 
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 A mesma simulação também permite ilustrar que o preço de reserva se mantém 

crescente com o decurso da pesquisa, conforme se visualiza na figura seguinte. Por 

comparação com a Figura 2.1, observa-se ainda que o preço de reserva é menor no caso 

de os compradores poderem perguntar mais que um preço por período: 
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Figura 2.11 – Preço de reserva na VSS, sem repescagem 

 

 DETERMINAÇÃO DO NÚMERO ESPERADO TOTAL DE PREÇOS PERGUNTADOS 

 

 De forma semelhante à utilizada na estratégia SSR (secção 1.2), o cálculo da 

intensidade da pesquisa total obtém-se pela expressão seguinte onde F(p| n) representa a 

função distribuição do preço mínimo numa amostra de tamanho n: 

 

[ ]

( )[ ] ( ) .*)1(|*)1(*)(|*)(1*)(

)(

1
2∑

=
+−= 



 +−+−







 −Π=

=

T

t

T

tTi
tTntTPFiniPFtn

TnE

 (2.30) 

 

 Comparando a expressão anterior com a expressão (2.6), podemos apresentar a 

propriedade seguinte: 

 P 2.17 – Na estratégia VSS, o número esperado de preços que um comprador 

particular pergunta é maior ou no mínimo igual que na estratégia SSR. 
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 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 A determinação da função procura esperada na estratégia VSS é feita em termos 

formais de forma semelhante ao caso da estratégia SSR com horizonte temporal limitado 

(secção 2.1.1), correspondendo a uma situação de stationary equilibrium. No entanto, é 

necessário ter em atenção que agora o comprador pergunta não apenas um preço por 

período mas antes n(T)* preços. Assim, sendo T0 o horizonte temporal inicial e QT a 

probabilidade do comprador ainda pesquisar no período T, então a probabilidade de que 

o comprador adquira o bem ou serviço no período corrente a um preço igual ou menor a 

um determinado preço p vem dada pela expressão seguinte (em comparação com a 

expressão (2.7)): 
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 A probabilidade QT de que o comprador ainda pesquise no período T vem dada 

pela expressão seguinte (em comparação com a expressão (2.8)): 
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 Finalmente, multiplicando a expressão (2.31) pela expressão (2.32), obtemos a 

função distribuição que traduz a probabilidade de o comprador realizar a compra a um 

preço menor ou igual a p. 

 Considerando, sem perda, que a quantidade de compradores e de vendedores 

está normalizada à unidade, então obtemos a função procura de um vendedor particular 

derivando a expressão (2.32) em ordem ao preço e dividindo o resultado pelo número 

esperado de compradores que afixam um dado preço, f(p), como formalizamos na 

expressão seguinte (em comparação com a expressão (2.10)): 
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 Na figura seguinte visualizamos o comportamento da função procura esperada 

de um vendedor particular numa simulação em que os preços são extracções da função 

uniforme no conjunto [10, 20], o custo de pesquisa é 0.15 e o horizonte temporal está 

limitado a 5 períodos. Podemos observar que a função procura esperada tem quatro 

degraus e que os patamares dos degraus são descendentes: 
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Figura 2.12 – Comportamento da função procura esperada na VSS sem repescagem 

 

 

2.1.4. INTENSIDADE VARIÁVEL, COM REPESCAGEM 

 

 Vamos agora estudar o comportamento dos compradores quando podem 

perguntar um número variável de preços por período e repescar valores rejeitados em 

períodos anteriores. Nesse sentido, além de considerarmos como válido que o horizonte 

temporal é limitado, acrescentamos como válidos os seguintes pressupostos: 

 H2. O comprador pergunta em cada período o preço a um número variável de 

vendedores. 

 H3. O comprador pode repescar um preço observado e rejeitado num período 

anterior. 
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 Tal como vimos na secção 2.1.2, em que é apresentado o modelo em que o 

comprador segue a estratégia SSR, a derivação de resultados é mais complexa quando se 

permite a repescagem de um preço rejeitado num período anterior. No caso presente, a 

dificuldade será dupla, contudo, por ter que se determinar além do preço de reserva, o 

número óptimo de preços a perguntar em cada período. 

 A estratégia do comprador será tal que a despesa esperada corresponderá ao 

valor mínimo possível. Assim, teremos que considerar a função despesa mínima 

genérica, V(Z, n, T), que vem dada pela expressão seguinte onde Z representa o melhor 

preço rejeitado no passado, n representa o número de preços que o comprador pergunta 

e que pode não corresponder ao valor óptimo, e T representa o horizonte temporal: 

 

( )[ ]{ }

.),...,,min( sendo

1)*,1,(,,,...,,min),,(

11

111

ntt

ttnt

PPZZ

TTZnZVEPPZn cTnZV

=

−−+=

+

++

 (2.34) 

 

 Desta expressão retira-se que o preço de reserva do comprador corresponde ao 

valor esperado de continuar a pesquisa mas tendo em atenção que o menor preço 

observado no período corrente pode ser repescado nos períodos futuros. 

 

DETERMINAÇÃO DA INTENSIDADE ÓPTIMA DE PESQUISA 

 

 O número óptimo de preços a perguntar no período corrente vai permitir que o 

comprador minimize o valor esperado da despesa, E[V(Z, n, T)]. 

 Partindo da equação (2.34), expandimos o operador valor esperado dividindo o 

domínio de variação da variável Z em dois subconjuntos tal como fazemos na estratégia 

SSR tratada na secção 2.1.2.8 

 Considerando que Z ≤ P( T )*, então o valor esperado da despesa, conhecido o 

valor de Z e dado que o comprador pergunta o preço a n vendedores, vem dado pela 

expressão seguinte: 

                                                   
8 Para mais facilmente se compreender o significado das expressões seguintes aconselha-se a que seja 
vista a secção 2.1.2. pois assumimos na presente secção a existência desse conhecimento. 
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 Considerando que Z > P( T )*, então o valor esperado da despesa vem dado pela 

expressão seguinte: 
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 O número óptimo de preços a perguntar minimiza as expressões (2.35) ou 

(2.36). Como as expressões são recursivas, o seu cálculo é feito por indução do futuro 

para o presente (backward induction), com todas as grandezas do membro direito da 

expressão anterior “previamente” calculadas no período seguinte. O de reserva do 

último período, T = 1, é tal que fica garantida a interrupção da pesquisa. 

 O resultado do problema de minimização é independente dos valores 

particulares conseguidos no período corrente e traduz-se numa função que 

denominamos por n(Z, T)* e que permite determinar o número óptimo de preços a 

perguntar depois de conhecido o menor preço rejeitado nos períodos anteriores e o 

horizonte temporal. Não explicitamos as condições da minimização por ser uma 

repetição da secção anterior, expressão (2.26). 

 

DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE RESERVA 

 

 Considerando que o tamanho óptimo da amostra no período corrente já foi 

previamente determinado, então obtém-se a função despesa esperada antes de serem 

conhecidos os preços substituindo-se nas expressões (2.35) ou (2.36) o tamanho da 

amostra n pelo seu valor óptimo n(Z, T)*. Desta forma, o problema que temos é idêntico 
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ao do caso em que o comprador pergunta apenas um preço por período – subsecção 

2.1.2 – usando, em vez da função distribuição dos preços, F(x), a função distribuição do 

preço mínimo numa amostra de tamanho n*, F(p| n*).  

 Determinada a despesa esperada no período corrente, então o preço de reserva 

será a solução da equação seguinte: 

 

{ }ZTZVZTP E ==+ ),(: )*1( . (2.37) 

 

 Em termos de análise de estática comparada, as propriedades observadas na VSS 

com repescagem resultam da conjugação dos resultados dos dois casos tratados 

anteriormente, amostras de tamanho variável e repescagem: 

 P 2.18 – O preço de reserva é constante em todos os períodos e com valor 

equivalente ao caso em que o horizonte temporal é infinito, excepto no último período 

onde o preço de reserva garante a interrupção da pesquisa (ver P 2.7). 

 P 2.19 – A despesa esperada é menor se for permitido repescar o menor preço 

rejeitado no passado, acontecendo a repescagem apenas no último período (ver P 2.10). 

 P 2.20 – No período corrente, o número óptimo de preços que os compradores 

perguntam é tanto menor quanto menor for o preço memorizado do passado, Z, e quanto 

mais distante for o horizonte temporal (ver P 2.14).  

 A propriedade anterior tem duas implicações. A primeira é que fica 

indeterminado o sentido de evolução do número óptimo de preços no decurso da 

pesquisa por existirem dois factores cuja influência é contrária (a redução de T faz 

aumentá-lo e a diminuição do valor de Z faz diminuí-lo). A segunda implicação é que o 

número óptimo de preços a perguntar não depende do preço de reserva do período 

corrente uma vez que este é invariante no decurso da pesquisa. 

 P 2.21 – Se o horizonte temporal for distante, será óptimo perguntar apenas um 

preço por período e não exercer repescagem, sendo o caso SSR uma situação limite. Se, 

pelo contrário, o horizonte temporal for unitário e o Z elevado, a dimensão óptima da 

amostra é quantitativamente igual à do caso FSS, que é outra situação limite. 

 Na figura seguinte, apresentamos o comportamento da função despesa esperada 

no decurso da pesquisa com base numa simulação em que os preços são extracções 

independentes da distribuição uniforme no conjunto [10, 20] e o custo marginal de 
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pesquisa é de 0.15. Na figura, podemos visualizar a propriedade P 2.18 e, por 

comparação com a Figura 2.6, a propriedade P 2.19: 
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Figura 2.13 – Despesa esperada e preço de reserva na VSS com repescagem 

 

 Utilizando a mesma simulação dessa figura, observamos na figura seguinte a 

evolução do número óptimo de preços a perguntar em função do melhor preço rejeitado 

nos períodos anteriores e do horizonte temporal e onde podemos visualizar as 

propriedades P 2.20 e P 2.21: 
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Figura 2.14 – Função “tamanho da amostra” na VSS com repescagem 
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DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 Como se mostra adiante, a função procura esperada de um vendedor particular 

mantém-se, como no caso em que não é permitida repescagem, decrescente com o 

preço. No entanto, o seu cálculo é bastante complexo motivado por o número de preços 

perguntados por um comprador particular num dado período depender do melhor preço 

encontrado até então, o que é desconhecido por esse vendedor que pretende determinar 

a função procura esperada. Assim, na óptica desse vendedor, o número de preços 

conhecidos por esse comprador particular tem que ser tratado como uma extracção de 

uma função distribuição de “tipos de compradores” que depende da função distribuição 

dos preços de mercado e do horizonte temporal do comprador. 

 Como já referido quando calculamos a função procura esperada noutras 

situações, estamos a considerar uma situação de stationary equilibrium, de forma que o 

integral no decurso da pesquisa de apenas um comprador é algebricamente equivalente 

a considerar o integral de todos os “tipos de compradores” no período corrente. 

 No sentido de permitir a derivação da função procura esperada, teremos que 

dividir, sem perda, o domínio do preço em dois sub-domínios, p ≤ P* e p > P*, calcular 

a solução para cada um deles e considerar a solução como a reunião dessas duas 

soluções particulares. 

 Quanto ao primeiro sub-domínio, considerando que o preço afixado pelo 

vendedor em estudo é menor que o preço de reserva do comprador, p ≤ P*, então esse 

comprador apenas poderá comprar ao vendedor em estudo se lhe tiver perguntado o 

preço no período corrente. Por outro lado, considerando que a probabilidade do 

comprador pesquisar no período corrente é QT, o comprador pode conhecer outros 

vendedores que afixem um preço menor ou igual a p pelo que a probabilidade de que o 

comprador realize a compra no período corrente a um preço menor ou igual a p se 

quantifica pela expressão: 

 

[ ]{ } .)(11)( *),(
T

TZn
T QpFpW −−=  (2.38) 

 

 Como o vendedor desconhece qual o menor preço que o comprador particular 

observou nos períodos anteriores, Zt, então assume esse preço como uma variável 
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aleatória com função densidade de probabilidade fz(Z | na(T,T0)), onde a grandeza  

na(T, T0) corresponde ao total de preços perguntados por esse comprador nos períodos 

anteriores e o horizonte temporal inicial é de T0 períodos. O valor esperado da expressão 

anterior relativamente à variável ZT quantifica-se pela expressão seguinte: 
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 Sendo que inicialmente o horizonte temporal é de T0 períodos, então a 

probabilidade QT de que o comprador ainda pesquise no período T vem dada pela 

expressão seguinte: 

 

( )[ ] .*1 ),( 0TTna
T PFQ −=  (2.40) 

 

 No entanto, o vendedor desconhece o número de preços que esse comprador 

particular perguntou antes do período corrente pelo que assume essa quantidade como 

uma variável com distribuição fna(na | T, t) de forma que a expressão anterior se 

transforma na expressão seguinte que é um somatório dado a variável ser discreta: 
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 A função procura esperada de um vendedor particular, referente apenas à 

compra realizada por um comprador particular no período corrente, obtém-se derivando 

a expressão anterior em ordem ao preço e dividindo-a pela quantidade esperada de 

vendedores que afixam o preço p, como representamos na expressão seguinte, onde se 

assume, sem perda, que a sua quantidade está normalizada à unidade: 
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 Assumindo-se, sem perda, que a quantidade de compradores está normalizada à 

unidade, obtém-se agora a função procura esperada de um vendedor particular somando 

a expressão anterior para todos os períodos, como representamos na expressão seguinte: 

 

[ ] [ ] .)()(
0

1
∑

=

=
T

T
T pqEpqE  (2.43) 

 

 Na expressão (2.42), a parcela ([1–F(p)]n(Z, T)* – 1), que é a única que contém a 

variável preço, é decrescente com p pelo que a função procura esperada num dado 

período também é decrescente com o preço. Então, para todos os preços menores que o 

preço de reserva dos compradores, valor igual para todos, a função procura esperada 

particular de um vendedor é decrescente com o preço por ser a soma de parcelas 

decrescentes com o preço. 

 Quanto ao segundo sub-domínio, considerando que o preço afixado por um 

vendedor particular é maior que o preço de reserva do comprador, p > P*, este apenas 

compra a esse preço se pesquisar até ao último período, tendo observado no decurso da 

pesquisa apenas preços superiores ao preço de reserva. Então, a compra vai ser feita ao 

menor de todos os preços conseguidos. Como o comprador já perguntou o preço a 

{na(1,T0) + n( Z, 1)*} vendedores, então a função procura esperada vem dada pela 

expressão seguinte: 

 

[ ] ( )[ ] .)(1*)1,(),1(),|( 1*)1,(
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−+−+= ZnnaTpFZnTnanaZpqE  (2.44) 

 

 Como já explicado anteriormente, as variáveis na(T, T0) e ZT são vistas pelos 

vendedores como aleatórias com funções densidade de probabilidade fna(na | T, T0) e 

fz(Z | na), respectivamente. Assim, o valor esperado da expressão anterior relativamente 

a essas variáveis vem dada pela expressão seguinte: 
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 Na expressão (2.44), a parcela ( [ 1 – F(p)](na + n (Z, T )* – 1)) é a única que contém a 

variável preço e é decrescente com p. Como a expressão (2.45) é um valor esperado de 

um função decrescente com p, então para todos os preços maiores que o preço de 

reserva dos compradores, a função procura esperada de um vendedor particular é 

decrescente com o preço.  

 Na figura seguinte representamos o comportamento estilizado da função procura 

esperada onde se visualiza que é decrescente com o preço e tem uma descontinuidade 

no preço de reserva dos compradores: 
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Figura 2.15 – Comportamento estilizado da função procura esperada na VSS com repescagem 

 

 Nesta figura, o ponto de descontinuidade no preço de reserva dos compradores 

distingue as quantidades adquiridas no decurso da pesquisa das adquiridas por 

repescagem depois de esgotado o horizonte temporal. Essa descontinuidade e a 

inclinação dos tramos evoluem com o horizonte temporal T0 dos compradores de forma 

que, a figura anterior evolui para a figura 1.1 quando o horizonte temporal dos 

compradores se aproxima de um (estratégia FSS) e para a figura 1.4 quando o horizonte 

temporal dos compradores se aproxima de infinito (estratégia SSR), que são dois casos 

limite. 

 No sentido de determinar em termos quantitativos a função procura esperada de 

um vendedor particular, torna-se necessário conhecer as funções densidade de 

probabilidade das variáveis melhor preço anterior, Z, e do número de preços 

perguntados anteriormente, na(T, T0). 
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 A variável Z corresponde ao preço mínimo numa amostra de tamanho na com 

todos os valores maiores que P*, pelo que a sua função densidade de probabilidade vem 

dada pela expressão seguinte, que se deriva usando o teorema de Bayes: 
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 O número de preços perguntados nos períodos anteriores até ao período corrente 

quando inicialmente o horizonte temporal é de T0 períodos, na(T, T0), vem dado na 

seguinte forma recorrente: 
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 Como já foi determinada a função distribuição da variável Z, a função 

distribuição da variável n(Z, T)* obtém-se por maximização das expressões (2.35) ou 

(2.36) (de que se apresentou um exemplo na Figura 2.14, p. 51) e, por convolução entre 

esta e fna(na| T, T0), obtém-se a função distribuição fna(na | T – 1, T0). 

 Quanto à intensidade total da pesquisa, que se representa por E[n(Z, T)], pode 

ser calculada pelas expressões recursivas seguintes, onde a notação é aligeirada 

retirando da função n(Z,T)* os parâmetros, representando-se a f.d.p. do preço mínimo 

numa amostra de tamanho n* por f (x|n*), e tomando em conta o facto do preço de 

reserva ser invariante no decurso da pesquisa: 

 

Caso Z ≤ P*,                        [ ]E n Z T n( , ) *+ =1 . (2.48) 
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Caso Z > P*, 
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2.2. COMPRA REPETIDA 

 

 A introdução do pressuposto de que a compra é feita de forma repetida não 

acrescenta por si só nenhuma propriedade relevante ao modelo sequencial de base. No 

entanto, a introdução deste pressuposto permite fazer a extensão do modelo de base em 

novos sentidos e assim analisar questões de outro tipo.  

Nesta secção, e sem esgotar todas as possibilidades, iremos em primeiro lugar 

estudar a afectação óptima de recursos num ambiente intertemporal com incerteza, no 

sentido de que uma das variáveis relevantes do problema de optimização que o 

comprador resolve, o preço, varia de forma aleatória no decurso da história de consumo. 

Em segundo lugar, apresentamos um modelo em que o bem ou serviço que o comprador 

pretende adquirir possui características de experiência. 

Outras questões que poderiam ser estudadas seriam o aparecimento de 

reputação, especialização e de contractos entre agentes económicos em concorrência. 

 

2.2.1. COMPRADOR OPTIMIZA SOB INCERTEZA NUM AMBIENTE INTERTEMPORAL  

 

 O tratamento da afectação intertemporal de recursos escassos da economia como 

solução de um problema recursivo tem como modelo base Ramsey (1928) e tem um 



 58 

tratamento vasto na literatura económica. Em Stokey e Lucas (1989) é apresentada uma 

síntese da utilização da recursividade em problemas económicos. 

 No modelo que vamos apresentar, o comprador consome uma unidade de um 

bem ou serviço em cada período, cujo preço em cada período é entendido como uma 

extracção independente de uma função de distribuição. A estratégia do comprador será 

constituir um stock de forma a minimizar o preço médio a que realiza as compras 

referentes a todos os períodos. Veremos que o comprador consegue minimizar a despesa 

esperada se comprar quantidades elevadas em períodos em que o preço é mais baixo, 

não comprando em períodos em que o preço é mais elevado. 

Consideramos que o comprador adquire, sem custos, conhecimento sobre um 

preço no período corrente e que não pode repescar preços conhecidos em períodos 

anteriores ao corrente. Apesar de não o considerarmos, poderia facilmente ser feita a 

extensão do modelo no sentido de que o comprador segue a estratégia VSS com custos 

de pesquisa ou que pode exercer repescagem. 

Em resumo, vamos estudar o comportamento do comprador quando se toma em 

consideração os seguintes pressupostos: 

 H1. O comprador consome uma unidade de um bem por período. 

 H2. No início de cada período, o comprador pergunta, sem custos, a um 

vendedor o preço do bem que normalmente consome, preço esse que pressupõe ser uma 

extracção independente da função distribuição F(x). 

 H3. O comprador, adquire, ao preço que observa no período corrente, uma 

quantidade variável. 

H4. Para tornar compatível a compra variável com o consumo regular, o 

comprador constitui um stock não limitado, não negativo, e que nem é remunerado nem 

se deprecia, excepto no último período onde a depreciação é total. 

 H5. O horizonte temporal está limitado a T períodos.9 

  

 

 

 

                                                   
9 O modelo com horizonte temporal infinito não pode ser tratado directamente por a despesa vir infinita, 
surgindo como uma situação limite do modelo com horizonte temporal limitado. 
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DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE ÓPTIMA A ADQUIRIR NO PERÍODO CORRENTE 

 

 A despesa esperada mínima que o comprador consegue nas condições de no 

período corrente lhe ser proposto o preço Pt, de ter em stock uma quantidade S do bem, 

e de horizonte temporal ser de T períodos e que denominamos por V(Pt, S, T), pode ser 

calculada de forma recursiva pela expressão seguinte. Nessa expressão denominamos a 

função “quantidade adquirida no período corrente” por Q que explicitamos ser 

dependente de Pt e de S, 

 

( ) ( )[ ]{ }.1,1,,, 1 −−++= + TQSPVEQPMinTSPV tt
Q

t  (2.50) 

 

 Nessa expressão, não sendo conhecido o preço do período seguinte, torna-se 

necessário aplicar o operador valor esperado relativamente ao preço do próximo 

período, obtendo-se a expressão seguinte: 
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 Derivando-se esta expressão em ordem à quantidade comprada no período 

corrente, obtemos a condição de primeira ordem da minimização: 
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 Como a função densidade de probabilidade não é dependente da quantidade 

comprada no período corrente, a sua derivada é nula, pelo que o terceiro termo na 

expressão anterior também resulta nulo. Igualando a expressão a zero e explicitando em 

ordem a Pt, obtemos a igualdade seguinte: 
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 Esta expressão traduz que, relativamente à solução óptima, o aumento da 

despesa causado pela compra de uma unidade do bem ao preço corrente é igual à 

diminuição que se espera que essa compra cause na despesa esperada do período 

seguinte. 

 A solução para a expressão (2.53), que denominamos por Q(P, S, T), 

corresponde à função procura de um comprador particular no período corrente e varia 

com a quantidade do bem que o comprador tem em stock e com o horizonte temporal. 

Em termos de análise de estática comparada, a função procura de um comprador 

particular referente apenas ao período corrente tem as seguintes propriedades: 

P 2.22 – A função procura é decrescente com o preço do período corrente e com 

a quantidade do bem que o comprador tem em stock. 

 P 2.23 – Se o preço corrente for menor que um dado valor, então o comprador 

particular adquire uma quantidade que lhe permite abandonar o mercado. Esse preço de 

reserva é crescente no decurso da pesquisa. 

 A propriedade anterior deriva da expressão (2.53) por a função despesa esperada 

ser côncava em Q. 

 P 2.24 – A quantidade comprada num período é linear e aditiva na quantidade 

em stock: Q(p, S, T) = Q(p, 0, T) – S. Esta propriedade não se mantém válida se se 

verificar a solução de canto em que Q(p, 0, T) – S < 0 em que apenas se pode calcular a 

solução por simulação. 

 Esta propriedade implica que a quantidade do bem que o comprador tem em 

stock num dado período não depende do stock do período anterior (desprezando a 

solução de canto):10 
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10 Se o comprador também pudesse ser vendedor, então nunca se observava a solução de canto. 
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 Nas duas figuras seguintes visualizamos a função procura de um comprador 

particular referente a um período obtida com base numa simulação onde se pressupõe 

que os preços são extracções da função distribuição uniforme no conjunto [10, 20]. 

Estas figuras ilustram as propriedades P 2.22, P 2.23 e P 2.24. 

O comportamento da função procura de um comprador particular no período 

corrente admitindo vários níveis da quantidade em stock, Q(p, S), considerando que o 

horizonte temporal é de 20 períodos, tem a seguinte representação: 
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Figura 2.16 – Quantidade adquirida em função do preço e da quantidade em stock 

 

Na figura seguinte observamos o comportamento da função procura de um 

comprador particular no período corrente para diferentes horizontes temporais, Q(p, T), 

considerando que o stock inicial é nulo: 
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Figura 2.17 – Quantidade adquirida em T em função do preço e do horizonte temporal  
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 Na figura anterior observa-se que as funções procura de um comprador no 

período corrente são justapostas no domínio em que a solução para o problema de 

optimização que a expressão (2.53) representa é uma solução interior. 

 

DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

A função procura esperada de um vendedor particular numa situação de 

stationary equilibrium corresponde à quantidade esperada vendida a um dado preço a 

um dado comprador no decorrer de todo o horizonte temporal. Desta forma, não pode 

ser calculada para a situação limite em que o horizonte temporal é tomado como infinito 

por resultar numa quantidade infinitamente grande. Esta situação é de stationary 

equilibrium, porque o integral no decurso do tempo é algebricamente equivalente a 

considerar o integral no “”espaço de tipos de compradores” referente apenas ao período 

corrente. 

Na presente secção torna-se difícil determinar a função distribuição do preço a 

que são realizadas as compras dado se pressupor que um comprador particular compra 

uma quantidade variável em cada período. Assim, consideramos directamente, sem 

perda, as quantidades que o comprador em estudo decide adquirir, período a período, 

calculadas de forma recursiva. 

Como já apresentámos, um comprador que pergunte o preço a um dado 

vendedor particular quando o horizonte temporal é de T períodos e que tem em stock 

uma quantidade S do bem, adquire uma quantidade Q(p, S, T) desse bem. 

 Na óptica de um vendedor particular, o stock S do comprador é desconhecido 

pelo que tem que ser tratada como aleatório. Assim, como a função distribuição dos 

preços é conhecida de forma pública e perfeita, então a função de probabilidade da 

variável S que denominamos por fS(S), pode ser determinada pela expressão seguinte 

onde se representa que o stock inicial de bens ou serviços do comprador é conhecido: 
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 Então, a função procura esperada de um vendedor particular, referente apenas ao 

período corrente, vem dada pela expressão seguinte: 
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 A procura esperada relativamente a todos os períodos referente a um comprador 

é equivalente à função procura esperada na situação de stationary equilibrium. Assim, 

considerando, sem perda, que as quantidades de compradores e de vendedores estão 

normalizadas à unidade, esta vem dada pela expressão seguinte: 
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 Em termos de análise de estática comparada, a função procura esperada de um 

vendedor particular tem as seguintes propriedades: 

 P 2.25 – É uma função decrescente com o preço. 

 Como a função procura de um comprador individual Q(p, S, T) é decrescente 

com o preço, então a procura esperada de um vendedor particular é decrescente por 

corresponder a uma soma ponderada de funções decrescentes.  

P 2.26 – É uma função com valor positivo para todos os valores com suporte na 

função distribuição dos preços porque existe a possibilidade de um comprador ter stock 

nulo, comprando uma unidade do bem ou serviço. 

 Na figura seguinte, apresentamos o comportamento da função procura com base 

numa simulação em que o horizonte temporal é de 10 períodos, e onde se pressupõe que 

os preços são extracções da função distribuição uniforme no conjunto [10, 20]. Na 

figura podemos visualizar que a função tem (T–1) degraus, de forma idêntica ao modelo 

em que é considerada a estratégia SSR com horizonte temporal limitado: 
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Figura 2.18 – Comportamento da função procura esperada sob compra repetida 

 

 

2.2.2. BENS AVALIADOS POR UMA CARACTERÍSTICA DE EXPERIÊNCIA 

 

 No contexto da compra repetida, podemos considerar agora o caso de o bem ou 

serviço que o comprador pretende adquirir não ser homogéneo e ter características de 

experiência que apenas podem ser avaliadas depois do bem ou serviço ser comprado e 

consumido. Este modelo é importante pelas potenciais aplicações no estudo da 

existência de reputação, de marcas, de certo tipo de contractos, de garantia e de seguros 

e ainda, no contexto da teoria dos jogos, no estudo da selecção adversa e do risco moral 

que resultam da existência de características de experiência nos bens ou serviços. 

 Nelson (1970) é o trabalho pioneiro no estudo do comportamento óptimo do 

comprador quando pesquisa um bem de experiência, trabalho que seguimos no espírito. 

No entanto, a formalização apresentada não é a do trabalho original procurando-se antes 

enquadra-la na perspectiva recursiva utilizada nas outras secções já vistas. 

 Nos modelos anteriores consideramos que as características de um bem, onde se 

inclui o seu preço, são observáveis antes de o mesmo ser adquirido. No entanto, há bens 

cujas características importantes para o comprador não podem ser avaliadas antes de os 

mesmos bens serem adquiridos e experimentados. De acordo com Nelson (1970), as 

características que é possível avaliar antes do bem ou serviço ser adquirido denominam-

se como qualidades de pesquisa (search qualities) e as que só podem ser avaliadas 

depois do bem ser comprado como qualidades de experiência (experience qualities). A 

classificação dos bens como bens de pesquisa ou bens de experiência é menos clara por 
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poderem coexistir várias características, umas de pesquisa e outras de experiência, 

sendo a estilização teoricamente feita do bem económico atribuindo-lhe apenas uma 

característica que permite que na literatura seja ultrapassar essa dificuldade de 

classificação. 

 Se tomarmos como exemplo um automóvel novo, teremos como características 

de pesquisa variáveis quantitativas como o preço, a cilindrada, a potência máxima, 

variáveis subjectivas de fácil observação como o design, o conforto dos estofos, a 

potência do rádio. Teremos como características de experiência variáveis económicas 

como o custo de manutenção e o valor de retoma do veículo quando o quisermos trocar 

e outras que podem mesmo implicar a destruição do veículo como a avaliação da 

segurança do veículo em caso de acidente. 

 Como no geral o preço é mais facilmente observável que as outras 

características, nos modelos que estudam o comportamento do comprador em presença 

de bens de experiência dá-se importância às características não preço, que se agregam 

no conceito de qualidade. No entanto, o preço também pode ser uma característica de 

experiência, por exemplo, se a informação for conhecida com atraso (Lippman e 

McCall, 1981), ou se existirem componentes importantes do preço, como custos de 

transporte, taxas ou impostos, desconhecidas antes da aquisição e uso do bem. 

 A necessidade de adquirir o bem antes de o avaliar, faz com que no estudo do 

comportamento dos compradores na aquisição de bens ou serviços com características 

de experiência seja necessário considerar que a compra é repetida. 

 No sentido de estudar o comportamento de um comprador quando o bem é 

caracterizado por uma característica de experiência vamos considerar como válidos os 

seguintes pressupostos: 

 H1. O comprador adquire e consome uma unidade indivisível de um bem ou 

serviço em cada período. 

 H2. Todos os vendedores afixam o mesmo preço mas cada um propõe um nível 

de qualidade diferente que apenas pode ser avaliado depois do bem ou serviço ser 

adquirido e consumido. 

 H3. Na óptica do comprador, a qualidade proposta por cada vendedor resulta de 

uma extracção independente de uma função distribuição que é conhecida de forma 

pública e perfeita. 
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H4. O comprador pode escolher um vendedor de forma aleatória ou adquirir a 

um vendedor de quem já experimentou o bem num período anterior. 

 H5. O comprador abandona o mercado ao fim de T períodos. 

 H6. O comprador é optimizador, maximizando a qualidade média nos T períodos 

em que consome. 

 Em termos formais, no sentido de manter uma uniformidade no tratamento 

algébrico relativamente às secções anteriores, analisamos o problema de maximização 

de forma indirecta minimizando o inverso da qualidade, que denominamos por bt, e que 

corresponde a uma extracção independente da função distribuição Fb(x). 

 

DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE DE RESERVA 

 

 Interpretando o inverso da qualidade como um custo de oportunidade (Nelson, 

1970, p. 314) e considerando que a soma desses custos em todos os períodos até ao fim 

do horizonte temporal do comprador é expressa como uma “despesa”, então a “despesa” 

esperada virá dada pela expressão seguinte, onde Z representa o menor custo de 

oportunidade conseguido em todas as compras realizadas nos períodos anteriores: 

 

( ) ( )[ ].1),,(,1,),( −+−+= TbZMinVbTZVZMinTZV tt  (2.58) 

 

 Nesta expressão formaliza-se que o comprador decide entre repetir a compra ao 

custo Z ou experimentar um novo vendedor escolhido de forma aleatória, mas 

incorporando na despesa esperada que os ganhos potenciais da experimentação valem 

para todos os períodos futuros. 

 Da expressão (2.58) conclui-se que é óptimo o comprador repetir a compra no 

vendedor que lhe vendeu o bem com melhor qualidade quando desta forma consegue 

uma despesa esperada menor. A comparação entre a despesa esperada de repetir uma 

compra e a despesa esperada de experimentar é expressa pela desigualdade seguinte: 

 

[ ] ( )[ ] .1),,min()1,( −+≤−+ TbZVbETZVZE tt  (2.59) 
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 Como o valor esperada da soma é igual à soma dos valores esperados, podemos 

apresentar a expressão anterior da forma seguinte: 

 

[ ] ( )[ ] [ ].)1,(1),,min( −−−+≤ TZVETbZVEbEZ tt  (2.60) 

 

 A expressão anterior traduz que existe um valor limite para a variável Z que faz 

o comprador repetir a compra e interromper a experimentação. Esse valor limite que é 

uma qualidade de reserva, que denominamos por Z(T)*, quantifica-se pela expressão 

seguinte: 

 

[ ] [ ] ( )[ ].1),)*,(min()1)*,(()*( −−−+= TbTZVETTZVEbETZ tt  (2.61) 

 

 Expandindo na igualdade anterior o operador valor esperado e substituindo a 

notação do valor esperado da qualidade [ ] bbE t por   , obtemos a igualdade seguinte: 
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 Simplificando e rearranjando os termos da expressão anterior, obtemos a 

igualdade seguinte onde o primeiro membro traduz o ganho esperado futuro em 

resultado da experimentação num novo vendedor e o segundo membro, *)(TZb − , 

traduz o custo de oportunidade esperado a incorrer no período presente por essa mesma 

experiência: 

 

( ) ( )[ ] .*)()(1,1)*,(
*
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TZbdbbfTbVTTZV
Z

−=−−−∫  (2.63) 
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 A expressão anterior permite calcular o valor de reserva Z(T)* depois de ser 

conhecida a função despesa V(Z, T–1). Esta função despesa obtém-se na forma 

recursiva seguinte que se deriva a partir da expressão (2.58): 
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 Em termos de análise de estática comparada, as principais propriedades do 

modelo são as seguintes: 

 P 2.27 – A qualidade de reserva aumenta no decurso da experimentação o que 

traduz que quanto menor for o horizonte temporal menos exigente é o comprador. Esta 

propriedade é a mais importante do modelo. 

 P 2.28 – Quanto maior o horizonte temporal, mais bens ou serviços o comprador 

experimenta, em termos esperados. Esta propriedade deriva directamente de P 2.27. 

 P 2.29 – Se o comprador decidir no período corrente não experimentar, 

comprará no vendedor em que experimentou no período anterior até ao fim do horizonte 

temporal. Esta propriedade também deriva directamente de P 2.27. 

 Na figura seguinte, apresentamos uma simulação da evolução do 

comportamento da qualidade de reserva no decurso da experimentação, e onde se ilustra 

a propriedade P 2.27. A variável custo de oportunidade (inverso da qualidade) b é 

extraída da função distribuição uniforme no conjunto [10, 20]. Apesar de T ser uma 

variável discreta, ligamos os pontos por linhas para tornar a figura mais legível. 
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Figura 2.19 – Evolução do valor de reserva no decurso da experimentação 

 

 Apresentamos na figura seguinte a evolução da função despesa média com o 

decorrer da experimentação, TTZV /),( , numa simulação idêntica à da figura anterior. 

Aí representa-se graficamente como é determinada a qualidade de reserva obtida pela 

expressão (2.63), (indicamos apenas Z(1)* e Z(2)*, determinando-se os outros valores 

de forma idêntica). 
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Figura 2.20 – Função despesa esperada média por unidade comprada 

 

 Na figura anterior a despesa coincide com a recta (x = y) para os valores de Z 

menores que Z(T)* por ser pressuposto que o comprador não incorre num custo directo 

por experimentar o bem ou serviço. 
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 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 Dada a dificuldade algébrica de determinar a função distribuição da qualidade a 

que é feita a compra do bem ou serviço, vamos determinar, sem perda, a função procura 

esperada em relação à qualidade de um vendedor particular considerando directamente 

o comportamento individual de um comprador no decurso da experimentação. Como já 

referido nas secções anteriores, a função procura de um vendedor particular determinada 

desta forma corresponde a uma situação de stationary equilibrium em que o integral no 

decurso da experimentação é algebricamente equivalente a considerar o integral no 

"espaço de tipos de compradores" referente apenas ao período corrente. 

 Um vendedor particular quando vende uma unidade no período corrente, pode 

“fixar” o comprador de forma que este vai repetir a compra em todos os períodos 

futuros ou o comprador vai experimentar num novo vendedor no período seguinte. 

Assim sendo, a função procura esperada vem dada na forma recursiva pela expressão 

seguinte, onde QT traduz a probabilidade de o comprador ainda experimentar no período 

corrente (quando o horizonte temporal está limitado a T períodos): 
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 Sendo que inicialmente o horizonte temporal é de T0 períodos, então a 

probabilidade de o comprador ainda experimentar quando o horizonte temporal está 

reduzido a T períodos vem dada pela expressão seguinte: 

 

( )[ ] .*)(1Q
0

1
T ∏

−=

−=
T

Ti
b iZF  (2.66) 

 

 Considerando, sem perda, que a quantidade de compradores e de vendedores 

está normalizada à unidade, então a expressão (2.65) corresponde à função procura 

esperada de um vendedor particular quando inicialmente o comprador tem um horizonte 

temporal de T0 períodos: E[q(b)] = E[q(b, T0)]. 
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 Como na expressão (2.65) se observa que E[q(b, T)] ≤ T, então a principal 

propriedade da função procura esperada, quando os compradores adquirem 

repetidamente um bem ou serviço caracterizado por um nível de qualidade, é a seguinte: 

 P 2.30 – A função procura esperada de um vendedor particular é crescente com a 

qualidade (decrescente com b) do bem ou serviço que vende. 

 Na figura seguinte representamos a função procura esperada numa simulação 

idêntica à da Figura 2.19, com horizonte temporal de 10 períodos: 
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Figura 2.21 – Função procura esperada na compra com experimentação 

 

 Como no modelo tratado existe apenas experimentação sobre uma característica, 

então a sua aplicação é limitada a situações em que o preço é um dado. Por exemplo, o 

modelo tem aplicação no estudo da estratégia de um trabalhador que procura emprego 

cujo ordenado é o salário mínimo nacional e a outras situações de preços controlados. 

No sentido de estender o âmbito do modelo, vamos pressupor na subsecção seguinte 

que o bem ou serviço é caracterizado não só pela qualidade como pelo preço, sendo que 

ambas as características variam de vendedor para vendedor. 

 

2.2.3. PESQUISA EM SIMULTÂNEO COM EXPERIMENTAÇÃO 

 

 O modelo que vamos estudar na presente secção é utilizado na literatura para 

modelizar situações diversas como seja, o estudo do casamento e divórcio em Becker 

(1973; 1974) ou o estudo do mercado de trabalho em Wilde (1979), de entre outros. 

Utilizando a metodologia de Lippman e McCall (1981), vamo-nos debruçar no estudo 



 72 

do comportamento óptimo do comprador quando o bem é caracterizado por duas 

características sendo que uma é observável por pesquisa e a outra obriga a que o bem 

seja comprado e experimentado antes de o seu valor ser quantificado. Os pressupostos 

do modelo são então os seguintes: 

 H1. O comprador pretende adquirir uma unidade de um bem ou serviço por 

período e abandona o mercado ao fim de T períodos. 

 H2. O bem é definido por duas características sendo que uma é o preço, P, e a 

outra a qualidade (cujo inverso é b). 

 H3. Na óptica do comprador, o preço que cada vendedor afixa é uma extracção 

aleatória independente (da função distribuição F(p)) e a qualidade desse bem ou serviço 

também é uma extracção aleatória independente (o inverso da qualidade é extraída da 

função distribuição Fb(b)). 

 H4. Dentro de cada período, o comprador pode pesquisar sequencialmente a 

variável preço com custo c por cada pergunta e sem limitação do número de perguntas 

que realiza por período.  

 Como o comprador tem que adquirir uma unidade do bem ou serviço em cada 

período, ou adquire a um vendedor cuja qualidade e preço avaliou num dos períodos 

anteriores ou pesquisa o preço e experimenta o bem num vendedor desconhecido. 

 H5. As duas variáveis que caracterizam o bem ou serviço e o custo de pesquisa 

são medidas agregáveis de forma que pode ser construído um índice de rejeição Z que é 

crescente com o preço e decrescente com a qualidade. 

 No geral, o custo de pesquisa e o preço do bem ou serviço assumem-se como 

grandezas monetárias que podem ser somadas numa despesa total, sendo porém 

conveniente considerar o inverso da qualidade como um custo de oportunidade de 

forma a que possa ser agregada ao preço de forma aditiva. Exemplo do índice de 

rejeição do bem é o rácio preço/qualidade. No nosso caso, e sem perda de generalidade, 

vamos considerar que o inverso da qualidade é equivalente a um custo de oportunidade 

expresso em unidades monetárias de forma a poder ser somado ao preço do bem e ao 

custo da pesquisa. Uma alternativa considerada na microeconomia é quantificar todas as 

variáveis em “unidades de utilidade”. 
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 No início do período corrente, o comprador conhece o vendedor que afixa um 

preço e tem uma qualidade a que corresponde o melhor Z de entre todos os vendedores 

em que experimentou o bem ou serviço.  

 Dado esse valor Z, o comprador decide entre perguntar o preço P a um vendedor 

escolhido aleatoriamente, iniciando a pesquisa, ou repetir a compra no vendedor que 

conhece. A decisão de iniciar a pesquisa formaliza-se da forma seguinte: 

 

{ }
[ ]{ }.),,(),1,(            

preço um Pergunta compra,  Repete),(

cTPZVETZVZMin

MinTZV

P +−+=

=
  

(2.67) 

 

 Na expressão anterior, as variáveis da função despesa esperada, V(…), não são 

sempre as mesmas o que traduz a evolução do conhecimento por parte dos compradores 

no decurso do processo de decisão. Por outro lado, EP representa o operador “valor 

esperado” relativamente à variável P. 

 Da expressão (2.67), retira-se que existe um valor de reserva Z(T)* para o índice 

de rejeição em que o comprador inicia a pesquisa se a variável Z tiver um valor maior 

que esse valor de reserva, como apresentamos na expressão seguinte: 

 

[ ] .),,()1,(:)*( cTPZVETZVZZTZ P +=−+=  (2.68) 

 

 Uma vez iniciada a pesquisa e depois de conhecer um preço, o comprador tem 

que decidir se interrompe a pesquisa e experimenta uma unidade do bem ou serviço ou 

se pergunta o preço a outro vendedor. A decisão de interromper a pesquisa formaliza-se 

da forma seguinte: 

 

V(Z, P, T) = Min{Compra e Experimenta, Pergunta outro preço} 

        ( )[ ] [ ]{ }.),,(,,,, 1 cTPZVETbPZVEMin tPb += +  
 

(2.69) 

 

 Da expressão anterior, retira-se que existe um preço de reserva P* que faz o 

comprador interromper a pesquisa e experimentar o bem ou serviço se observar num 
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vendedor afixado o preço P menor ou igual a esse preço de reserva que se quantifica 

pela expressão seguinte: 

 

( )[ ] [ ] .),,(,,,:* 1 cTPZVETbPZVEPP tPb +== +  (2.70) 

 

 Quando o comprador conhece o preço e a qualidade do bem ou serviço já o 

experimentou, pelo que a despesa esperada vem dada pela expressão seguinte:  

 

( ).1),,(),,,( −+++= TbPZMinVbPTbPZV  (2.71) 

 

 Em conjunto, as expressões (2.67), (2.69) e (2.71) formalizam um sistema de 

equações na forma recursiva que pode ser resolvido por indução do futuro para o 

presente (backward induction). 

 O valor esperado da expressão (2.71), que corresponde à despesa esperada se o 

comprador experimentar um bem ou serviço quando conhece o preço P, vem dado pela 

expressão seguinte, onde b  traduz o valor médio do inverso da qualidade de mercado: 

 

[ ] ( ) .)(1),,(),,,(
0
∫
∞

−+++= dbbfTbPZMinVbPTbPZVE bb  (2.72) 

 

 O valor esperado da expressão (2.69), que corresponde à despesa esperada se o 

comprador pesquisar, obtém-se pela expressão seguinte, onde está considerado o ganho 

futuro de no período corrente ser encontrado um vendedor que afixe para o bem ou 

serviço um preço relativamente baixo: 
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 Finalmente, a função despesa esperada antes de iniciada a pesquisa apresentada 

na expressão (2.67) fica: 
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 (2.74) 

 

 Sem perda, inicializa-se a indução do futuro para o presente considerando que a 

despesa esperada da experimentação é nula quando o horizonte temporal é nulo,  

V(Z, 0) = 0. 

 Na figura seguinte apresentamos esquematizado o problema de decisão do 

comprador, onde se realça a existência de um valor de reserva para o “índice de 

rejeição” que faz o comprador iniciar a pesquisa e de um preço de reserva que o faz 

interromper a pesquisa: 

 

 
Figura 2.22 – Nós de decisão na pesquisa com experimentação 

 

 Na figura seguinte apresentamos na forma de diagrama a ordem de cálculo que 

nos permite obter a função despesa esperada da experimentação referente ao período 

actual partindo da mesma função mas referente ao período seguinte que já foi 

“anteriormente” calculada: 
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Figura 2.23 – Cálculo por indução inversa da função despesa esperada 

 

 Em termos de análise de estática comparada, as propriedades mais importantes 

do modelo são as seguinte: 

 P 2.31 – Existe uma relação preço / qualidade Z* que faz com que o comprador 

repita a compra no vendedor onde observou uma relação preço / qualidade Z inferior ou 

igual a esse valor Z*; 

 P 2.32 – Se o comprador ainda não observou nenhum vendedor com uma 

relação preço / qualidade inferior ou igual ao valor de reserva Z*, então inicia a 

pesquisa dos preços, experimentando a qualidade no primeiro vendedor que lhe 

proponha um preço inferior ao preço de reserva P*. 

 P 2.33 – O valor de reserva Z*, o preço de reserva P* e a diferença entre P* e Z* 

são crescentes no decurso da experimentação. 

 P 2.34 – Se for óptimo o comprador repetir a compra, então será óptimo 

interromper a experimentação e a pesquisa repetindo dai em diante a compra nesse 

mesmo vendedor até ao final do horizonte temporal. Esta propriedade deriva 

directamente de o valor de reserva ser crescente no decurso da experimentação. 

 Como referido na introdução da presente subsecção, são exemplos da utilização 

do modelo tratado Becker (1973; 1974) relativamente ao contrato de casamento, e 

Wilde (1979) e Lippman e McCall (1981) relativamente ao mercado de trabalho. 

 Em Becker (1973; 1974), o nubente casa-se se encontrar um parceiro com 

características observáveis “antes do casamento” melhores que um dado valor de 

reserva, divorciando-se posteriormente se agregando as características observáveis 
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“antes do casamento” com as observáveis “depois do casamento” resultar num valor 

inferior a um dado valor de reserva. 

 Em Wilde (1979) e em Lippman e McCall (1981), o trabalhador depois de 

encontrar uma ocupação com um salário superior ao seu salário de reserva, experimenta 

o trabalho, rejeitando-o se a relação salário / esforço for menor que um dado valor de 

reserva. 

 Na figura seguinte representamos uma simulação do comportamento do valor de 

reserva Z* e do preço de reserva P* em que os preços e o inverso da qualidade são 

entendidos como extracções das funções distribuição uniformes nos conjuntos [10, 20] e 

[0,10], respectivamente, e o custo de pesquisa é 0.15. Nesta figura ilustra-se a 

propriedade P 2.33. 
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Figura 2.24 – Comportamento de Z* e de P* no decurso da experimentação 

 

 Relativamente ao comportamento da função procura esperada, não formalizamos 

a sua determinação para não tornar muito extensa a secção dedicada à compra repetida. 

No entanto, retira-se directamente das propriedades do preço de reserva P* e do valor 

de reserva Z* que a função procura esperada tem a seguinte propriedade:  

 P 2.35 – A função procura esperada de um vendedor particular é em forma de 

escada com degraus sendo globalmente decrescente com o preço e crescente com a 

qualidade. 
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2.3.OUTRAS EXTENSÕES 

 

2.3.1. FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS PREÇOS VARIÁVEL NO DECURSO DA PESQUISA 

 

Na literatura, é tratado o caso em que o valor esperado da distribuição dos 

preços evolui segundo uma tendência antecipada de forma perfeita e pública, modelo 

que vamos apresentar na presente subsecção. Sendo implícita a recorrência do 

fenómeno para que o conhecimento perfeito daquela tendência seja aceitável, considera-

se que este modelo é aplicável ao estudo dos ciclos económicos (Lippman e McCall, 

1976, p. 175), da sazonalidade, da redução de preço associada a progresso técnico ou ao 

estudo de períodos de inflação estável e perfeitamente antecipada. 

Na presente subsecção iremos estudar quais as implicações de considerar que a 

função distribuição dos preços evolui no decurso da pesquisa pelo que acrescentaremos 

ao modelo básico da secção 1.2 o seguinte pressuposto: 

H1. Em cada período, o valor esperado da função distribuição de onde o 

comprador assume que os vendedores extraem os seus preços sofre uma variação de θ, 

não havendo alteração da dispersão. 

O pressuposto anterior, faz com que a distribuição dos preços do período 

seguinte, F+(x), esteja relacionada com a função distribuição do período presente, F(x), 

pela expressão seguinte: 

 

F+(x) = F(x – θ). (2.75) 

 

 Como é conhecido da literatura e apresentámos na secção 1.2, partindo do 

pressuposto de que não existe limite do número de perguntas que o comprador pode 

fazer e que o custo de pesquisa é fixo, então é suficiente para a tomada de decisão do 

comprador a comparação do resultado de interromper a pesquisa no período corrente 

contra o valor esperado de adiar o problema para o período seguinte. Deste modo, a 

análise reduz-se à comparação de apenas dois períodos. Assim, o comprador minimiza a 

despesa que será representada por V(Pt) na expressão seguinte optando entre um valor 

certo Pt e um valor esperado E[V(x)] que representa a despesa esperada de continuar a 

pesquisa sendo que x é uma extracção da função distribuição F(x): 
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[ ]{ } .)(,)( cxVEPMinPV tt +=  (2.76) 

 

 Iterando esta expressão um período para o futuro, podemos calcular a despesa 

esperada de um dado período em função do preço corrente e da despesa esperada no 

período seguinte, E[V(x+)], onde x e x+ representam extracções das funções distribuição 

F(x) e F+(x), respectivamente: 

 

E[V(x)] = E[min{x, E[V(x+)] + c]. (2.77) 

 

 A despesa esperada de continuar a pesquisa representa o preço de reserva, pelo 

que podemos substituir na expressão anterior P+* = E[V(x+)] e P* = E[V(x)], do 

seguinte modo: 

 

P* = E[min{P, P+*} + c]. (2.78) 

 

 Expandindo o segundo membro desta igualdade, e substituindo a função F+(x) 

pela função F(x – θ), cuja equivalência deriva directamente do pressuposto H1 do 

modelo, obtemos a expressão seguinte: 

 

( ) .*)(*       

)(*)(*

*

0

*

0 *
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++−−=

++=
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∞
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P

P

P

cPdxxfPx

cdxxfPdxxfxP
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(2.79) 

 

 Como as funções distribuição são diferentes apenas quanto ao valor esperado, 

então podemos substituir P+* por (P*+ θ) de forma a obter a expressão seguinte: 

 

( ) .*)(**
*

0
∫ +++−=
P

cPdxxfPxP θ  (2.80) 
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 De onde se obtém a uma expressão de onde se calcula o preço de reserva do 

período corrente: 

 

( ) .)(*
*

0
∫ −=+
P

dxxfxPc θ  (2.81) 

 

 O primeiro membro da equação anterior traduz o custo “total” de pesquisa. Nele 

se inclui o custo unitário de pesquisa c e o custo de oportunidade θ de a compra ser 

adiada por um período. A expressão (2.81) traduz que, em média, essa perda é igual ao 

incremento esperado dos preços, pelo que as principais propriedades derivadas do 

modelo são as seguintes: 

 P 2.36 – A antecipação da variação dos preços introduz nos compradores uma 

preferência temporal. 

 P 2.37 – Uma antecipação de que os preços aumentam no decurso da pesquisa 

causa um aumento do preço de reserva. Contrariamente, se os compradores anteciparem 

que os preços têm tendência para descer, então diminuem o preço de reserva. A variação 

do preço de reserva será proporcional à velocidade com que varia o valor esperado do 

preço de mercado. 

 

2.3.2. PESQUISA EM SIMULTÂNEO DE DOIS BENS  

 

A presente secção segue de muito perto o trabalho de Carlson e McAfee (1984), 

havendo no entanto outros autores que introduziram no modelo de pesquisa sequencial 

mais que um bem ou serviço, como por exemplo, Manning e Morgan (1982) em que 

apenas um dos bens é pesquisado por o preço dos outros ser conhecido ou McAfee 

(1995) que considera a pesquisa de vários bens no modelo FSS. 

Quando se procura um capaz de bens, a solução do problema depende da 

estrutura dos custos de pesquisa e da possibilidade ou não de cada bem poder ser 

comprado em vendedores ou períodos diferentes.  

Assim, no caso de ser imposta a indivisibilidade do cabaz de forma a que seja 

obrigatória a compra de todos os bens ao mesmo vendedor, ou quando o custo de 
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pesquisa de um bem é independente do custo de pesquisa dos outros bens, temos um 

problema idêntico ao caso em que é pesquisado apenas um bem. No primeiro caso, 

substitui-se o preço do bem pelo valor do cabaz e, no segundo caso, pesquisa-se um 

bem de cada vez.  

No entanto, se for permitida a compra de cada bem do cabaz a um vendedor 

diferente existindo economias de escala na pesquisa, então o comportamento do 

comprador virá diferente. 

No sentido de estudarmos as implicações da pesquisa simultânea de mais que 

um bem ou serviço, acrescentamos ao modelo base da secção 1.2 os seguintes 

pressupostos: 

H1. O comprador pretende comprar dois bens ou serviços, uma unidade de cada. 

H2. Os preços do (bem 1) e do (bem 2) são entendidos pelo comprador como 

extracções independentes das funções distribuição F1(x) e F2(x), respectivamente. 

H3. O comprador pode comprar cada um dos bens a vendedores diferentes, não 

podendo comprar a dois vendedores diferentes no mesmo período. 

H4. Existem economias de escala na pesquisa. Assim, pressupõe-se, sem perda 

de generalidade, que o custo de pesquisa tem uma parcela fixa por período e uma 

parcela variável, como formalizamos na expressão seguinte: 

 

c = c0 + c1 + c2 . (2.82) 

 

 

 DETERMINAÇÃO DO VALOR ESPERADO DA DESPESA 

 

 Quando o comprador ainda não conhece nenhum preço, escolhe aleatoriamente 

um vendedor e tem de decidir por uma de três opções possíveis, como se representa no 

seguinte conjunto das acções possíveis: 

 

{Pergunta ambos os preços; Pergunta o preço do (bem 1); Pergunta o preço do (bem 2)}. (2.83) 
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Se o comprador conhecer o preço do (bem 1), decide se compra o (bem 1) ou se 

passa para o próximo período e resolve um problema idêntico ao inicial. O problema de 

decisão é semelhante se o comprador conhecer o preço do (bem 2): 

 

{Compra o (bem 1) e pesquisa o (bem 2); Resolve problema idêntico ao inicial}. (2.84) 

 

Se o comprador perguntar ambos os preços, tem de decidir por uma de quatro 

opções possíveis: compra os dois bens e termina a pesquisa; compra apenas um e 

continua a pesquisa relativamente ao outro ou não compra nenhum e resolve no período 

seguinte um problema idêntico ao inicial que foi apresentado na expressão (2.83). Ou 

seja, o conjunto das acções possíveis é o seguinte: 

 

{Compra os dois bens; Compra o (bem 1); Compra o (bem 2); Continua a pesquisa}. (2.85) 

 

Um resultado intuitivamente simples é que se o comprador decidir perguntar 

apenas o preço de um dos bens, então será óptimo fazer uma pesquisa sobre esse bem e 

apenas depois de ter adquirido esse bem é que pergunta o preço do outro bem. Este 

resultado deriva do problema de decisão ser estático. 

Pressupondo que o comprador pesquisa em primeiro lugar o (bem 1), então a 

despesa esperada virá dada pela expressão seguinte (modelo já tratado na secção 1.2): 

 

[ ]{ } .*)(min)( 211101 PxVEPccPV ++++=  (2.86) 

 

Da expressão anterior retira-se que a despesa esperada se o comprador pesquisar 

um bem de cada vez vem dada por (P1* + P2*), cujos valores se obtêm pela expressão 

seguinte para o caso do (bem 1):  

 

( ) .)(*:*
*

0
11101

1













−=+ ∫
P

dxxfxPccP  (2.87) 

 

Se o comprador perguntar ambos os preços, então a despesa esperada, V(P1, P2), 

calcula-se tendo em atenção que o comprador pode optar por uma das seguintes opções: 
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i) Se o comprador opta pela compra de ambos os bens, a despesa virá dada pela 

soma dos preços, (P1 + P2). 

 ii) Optando pela compra de apenas um bem, prosseguirá com a pesquisa do 

outro bem, passando a fazer uma pesquisa sobre apenas um bem. Assim, o óptimo é 

interromper a pesquisa quando observar um preço menor que o preço de reserva, P2*. 

 Assim, a despesa esperada se o comprador adquirir o (bem 1) e continuar a 

pesquisa relativamente ao (bem 2) virá igual a (P1 + P2*). 

iii) Se o comprador optar por não comprar nenhum dos bens, volta a uma 

situação idêntica à inicial, em que a despesa esperada é igual a V(P1, P2), mas em que os 

preços são desconhecidos. 

Em termos formais, a despesa mínima esperada quando são conhecidos ambos 

os preços será o valor mínimo das quatro opções possíveis apresentadas, como se 

formaliza na expressão seguinte, onde x1 e x2 representam os preços desconhecidos: 

 

[ ]{ }.),(;*;*;min),( 2121212121021 xxVEPPPPPPcccPPV ++++++=  (2.88) 

 

Iterando um período para o futuro e substituindo E[V(x1, x2)] por V*, que 

representa o valor esperado da despesa quando o comprador pesquisa num vendedor 

que vende ambos os bens, obtemos a expressão seguinte: 

 

{ }[ ] .*;*;*;min* 212121210 VxPPxxxcccEV ++++++=  (2.89) 

 

 Para expandir o operador valor esperado na expressão (2.89) vamos considerar 

primeiro que o preço do (bem 2), P2, é conhecido e calculamos o valor esperado 

relativamente ao preço do (bem 1), P1, como se representa na expressão seguinte: 
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com  A = ]0, V* – P1*];  B = ]V* – P1*, P2*];  C = ]P2*,∞];  c  =  c0 + c1 + c2 

(2.90) 

 

 Agora, num segundo passo, calculamos o valor esperado da expressão anterior 

relativamente ao preço do (bem 2), como se apresenta na expressão seguinte: 

 

.)(*)(* 222
0

2 dxxfxVV ∫
∞

=  (2.91) 

 

 Substituindo a expressão (2.90) na expressão (2.91) e simplificando, obtemos a 

expressão seguinte, que relaciona de forma implícita o custo da pesquisa com o valor de 

reserva V*: 
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 Apresentamos na figura seguinte de forma esquematizada o domínio dos preços 

em que é óptimo o comprador optar por cada uma das opções e onde se representa que 

(V* < P1*+P2*) quando c0 > 0: 

 

 
Figura 2.25 – Domínio óptimo das acções possíveis e correspondente despesa esperada 

 

 A extensão do modelo de pesquisa de dois bens para mais bens ou serviços é 

intuitivamente simples mas algebricamente complexa por passarem a existir muitas 

opções possíveis. Assim, se existirem L bens, passarão a existir 2L opções possíveis e o 

integral apresentado na expressão (2.92) passará a ser L dimensional. No entanto, é 

suficiente a consideração de apenas dois bens para observar as propriedades mais 

importantes derivadas da pesquisa múltipla e que são as seguinte: 

 P 2.38 – Existindo economias de escala na pesquisa, então o valor esperado da 

despesa é menor se os compradores pesquisarem em vendedores que disponibilizam 

para venda ambos os bens. Generalizando a mais bens, mesmo que os preços sejam 

idênticos, os vendedores mais diversificados na oferta são mais atractivos para os 

compradores. 

P 2.39 – Existindo economias de escala na pesquisa, o comprador pergunta a 

cada vendedor os preços de todos os bens que pretende comprar. 

 

 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 A função procura esperada de um vendedor particular determina-se facilmente 

porque um vendedor apenas vende a um comprador que lhe pergunte os preços se a 
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soma dos preços afixados para ambos os bens for menor que V*. Por outro lado, se a 

soma dos preços for maior que V* pode ainda vender um dos bens se o preço 

correspondente for menor que o preço de reserva individual desse bem (V* – P1*, para o 

caso do bem 2). Apresentamos na figura seguinte o comportamento da função procura 

esperada de um vendedor particular para o (bem 2) e para o (bem 1) em função dos 

preços afixados para ambos os bens, normalizada à unidade: 

 

 
Figura 2.26 – Comportamento da função procura esperada com dois bens 

 

 Em termos de análise de estática comparada, a função procura esperada de um 

vendedor particular tem a seguinte propriedade: 

 P 2.40 – A função procura esperada de um vendedor particular tem a forma de 

um degrau bidimensional. 

 

2.3.3. PESQUISA DE UM BEM COM DUAS CARACTERÍSTICAS 

 

 Este modelo corresponde a uma generalização de McCall (1965) no sentido de 

que o comprador faz uma pesquisa sequencial de cada característica, uma de cada vez. 

O modelo apresentado aqui é formalmente idêntico ao considerado no caso da pesquisa 

em simultâneo com experimentação (subsecção 2.2.3), e ao considerado no caso da 

pesquisa em simultâneo de dois bens (subsecção 2.3.2). Derivado dessa semelhança, 

aligeiramos a sua formalização. 

 Os pressupostos do modelo são os seguintes: 
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 H1. Tal como no modelo sequencial de base, o comprador pretende adquirir uma 

unidade de um bem ou serviço, minimiza a despesa esperada dada pela soma do preço 

com o custo de pesquisa, não pode exercer repescagem e o número de perguntas que 

pode fazer é não limitado. 

 H2. O bem é definido por duas características, P e b, que são agregáveis, 

podendo ser consideradas como duas parcelas do preço total. 

 H3. O comprador, ao perguntar a característica P, incorre no custo unitário de 

pesquisa cp, e se perguntar a característica b incorre no custo unitário de pesquisa cb. 

 H4. O bem ou serviço disponibilizado por um dado vendedor é caracterizado 

pelo par (P, b) sendo que, na óptica do comprador, os valores P e b são extracções 

independentes das funções de distribuição F(x) e Fb(x), respectivamente. 

 

 DETERMINAÇÃO DO VALOR ESPERADO DA DESPESA  

 

 Usando a convenção de que as variáveis da função despesa esperada, V( ), 

traduzem o grau de conhecimento do comprador, então, quando ainda não são 

conhecidos valores para P nem para b, a função despesa esperada vem dada pela 

expressão seguinte. Esta representa o problema de decisão de um comprador que 

escolhe entre perguntar apenas o valor de P, apenas o valor de b, ou o valor de ambas as 

características: 

 

V( ) = min{cp + E[V(Pt)],  cb + Eb[V(bt)],  cp + cb + Ep,b[V(Pt, bt)]}. (2.93) 

 

 Por o problema ser estático, a cada novo período repete-se o problema de 

decisão. Assim sendo, se for óptimo o comprador iniciar a pesquisa por uma dada 

característica, pesquisará essa característica até observar um valor que o faça 

interromper a pesquisa dessa característica e perguntar o valor da outra característica. 

Considerando, sem perda de generalidade, que um comprador pesquisa inicialmente a 

característica P, então tem que decidir entre continuar a pesquisa de P ou perguntar o 

valor da característica b, como se formaliza na expressão seguinte: 
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[ ] [ ]{ }.),(,)(min)( 1 ttbbtpt bPVEcPVEcPV ++= +  (2.94) 

 

 O comprador interrompe a pesquisa da característica P e pergunta a esse último 

vendedor o valor da característica b quando se verificar a seguinte desigualdade: 

 

[ ] [ ])(),( 1++≤+ tpttbb pVEcbpVEc  (2.95) 

 

 Nesta expressão, a igualdade traduz o ponto de indiferença que determina o 

preço de reserva P* e que pode ser quantificado pela expressão seguinte: 

 

.)()()()*,(:*








−=−∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−
bpb ccdppfpVdbbfbPVP  (2.96) 

 

 Nesta expressão, torna-se necessário avaliar a função despesa esperada quando 

são conhecidos valores para ambas as variáveis, o que se obtém pela expressão seguinte. 

Aqui formaliza-se a decisão do comprador, optando entre comprar o bem ou reiniciar a 

pesquisa da característica P: 

 

{ }.)(,min),( VbPbPV +=  (2.97) 

 

 O comprador interrompe a pesquisa e compra o bem ou serviço quando se 

verificar a seguinte desigualdade: 

 

.)(VbP ≤+  (2.98) 

 

 Nesta expressão, a igualdade traduz um ponto de indiferença que corresponde ao 

preço de reserva global que denominamos por T*, sendo que o seu valor se obtém pela 

expressão seguinte: 

 

T* = V( ). (2.99) 
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 Sob os pressupostos considerados, o preço de reserva global T* óptimo é menor 

que a soma dos preços de reserva de cada uma das variáveis, P* e b*, pelo que o óptimo 

é o comprador pesquisar sequencialmente uma variável de cada vez. 

 Na figura seguinte apresentamos na forma de diagrama a estratégia óptima do 

comprador que pesquisa um bem caracterizado por duas características, P e b, em que é 

pressuposto que é óptimo perguntar primeiro a variável P e que pode ser facilmente 

generalizado a L variáveis (ver, por exemplo, Lippman e McCall, 1981): 

 

 
Figura 2.27 – Estratégia óptima na pesquisa de um bem com características P e b 

 

 Em termos de análise de estática comparada, as principais propriedades do 

modelo são as seguintes: 

 P 2.41 – Decidido no início da pesquisa qual a característica a perguntar 

primeiro, apenas um vendedor que afixe para essa característica um valor inferior a um 

dado preço de reserva é que será questionado sobre o valor da outra característica. 

Assim, generaliza-se o resultado de McCall (1965) de forma que o comprador faz 

pesquisa sequencial de cada uma das características, pesquisando entre as características 

também de forma sequencial. 

 P 2.42 – O comprador interrompe a pesquisa se a agregação das duas variáveis 

resultar num valor inferior a um dado preço de reserva global. 

 P 2.43 – O preço de reserva que leva o comprador a pesquisar a segunda 

variável depende do custo de pesquisa e da dispersão das duas variáveis em 

consideração. Esta propriedade deriva da expressão (2.96). 
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 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 A função procura esperada de um vendedor particular é de fácil obtenção porque 

um comprador particular apenas adquire o bem a um vendedor que lhe proponha para a 

característica P um valor inferior a P* e, para o valor agregado de ambas as 

características um valor inferior a T*. Assim, apresentamos na figura seguinte o 

comportamento da função procura esperada de um vendedor particular normalizada à 

unidade pressupondo que a primeira característica a ser pesquisada é P (de forma que o 

valor de reserva b* não é relevante): 

 

 
Figura 2.28 – Comportamento da função procura esperada de um bem com características P e b 

 

 Em termos de análise de estática comparada, a função procura esperada de um 

vendedor particular tem a seguinte propriedade: 

 P 2.44 – A função procura esperada tem a forma de um degrau bidimensional, 

assumindo um valor constante se a variável em consideração for menor que um dado 

preço de reserva e um valor nulo no caso contrário. 

 

2.4. TEORIA NEOCLÁSSICA DO CONSUMIDOR COM PESQUISA 

 

 Na teoria neoclássica do consumidor, a decisão do indivíduo é o resultado da 

maximização da função de utilidade sujeita à restrição orçamental. E, sendo 

correntemente aceite o pressuposto da insaciabilidade do consumidor, então quando está 
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apenas em estudo a afectação dos recursos escassos na aquisição de um único bem ou 

serviço, o consumidor compra o máximo possível de forma a esgotar o orçamento. 

 No sentido de ultrapassar a dificuldade que resulta de não serem considerados 

bens alternativos, pressupusemos nos modelo apresentados nas outras secções que o 

comprador adquiria apenas uma unidade de um bem ou serviço. 

 No presente capítulo vamos introduzir a pesquisa na teoria neoclássica do 

consumidor pressupondo que existem bens alternativos ao bem pesquisado e derivar o 

comportamento do comprador como resultado da maximização da função de utilidade, 

onde são englobados todos os bens disponíveis, com uma restrição orçamental. 

Pressupõe-se que o comprador pesquisa usando uma estratégia tipo FSS tal como 

propõem Manning e Morgan (1982). No entanto, Manning e Manning (1993) 

introduzem a pesquisa sequencial na teoria neoclássica do consumidor no contexto da 

compra repetida. 

O estudo da teoria do consumidor com pesquisa sequencial é complexa porque a 

existência da restrição orçamental introduz uma preferência temporal e um limite 

superior no número de perguntas que o consumidor pode fazer. Por outro lado, como é 

um resultado que o consumidor apenas adquire os bens ou serviços cujos preços são 

fixos e conhecidos depois de ser interrompida a pesquisa dos bens ou serviços cujo 

preço tem dispersão, então as propriedades observadas no modelo em que os 

compradores seguem a estratégia FSS são idênticas às propriedades observadas no 

modelo em que os compradores seguem a estratégia SSR, mas com ganho de 

simplicidade.  

Assim, por resultar num modelo mais simples e sem perda, vamos apresentar 

como em Manning e Morgan (1982) o modelo em que os compradores seguem uma 

estratégia do tipo FSS. 

 Relativamente ao modelo básico de pesquisa por amostra de tamanho fixo 

estudado na secção 1.1, são acrescentados os seguintes pressupostos: 

 H1. O comprador adquire uma quantidade a determinar de cada um de L bens. 

H2. O preço do (bem 1) é uma extracção de uma função distribuição conhecida 

de forma perfeita e pública, enquanto que todos os outros bens têm um preço fixo 

conhecido. 
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H3. O comprador é optimizador, maximizando uma função de utilidade que 

traduz os seus gostos, estando sujeito a uma restrição orçamental. 

 H4. O comprador segue uma estratégia do tipo “amostra de tamanho fixo”, FSS. 

 Para ser encontrada a solução algébrica do problema, dividimos a maximização 

em duas etapas. Na primeira etapa, pressupõe-se que o comprador conhece o preço 

exacto de cada bem, sem excepção, resolve o problema neoclássico da determinação das 

quantidades óptimas a comprar de cada um deles e, com essas quantidades, calcula a 

função de utilidade inversa. Na segunda etapa, já se considera calculada a função de 

utilidade inversa e o comprador determina a quantos vendedores deve perguntar o preço 

do (bem 1) de forma a maximizar o valor esperado da utilidade inversa. 

 

2.4.1. DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO DE UTILIDADE INVERSA 

 

 Sendo U(x1, x2,…, xL) a função de utilidade que o comprador vai maximizar 

sujeito à restrição orçamental (x1 P1 + x2 P2 + … + xL PL ≤ yd), em que xi representa a 

quantidade comprada do bem i, Pi é o preço do bem i e yd é o rendimento líquido dos 

custos de pesquisa, (yd = y – nc), teremos as funções de procura óptimas como solução 

do seguinte sistema de equações (no caso de uma solução interior, sem perda de 

generalidade): 
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 (2.100) 

 

 Substituindo as funções de procura óptimas xi
* na função de utilidade, obtemos a 

função de utilidade inversa que traduz a utilidade máxima que se pode obter, 

conhecidos os preços, e o rendimento e que apresentamos na equação seguinte: 
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Determinada na primeira fase a função de utilidade inversa considerando o preço 

do (bem 1) como conhecido, vamos agora determinar a quantidade de informação que 

maximiza o valor esperado da função de utilidade inversa. 

 

2.4.2. DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE ÓPTIMA DE INFORMAÇÃO A ADQUIRIR 

 

 Como o preço do (bem 1), que representamos por P1, é pressuposto ser uma 

variável aleatória, então o comportamento óptimo de um comprador particular resulta 

da maximização da função de utilidade inversa em termos esperados, usando como 

variável de decisão o número de preços que vai perguntar.  

O preço do (bem 1) a que o comprador adquire o bem corresponde ao valor 

mínimo numa amostra de valor n. Assim sendo, o comprador ao adquirir mais 

informação aumenta o valor esperado da utilidade. Desta forma e porque a sua 

quantidade aparece directamente na função de utilidade inversa esperada, a informação 

pode ser considerada como um “bem normal”. 

Em termos formais, o preço mínimo encontrado se forem perguntados n preços e 

que denominaremos por (P1 min), tem função densidade de probabilidade dada por  

f(x| n) = n (1–F(x)) n–1 f(x), pelo que a função de utilidade inversa esperada vem dada 

pela equação seguinte: 
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 No sentido de se poder fazer uma análise de estática comparada, considera-se, 

sem perda de generalidade, que n é uma variável contínua em ℜ+. Considerando uma 

solução interior, obtemos o número óptimo de preços a perguntar igualando a derivada 

da expressão (2.102) a zero. Procedendo desta forma, obtemos a expressão seguinte: 
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Fazendo uma substituição na expressão anterior atendendo à igualdade 

ddy
dv

c
dn
dv

−= , obtemos a expressão seguinte: 
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 A expressão anterior impõe que, no ponto óptimo, o custo marginal seja igual ao 

ganho marginal. Assim, na expressão (2.104) a parcela esquerda traduz o ganho 

esperado marginal da pesquisa em termos de utilidade enquanto que a parcela direita 

traduz o custo esperado marginal da pesquisa também em termos de utilidade. 

 Para que a quantidade óptima de informação seja uma solução interior, a 

segunda derivada da expressão (2.102), que apresentamos na expressão seguinte, terá 

que ser negativa: 
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É condição suficiente para que esta expressão seja negativa que todas as parcelas 

do membro direito sejam negativas. Para tal é suficiente que o (bem 1) seja um bem 

normal e que o comprador seja avesso ao risco (Manning e Morgan 1982, p. 214). 

No caso de a solução para o problema que a expressão (2.102) representa ser não 

interior, então será adquirida uma quantidade nula de informação. 

A aquisição de informação causa, a priori, uma diminuição quer do valor 

esperado quer da variância do preço a que é realizada a compra do (bem 1) sendo, por 
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este duplo efeito, de consequência indeterminada nos consumidores ligeiramente 

“amantes do risco”. 

 O resultado da solução da expressão (2.104) é a função procura de informação 

que depende do custo marginal da pesquisa, do preços unitário dos bens ou serviços 

propriamente ditos e do rendimento do comprador, como se formaliza na expressão 

seguinte: 

 

),,...,,(** 1 ycPPnn L=  (2.106) 

 

 No modelo tratado na presente secção, apesar da quantidade de informação a 

adquirir não entrar directamente como variável na função de utilidade como os outros 

bens, é uma variável na função de utilidade inversa esperada por alterar a função 

distribuição dos preços de aquisição do (bem 1). 

Em termos de análise de estática comparada, a “Função Procura de Informação” 

de um comprador particular tem as seguintes propriedades: 

 P 2.45 – A função procura de informação é homogénea de grau zero no vector 

(P1,…,PL, c, y). 

Esta propriedade é consequência de a função de utilidade inversa ser homogénea 

de grau zero nos preços e no rendimento, e sendo o operador “valor esperado” linear, 

então a função de utilidade esperada inversa também é homogénea de grau zero. Desta 

forma, o problema de maximização que determina n* é sobre uma função homogénea 

de grau zero pelo que a sua solução também o será.  

 P 2.46 – A “informação” é um bem normal no sentido de que a diminuição do 

seu preço unitário ou o aumento do rendimento do comprador induz um aumento da 

quantidade procurada e vice versa. 

 P 2.47 – Se o valor esperado do preço do (bem 1) aumentar, então observa-se 

um aumento da quantidade procurada de informação se o (bem 1) tiver procura 

inelástica (bem de necessidade), e uma diminuição no caso contrário (bem de luxo). 

 P 2.48 – Se aumentar a dispersão do preço do (bem 1), então a quantidade 

procurada de informação aumenta. 

 P 2.49 – Se o (bem 1) e o (bem j) forem substitutos, então um aumento do preço 

do (bem j) faz aumentar a quantidade procurada de informação. 
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 A prova das propriedades P 2.46 a P 2.49 (Manning e Morgan 1982, pp. 209–

11) faz-se usando a relação que existe entre a função procura de informação e a função 

de utilidade inversa esperada marginal. Essa relação, por exemplo para o caso da 

alteração do custo de informação, traduz-se pela seguinte igualdade: 
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Na figura seguinte representa-se em termos gerais a relação que existe entre a 

função de utilidade inversa esperada marginal, 
[ ]

dn
nvdE |)(...

, e a quantidade procurada 

de informação: 

 

 
Figura 2.29 – Relação entre a procura de informação e a função de utilidade marginal 

 

 

2.4.3. EQUAÇÃO DE SLUTSKY AUMENTADA 

 

 Na teoria neoclássica, a equação de Slutsky é a ferramenta analítica que permite 

identificar cruzamentos que existam entre as funções procura dos vários bens e desta 

forma justificar as propriedades do tipo da P 2.49. Assim, dado que os preços e o 

rendimento são tomados como constantes conhecidas, a equação de Slutsky decompõe a 
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variação da procura do (bem i) causada por uma variação do preço do (bem j) em dois 

efeitos, o efeito de substituição que é a variação da procura induzida pela alteração 

relativa dos preços (compensada a utilidade - procura hickseana), e o efeito rendimento 

que é a variação da procura induzida pela alteração do rendimento (necessária na 

compensação da utilidade). 

 No caso de o preço de um dos bens ser assumido como uma extracção de uma 

função distribuição, então a equação de Slutsky vai permitir identificar três pontos de 

ligação entre as funções procura. Assim, será possível decompor a variação da procura 

esperada do (bem i) causada por uma variação do preço do (bem j) em três efeitos: o 

efeito esperado de substituição, o efeito esperado de rendimento e o efeito de pesquisa. 

E veremos que estes três pontos de ligação existem entre as funções procura de 

quaisquer dois bens mesmo que a pesquisa não incida sobre nenhum destes dois bens, 

motivado pela existência de elasticidades de substituição cruzadas. 

 Em termos formais, deriva do problema de maximização que a quantidade 

procurada do (bem i), em termos esperados, é dada pela expressão seguinte: 
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obtemos a variação esperada da procura do (bem i) em função da alteração do preço do 

(bem j) pela expressão seguinte: 
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 Substituindo na expressão anterior 
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rearranjando os termos, obtemos a equação de Slutsky aumentada do efeito pesquisa 

que se representa na expressão seguinte: 
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O efeito pesquisa, por ser um efeito que apenas se observa se se considerar a 

existência de informação imperfeita, terá que ser explicado. Este efeito transmite-se via 

alteração do preço relativo da informação que induz uma alteração na quantidade 

adquirida de informação com a consequente alteração do preço realizado para o  

(bem 1). 

O efeito pesquisa existe não apenas entre o (bem 1) que se pesquisa e os outros 

bens mas também entre dois quaisquer bens. E isto porque a alteração do preço do (bem 

j), altera o valor da utilidade que por sua vez altera o valor da utilidade inversa esperada 

que é utilizada na determinação da quantidade óptima de informação a adquirir. 

Identificada a ligação entre o preço de um bem qualquer e a quantidade adquirida de 

informação, a influência na função procura do (bem i) transmite-se em sentido 

contrário. 

Na expressão seguinte esquematizamos como a alteração do preço Pj pode ter 

um “efeito de pesquisa” no (bem i) apesar de não existir incerteza quanto ao preço de 

nenhum desses dois bens: 

 

                                 Pj →   v(…, Pi, Pj) →  E[v(…, Pi, Pj) | n] → 

                                     →   n(…, Pi, Pj)* →   f (P1| n*) →   E[v(…, Pi, Pj) | n*] → 

                                     →   xi* 
(2.111) 
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3. ESTRATÉGIA DOS VENDEDORES E EQUILÍBRIO DE MERCADO 

 

 Nos dois capítulos anteriores, apresentámos os principais modelos que na 

literatura estudam o comportamento óptimo do comprador quando toma a existência de 

dispersão de preços de mercado como um dado exógeno ao seu problema de decisão. 

Resumindo, nesses dois capítulos, apresentámos o resultado conhecido na 

literatura de que, sob as condições geralmente consideradas e sendo dado que existe 

dispersão de preços de mercado e custos de pesquisa, então a estratégia óptima do 

comprador é fazer uma pesquisa sequencial, realizando a compra ao primeiro vendedor 

que tenha afixado um preço menor ou igual a um preço de reserva. Esse preço de 

reserva depende principalmente da função distribuição dos preços e do custo unitário da 

pesquisa, e depende acessoriamente de outras variáveis como, por exemplo, do 

horizonte temporal. 

 No presente capítulo, seguindo o desafio de Rothschild (1973) quanto à 

necessidade de ser feito o estudo da pesquisa considerando em simultâneo os 

compradores e os vendedores, vamos indagar sob que pressupostos se verifica a 

existência de equilíbrio de mercado com dispersão de preços e pesquisa quando é 

pressuposto o conhecimento de forma pública e perfeita da função distribuição dos 

preços de mercado. Assim, como já conhecemos o comportamento óptimo dos 

compradores quando a estratégia dos vendedores é um dado no problema de decisão que 

cada um deles resolve, vamos agora apresentar o estudo do comportamento óptimo dos 

vendedores quando consideram a estratégia dos compradores como um dado no 

problema de optimização que cada um deles resolve. Posteriormente, vamos apresentar 

o estudo do equilíbrio de mercado que resulta da interacção entre todos os agentes 

económicos em estudo, compradores e vendedores, considerando que as estratégias 

individuais são consistentes no sentido de que formam um equilíbrio de Nash. 
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 Quanto à estrutura do capítulo, organizamo-la da seguinte forma: 

Na secção 3.1 apresentamos a formalização do equilíbrio de mercado e 

apontamos caminhos para a sua determinação. 

Na secção 3.2, apresentamos o trabalho de Diamond (1971) em que os 

compradores pesquisam sequencialmente como considerado no modelo básico de 

McCall (1965) apresentado na secção 1.2. 

Na secção 3.3 introduzimos como em Salop e Stiglitz (1977) e em Guimarães 

(1992) que os compradores pesquisam por amostra de tamanho fixo. Neste trabalho, é 

nosso contributo original a resolução do “super jogo contra a natureza” no modelo de 

Burdett e Judd (1983). 

Na secção 3.4, no seguimento de Butters (1977), modelizamos o comportamento 

dos agentes económicos quando os vendedores publicitam os seus preços. 

Por fim, apresentamos as conclusões gerais sobre o equilíbrio de mercado 

quando é pressuposto o conhecimento público e perfeito da função distribuição dos 

preços de mercado. Concluímos que, sendo um pressuposto a existência de 

conhecimento público e perfeito da função distribuição dos preços de mercado, em 

equilíbrio de mercado os compradores não pesquisam e os compradores comportam-se 

como se fossem monopolistas. 

Apesar de todos os modelos serem conhecidos da literatura, fazemos uma 

síntese dos pressupostos mais significativos e uniformizamos o tratamento dos modelos 

considerando em todos, como Axell (1977), que a função procura esperada é 

proporcional à função densidade de probabilidade do preço a que os compradores 

realizam a compra. Por outro lado, relaxamos relativamente ao modelo de Butters 

(1977) os pressupostos que consideramos mais restritivos, nomeadamente que uma 

mensagem enviada por um vendedor não altera a probabilidade de que as outras 

mensagens enviadas por esse mesmo vendedor resultem numa venda. 

 

3.1. FORMALIZAÇÃO DO EQUILÍBRIO DE MERCADO 

 

O equilíbrio de mercado, no sentido de Nash, consiste numa situação em que 

nenhum agente económico tem incentivos para, de forma individual, alterar a sua 

estratégia. Assim, é uma situação de interacção localmente auto-sustentável. 
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Em termos formais, representando por ϕ o conjunto dos parâmetros do problema 

de optimização que os agentes económicos resolvem de forma individual, e por as 

estratégias serem consistentes, em equilíbrio de mercado tem que se verificar em 

simultâneo o seguinte sistema de equações em que *
iµ  representa a estratégia óptima do 

agente económico i: 
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Com base neste sistema de equações, poderá determinar-se o conjunto das 

decisões óptimas dos agentes económicos sendo que cada um deles toma como um dado 

no problema de optimização que resolve não só os parâmetros exógenos ao modelo 

como também as estratégias óptimas dos outros agentes económicos. 

Um agente económico particular interiorizar no seu problema de decisão as 

estratégias dos outros agentes económicos, implica que a solução de equilíbrio fica 

dependente das expectativas que uns agentes têm relativamente à função reacção dos 

outros agentes. Por exemplo, na literatura referem-se expectativas à Bertrand, à 

Cournot, à Stackelberg, à Cagan e expectativas racionais à Muth. 

Nos modelos que estudamos considera-se que os agentes económicos têm 

expectativas à Bertrand no sentido de que cada um deles pressupõe que a sua estratégia 

não influencia a distribuição dos preços de mercado em equilíbrio. Assim sendo, os 

resultados apresentados correspondem a situações de “concorrência perfeita” que 

corresponde à situação mais desfavorável para estudar o mecanismo endógeno de 

determinação do preço num mercado descentralizado (ver, por exemplo, Stigler, 1987 e 

Hogan, 1991). 

Por outro lado, os agentes económicos têm expectativas racionais à Muth no 

sentido que usam o modelo do mercado que pretendem resolver para calcular as 

variáveis endógenas nos períodos futuros. 

No estudo do equilíbrio de mercado que apresentamos considera-se a existência 

de dois tipos de agentes económicos, os compradores e os vendedores. Um comprador 
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particular determina a sua estratégia óptima considerando como um dado do seu 

problema de optimização as estratégias de todos os outros compradores e de todos os 

vendedores, passando-se de forma equivalente com um vendedor particular. 

Apesar do equilíbrio de mercado resultar das acções individuais dos agentes 

económicos, por questões de sistematização e de simplificação de análise e sem perda, 

pode formalizar-se a questão determinando uma estratégias agregadas de cada tipo de 

agente económico em “equilíbrio parcial de meio mercado” (a partial partial 

equilibrium, Rothschild, 1973, p.1288) tratando como um dado do problema de decisão 

a estratégia agregada da outra “metade do mercado”. Este procedimento equivale a 

agregar as decisões dos compradores e as decisões dos vendedores, tratando-as como 

decisões de um “agente representativo” (ver, por exemplo, “Aggregation problem, 

Hicks-Leontief aggregation” em The New Palgrave: A Dictionary of Economics). 

Considerando a existência de dois conjuntos separados de agentes económicos, 

compradores e vendedores, formalizamos o equilíbrio de mercado na expressão 

seguinte, onde ****  e ,, CcVv ij  traduzem a estratégia óptima do vendedor j, a estratégia 

agregada dos vendedores, a estratégia óptima do comprador i e a estratégia agregada 

dos compradores, respectivamente e ϕ traduz o conjunto dos parâmetros do problema de 

optimização que os agentes económicos resolvem: 
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Na figura seguinte, representamos de forma esquematizada a interacção 

existente entre as estratégias dos compradores e as dos vendedores, determinadas ambas 

em “equilíbrio parcial de meio mercado”, tal como considerado em Rothschild (1973): 
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Parâmetros 

Estrat. dos Compradores Estrat. dos vendedores 

 
Figura 3.1 – Interacção entre as estratégias dos compradores e dos vendedores 

  

No geral, na literatura considera-se que a solução do modelo do mercado 

representado pela expressão (3.2) é resolvido pelo “modelizador” - agente centralizado 

benévolo. No entanto, no estudo do mercado descentralizado, deve ser considerado que 

o modelo é resolvido pelos próprios agentes económicos.  

 Quando se pretende estudar as implicações de os agentes económicos terem 

conhecimento imperfeito, a solução encontrada pelo “modelizador” deixa de 

corresponder à solução do problema porque este tem conhecimento perfeito do modelo 

e das estratégias de todos os agentes económicos. Assim sendo, a solução determinada 

pelo “modelizador” apenas corresponderá à “solução descentralizada” se este impuser a 

si próprio limitações na utilização da informação perfeita que dispõe. Desta forma se 

justifica que os compradores tenham conhecimento imperfeito mesmo que resulte de 

forma endógena no modelo que o agente “modelizador” resolve. 

 Por exemplo, num modelo com expectativas a la Cournot, o “modelizador”, 

quando calcula a “melhor resposta” de um agente económico, “esquece” a informação 

relativa aos outros agentes económicos (as outras “melhores respostas”) e considera, 

“erradamente”, que esses não reagem. 

 Em termos descentralizados, o equilíbrio de mercado é “calculado” de forma 

individual por cada um dos agentes económicos utilizando apenas a informação 

disponível no período corrente e expectativas racionais quanto à implicação das opções 

tomadas no período corrente. Assim sendo, numa situação de informação imperfeita, 



 104 

esse equilíbrio é uma conjectura sendo que o “verdadeiro” equilíbrio de mercado a 

posteriori não tem relevância na tomada de decisão. 

 Nesta perspectiva descentralizada, como toda a construção conjecturada do 

agente económico tem por fim determinar um valor esperado de uma “lotaria”, perde 

importância a discussão da existência ou unicidade do equilíbrio de mercado. 

 O equilíbrio de mercado que vamos considerar é “calculado” por um comprador 

individual que conjectura as funções “melhor resposta” de todos os outros agentes 

económicos considerando como válido um determinado quadro de pressupostos. 

No caso dos modelos que pretendemos estudar, o equilíbrio de mercado surge da 

interacção entre as estratégias individuais dos compradores e dos vendedores. Também 

podemos considerar que esse mesmo equilíbrio de mercado surge da interacção das 

estratégias agregadas, no sentido de Hicks-Leontief, derivadas em “equilíbrio parcial de 

meio mercado”, o que se formaliza como solução do seguinte sistema de equações:  
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Assim sendo, torna-se necessário no presente capítulo determinar a estratégia 

óptima dos vendedores em “equilíbrio parcial de meio mercado”. 

Em termos algébrico, é impossível a obtenção de uma solução analítica geral 

para o sistema de equações que formaliza o equilíbrio de mercado uma vez que as 

estratégias agregadas são funções distribuição e as equações são não lineares. Assim, 

torna-se necessária a utilização de métodos de análise numérica. 

Apesar da solução de equilíbrio ser “estática” no sentido de que é um ponto que 

resolve por substituição um sistema de equações que modeliza um “one shot game”, em 

termos computacionais, é necessário “procurar” a solução seguindo um algoritmo de 

busca. 

Não se confunde esse “algoritmo computacional de busca da solução” com a 

existência de dinamismo, movimento ou decisão no decurso do tempo. Até porque 

existe uma multiplicidade de algoritmos disponíveis na literatura da especialidade, cada 

um com o seu “comportamento dinâmico”, não podendo ser feita nenhuma leitura 

económica do algoritmo iterativo que foi adoptado no presente trabalho. 
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Deste modo, quando nos referirmos à “convergência para o equilíbrio” do 

algoritmo, pretendemos fazer uma análise por “redução ao absurdo” quanto à solução 

do problema estático e não que exista convergência no problema económico que 

pretendemos estudar. 

Em termos computacionais, o estudo do “equilíbrio de mercado” terá que ser 

feito considerando um conjunto seleccionado de simulações pontuais que permitam 

inferir as propriedades gerais do equilíbrio de mercado. A selecção dessas simulações 

pontuais pode ser feita considerando duas vias distintas. 

A primeira via consiste em, impondo “valores fronteira de partida” aos 

parâmetros, utilizar um algoritmo “iterativo de relaxação” em que se determina 

iterativamente ora o “equilíbrio parcial de meio mercado” dos compradores, ora o 

“equilíbrio parcial de meio mercado” dos vendedores, convergindo, em termos 

computacionais, a solução para um “equilíbrio de mercado”. 

 A segunda via consiste em, impondo “valores fronteira de chegada” à solução de 

equilíbrio de mercado (considerar uma situação de “equilíbrio parcial de meio mercado” 

dos vendedores com determinadas características que se querem investigar), e 

determinar “para trás” quais os valores para os parâmetros exógenos ao modelo de 

decisão que tornam esse “equilíbrio parcial de meio mercado” numa situação de 

equilíbrio de mercado. 

A utilização do algoritmo iterativo de relaxação conduz sempre a uma solução 

bem determinada que corresponde a um ponto de equilíbrio de mercado enquanto que a 

utilização do algoritmo “para trás” nem sempre encontra uma solução e quando 

encontra uma, esta pode não corresponder a uma situação de equilíbrio de mercado. 

Por exemplo, no caso de compradores e vendedores homogéneos, por um lado, 

partindo de qualquer valor para o custo de pesquisa, o algoritmo “converge” sempre 

para a solução de monopólio, por outro lado, não existem valores para o custo de 

pesquisa que garanta a existência de dispersão de preços. 

As soluções determinadas por qualquer algoritmo computacional são igualmente 

válidas, sendo que numa situação particular um algoritmo pode ser mais aplicável que 

outro. Assim sendo, em cada modelo particular utilizaremos a via que nos parecer mais 

adequada. 
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3.2. COMPRADORES FAZEM PESQUISA SEQUENCIAL 

 

Vamos considerar primeiro o equilíbrio de mercado quando os compradores 

pesquisam segundo o modelo básico considerado na secção 1.2. Posteriormente, 

apresentaremos todos os modelos considerados no capítulo 2. 

O primeiro modelo que apresentamos, Diamond (1971), considera que os 

compradores são idênticos, e que os vendedores também são idênticos. Posteriormente, 

e no seguimento de diversos autores, estudamos a implicação da existência de 

heterogeneidades quer do lado dos vendedores quer do lado dos compradores (de entre 

outros, estudam este problema Axell, 1977, Reiganum, 1979, Braverman, 1980, 

MacMinn, 1980, von zur Muehlen, 1980, Braverman e Dixit, 1981, Carlson e McAfee, 

1983 e Stahl, 1996). 

 

3.2.1. COMPRADORES E VENDEDORES HOMOGÉNEOS 

 

Diamond (1971) pressupõe compradores idênticos que podem perguntar um 

número de preços não limitado, que não têm preferência temporal e que incorrem num 

custo invariante no decurso da pesquisa por cada preço que perguntam. Resulta dos 

pressupostos que considerados que o comportamento de um comprador é fazer uma 

pesquisa sequencial com um preço de reserva invariante no decurso da pesquisa (como 

em McCall, 1965). Por outro lado, pressupõe que os vendedores são idênticos entre si e 

caracterizados por um custo marginal (que é considerado nulo, sem perda de 

generalidade). Na interacção entre os compradores e os vendedores, o autor pressupõe 

que cada um assume que a sua decisão é negligenciável relativamente ao mercado 

(expectativas à Bertrand). 

Resumindo, na óptica de um comprador particular, são considerados como 

válidos os seguintes pressupostos: 

H1. A função distribuição dos preços de mercado, o custo de pesquisa dos 

compradores, o custo marginal dos vendedores e os demais pressupostos do modelo é 

conhecimento público e perfeito. 

H2. Todos os vendedores são idênticos no sentido de que têm função custo igual 

(assumindo-se, sem perda de generalidade, que o custo marginal tem valor constante e 
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nulo) mas cada um afixa um preço que é sorteado da função distribuição dos preços de 

mercado. 

H3. Cada vendedor afixa o seu preço de forma a maximizar o lucro esperado 

individual (price maker) pressupondo que a sua escolha não altera a função distribuição 

dos preços de mercado que assume como um dado do problema de optimização que 

resolve (distribution taker). 

O ser pressuposto de que os vendedores são distribution takers traduz que têm 

expectativas à Bertrand e torna desnecessário explicitar o seu número. 

H4. Os compradores são idênticos no sentido que é pressuposto que todos têm o 

mesmo custo de pesquisa e todos resolvem o mesmo problema de decisão óptima que 

consiste na pesquisa com conhecimento público e perfeito da função distribuição dos 

preços, com número de perguntas não limitado, sem desconto do futuro e com custo por 

pergunta invariante no decurso da pesquisa. 

H5. Não existe negociação do preço (no bargaining), de forma que quando um 

comprador toma conhecimento do preço afixado por um dado vendedor ou o aceita ou 

continua a pesquisa (take it or leave it). 

Este pressuposto traduz que um comprador particular não tem “poder de 

mercado” o que torna desnecessário explicitar qual é o seu número. 

Como apresentado na secção 1.2, sob os pressupostos considerados, o 

comportamento óptimo do comprador é fazer uma pesquisa sequencial com um preço 

de reserva que depende apenas da função distribuição dos preços de mercado e do custo 

unitário da pesquisa, como se formaliza na equação seguinte: 
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 O comprador, no sentido de resolver o modelo de mercado, vai agora 

conjecturar qual será a função procura esperada de um vendedor particular que 

“conhece” que a estratégia de um número indeterminado de compradores idênticos é 

dada desta expressão. 

Como apresentámos na secção 1.2, a função procura esperada de um vendedor 

particular deriva directamente da expressão (3.4). Assim, se um dado vendedor afixar 
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um preço superior ao preço de reserva dos compradores, então o valor esperado da 

quantidade procurada será nulo enquanto que se afixar um preço menor ou igual ao 

preço de reserva, então será positivo e invariante com o preço. Considerando, sem 

perda, que as quantidades de vendedores e de compradores estão normalizadas à 

unidade, então a função procura esperada de um vendedor particular vem dada pela 

expressão seguinte: 
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O pressuposto de que os vendedores são distribution takers implica que a 

escolha do preço feita por um vendedor particular não altera a função distribuição dos 

preços de mercado mantendo-se, podendo assim um vendedor particular tomar o preço 

de reserva dos compradores e a estratégia dos outros vendedores como um dado do 

problema que resolve. Ou seja, um dado vendedor escolhe o preço que maximiza o seu 

lucro esperado considerando como um dado do problema de optimização a função 

procura esperada. 

Considerando, sem perda de generalidade, que o custo marginal dos vendedores 

é constante e nulo, então a função lucro esperado de um dado vendedor, E[π(p)], virá 

dada pelo produto do preço que afixa, que representamos por p, pela sua função procura 

esperada, que representamos por E[q(p)], de acordo com a seguinte expressão: 
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 Substituindo a expressão (3.5) na expressão (3.6), obtemos a função lucro 

esperado do seguinte modo: 
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Nesta expressão, o lucro esperado é crescente com o preço desde que o seu valor 

seja menor que o preço de reserva dos compradores, P*. Deste modo, existe apenas um 

preço que maximiza o lucro esperado, o qual corresponde ao preço de reserva dos 

compradores. 

Concluindo-se que um vendedor particular afixa o preço de reserva dos 

compradores e sendo que os vendedores são todos idênticos, então todos os vendedores 

afixam o mesmo preço, têm o mesmo lucro esperado, e não existe dispersão de preços 

em equilíbrio de mercado. Assim, em equilíbrio de mercado, não existe dispersão de 

preços, os compradores adquirem ao primeiro vendedor a quem perguntam o preço e dai 

decorre que cada vendedor toma a decisão de preço como se fosse monopolista. Assim, 

em termos de análise de estática comparada, as propriedades que Diamond (1971) refere 

para o equilíbrio de mercado são as seguintes: 

P 3.1 – Em equilíbrio de mercado todos os vendedores cobram o mesmo preço, 

não existindo dispersão de preços. 

 P 3.2 – Em equilíbrio de mercado os compradores não pesquisam. 

P 3.3 – Independentemente do número total de compradores e de vendedores, 

cada vendedor particular comporta-se como se fosse monopolista. 

O resultado de Diamond (1971) de que em equilíbrio de mercado todos os 

vendedores cobram o preço de monopólio, leva a corrente da literatura no sentido de 

propor que apenas se poderá justificar a existência de dispersão de preços em equilíbrio 

de mercado se existir heterogeneidade nos agentes económicos à partida ou à posteriori 

(McKenna, 1987b, p. 115), resultado que confirmamos parcialmente no nosso trabalho. 

Assim, como veremos, o resultado de Diamond (1971) é robusto no sentido de que não 

é condição suficiente a existência de heterogeneidade nos agentes económicos para o 

invalidar (ver, por exemplo, Carlson e McAfee, 1983), e não é suficiente a existência de 

heterogeneidade à posteriori (resultado que apresentamos no capítulo 4). 
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3.2.2. VENDEDORES HETEROGÉNEOS QUANTO À FUNÇÃO CUSTO 

 

 Reiganum (1979), MacMinn (1980) e Carlson e McAfee (1983) fazem uma 

extensão ao modelo de Diamond (1971), considerando que os vendedores são 

heterogéneos quanto à função custo. 

 Dado que o considerar apenas os vendedores como heterogéneos quanto à 

função custo não invalida o resultado de Diamond (1971), Reiganum (1979) acrescenta 

o pressuposto de que a existência de bens substitutos torna a quantidade adquirida por 

cada comprador decrescente com o preço, enquanto que MacMinn (1980) e Carlson e 

McAfee (1983) acrescentam, com o objectivo de gerar uma função procura esperada de 

mercado decrescente com o preço, o pressuposto de que os compradores são 

heterogéneos quanto ao custo de pesquisa.  

No nosso modelo, no sentido de enfatizar apenas as implicações da existência de 

heterogeneidade nos vendedores, consideramos como um dado do modelo que a função 

procura individual dos compradores é decrescente com o preço, não derivando de um 

processo de optimização endógeno ao modelo, e assim podemos tratar uniformemete os 

três modelos propostos pelos autores referidos. 

 Relativamente ao modelo de Diamond (1971) que apresentámos na subsecção 

3.2.1, acrescentamos os seguinte pressupostos: 

 H1. Os vendedores são heterogéneos no sentido de que têm custo marginal 

diferente mas constante (substitui H2 da subsecção 3.2.1). 

 H2. Os compradores são idênticos e têm função procura individual decrescente 

com o preço a que realizam a compra. 

 O pressuposto de que a função procura individual dos compradores é 

decrescente não invalida o resultado de McCall (1965) de que, sob condições gerais, o 

comportamento óptimo dos compradores é fazer uma pesquisa sequencial com um 

preço de reserva. Então, mantém-se válida a expressão (3.5) que passa a ser entendida 

como o número esperado de compradores que adquirem a um vendedor que afixe o 

preço p. Desta forma, a procura esperada de um vendedor particular vem dada pela 

expressão seguinte onde se denomina por D(p) a função procura individual de um 

comprador: 
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 Representando o custo marginal de um vendedor particular por kj, então obtém-

se o seu lucro esperado pela expressão seguinte: 
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 O preço afixado por um vendedor com custo marginal kj obtém-se resolvendo a 

seguinte expressão que representa a condição de primeira ordem do problema de 

optimização: 
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Nesta expressão, se a função procura individual dos compradores for invariante 

com o preço, então a solução do problema de optimização é o preço de reserva de forma 

que se mantém válido o resultado de Diamond (1971). Se a função procura individual 

dos compradores for decrescente, então o preço que maximiza o lucro esperado vem 

dado pela expressão seguinte: 
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 Em termos de análise de estática comparada, retiram-se da expressão anterior as 

principais características do modelo em equilíbrio de mercado e que são as seguintes: 
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 P 3.4 – Em equilíbrio de mercado existe dispersão de preços se a função procura 

individual dos compradores for decrescente e se os vendedores forem heterogéneos 

quanto à função custo. 

 P 3.5 – Os vendedores que têm custo marginal inferior comportam-se como se 

fossem monopolistas enquanto que os que têm custo marginal superior afixam o preço 

de reserva dos compradores. 

P 3.6 – Existe um ponto de massa no preço máximo com suporte na função 

distribuição dos preços de mercado onde se concentram os preços dos vendedores com 

custo marginal mais elevado. 

P 3.7 – O preço máximo de mercado corresponde ao preço de reserva dos 

compradores pelo que estes não pesquisam. 

 Por exemplo, considerando, por um lado, que os compradores pretendem  

minimizar a despesa por unidade adquirida, e que a sua função procura individual é 

(D(p) = 6,25 − 0,5 p) então o preço de reserva vem dado pela expressão seguinte: 
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considerando, por outro lado, que os vendedores formam uma população 

heterogénea com custos marginais localizados de forma uniforme no intervalo [0, 10], 

temos que o preço óptimo afixado por um vendedor particular vem dado pela expressão 

seguinte, em função do custo marginal: 
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Resulta da expressão anterior que a função distribuição dos preços de mercado é 

uniforme no intervalo [6.25, P*] e tem um ponto de massa no ponto P* onde se 

concentra uma fracção (11,5 − P*)/5 dos preços afixados. 

No sentido de quantificar o preço de reserva, substitui-se a função distribuição 

dos preços de mercado na expressão (3.12), obtendo-se uma função de quarto grau em 
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P* que tem duas soluções. A primeira, 4.715, não corresponde a uma situação de 

equilíbrio por ser inferior ao preço mínimo possível, sendo, por isso, o preço de reserva 

8.85 a única solução de equilíbrio. Assim sendo, no exemplo considerado, em equilíbrio 

de mercado, cerca de 40 % dos vendedores comportam-se como se fossem 

monopolistas, sendo que os restantes 60 % afixam o preço de reserva dos compradores. 

O modelo apresentado pressupõe que a tecnologia que permite que uns 

vendedores tenham custos menores não é imitável pelos outros pelo que, em termos 

económicos, o equilíbrio de mercado que é modelizado pode ser visto como de “curto 

prazo”. No estudo do “equilíbrio de longo prazo” torna-se necessário considerar 

heterogeneidade apenas do lado dos compradores.  

 

3.2.3. COMPRADORES HETEROGÉNEOS QUANTO AO CUSTO DE PESQUISA 

 

 Como referido no ponto anterior, em termos económicos apenas é aceitável a 

existência de heterogeneidades do lado dos vendedores numa situação de equilíbrio de 

“curto prazo”. Por essa razão, partindo do modelo de Diamond (1971), na literatura é 

mais intensamente estudada a implicação da introdução de heterogeneidade do lado dos 

compradores, nomeadamente quanto ao custo de pesquisa (considerado, por exemplo, 

em Axell, 1977, MacMinn, 1980), von zur Muehlen, 1980), Braverman, 1980), 

Braverman e Dixit, 1981 e Stahl, 1996). 

 No entanto, e de forma semelhante a quando considerámos a existência de 

heterogeneidade do lado dos vendedores, veremos que, considerando custos de pesquisa 

positivos, se mantém válido o resultado de Diamond (1971), de que todos os vendedores 

afixam o mesmo preço, mesmo considerando heterogeneidade nos custos de pesquisa 

dos compradores. 

Apesar do modelo estudado no presente capítulo apresentar problemas cujas 

soluções já foram publicadas, não decalca nenhum dos trabalhos referidos. Assim, e no 

sentido de fazer uma síntese dos diversos modelos, utilizamos na derivação da função 

procura esperada a metodologia adoptada por Axell (1977) que explora a 

proporcionalidade que existe entre a função densidade de probabilidade dos preços a 

que os compradores realizam as aquisições e a função procura esperada de mercado e a 

função procura esperada de um vendedor particular numa situação de simetria. 
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 ESTRATÉGIA DOS COMPRADORES EM “EQUILÍBRIO PARCIAL DE MEIO MERCADO” 

 

Já apresentámos como resultado na secção 1.2 que, sob as condições geralmente 

consideradas na literatura, sendo um dado que existe dispersão de preços de mercado, 

então a estratégia óptima de um comprador particular é fazer uma pesquisa sequencial 

com um preço de reserva. Como formalizamos na expressão seguinte, no geral, a 

diferentes custos de pesquisa correspondem diferentes preço de reserva:  
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Sendo um dado do problema de optimização dos compradores a existência de 

heterogeneidade nos custos de pesquisa e a existência de dispersão nos preços de 

mercado, então um comprador particular conjectura que, no agregado, a estratégia dos 

compradores pode ser entendida como se fosse uma função distribuição de preços de 

reserva que denominamos por FP*(x) e cujo conhecimento é público e perfeito. 

No nosso estudo, em primeiro lugar, vamos considerar a existência de dispersão 

nos preços de reserva como um pressuposto e, em segundo lugar, vamos investigar qual 

a heterogeneidade dos custos de pesquisa que pode justificar tal dispersão numa 

situação de equilíbrio de mercado.  

 

ESTRATÉGIA DOS VENDEDORES EM “EQUILÍBRIO PARCIAL DE MEIO MERCADO” 

 

Pressupondo que existe uma população heterogénea de compradores cuja 

estratégia, no agregado, pode ser entendida pelos diversos agentes económicos como 

uma função distribuição de preços de reserva, vamos agora fazer o estudo do 

comportamento óptimo de um vendedor particular que considera como um dado do 

problema de optimização que resolve a existência dessa função distribuição e dai retirar 

o comportamento, no agregado, dos vendedores. Desta forma, quanto aos vendedores, 

acrescentamos ao modelo de Diamond (1971) os seguintes pressupostos: 
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H1. Os compradores são heterogéneos quanto ao preço de reserva (altera 

parcialmente o pressuposto H4 da subsecção 3.2.1). 

H2. Na óptica dos vendedores, cada comprador extrai o seu preço de reserva da 

função de distribuição FP*(x), exógena ao problema de optimização que resolvem, que é 

conhecida de forma pública e perfeita. 

 Como a função lucro esperado de um vendedor é obtida multiplicando o seu 

preço pela sua função quantidade esperada, então necessitamos de determinar essa 

função procura esperada particular de cada vendedor. 

A função procura esperada de mercado é proporcional à função densidade de 

probabilidade do preço a que os compradores adquirem o bem ou serviço (ver Axell, 

1977). Nesse sentido, vimos na secção 1.2 que, sendo dado que os compradores seguem 

a estratégia sequencial com um preço de reserva P*, então a função distribuição dos 

preços a que os compradores adquirem o bem ou serviço vem dada pela expressão 

seguinte, que consiste numa função distribuição condicionada: 
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 Como é um pressuposto do problema a existência de uma função distribuição de 

preços de reserva, então na obtenção da função procura esperada de mercado é 

necessário integrar esta expressão para todos os possíveis preços de reserva, como se 

formaliza na expressão seguinte: 
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 Derivando a expressão anterior em ordem ao preço, obtemos de seguida a 

função densidade de probabilidade a que os compradores realizam a compra, a qual é 

equivalente à função procura esperada de mercado normalizada à unidade: 
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Por questões de simetria, a função procura esperada individual obtém-se 

dividindo a função procura esperada de mercado pela quantidade de compradores que 

afixam o preço p - que corresponde a f(p) se o seu número for normalizado à unidade - 

como apresentámos na expressão seguinte: 
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 A função procura esperada obtida na expressão anterior corresponde a uma 

situação de equilíbrio estacionário (stationary equilibrium) em que estão continuamente 

a entrar no mercado compradores com o mesmo preço de reserva dos que entretanto vão 

saindo do mercado. 

 Resulta da expressão (3.18) que a função lucro esperado de um vendedor 

particular virá dada pela expressão seguinte, onde é pressuposto, sem perda de 

generalidade, que o custo marginal é nulo: 
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 Quando se consideram as estratégias dos vendedores em “equilíbrio parcial de 

meio mercado”, como estes são idênticos e pressupõem-se expectativas à Bertrand, 

então a todos os preços afixados corresponde o mesmo lucro esperado. Nesta situação 



 117 

de equilíbrio identifica-se uma relação entre a função de distribuição dos preços de 

reserva, que traduz o agregado dos compradores, e a função de distribuição dos preços, 

que traduz o agregado dos vendedores, como formalizamos na expressão seguinte: 
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 Esta expressão é também válida no caso de se pressupor uma função distribuição 

dos preços de reserva discreta, sendo nesse caso necessário considerá-la como uma 

função generalizada, trocando nos pontos de massa o integral por somatório. 

 Derivando ambos os membros da expressão anterior, obtém-se a expressão 

seguinte que traduz uma relação explícita entre as funções distribuição dos valores de 

reserva e dos preços de mercado, sendo de notar no entanto que esta relação apenas é 

válida se a função distribuição dos preços de reserva for compacta e incluir no seu 

suporte o preço nulo: 
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 Em termos de análise de estática comparada, da expressão (3.20) retiram-se 

directamente as principais propriedades do modelo: 

 P 3.8 – O preço afixado pelos vendedores é igual ou superior ao seu custo 

marginal de forma que no geral o lucro esperado de todos os vendedores é positivo. 

P 3.9 – Se não existirem compradores com dado preço de reserva, então nenhum 

vendedor afixa esse preço. 

 Como esta propriedade não é óbvia, apresentámos de seguida a sua prova que é 

válida sempre que o lucro esperado seja positivo: 
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Considerando que fp*(x) = 0,  x ∈ [p,  p + dp],  

Para todo o s ∈ [p,  p + dp[,     
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 P 3.10 –Se a função distribuição dos preços de reserva (i) for discreta ou (ii) 

tiver pontos de massa ou (iii) tiver zonas com densidade de probabilidade nula, então a 

função distribuição dos preços (i) é discreta ou (ii) poderá ter pontos de massa ou (iii) 

tem zonas com densidade de probabilidade nula. Esta propriedade resulta da 

propriedade P 3.9. 

P 3.11 – Apenas é possível observar preços de mercado compreendidos entre o 

menor e o maior preço de reserva dos compradores (inclusive). Mas no geral, os preços 

de mercado são todos menores que o maior preço de reserva dos compradores. 

 Na figura seguinte representamos a função distribuição dos preços de mercado 

com base numa simulação em que a função distribuição dos preços de reserva é 

uniforme no intervalo [0, 2[ ∪ [4, 10] e assume valores nulos no intervalo [2, 4[. Na 

figura podemos observar, por um lado, que a expressão (3.21) não é válida no intervalo 

[2,4[ e, por outro lado, que nesse intervalo se observa a propriedade P 3.9. 
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Figura 3.2 – Função densidade de probabilidade dos preços 

 

Como já referimos, o modelo que apresentámos e que resulta na expressão 

(3.20), é igualmente válido quando se pressupõe que a função distribuição dos preços de 

reserva é discreta, bastando substituir o integral por um somatório. Desta forma, 

apresentámos na figura de soma unitária seguinte o resultado de uma simulação onde se 

pressupõe que a função distribuição dos preços de reserva é discreta, existindo 

compradores com preço de reserva 5, 10 ou 15. Na figura representa-se no eixo das 

abcissas a percentagem de compradores com preço de reserva intermédio, fP*(10), 

considerando-se que a quantidade de compradores com preço de reserva 5 é igual à 

quantidade de compradores com preço de reserva 15. Por exemplo, se fP*(10) = 40 % , 

então fP*(5) = fP*(15) = 30 %. 

 Na figura observamos que em equilíbrio é possível observar os preços 5, 10 e 15 

afixados pelos vendedores se a percentagem de compradores com preço de reserva 

intermédio estiver compreendido entre 10% e 20%. Se essa percentagem for inferior a 

10%, apenas será possível observar os preços 5 e 15, enquanto que se essa percentagem 

for superior a 20%, apenas será possível observar os preços 5 e 10. No caso extremo de 

apenas existirem compradores com preço de reserva intermédio, então, em equilíbrio, 

todos os vendedores afixam o preço 10. 

 



 120 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0,00 0,25 0,50 0,75 1,00

f(10)

f(5)

f(15)

g(10)
 

Figura 3.3 – Distribuição discreta de valores de reserva 

 

 

 EQUILÍBRIO DE MERCADO 

 

 Como referimos no inicio da presente subsecção, o pressuposto de que existe 

dispersão dos preços de reserva é uma situação de “equilíbrio parcial de meio mercado”, 

passo intermédio no sentido de investigar se existem situações de heterogeneidade dos 

custos de pesquisa que justifiquem a existência de dispersão de preços e pesquisa em 

equilíbrio de mercado. 

A relação entre o custo de pesquisa, a função distribuição dos preços de mercado 

e o preço de reserva está explicitada na expressão (3.14) que em conjunto com a 

expressão (3.20) representam o sistema de equações que permite determinar, sob os 

pressupostos considerados, o equilíbrio de mercado formalizado na expressão (3.3). A 

dificuldade de obtenção de uma solução analítica para esse sistema de equações deriva, 

por um lado, do facto de as duas variáveis do sistema serem funções distribuição e, por 

outro lado, de as equações ai consideradas não serem explicitáveis em ordem às 

variáveis endógenas do modelo. 

 Assim, no caso geral, não é possível determinar uma solução analítica para o 

equilíbrio de mercado. No entanto, fazendo uma investigação “para trás” como 

explicamos na secção 3.1, podemos determinar as propriedades da função distribuição 

dos custos de pesquisa necessárias para que exista dispersão de preços em equilíbrio de 

mercado. 
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Em termos formais, temos que quantificar o custo de pesquisa de um comprador 

que tem como preço de reserva P*. Assim, considerando que a função densidade de 

probabilidade dos preços de mercado é f(p), então o custo de pesquisa que justifica a 

existência desse preço de reserva obtém-se pela resolução da expressão seguinte, já 

anteriormente estudada na secção 1.2: 
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 Desta expressão, derivam-se as propriedades mais importantes referidas na 

literatura, que são as seguintes: 

P 3.12 – Se o comprador com menor custo de pesquisa tiver custo positivo, 

então em equilíbrio de mercado o seu preço de reserva tem um valor superior ao menor 

preço afixado pelos vendedores. Se o menor custo de pesquisa desse comprador for 

nulo, então em equilíbrio de mercado, o seu preço de reserva tem um valor igual ao 

menor preço afixado pelos vendedores.  

A justificação para esta propriedade prende-se com o facto de o integral 

representado no membro esquerdo da expressão (3.22), que representa o ganho esperado 

da pesquisa, ter valor nulo para todos os preços de reserva menores ou iguais ao menor 

preço com suporte na função distribuição dos preços de mercado. 

Conjugando a propriedade anterior com a propriedade P 3.11, resulta 

directamente a propriedade seguinte, que é a mais importante das referidas na literatura: 

 P 3.13 – Se todos os compradores tiverem custos de pesquisa positivos, mesmo 

que diferentes, em equilíbrio de mercado todos os vendedores cobram o preço de 

monopólio e os compradores não pesquisam (ver, por exemplo, Braverman e Dixit, 

1981, p. 247, McMillan e Morgan, 1988, p. 889, Guimarães, 1992, prop. 5, p.105). 

 Do exposto, se todos os compradores tiverem custos de pesquisa positivo, 

mantém-se válido o resultado de Diamond (1971) de que em equilíbrio de mercado 

todos os vendedores afixam o mesmo preço, comportam-se como se fossem 

monopolistas e os compradores não pesquisam. 

No nosso entender, a existência de compradores com custos de pesquisa nulo 

não é aceitável porque, por um lado, implica a existência de agentes económicos com 
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conhecimento perfeito, pressuposto que se quer ver relaxado e, por outro lado, será 

óptimo que esse compradores se “transformem” em vendedores. Desta forma, uma 

corrente da literatura adopta como mais aceitável considerar que os compradores 

actuam num ambiente que torna óptima que a pesquisa seja realizada utilizando uma 

estratégia do tipo FSS, amostra de tamanho fixo. Apresentamos de seguida essa 

perspectiva. 

 

3.3. PESQUISA POR AMOSTRA DE TAMANHO FIXO 

 

 Concluímos que de sob condições gerais é óptimo o comprador seguir a 

estratégia sequencial, e que, sob essas condições gerais, a previsão é a de que todos os 

vendedores afixem o mesmo preço correspondente ao preço de monopólio (resultado de 

Diamond, 1971). Este resultado vem motivar o aparecimento de um caminho alternativo 

na literatura que estuda o equilíbrio de mercado quando a estratégia dos compradores é 

do tipo FSS. 

A estratégia é FSS no sentido lato de que os compradores não interrompem a 

pesquisa em função dos preços que vão observando no decorrer do processo de recolha 

de informação por essa decisão de paragem ser tomada antes de iniciada a pesquisa. 

Assim, não fica posto de parte que a pesquisa seja realizada de forma sequencial mas 

apenas que o critério de paragem não é um preço de reserva. 

No entanto, conjecturamos que as propriedades do equilíbrio de mercado não 

resultam por a pesquisa seguir uma estratégia do tipo FSS mas apenas de o número de 

preços perguntados ser uma variável discreta. E isto porque se observam situações de 

equilíbrio idênticas quando os compradores seguem a estratégia sequencial se for 

imposto de forma exógena que os preços de mercado dos vendedores pertencem a um 

conjunto discreto conhecido à partida (Pratt et al., 1979, Carlson e McAfee, 1983). Por 

exemplo, impondo no modelo sequencial que os vendedores apenas podem afixar como 

preço o valor um ou dois. 

O facto de, sob condições gerais, a FSS ser uma estratégia sub-óptima e, por 

outro lado, ao não existir nenhuma razão plausível para predeterminar o conjunto de 

preços possíveis, faz com que as propriedades observadas nos modelos que 

apresentámos na presente secção tenham alcance limitado. 
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3.3.1. ESTRATÉGIA DOS VENDEDORES SENDO DADO QUE OS COMPRADORES SÃO 

HETEROGÉNEOS QUANTO AO NÚMERO DE PREÇOS QUE PERGUNTAM 

 

 Salop e Stiglitz (1977), Wilde e Schwartz (1979), Varian (1980) e Guimarães 

(1992), de entre outros, consideram o pressuposto de que os compradores seguem uma 

estratégia do tipo amostra de tamanho fixo à Stigler (1961), FSS, existindo uma 

população diversificada quanto ao número de preços que perguntam.  

Salop e Stiglitz (1977) e Varian (1980) pressupõem a existência de um tipo de 

compradores bem informados, que denominam por shoppers e que perguntam o preço a 

todos os vendedores, e outro tipo de compradores pouco informados, que denominam 

por tourists e que perguntam o preço a apenas um vendedor escolhido de forma 

aleatória. Em Wilde e Schwartz (1979) continua a haver dois tipos de compradores mas 

o grupo dos compradores bem informados pergunta o preço a vários vendedores, mas 

não necessariamente a todos os vendedores enquanto que Guimarães (1992) estende os 

modelos anteriores considerando a possibilidade da existência de mais que dois tipos 

distintos de compradores, havendo uma percentagem µi de compradores que pergunta o 

preço a i vendedores, variando i entre a unidade e o número total de vendedores. Em 

todos os modelos referidos é pressuposto que os vendedores são contáveis e, excepto 

em Wilde e Schwartz (1979), que os compradores distinguem os vendedores uns dos 

outros. 

 Apesar de os autores referidos considerarem como válido que os compradores 

seguem a estratégia amostra de tamanho fixo, não põem em causa que no geral a 

pesquisa sequencial é óptima. Assim, consideram que os agentes económicos estão num 

ambiente que torna óptimo os compradores seguirem uma estratégia do tipo da FSS, 

como por exemplo, que os compradores têm horizonte temporal reduzido e elevadas 

taxas de desconto (Gal et al., 1981) ou que os vendedores têm tempo de resposta 

elevado (Lippman e McCall, 1981) ou que o conhecimento dos preços deriva de 

publicidade levada a cabo pelos vendedores, sobre o que os compradores não têm 

controle (Guimarães, 1992, cap. 5).  

Aceite que os compradores seguem uma estratégia do tipo FSS, em todos os 

modelos referidos, excepto em Guimarães (1992), a justificação da existência de grupos 
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heterogéneos de compradores é feita considerando que os compradores são 

heterogéneos quanto ao custo de pesquisa. 

 Os resultados apresentados por Salop e Stiglitz (1977), Wilde e Schwartz (1979) 

e Varian (1980) correspondem ao “equilíbrio parcial de meio mercado” dos vendedores 

pois assumem a estratégia dos compradores como um dado. O estudo do equilíbrio de 

mercado foi feito posteriormente em Burdett e Judd (1983) e Guimarães (1992), 

trabalhos que iremos desenvolver no sentido de ultrapassar a limitação que resulta de 

esses autores considerarem soluções múltiplos para o equilíbrio de mercado. 

Burdett e Judd (1983) estudam em equilíbrio de mercado a conjectura de Wilde 

e Schwartz (1979) de que existe um custo de pesquisa particular em que compradores 

idênticos são indiferentes entre perguntar um número diferente de preços, e derivam 

que, em equilíbrio, tal ponto de indiferença existe sempre. Assim, quando todos os 

compradores têm o mesmo custo positivo de pesquisa, em equilíbrio de mercado os 

compradores, apesar de serem idênticos entre si, estão sobre um ponto de indiferença 

entre perguntar um preço ou perguntar dois preços de forma que a sua estratégia não é 

pura mas é uma estratégia mista (ver, por exemplo, Rasmusen, 1989, pp.67-91). 

No estudo que fazemos da estratégia óptima dos vendedores quando é um dado 

do problema de optimização que resolvem a estratégia dos compradores, consideramos 

da mesma forma que em Guimarães (1992) que existem vários tipos de compradores, 

sendo a percentagem µi de compradores do tipo i, isto é, que perguntam o preço a i 

vendedores. No entanto, o tratamento que fazemos do modelo não é o de Guimarães 

(1992) que segue Salop e Stiglitz (1977). Estes autores consideram que os compradores 

identificam os vendedores de forma que não existem repetições (sendo portanto possível 

a um comprador perguntar o preço a todos os vendedores) e, deste modo, a função 

procura esperada de um vendedor particular é quantificada utilizando cálculo 

combinatório na determinação da probabilidade de um comprador perguntar o preço a 

esse vendedor particular. Antes, considerar como Wilde e Schwartz (1979), vamos 

considerar que os compradores não identificam os vendedores e determinar a função 

procura esperada como Axell (1977). Como já referimos, este autor utiliza o facto de a 

função procura esperada ser proporcional à função densidade de probabilidade dos 

preços a que são realizadas as compras. 
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Condição que passa despercebida nos trabalhos referidos e que influencia de 

forma decisiva as propriedades do modelo é o pressuposto de que o preço que os 

vendedores cobrariam se fossem monopolista é limitado. 

 Sumariando, fazemos uma sumula dos modelos referidos considerando um 

modelo com os seguintes pressupostos:  

 H1. Um comprador particular do tipo i conhece o preço afixado por i, adquirindo 

uma unidade de bem ou serviço ao menor preço encontrado. 

H2. Os compradores formam um conjunto heterogéneos quanto ao número de 

preços que perguntam, existindo uma percentagem µi de compradores do tipo i, o que é 

conhecimento público e perfeito. 

 H3. Um comprador particular não destingue os vendedores entre si e assume que 

cada preço observado é uma extracção independente da função distribuição dos preços 

de mercado, F(x), que é conhecida de forma pública e perfeita. 

 No sentido de o equilíbrio de mercado ser calculável por um comprador 

particular, esse pressupõe que os vendedores são caracterizados da forma seguinte, o 

que é conhecimento público e perfeito: 

 H4. Os vendedores são maximizadores individuais do lucro esperado. 

 H5. Os vendedores são distribution takers no sentido de que um vendedor 

particular quando afixa o preço pressupõe que a sua escolha não altera a função 

distribuição dos preços de mercado. 

 H6. Os vendedores se fossem monopolistas afixariam o preço M, que tem valor 

finito. 

 Como considerámos nas secções anteriores, vamos considerar a 

proporcionalidade existente entre a função densidade de probabilidade a que a pesquisa 

de um comprador particular interrompe a pesquisa e a função procura de um vendedor 

particular numa situação de stationary equilibrium.  

O preço a que um comprador particular adquire o bem ou serviço é o preço 

mínimo no conjunto dos preços que ele conhece pelo que a função distribuição desse 

preço a que é realizada a compra é condicionada ao tamanho da amostra e corresponde à 

função distribuição do preço mínimo numa amostra de tamanho i, como formalizamos 

na expressão seguinte: 
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Expandindo, pelas mesmas razões justificativas da expressão (3.16), a função 

distribuição condicionada a todos os tipos possíveis de compradores, obtemos pela 

expressão seguinte a função distribuição dos preços a que são realizadas as compras: 
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Pressupondo, sem perda, que o número de compradores está normalizado à 

unidade, então a função procura esperada de mercado obtém-se derivando a expressão 

anterior em ordem ao preço, como representamos na seguinte expressão: 
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 Por questões de simetria, obtém-se a função procura esperada de um vendedor 

particular dividindo a função procura esperada de mercado pela quantidade de 

vendedores que afixam o preço p. Considerando, sem perda, o número de vendedores 

normalizado à unidade, então a função procura esperada de um vendedor particular vem 

dada pela expressão seguinte: 
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 A função lucro esperado de um vendedor particular obtém-se multiplicando a 

função procura esperada pelo preço, como apresentámos na expressão seguinte: 
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 No “equilíbrio parcial de meio mercado” as estratégias dos vendedores apenas 

serão consistentes se corresponder igual lucro esperado a todos os preços com suporte 

na função distribuição dos preços de mercado. 

Em termos formais, essa situação de “equilíbrio de meio mercado” dos 

vendedores formaliza-se do modo seguinte: 
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Se a solução do problema de optimização que a expressão anterior formaliza for 

única, então não existe dispersão nos preços de mercado. Se, pelo contrário, existirem 

vários preços para os quais o lucro esperado é igual e máximo, então a estratégia dos 

vendedores é uma “estratégia mista” existindo a possibilidade de se observar dispersão 

do preço em equilíbrio de mercado. Além disso, como veremos adiante, o modelo 

considerado na presente secção tem duas soluções distintas com dispersão de preços. 

 Em termos de análise de estática comparada, da expressão (3.28) derivam-se 

directamente as seguintes propriedades para a função distribuição dos preços de 

mercado em “equilíbrio parcial de meio mercado”: 

 P 3.14 – Existindo dispersão de preços de mercado, então o maior preço que é 

possível observar é o preço de monopólio. 

 Esta propriedade deriva de os vendedores que afixam o preço mais elevado 

apenas venderem a compradores que perguntam preço a apenas um vendedor. 

 P 3.15 – Se a proporção de compradores que perguntam o preço a apenas um 

vendedor for nula ou for unitária, então todos os vendedores afixam o mesmo preço. No 

caso da proporção ser nula, o preço de mercado é igual ao custo marginal dos 

vendedores enquanto que, no caso da proporção ser unitária, o preço de mercado é igual 

ao preço de monopólio. 
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P 3.16 – Se a população for diversificada, existindo compradores que perguntam 

o preço a apenas um vendedor e compradores que perguntam o preço a mais que um 

vendedor, então existe dispersão de preço. 

 A prova das propriedades anteriores deriva directamente do facto de [1−F(p)] 

ser zero (igual à unidade) quando p corresponde ao preço mais elevado (ao preço 

menor) com suporte na função distribuição dos preços de mercado. Se acrescentarmos 

que, em equilíbrio de Nash, a todos os preços afixados corresponde o mesmo lucro 

esperado, temos que [Pmax µ1 = Pmin(µ1 + 2µ2 + … + iµi)]. Conclui-se considerando a 

propriedade P 3.14, vindo Pmax = M e Pmin = M µ1 / (µ1 + 2µ2 + … + iµi). 

 A função distribuição dos preços de mercado obtém-se facilmente se existirem 

apenas dois tipos de compradores, mas não existe solução analítica para o caso geral. O 

caso geral obriga ao uso de métodos numéricos de que as duas figuras seguintes são um 

exemplo. Aí apresentamos o resultado de uma simulação considerando a existência de 

quatro tipos de compradores que conhecem o preço de um, dois, três ou quatro 

vendedores, e que o preço mais elevado que os vendedores podem afixar é 10. As 

percentagens de compradores que conhecem dois, três ou quatro preços são iguais, 

representando-se como abcissa a percentagem de compradores que perguntam o preço a 

apenas um vendedor. 

Na figura seguinte, representamos a evolução da variância e do coeficiente de 

assimetria da função distribuição dos preços de mercado que os vendedores afixam e 

onde podemos verificar que, nas situações extremas, não existe dispersão de preços de 

mercado. 
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Figura 3.4 – Variância e coeficiente de assimetria da função distribuição dos preços de mercado 
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 Na figura seguinte apresentámos a forma da função distribuição dos preços de 

mercado calculada para os pontos de maior assimetria positiva, simetria e maior 

assimetria negativa, µ1 igual a 0.15, 0.75 e 0.9, respectivamente, retirados da figura 

anterior. Nessa figura observa-se que a função distribuição dos preços de mercado é 

enviesada para a esquerda se os compradores estiverem bem informados, enquanto que 

é enviesada para a direita na situação contrária. 
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Figura 3.5 – Função densidade de probabilidade dos preços de mercado 

 

 Como vimos na justificação das propriedades P 3.14, P 3.15 e P 3.16, o valor 

médio do preço a que são realizadas as compras e que determina o lucro esperado dos 

vendedores, é apenas função da percentagem de “turistas”. No entanto, e apesar de no 

geral ser impossível a sua determinação analítica, deriva-se que a função distribuição 

dos preços de mercado que os vendedores afixam se altera com a forma como se 

repartem a percentagem de compradores “informados” pelos diversos tipos.  

De forma paradoxal, identificamos que existem configurações de tipos de 

compradores onde se observa que quanto maior for a informação dos compradores, 

maior é o preço médio de mercado. Este resultado, também avançado em Guimarães 

(1992, p. 83) onde tem contudo uma leitura diferente, observa-se sempre que o aumento 

da informação dos compradores se faz pela transformação de compradores 

“informados” em compradores “mais informados”. 

 A título exemplificativo, apresentámos no quadro seguinte uma série de seis 

configurações onde se observa um aumento do preço médio da função distribuição dos 
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preços de mercado associada a uma maior quantidade de informação detida pelos 

compradores: 
 

Conf. µ1 µ2 µ3 µ4 Pmin Pmed σ2 

C1 0,25 0,75 0 0 1,429 3,293 3,769 

C2 0,25 0,50 0,25 0 1,250 3,515 4,755 

C3 0,25 0,50 0 0,25 1,111 3,623 4,984 

C4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,000 3,955 6,579 

C5 0,25 0 0,50 0,25 0,909 4,410 9,178 

C6 0,25 0 0 0,75 0,769 4,925 11,264 

Quadro 1– Configuração de informação onde se verifica um paradoxo 

 

 A razão do paradoxo deve-se ao seguinte: um vendedor, quando aumenta o seu 

preço, apenas perde compradores informados tendo que balancear a quantidade de 

compradores que perde com o aumento do lucro que retira da venda de cada unidade 

aos compradores relativamente menos informados. Se os compradores informados se 

tornarem mais informados, então torna-se mais difícil cativá-los, sendo óptimo o 

vendedor aumentar o preço médio de forma a explorar ao máximo os compradores não 

informados, diminuindo em simultâneo os preços mais baixos para concorrer no 

“mercado dos informados”. 

 

3.3.2 EQUILÍBRIO DE MERCADO − ENDOGENEIZAÇÃO DA ESTRATÉGIA DOS COMPRADORES  

 

 Como apresentámos na subsecção anterior, se os compradores formarem uma 

população diversificada quanto ao número de preços que perguntam, sendo que uns são 

“turistas”, no “equilíbrio de meio mercado” dos vendedores existe dispersão de preços. 

Na presente subsecção procuramos investigar se, em equilíbrio de mercado, se 

observam compradores desses dois tipos considerando um qualquer custo de pesquisa. 

 Na literatura que considera o equilíbrio de mercado quando os compradores 

seguem uma estratégia do tipo FSS (por exemplo, Burdett e Judd, 1983 e Guimarães, 

1992) não é questionada a existência de múltiplas soluções de equilíbrio para o modelo, 

sendo considerado suficiente para prever a existência de situações de equilíbrio de 
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mercado com dispersão de preços que existência de duas soluções algébricas com essa 

característica. 

 No entanto, essas soluções algébricas múltiplas têm que ser “refinadas” pois o 

agente económico apenas pode actuar de uma forma. Assim, vamos sugerir uma 

hipótese de refinamento do equilíbrio em que cada um dos agentes económicos avalia 

um “jogo” contra os restantes agentes económicos que traduzem o “mercado”. Dado o 

pressuposto de que as expectativas são à Bertrand, poderemos considerar esse jogo 

como do tipo de um “super jogo contra a natureza”.  

No refinamento que consideramos, veremos que as soluções algébricas de 

equilíbrio com dispersão de preço e pesquisa poderão ser excluídas. Este procedimento 

não foi tratado na literatura de pesquisa, tanto quanto é do nosso conhecimento. 

Vamos estudar o equilíbrio de mercado considerando um caso particular do 

trabalho de Guimarães (1992). Este trabalho é geral no sentido de que identifica a 

configuração de custos de pesquisa que justifica qualquer configuração quanto à 

distribuição de tipos de compradores. É em Burdett e Judd (1983) que inicialmente é 

feito o estudo do equilíbrio de mercado sob o pressuposto de que os compradores 

seguem uma estratégia do tipo FSS. 

 Concluímos na secção 1.1 que se tomarmos como um dado a existência de 

dispersão nos preços de mercado, então um comprador que segue uma estratégia do tipo 

FSS decide, antes de iniciar a pesquisa e em função do seu custo de pesquisa, a quantos 

vendedores deve perguntar o preço. Como ficou claro, este problema de optimização 

inteira tem sempre solução que pode ser única ou corresponder a dois valores 

consecutivos. 

 No seu estudo do comportamento óptimo do vendedor sob o pressuposto de que 

uma proporção dos compradores perguntam o preço a um vendedor e a outra proporção 

perguntam o preço a i vendedores, Wilde e Schwartz (1979) chamam à atenção para a 

existência de um determinado custo de pesquisa em que compradores homogéneos estão 

numa situação de indiferença entre perguntar o preço a apenas um ou a dois vendedores. 

No entanto, conjecturam que este valor é muito particular e, por isso, sem interesse 

empírico. No entanto, Burdett e Judd (1983) ao endogenizarem no modelo de Wilde e 

Schwartz (1979) a decisão dos compradores, chegam à conclusão que, em equilíbrio de 

mercado, para qualquer custo de pesquisa positivo não muito elevado, resulta sempre 
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que os compradores estão numa situação de indiferença entre perguntar o preço a um ou 

a dois vendedores. 

 Como na presente subsecção apenas queremos investigar da possibilidade de se 

observar dispersão de preços em equilíbrio de mercado, vamos diminuir a abrangência 

do modelo de Guimarães (1992), considerando como válidos os seguintes pressupostos: 

 H1. Os compradores são idênticos no sentido de que têm o mesmo custo de 

pesquisa que é constante por cada pergunta feita. 

 H2. Os compradores seguem a estratégia FSS e determinam o número óptimo de 

preços a perguntar em função do custo de pesquisa e da dispersão do preço de mercado. 

 H3. O vendedores são idênticos no sentido de que têm a mesma estrutura de 

custos, isto é, que têm um mesmo custo marginal constante e nulo. 

 Sob os pressupostos considerados, ainda se mantém válido o resultado de 

Diamond (1971) de que em equilíbrio de mercado todos os vendedores afixam o mesmo 

preço, que corresponde ao de monopólio (o facto de Diamond, 1971, considerar que os 

compradores seguem a estratégia sequencial não põe em causa a comparação). Assim, 

considerando, por redução ao absurdo, que não existe dispersão de preços em equilíbrio 

de mercado, então o comportamento óptimo dos compradores é perguntar o preço a 

apenas um vendedor, de forma que esta situação corresponde a um equilíbrio de Nash se 

o preço afixado por todos os vendedores for o de monopólio. No entanto, este equilíbrio 

de Nash como tradução de uma solução algébrica não é o único, sendo necessário 

verificar se as soluções com dispersão de preço têm relevância empírica. 

 Consideremos agora, por redução ao absurdo, a existência de dispersão de 

preços em equilíbrio de mercado. Para que esta situação se verifique, é necessário que 

exista um percentagem de compradores que perguntam o preço a apenas um vendedor e 

que a restante percentagem pergunte o preço a mais do que um vendedor, ou seja, uns 

compradores perguntam o preço a um vendedor e outros vendedores perguntam o preço 

a dois vendedores. Para este caso particular a expressão (3.27) é explicitável em ordem 

à função distribuição dos preços de mercado, obtendo-se a expressão seguinte: 

 

.,
2

,
)1(2

1)(
1

1

1

1






−

∈
−

−
−= M

M
p

p
pM

pF
µ
µ

µ
µ

 (3.29) 

 



 133 

 Podemos agora determinar as percentagens de compradores que em equilíbrio de 

mercado perguntam o preço a apenas um vendedor (µ1) e a dois vendedores (µ2). Nessa 

situação de equilíbrio de Nash, o valor esperado da despesa de ambos os tipos de 

compradores será igual, como formalizamos na expressão seguinte: 
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 As soluções da expressão anterior traduzem situações de equilíbrio de Nash com 

dispersão de preços e pesquisa. Como a expressão anterior tem duas soluções se os 

custos de pesquisa serem relativamente baixos, então o modelo tem, além do equilíbrio 

de monopólio, mais duas soluções algébricas que correspondem a pontos em equilíbrio 

de Nash. 

Na figura seguinte representamos o resultado de uma simulação da despesa 

esperada dos compradores que perguntam um ou dois preços quando varia a 

percentagem de compradores que perguntam o preço a apenas um vendedor. 

Considerando ainda que o custo de pesquisa é de 0.5 e que o preço de monopólio é de 

10. Aos pontos de equilíbrio de Nash que se obtêm como solução algébrica da 

expressão (3.30) correspondem, na figura, os dois pontos, “a” e “b”, onde se visualiza 

que a despesa esperada dos compradores que perguntam o preço a apenas um vendedor 

é igual à despesa esperada dos que perguntam o preço a dois vendedores. 
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Figura 3.6 – Equilíbrios de Nash no modelo de Burdett e Judd (1983) 

 

Os pontos “a” e “b” traduzem soluções do modelo de equilíbrio de mercado que 

podem ser interpretadas como situações em que um comprador é indiferente entre 

perguntar um ou dois preços. Por outro lado, nessas duas soluções de equilíbrio, cada 

vendedor afixa o preço extraindo-o da função distribuição dos preços de mercado obtida 

pela expressão (3.29). 

A solução do modelo “b” não é localmente estável pelo que não terá relevância 

empírica. 

Ignorando o ponto “b”, então o equilíbrio representado na Figura 3.6 pela letra 

“a” pode ser denominado como a “solução de concorrência” em oposição à “solução de 

monopólio” que se transforma no equilíbrio de concorrência perfeita se a informação 

for gratuita (Burdett e Judd, 1983, p. 962, cl. 1).  

 Em termos de análise de estática comparada, as principais propriedades do 

modelo referidas na literatura são as seguintes: 

 P 3.17 – Para custos de pesquisa relativamente pequenos, o modelo de equilíbrio 

de mercado tem três soluções. Uma corresponde ao preço de monopólio e não existe 

dispersão de preço nem pesquisa. Nas outras duas, existe dispersão de preço e pesquisa 

(Burdett e Judd, 1983, p. 962, teorema 1). No caso de existir apenas uma solução será a 

correspondente ao preço de monopólio. 

 P 3.18 – Quando aumenta o custo de pesquisa a “solução de concorrência” 

desloca-se no sentido de diminuir a intensidade de pesquisa (aumenta a proporção de 

compradores que perguntam apenas um preço). 
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 P 3.19 – Na “solução de concorrência” a dispersão dos preços de mercado 

aumenta com o aumento do custo de pesquisa até que deixa de existir passando-se a 

observar apenas a solução de monopólio (Burdett e Judd, 1983, p. 962, teorema 2). O 

custo de pesquisa em que se deixa de observar a “solução de concorrência” trata-se de 

uma bifurcação tipo sela - nó (ver, por exemplo, Abraham e Shaw, 1992, p. 513). 

 P 3.20 – Na “solução de concorrência” o preço médio de mercado aumenta com 

o aumento do custo de pesquisa. 

 P 3.21 – Na “solução de concorrência” apenas existem dois tipos de 

compradores, (ou na estratégia mista apenas são contempladas duas opções): os 

compradores que perguntam o preço a um vendedor e os que perguntam o preço a dois 

(Burdett e Judd, 1983, p. 962, cl. 1). Na solução de monopólio, todos os compradores 

perguntam o preço a um vendedor. 

 

3.2.3. REFINAMENTO DO EQUILÍBRIO DE NASH 

 

 O refinamento do equilíbrio de Nash que vamos fazer no contexto do modelo de 

pesquisa não foi ainda considerado por nenhum autor e permite obter como resultado 

que se os compradores seguirem uma estratégia do tipo FSS e forem idênticos, então em 

equilíbrio de mercado cada comprador pergunta o preço a apenas um vendedor e todos 

os vendedores afixam o mesmo preço e cada vendedor comporta-se como se fosse 

monopolista. 

 Como vimos, pressupondo como válido que os compradores pesquisam segundo 

um estratégia do tipo FSS e são idênticos, então o equilíbrio é múltiplo, existindo três 

situações distintas que são equilíbrios de Nash.  

 Apesar desses três pontos representarem equilíbrios de Nash por nenhum 

comprador particular ter incentivo para alterar a sua estratégia, para um comprador 

particular que não conheça qual o “equilibrio” ex-post, existe um incentivo para que 

pergunte o preço a apenas um vendedor (equilíbrio de monopólio). 

Sendo que esse comprador particular não sabe qual das situações de equilíbrio se 

verificará ex-post, não pode atribuir a priori a nenhum do pontos de equilíbrio uma 

probabilidade nula de se vir a concretizar. Assim sendo, visualizamos na tabela seguinte 

a despesa esperada de um comprador numa situação ilustrativa (o custo de pesquisa vale 
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0.5 e o preço de monopólio vale 10) do “super jogo contra a natureza” que esse 

compradores tem que resolver contra os restantes (n – 1) agentes económicos que, nesta 

situação, representam o mercado: 

 

  Comprador 

  “a” “b” “M” 

 “a” 1,4944 1,4944 1,4944 

“Natureza” “b” 8,7974 8,7974 8,7974 

 “M” 10,9739 10,5896 10,5 

Quadro 2 – Refinamento do equilíbrio de Nash  

 

 No quadro 2, fazendo-se uma “Eliminação Iterada das Estratégias Dominadas” 

no sentido de Kohlberg e Mertens (1986), um comprador particular minimiza a sua 

despesa esperada ao optar pela estratégia “M”. Relativamente à possibilidade de 

existência de uma estratégia mista, da minimização resulta probabilidade nula às 

estratégias “a ” e “b” e probabilidade um à estratégia “M”.  

 Sendo óptimo que um comprador particular pergunte o preço a apenas um 

vendedor qualquer que seja a estratégia dos outros compradores e vendedores, por 

questões de simétrica, não se observam os pontos de equilíbrio com dispersão de preços, 

sendo que o único equilíbrio de Nash que “resiste” ao “refinamento” corresponde à 

situação de Diamond (1971) em que cada comprador pergunta o preço a apenas um 

vendedor e cada vendedor se comporta como se fosse monopolista. 

 

3.4. OS VENDEDORES PUBLICITAM O PREÇO 

 

 Nesta secção vamos considerar que os vendedores enviam publicidade como em 

Butters (1977). No entanto, estendemos esse trabalho onde, motivado pelas limitações 

do cálculo, é pressuposto que o número de mensagens recebidas por um dado 

comprador se aproxima à função distribuição exponencial negativa e que a 

probabilidade de uma mensagem resultar numa venda não se altera quando um 

vendedor particular decide enviar outra mensagem.  
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 Em Robert e Stahl (1993) e Stahl (1994) é utilizada uma função custo de 

publicitar em substituição da tecnologia “binomial” de Butters (1977). Por outro lado, 

em Robert e Stahl (1993) é pressuposto que a função distribuição das mensagens é 

equivalente à função distribuição dos preços de mercado e em Stahl (1994) não é 

considerada a pesquisa. 

 As variáveis utilizadas na presente secção são próximas das utilizadas em 

Butters (1977) pelo que as designamos de igual forma, apesar das suas diferenças.  

 

3.4.1. OS VENDEDORES PUBLICITAM O PREÇO E OS COMPRADORES NÃO PESQUISAM 

 

 Na presente subsecção veremos que se os compradores não pesquisarem e os 

vendedores publicitarem os seus preços, então em equilíbrio de mercado existe 

dispersão de preço mesmo considerando vendedores e compradores homogéneos. 

O nosso modelo segue de perto o trabalho de Butters (1977) que é o trabalho 

pioneiro no tratamento da questão da publicidade informativa. Por exemplo, outro 

modelo que considera a pesquisa quando os vendedores publicitam os preços afixados é 

Robert e Stahl (1993).  

No seguimento de Butters (1977) consideramos como válidos os seguintes 

pressupostos: 

 H1. Os compradores não pesquisam e recebem informação que os vendedores 

publicitam. 

H2. As mensagens que cada vendedor envia são informativas quanto ao preço. 

H3. Um vendedor incorre num custo b por cada mensagem enviada, dando a 

conhecer uma proposta de preço a um comprador seleccionado de forma aleatória. 

H4. Um vendedor apenas terá oportunidade de vender se o seu preço for 

conhecido por algum comprador, no entanto tal não é suficiente porque o comprador 

adquire o bem ao menor dos preços que lhe são propostos. 

 H5. Os vendedores são distribution takers no sentido de que um vendedor 

particular considera que a sua opção quanto ao preço não altera a função distribuição 

dos preços de mercado. Assim, as expectativas dos vendedores são à Bertrand no 

sentido de que cada um assume que todos os outros extraem os seus preços da função 

distribuição F(x) que é conhecida de forma pública e perfeita. 
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 H6. Existe um total de Q compradores e de K vendedores. 

 Considerando os pressupostos do modelo, é indiferente se um vendedor afixa e 

publicita apenas um preço ou uma multiplicidade de preços. 

 

 ESTRATÉGIA DOS VENDEDORES 

 

 Por questões de simetria, como todos os vendedores são idênticos, em equilíbrio 

têm a mesma estratégia. Desta forma, por um lado, o preço que cada um 

individualmente afixa é uma extracção aleatória da função distribuição F(x) e, por outro 

lado, existe uma função inteira que denominamos por g(p) e que determina o número 

óptimo de mensagens que um vendedor particular envia a publicitar o preço p. 

 Sob os pressupostos considerados, é enviada, em termos esperados, uma 

quantidade total de a(p) mensagens a anunciar o preço p que vem dada pela expressão 

seguinte: 

 

).()()( pfKpgpa =  (3.31) 

 

 A quantidade de mensagens é uma variável aleatória porque, na óptica dos 

outros agentes económicos, o preço que um comprador particular afixa é uma variável 

aleatória com distribuição F(x). 

 A função integral da expressão anterior, A(p), traduz a quantidade esperada total 

de mensagens que são enviadas pelos vendedores a anunciar um preço menor ou igual a 

p e quantifica-se pela expressão seguinte: 
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 DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA DE UM DADO VENDEDOR 

 

Sendo dado que a quantidade total de mensagens enviadas pelos vendedores a 

anunciar um preço menor ou igual a p é de A(p), então a quantidade de mensagens 

recebidas por um comprador particular a publicitar um preço menor ou igual a p é uma 
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variável aleatória com distribuição binomial que é caracterizada por dois parâmetros. 

Um é a probabilidade de que um dado comprador receba uma dada mensagem, 

quantificada por (1/Q), e o outro é o número total de mensagens enviadas abaixo ou 

igual a um determinado preço p, quantificado por A(p). Assim, a probabilidade de que 

um comprador receba n mensagens a anunciar um preço menor ou igual a p vem dada 

pela expressão seguinte: 
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A probabilidade de um comprador particular não receber nenhuma mensagem a 

anunciar com preço menor ou igual a p, que denominamos por S(p), vem quantificada 

pela expressão seguinte: 

 

( ) .
1

1,|0)(
)( pA

Q
pQBpS 






 −==  (3.34) 

 

 Tal como Butters (1977, p. 469) refere, a probabilidade S(p) é em valor igual à 

probabilidade de que uma mensagem a anunciar o preço p resulte numa venda. Assim, 

esse autor, considerando de que é nula a probabilidade de que um comprador particular 

receba duas ou mais mensagens a anunciar o mesmo preço, determina a função procura 

esperada de mercado multiplicando S(p) pelo número de mensagens que anunciam esse 

mesmo preço, como se apresenta na expressão seguinte: 
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Butters (1977, p.469) considera ainda que o número óptimo de mensagens 

implica uma igualdade entre o proveito marginal, que calcula sem considerar o efeito 

negativo de uma mensagem nas outras enviadas, e o custo da última mensagem. Desta 
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forma, encontra facilmente uma expressão explícita que permite determinar a 

quantidade esperada de mensagens a publicitar o preço p, e que é a seguinte: 
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 No entanto, a não consideração do efeito de congestionamento que umas 

mensagens causam nas outras apenas é aceitável se existirem muitos compradores e 

poucas mensagens a anunciar o preço p, o que Butters (1977) considera como 

equivalente a considerar que existem muitos compradores e muitos vendedores. Esta 

simplificação implica que o lucro esperado de todos os vendedores é nulo e daí ficar 

inviabilizada a obtenção da função distribuição dos preços de mercado. 

No sentido de obtermos a solução algébrica quando é considerada a interacção 

entre as mensagens, o que é novo na literatura, necessitamos de uma abordagem 

ligeiramente diferente, como utilizar a metodologia de Axell (1977). Assim, o 

comprador adquire o bem ou serviço a um preço menor ou igual a p se receber pelo 

menos uma mensagem a anunciar um preço nessa situação o que tem como 

probabilidade (1–S(p)). Multiplicando esta probabilidade pelo número total de 

compradores, teremos a procura esperada a um preço menor ou igual a p, que 

denominamos por W(p) como Axell (1977), e que se representa na expressão seguinte: 
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 Podemos agora obter a função procura esperada de mercado derivando a 

expressão anterior em ordem ao preço, como representamos na expressão seguinte: 

 



 141 

.
1

1ln)()(
1

1)( 0

).().(.







 −

∫






 −−=

Q
pfKpg

Q
Qpw

p

dxxfxgK

 (3.38) 

 

 Obtém-se a função procura esperada de um vendedor particular dividindo essa 

função procura esperada de mercado pelo número de vendedores, como apresentámos 

na expressão seguinte: 
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 Um vendedor que envie uma mensagem a publicitar o preço p terá como lucro 

esperado E[π(p)]. Como no equilíbrio de Nash não pode existir incentivo para que um 

vendedor altere a sua estratégia, então em equilíbrio de mercado o lucro esperado é 

igual para todos os preços com suporte na função distribuição dos preços.  

Calcula-se o lucro esperado de um vendedor particular subtraindo ao valor das 

vendas a despesa em publicidade. Assim, obtemos o lucro esperado multiplicando o 

preço, p, pela quantidade vendida em termos esperados, expressão (3.39), e subtraindo o 

custo das mensagens enviadas por vendedor, como apresentámos na expressão seguinte: 
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 A maximização da expressão anterior permite calcular em simultâneo as funções 

f(p) e g(p) em equilíbrio de mercado. Como formalizamos na expressão seguinte, a 

função f(p) vai ser tal que em equilíbrio de mercado todos os vendedores têm o mesmo 

lucro esperado enquanto que a função g(p) vai ser determinada de forma a que esse 

lucro esperado seja máximo: 
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No geral, é impossível a obtenção de uma solução analítica para o problema de 

optimização que a expressão anterior representa, sendo necessário a utilização de um 

algoritmo numérico e inferir as propriedades do modelo observando simulações 

pontuais.  

 Em termos de análise de estática comparada, a consideração da influência da 

saturação que umas mensagens induzem nas outras, altera as propriedades em equilíbrio 

de mercado relativamente ao modelo de Butters (1977) da forma seguinte: 

PS 3.22 – O lucro de todos os vendedores é maior que zero. 

PS 3.23 – A função distribuição dos preços no equilíbrio é bem determinada 

tendo a moda próxima do preço mínimo com suporte, sendo enviesada à esquerda 

(alongada à direita). 

PS 3.24– O número de mensagens enviadas por um vendedor é uma função em U 

sendo decrescente com o seu preço para preços baixos e crescente para preços elevados 

correspondendo o mínimo da função g(p) ao máximo de f(p). 

PS 3.25 – Apesar da propriedade anterior, o número de mensagens que se 

observam no mercado, a(p) = g(p) f(p), é menor para os preços extremos que para os 

preços intermédios. 

PS 3.26 – O aumento do custo da publicidade desloca as funções f(p) e g(p) para 

a direita, aumenta o preço médio a que os compradores adquirem o bem e diminui o 

lucro esperado dos vendedores, excepto para valores muito baixos. Por outro lado, reduz 

o mercado no sentido de que faz aumentar a percentagem de compradores que não 

podem adquirir o bem por não receberem nenhuma mensagem. 

 Nas figuras seguintes apresentámos uma simulação com 1000 compradores e 50 

vendedores que têm custo marginal nulo e custo por mensagem de 0.5. Consideramos 

que o preço máximo publicitado é 10. 
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Figura 3.7 – Função densidade de probabilidade dos preços em equilíbrio 
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Figura 3.8 – Quantidade óptima de publicidade por vendedor e total 

 

 Nas figuras seguintes visualizamos a evolução da função distribuição dos 

preços, f(p), da quantidade de mensagens enviadas por vendedor, g(p), e de mercado, 

a(p), com as variação do custo unitário da publicidade:  
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Figura 3.9 – Influência do custo da publicidade na função distribuição dos preços de mercado 
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Figura 3.10 –Influência do custo da publicidade na quantidade de informação publicitada 

 

 Por fim, apresentamos na figura seguinte a evolução do lucro esperado dos 

vendedores e do preço médio a que os compradores realizam a aquisição com o 

aumento do custo da publicidade: 
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Figura 3.11 – Influência do custo da publicidade no lucro e no preço de mercado 

 

 No modelo apresentado na presente subsecção, sob o pressuposto de que os 

compradores não pesquisam, apesar de todos os vendedores serem idênticos, observa-se 

dispersão dos preços em equilíbrio de mercado. A questão que tentaremos estudar de 

seguida é, em caso de ser permitido aos compradores pesquisar, se se continua a 

observar dispersão de preços de mercado em equilíbrio e se os compradores pesquisam 

de facto. 

 

3.4.2. OS VENDEDORES PUBLICITAM O PREÇO E OS COMPRADORES PESQUISAM 

SEQUENCIALMENTE 

 

 Apesar de os vendedores distribuírem gratuitamente informação sobre os preços 

que afixam, é óptimo que pelo menos alguns dos compradores pesquisem. Por exemplo, 
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é mais que evidente que os compradores que não recebem nenhuma mensagem têm 

necessidade de pesquisar.  

Não é possível o estudo da pesquisa por parte dos compradores em Butters 

(1977) ou em Robert e Stahl (1993) por os pressupostos ai considerados, nomeadamente 

derivar que o lucro esperado é nulo, tornarem indeterminada a função distribuição dos 

preços de mercado. 

 Relativamente à secção anterior acrescentam-se o seguinte pressuposto: 

 H1. Cada comprador pode pesquisar sem limite no número de preços que 

pergunta e incorrendo num custo c por cada preço que pergunta (modelo básico 

considerado da subsecção 1.2) . 

 

 COMPORTAMENTO ÓPTIMO DOS COMPRADORES 

 

 É intuitivo que, dado ser um pressuposto a não existência de uma preferência 

temporal, então um comprador particular apenas inicia a pesquisa depois os vendedores 

terem enviado todas as mensagens que se propunham fazer. 

 Depois de obtida a informação publicitada, a decisão de um comprador 

particular será optar entre comprar ao menor preço conhecido ou iniciar a pesquisa. 

 Considerando que os compradores não têm limite quanto ao número de 

perguntas que podem fazer, o facto de iniciarem a pesquisa conhecendo um preço não 

altera o problema de optimização que têm que resolver. Assim, de forma equivalente ao 

problema apresentado na secção 1.2, os compradores têm um preço de reserva 

invariante no decurso da pesquisa. 

 Deste modo, um comprador particular apenas pesquisa se não receber uma 

mensagem a publicitar um preço igual ou inferior ao seu preço de reserva. E nesse caso, 

apenas interrompe a pesquisa se encontrar um vendedor que lhe proponha um preço 

menor ou igual ao seu preço de reserva.  

 

 COMPORTAMENTO ÓPTIMO DOS VENDEDORES 

 

 É sabido por cada um dos vendedores que um comprador apenas pesquisa se não 

receber nenhuma proposta abaixo do seu preço de reserva. Então, por um lado, não é 



 146 

lucrativo publicitar preços de valor superior ao preço de reserva dos compradores e, por 

outro lado, o óptimo é cobrar exactamente o preço de reserva aos compradores que 

pesquisam. Assim sendo, se os vendedores poderem discriminar entre os compradores 

que receberam uma mensagem dos que pesquisam, então comportam-se como 

monopolistas relativamente aos que pesquisam e os preços publicitados têm um valor 

menor ou igual ao valor de monopólio pelo que apenas são publicitados “preços de 

promoção”. 

 Um vendedor particular vai determinar o preço óptimo e a quantidade óptima de 

mensagens que envia maximizando o seu lucro esperado que obtém pela soma de duas 

parcelas. A primeira parcela do lucro é o resultado das vendas aos compradores que 

recebem publicidade ao “preços de promoção” p enquanto que a segunda parcela é o 

resultado das vendas aos compradores que não receberam publicidade e será ao preço de 

monopólio M ou ao preço de promoção p se os vendedores conseguirem ou não 

descriminar os compradores que pesquisam: 

  

[ ] [ ] [ ] .pesq. da )(public. da )()( pEpEpE πππ +=  (3.42) 

 

 A primeira parcela do lucro que resulta da publicidade corresponde à expressão 

(3.40) enquanto que a segunda parcela do lucro obtida nas vendas a compradores que 

pesquisam e resulta da expressão (3.34). Assim sendo, o lucro esperado de um vendedor 

particular vem dado pela expressão seguinte em que o preço X corresponde ao preço de 

monopólio M ou a p se os vendedores discriminarem ou não, respectivamente, os 

compradores que pesquisam: 
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 EQUILÍBRIO DE MERCADO 

 

 Para termos um equilíbrio de Nash, tal como formalizámos na expressão (3.41), 

a todos os preços com suporte na função distribuição dos preços corresponde o mesmo 

lucro esperado. 
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 Se todos os vendedores afixarem o preço de monopólio, então obtêm um lucro 

médio máximo mas um vendedor particular consegue aumentar o seu lucro esperado se 

publicitar um “preço de promoção”. Então, no equilíbrio de Nash os vendedores têm 

uma estratégia mista quanto ao preço que publicitam, sendo necessário investigar se 

essa estratégia sofre alteração por ser pressuposto que os compradores pesquisam. 

 As propriedade do modelo não se retiram pela simples observação das 

expressões (3.40) e (3.43). No entanto, por simulação, observam-se as seguintes 

propriedades quando os vendedores publicitam os seus preços e os compradores podem 

pesquisar: 

PS 3.27 – A quantidade total de mensagens que anunciam um preço menor que 

um determinado valor não se altera por os compradores poderem pesquisar. 

PS 3.28 – Os compradores ficam à espera da publicidade e no caso de não 

receberem nenhuma mensagem, compram ao primeiro vendedor a quem perguntam o 

preço. 

PS 3.29 – Se os vendedores não puderem discriminar os compradores que não 

receberam nenhuma mensagem, então existem muito poucos vendedores a “afixar 

preços de promoção” e os restantes afixam o preço de monopólio. Assim não é lucrativo 

ao compradores pesquisar (perguntam apenas um preço). No entanto, esses raros 

vendedores publicitam muito essas promoções de forma a verificar-se a propriedade PS 

3.27. 

PS 3.30 – Se os vendedores puderem discriminar os compradores que não 

receberam nenhuma mensagem, a consideração da possibilidade de pesquisa por parte 

dos compradores, não altera o comportamento dos vendedores. Com efeito, apenas 

diminui ligeiramente a quantidade de compradores que fazem promoção abaixo de um 

determinado preço, aumentando proporcionalmente a intensidade de publicidade que 

cada um faz de forma a verificar-se a propriedade PS 3.27. 

Na figura seguinte apresentámos uma simulação em que o custo de publicidade 

é de 0.5, o preço de monopólio de 10 e o custo de pesquisa dos vendedores de 0.5 e 

onde se comparam as funções distribuição dos preços de mercado quando os 

compradores não podem pesquisar (Não Pesq.) ou quando podem pesquisar e os 

vendedores não discriminam os compradores que não recebem mensagens (Não discr.) 

ou discriminam (Discr.).  
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Figura 3.12 – Influência da pesquisa pelos compradores 

 

Nessa figura visualiza-se que as estratégias dos vendedores quando os 

compradores não pesquisam ou quando os vendedores discriminam os compradores são 

idênticas. No entanto, essas estratégias são significativamente diferente da situação em 

que os vendedores não conseguem discriminar os compradores. Esta alteração é de 

forma a que seja óptimo que cada comprador pergunte no máximo o preço a apenas um 

vendedor. 

 No nosso modelo, conclui-se que o óptimo é os vendedores comportarem-se 

como monopolistas e publicitarem apenas “preços de promoção” de forma que um 

comprador apenas pergunta o preço a um vendedor se não receber nenhum folheto 

informativo. Nesta perspectiva, consideramos que se mantém válido o resultado de 

Diamond (1971) em que os vendedores se comportam como monopolistas e os 

compradores não pesquisam. 

 

3.5 OUTROS CASOS CONSIDERADOS NO CAPÍTULO 2 

 

 Em todos os restantes casos considerados no capítulo 2 mantém-se válido o 

resultado de Diamond (1971) de que em equilíbrio de mercado não se observa dispersão 

de preços, os vendedores comportam-se como se fossem monopolistas e os 

compradores não pesquisam. 

 Este resultado deriva de as funções procura de um vendedor particular terem um 

tramo inicial horizontal. Assim e por redução ao absurdo, os vendedores que afixam o 
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preço mínimo com suporte na função distribuição dos preços de mercado têm incentivo 

a aumentarem o seu preço de forma que a função distribuição dos preços de mercado 

degenera no preço de monopólio. Por outro lado, este resultado também deriva de ao 

maior preço afixado corresponder uma quantidade procurada nula (o que não é sempre o 

caso). 

 

3.6. CONCLUSÃO 

 

 Como vimos, o resultado de Diamond (1971) de que em equilíbrio de mercado 

todos os vendedores se comportam como se fossem monopolistas se os compradores 

tiverem conhecimento público e perfeito da função distribuição dos preços de mercado 

e tiverem custos de pesquisa positivos. Contudo, como já referimos, esse resultado vai 

contra a evidência empírica referente a mercados concorrenciais, razão pela qual vamos 

no próximo capítulo relaxar o pressuposto de que existe conhecimento público e 

perfeito da função distribuição dos preços de mercado. 

 Uma possível chave para o enigma está em DeGroot (1968) que considera como 

muito restritivo o pressuposto de Stigler (1961) e McCall (1965) de que a função 

distribuição dos preços de mercado é conhecida de forma pública e perfeita. Neste 

sentido, vamos estudar no próximo capítulo as implicações no equilíbrio de mercado de 

considerar que não existe conhecimento publico e perfeito da função distribuição dos 

preços de mercado. 
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4. EQUILÍBRIO DE MERCADO SOB CONHECIMENTO IMPERFEITO DA 

FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO DOS PREÇOS 
 

 O conhecimento público e perfeito da função de distribuição dos preços de 

mercado antes de iniciada a pesquisa pode ser presumido como resultado de um 

processo prévio de recolha e tratamento de informação recolhida no passado ou, no 

contexto de um modelo concreto, como resultado endógeno da resolução desse modelo 

por backward induction.  

Como a recolha da informação é custosa e é necessário bastante informação para 

conhecer de forma perfeita a função distribuição dos preços de mercado, em termos 

económicos deverá ser levantada a questão da existência desse conhecimento em 

resultado de um processo exógeno ao modelo de optimização que os agentes 

económicos resolvem. 

Por outro lado e como já referimos, sob informação perfeita e pública da função 

distribuição dos preços, em equilíbrio de mercado observa-se o resultado de Diamond 

(1971) em que todos os vendedores se comportam como se fossem monopolistas e os 

compradores não pesquisam. Sendo o objectivo do nosso trabalho identificar um 

mecanismo de determinação do preço de um bem ou serviço num mercado 

descentralizado em que, no equilíbrio de mercado, os vendedores determinem o preço 

com um certo grau de concorrência motivado por os compradores pesquisarem, então 

este resultado não é satisfatório. E este resultado contraria a evidência empírica que é no 

sentido de que existe dispersão de preços e pesquisa (ver, por exemplo, Stigler, 1961, 

Pratt et al., 1979, Grier e Perry, 1996 e Beaulieu e Mattey, 1999). 

Pelas razões apresentadas, no presente capítulo propõe-se tornar endógeno o 

processo de aprendizagem pelo comprador desse conhecimento da função distribuição 

dos preços enquanto integrada no problema de minimização que a pesquisa representa. 
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Assim, vamos estudar o comportamento de um comprador particular que tem 

conhecimento imperfeito da função distribuição dos preços de mercado e estudar as 

implicações desse conhecimento imperfeito no equilíbrio de mercado. 

Em termos formais, adoptamos neste capítulo o conceito de “conhecimento 

bayesiano” em que o agente económico tem sempre conhecimento completo mas 

imperfeito. 

Em termos mais detalhados, no presente capítulo, iremos estudar o equilíbrio de 

mercado considerando dois graus de conhecimento diferentes. No primeiro modelo é 

pressuposto que os compradores desconhecem o valor esperado da função distribuição 

dos preços de mercado enquanto que no segundo modelo vamos pressupor que também 

desconhecem a variância.  

Ao realizarmos a análise partindo de diferentes graus de conhecimento e 

considerando que o valor esperado e a variância são os parâmetros mais significativos 

do problema de optimização que os agentes económicos resolvem, será eventualmente 

possível observar os padrões de comportamento dos agentes económicos sob situações 

gerais em que a informação é imperfeita e não gratuita. 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

 

A literatura sobre aprendizagem é extensa (ver, por exemplo, Sobel 2000 como 

revisão da literatura), sendo mais reduzida quando considerada no contexto da pesquisa 

com agentes económicos perfeitamente optimizadores.  

DeGroot (1968) é o trabalho pioneiro no estudo “equilíbrio de meio mercado” 

com aprendizagem integrada no modelo de pesquisa, pressupondo que o comprador 

aprende o valor esperado da função distribuição de mercado que segue lei normal com 

variância unitária. Igualmente importantes são Rothschild (1974b), cuja solução 

explicita é apresentada em Talmain (1992), em que cada comprador aprende os 

parâmetros da função distribuição do preço de mercado que é discreta com lei 

multinomial e Chou e Talmain (1993) em que é considerada aprendizagem não - 

paramétrica. Quanto ao estudo do equilíbrio de mercado com pesquisa e aprendizagem, 

Dana (1994) considera que uma fracção dos compradores conhece todos os preços e a 

outra fracção pesquisa sequencialmente. 
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O estudo que fazemos no primeiro modelo apresentado estende de forma 

original o trabalho de DeGroot (1968) no sentido de que, por um lado, consideramos 

admissível qualquer lei para a função distribuição dos preços e, por outro lado, 

quantificamos a função procura esperada de um vendedor particular e estudamos o 

equilíbrio de mercado sob o pressuposto de que os compradores aprendem o valor 

esperado da função distribuição dos preços no decurso da pesquisa. 

É necessário considerar o comportamento do comprador sob qualquer lei para a 

função distribuição dos preços no sentido de ser possível o estudo do equilíbrio de 

mercado que terá que ser feito utilizando métodos da análise numérica para a obtenção 

dos resultados. 

No segundo modelo, procedemos à generalização, que é trabalho original, do 

primeiro modelo considerando, por um lado, que cada comprador particular não tem 

conhecimento perfeito nem do valor esperado nem da variância da função distribuição 

do preço de mercado. 

O nosso trabalho também corresponde a uma generalização original do trabalho 

de Diamond (1971) que estuda o equilíbrio de mercado sob o pressuposto de que existe 

conhecimento público e perfeito da função distribuição dos preços. 

No modelo de Rothschild (1974b) os preços possíveis são numeráveis e o 

comprador estima uma probabilidade associada a cada um dos preços possíveis. Estas 

duas características tornam os resultados de aplicação limitada pois, por um lado, não 

existe razão económica para considerar o preço afixado por um vendedor particular 

limitado a apenas alguns valores discretos e, por outro lado, um comprador particular 

tem necessidade de estimar bastantes parâmetros. Apesar das suas limitações, o modelo 

discreto de Rothschild (1974b) é provavelmente o trabalho mais citado no contexto do 

estudo do equilíbrio de mercado coma aprendizagem e pesquisa. 

Antes de avançarmos na formalização do modelo, apresentamos alguns 

conceitos introdutórios necessários para que a “teoria” apresentada seja coerente. 

 

4.1.1 CONHECIMENTO BAYESIANO 

 

 O agente económico tem “conhecimento completo” quando conhece para cada 

período presente e futuro todos os acontecimentos e acções possíveis. Por outro lado, o 
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agente económico tem “conhecimento perfeito” relativamente a uma acção ou um 

acontecimento quando conhece de forma exacta cada umas das suas características. No 

“conhecimento bayesiano” ultrapassa-se esta divisão ao ser assumido que o indivíduo 

tem sempre conhecimento completo mas imperfeito.  

 Por exemplo, eu sei quantos chineses há na China (entre 1200 milhões e 1500 

milhões), em quantos planetas do Universo há vida (em pelo menos um) ou quando vou 

morrer (entre hoje e o ano 3000).  

 O passo seguinte do conhecimento bayesiano é considerar que, dado o 

conhecimento de que o “verdadeiro valor exacto” está contido num domínio possível, 

considerar diversos sub-domínios e atribuir um grau de verosimilhança a cada um deles. 

Em termos contínuos pode ser considerada uma “função distribuição de 

verosimilhança” como quantificação do grau de conhecimento. 

A função de distribuição de verosimilhança uniforme traduz menor grau de 

conhecimento do que qualquer outra função de distribuição. 

Resumindo, na perspectiva bayesiana tudo o que não é perfeitamente conhecido 

pode ser caracterizado por uma função distribuição de verosimilhança que condensa a 

informação disponível no momento (ver, por exemplo, Murteira, 1990). 

Aplicando o exposto ao nosso trabalho, quando se quebrou o pressuposto de que 

o preço é perfeitamente conhecido, consideramos que cada preço é uma extracção 

independente de uma função distribuição perfeitamente conhecida (a lei e os parâmetros 

são perfeitamente conhecidos). Da mesma forma, formaliza-se que o comprador não 

tem conhecimento perfeito da função distribuição dos preços considerando que os 

parâmetros que a caracterizam são eles próprios funções de distribuição com hiper-

parâmetros perfeitamente conhecidos. Assim, o grau de conhecimento que os agentes 

económicos têm da função distribuição dos preços de mercado quantifica-se pela 

dispersão com que são conhecidos os seus parâmetros. 

 

4.1.2. APRENDIZAGEM BAYESIANA 

 

A aprendizagem é o mecanismo que permite ao agente económico melhorar o 

seu conhecimento que tem sobre as condições de base da decisão em consideração.  
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Como referimos no ponto anterior, em termos bayesianos, a falta de 

conhecimento traduz-se na associação de uma probabilidade subjectiva11 ou 

verosimilhança a cada um dos acontecimentos possíveis. Essa probabilidade subjectiva 

pode derivar quer da falta de conhecimento quer de o processo ser estocástico. Por 

exemplo, por falta de conhecimento, assumo que o número da “Lotaria do Natal” de 

1950 é uma variável aleatória cuja dispersão subjectiva pode ser diminuída pela 

aquisição de informação. Por outro lado, o número da “Lotaria do Natal” do próximo 

ano é imprevisível a menos de uma função distribuição por ser sorteado.  

Considerar-se que a probabilidade pode ter estas duas origens é a causa principal 

da cisão que existe entre a estatística “clássica” e a estatística “bayesiana”. Assim, na 

estatística clássica apenas é considerada como válida a informação obtida no processo 

de amostragem enquanto que a estatística bayesiana considera todo o tipo de 

informação, mesmo a informação subjectiva própria a cada indivíduo (ver, por exemplo, 

Murteira, 1990).  

Por outro lado, a estatística clássica privilegia a estimação dos parâmetros das 

funções distribuição cuja lei pressupõe conhecidas, enquanto que a estatística bayesiana 

dá mais importância à quantificação de uma probabilidade para cada um dos 

acontecimento possíveis. 

 Em termos de estatística clássica, a lei da função distribuição é conhecida 

porque deriva directamente do processo em estudo. Assim sendo, é necessário obter 

estimativas pontuais para o conjunto dos parâmetros que caracterizam o processo 

particular em estudo utilizando os valores particulares que foram obtidos no processo de 

amostragem. A função genérica que transforma os valores amostrais nas estimativas 

particulares é denominada por estimador. Como os valores amostrais são extracções de 

um processo estocástico, então as estimativas são, a priori, variáveis aleatórias 

perfeitamente caracterizáveis depois de conhecidos os parâmetros da função de 

distribuição de onde a amostra é extraída e a função estimador. 

Considerando ainda a estatística clássica, a probabilidade de que seja obtida uma 

dada estimativa parte do pressuposto de que são conhecidos os verdadeiros valores dos 

parâmetros que se pretendem estimar de forma que essa probabilidade corresponde a 

uma probabilidade conjunta. 

                                                   
11 No caso de domínios contínuos, será associada uma densidade de probabilidade. 
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Assim, reduzindo a análise, sem perda de generalidade, a apenas um parâmetro, 

existirá um espaço de funções, Φ, que contém todas as funções de distribuição possíveis 

que se distinguem apenas pelo valor do parâmetro β que é uma constante pertencente ao 

conjunto B. Em termos formais, o conjunto das distribuições possíveis representa-se da 

forma seguinte: 

 

{ }.:)|( Bxf ∈=Φ ββ  (4.1) 

 

Os valores obtidos na amostra são concretizações de uma dessas funções não se 

sabendo de qual. Assim, tendo sido obtida a estimativa particular β̂  do parâmetro, a 

probabilidade conjunta de ser obtida essa estimativa quando o verdadeiro valor do 

parâmetro é conhecido e vale β, quantifica-se por )|ˆ( ββamh . 

Por exemplo, se o espaço de funções de distribuição for o conjunto de todas as 

distribuições normais com variância unitária, então )5|10ˆ( == µµamh  representará a 

probabilidade de ser obtida uma estimativa de valor 10 para o valor esperado quando a 

amostra é extraída da distribuição normal com valor esperado 5. 

Em termos de estatística bayesiana, não é relevante se o processo que dá origem 

às observações é endogenamente estocástico ou se apenas se assume como estocástico 

por não existir conhecimento suficiente para prever qual das contingências se irá 

observar. Assim, o que se conhece são as estimativas pelo que se consideram os 

parâmetros como se fossem variáveis aleatórias cuja função distribuição está 

condicionada ao valor particular da estimativa e a outro conhecimento recolhido fora do 

processo amostral e que é denominado por conhecimento a priori. 

Assim, reduzindo a análise, sem perda de generalidade, a apenas um parâmetro, 

pode ser associada uma probabilidade subjectiva a cada um dos acontecimentos 

possíveis depois de obtida uma estimativa para o parâmetro calculando o “valor 

esperado” relativamente ao parâmetro desconhecido da probabilidade de se verificar o 

acontecimento, )ˆ|( βxf s , estando a função distribuição do parâmetro condicionada à 

estimativa já obtida: 
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.)ˆ|()|()ˆ|( ∫=
B

s dhxfxf βββββ  
(4.2) 

 

No sentido de não haver confusão entre o que representa a função (4.2) e a 

função distribuição F(x), é normal denominar a probabilidade bayesiana como 

probabilidade subjectiva, verosimilhança ou credibilidade enquanto que a probabilidade 

clássica é denominada apenas por probabilidade. 

Na perspectiva clássica, a probabilidade de ser obtida uma estimativa quando o 

parâmetro assume um determinado valor, )|ˆ( ββamh , resulta, em termos algébricos, de 

um integral múltiplo que traduz todas as possibilidades de ser obtida a estimativa, como 

se representa na expressão seguinte para o caso de uma amostra de tamanho n:  

 

).,...,(ˆˆ.

...)|(...)|(...)|ˆ(

1

11

n

nnam

xxas

dxdxxfxfh
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ββββ

=

= ∫ ∫
 (4.3) 

 

Por exemplo, o “teste de significância” dos parâmetros do modelo de regressão 

corresponde, para o caso de uma estimativa com valor positivo, à probabilidade de ser 

obtido uma estimativa com valor maior ou igual ao valor que se obteve, quando o 

parâmetro tem valor nulo, como se formaliza na expressão seguinte: 

 

∫
∞

≤
β

α
ˆ

.)0|( dssham  (4.4) 

 

Na perspectiva bayesiana, ainda é necessário acrescentar à informação amostral 

a informação a priori que traduz o conhecimento subjectivo próprio a cada indivíduo. 

Esse conhecimento formaliza-se utilizando uma função distribuição cujos hiper-

parâmetros são conhecidos de forma perfeita. 

Em termos formais, partindo da função densidade de probabilidade do parâmetro 

a priori, )(βaph , e da função distribuição amostral da estimativa, )|ˆ( ββamh , então a 

função densidade de credibilidade a posteriori do parâmetro, )ˆ|( ββh , quando foi 

obtido um determinado valor como estimativa, será obtida combinando a informação 
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contida nas duas distribuições usando o teorema de Bayes, da forma representada pela 

expressão seguinte: 

 

.
)ˆ(

)()|ˆ(
)ˆ|(

β

βββ
ββ

m

apam

h

hh
h =  (4.5) 

 

 Na expressão anterior, )ˆ(βmh  garante que o integral da função distribuição 

)ˆ|( ββh  é unitário e traduz, em termos estatísticos, uma distribuição marginal 

representando a probabilidade esperada de ser obtida uma dada estimativa quando se 

pressupõe uma dada distribuição a priori para o parâmetro, e quantifica-se pela 

expressão seguinte: 

 

.)()|ˆ()ˆ( ∫
+∞

∞−

= βββββ dhhh apamm  (4.6) 

 

 No problema de decisão óptima sob incerteza que os agentes económicos 

resolvem, toda a informação tem valor pelo que não seria óptimo desprezar a 

informação a priori que foi obtida de forma exógena ao problema de decisão (por 

exemplo, o conhecimento de que o preço é positivo). Por outro lado, nesse tipo de 

problemas de decisão, as funções objectivo são valores esperados calculados sobre o 

espaço de probabilidades das contingências (por exemplo, os compradores minimizam a 

despesa esperada considerando todos os preços possíveis). Estas duais razões justificam 

que a perspectiva bayesiana seja a utilizada nos modelos de aprendizagem num contexto 

económico. 

 

4.2. PESQUISA COM APRENDIZAGEM DO VALOR ESPERADO 

 

Existem vários trabalhos que tratam a estratégia de um comprador que integra a 

aprendizagem no problema de pesquisa. Por exemplo, Degroot (1968), Rothschild 

(1974b), Rosenfield e Shapiro (1981), Talmain (1992), Benabou e Gertner (1993), Chou 

e Talmain (1993), Dana (1994), Bikhchandani e Sharma, (1996) e Fishman (1996). 
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No nosso trabalho retomamos de Degroot (1968) que considera a pesquisa 

quando a função distribuição dos preços de mercado é contínua, o que consideramos 

como uma situação geral em oposição aos outros trabalhos referidos. Por exemplo, em 

Rothschild (1974b) e Talmain (1992) a função distribuição dos preços de mercado é 

discreta, em Benabou e Gertner (1993) e Fishman (1996) a compra é repetida e existem 

choques exógenos, em Chou e Talmain (1993) a aprendizagem é não paramétrica, em 

Dana (1994) a estratégia dos compradores é a FSS, e em Bikhchandani e Sharma (1996) 

não é dada forma recursiva ao modelo. 

Nesta secção vamos pressupor como em DeGroot (1968) que os compradores 

conhecem a função distribuição dos preços com excepção do seu valor esperado. A 

justificação económica para a existência desse grau de conhecimento é de que para 

todas as pesquisas realizadas e a realizar os preços seguem a mesma função distribuição 

com uma dada dispersão, alterando-se apenas o valor esperado entre as pesquisas. 

No nosso trabalho, ao considerarmos que a função distribuição é de qualquer 

tipo, procedemos à expansão desse trabalho que considera apenas o caso particular em 

que a função distribuição segue lei normal com variância unitária. Só assim é possível o 

estudo do equilíbrio de mercado pois a lei da função distribuição dos preços de mercado 

em equilíbrio é um resultado endógeno ao modelo. 

Como já referimos no capítulo 3, a determinação do equilíbrio de mercado, 

apesar de ser uma solução estática, obriga a considerar um algoritmo computacional 

iterativo que calcula um “trajecto de busca” da solução. Assim, na determinação do 

equilíbrio de mercado utiliza-se um processo computacional de convergência para uma 

situação de equilíbrio de Nash sem tal traduzir dinamismo ou cinética. 

O estudo do equilíbrio de mercado quando os compradores aprendem o valor 

esperado do preço de mercado não é contemplado no trabalho de DeGroot (1968), 

sendo trabalho original. 

Relativamente aos compradores, alteramos o modelo base apresentado no  

capítulo 1 considerando o seguinte pressuposto para o modelo: 

 H 1. O comprador não conhece o valor esperado dos preços de mercado, µ, o 

que é conhecimento público. (em substituição de H 1.5). 
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Mantêm-se os demais pressupostos como válidos, nomeadamente que o 

comprador pretende adquirir uma unidade de um bem ou serviço, que pesquisa 

sequencialmente e que o horizonte temporal é ilimitado. 

Consideramos ainda como válidos os seguintes pressupostos: 

H 2. O comprador tem conhecimento a priori sobre µ e sobre o facto de os 

preços afixados serem não negativos. 

H 3. O comprador utiliza a média amostral como estimador de µ. 

 

4.2.1. FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO ESTIMADOR DO VALOR ESPERADO 

 

Sendo pressuposto o conhecimento perfeito do valor esperado da função 

distribuição, então a densidade de probabilidade de ser obtida uma dada estimativa para 

a média amostral com base numa amostra de tamanho n, calcula-se considerando todas 

as combinações possíveis de observações das quais resultaria essa estimativa, e 

quantifica-se pelo resultado de um integral (n – 1) dimensional com uma restrição, 

como se representa na expressão seguinte: 
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 Na expressão anterior, como a restrição é linear, podemos associar os primeiros 

(n – 1) termos e escrever a função na forma recursiva: 
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Substituindo nesta expressão a variável 1ˆ −nµ  por s, sem perda por ser uma 

variável muda, e incorporando a restrição na equação pela substituição da variável xn 

por [ 1ˆ)1(ˆ −−− nn nn µµ ], obtemos a função seguinte que traduz uma operação de 

convolução entre a função distribuição de onde é extraída a observação corrente e a 
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função distribuição do estimador do período anterior e onde explicitamos o tamanho da 

amostra utilizada no cálculo da estimativa: 

 

( ) ( ) .)1(ˆ1,|),|ˆ(
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xfh
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 (4.9) 

 

 O aparecimento do termo n na expressão anterior é implicação da substituição 

da variável xn na função densidade de probabilidade. Isto pelo teorema que se apresenta 

na forma seguinte (Murteira, 1990, teorema 2.16, p. 151): 
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 A vantagem do uso da convolução é substituir-se um integral (n – 1) 

dimensional por um integral mais simples de resolver. No entanto, a simplificação 

apenas pode ser feita quando o estimador do parâmetro desconhecido for linear. 

 O facto de a expressão (4.9) ser recursiva não resulta de considerarmos pesquisa 

sequencial mas resulta apenas de um “artifício” algébrico. 

 No problema de decisão do comprador, a informação disponível vai ser 

agregada na construção da função distribuição subjectiva dos preços de mercado que se 

obtém pela expressão seguinte onde representamos a função densidade de probabilidade 

dos preços quando o valor esperado é conhecido por f(x | µ): 

 

.)|ˆ()|()ˆ|( ∫= µµµµµ dhxfxf namns  (4.11) 

 

 Na figura seguinte apresentamos uma simulação da função densidade de 

probabilidade do estimador, )|ˆ( µµ namh , para amostras de tamanho 1, 2, 3, 5, 10 e 30, 
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com f(x) uniforme no conjunto [10, 20] e onde a média amostral se pressupõe 15 para 

qualquer dimensão da amostra: 
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Figura 4.1 – Função densidade de probabilidade do estimador do valor esperado 

 

 Nesta figura, o aumento do conhecimento traduz-se na diminuição da dispersão 

da função densidade de credibilidade do parâmetro (DeGroot, 1970, p. 336, que 

denomina o inverso da credibilidade por precisão).  

Na figura seguinte apresentamos o comportamento da função densidade de 

probabilidade amostral obtido na mesma simulação que deu origem à figura anterior e 

onde se observa o aumento do conhecimento pela aproximação da “estimativa” da 

função distribuição à sua verdadeira forma: 
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Figura 4.2 – Função densidade de probabilidade subjectiva dos preços 
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4.2.2. ESTRATÉGIA DOS COMPRADORES (SEM REPESCAGEM) 

 

Apesar de o número de perguntas que o comprador pode fazer ser ilimitado, 

torna-se necessário considerar que o comprador não pode repescar preços rejeitados 

anteriormente por, como veremos, o preço de reserva ser crescente em termos esperados 

no decurso da pesquisa (ver, por exemplo, Rothschild, 1974b, p. 442). 

Sob os pressupostos considerados, a função despesa esperada quando o preço 

corrente é conhecido vem dado na forma recursiva seguinte: 
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 Como referido no capítulo 1, a expressão anterior pode ser interpretada como se 

o comprador tivesse que decidir entre o valor certo e conhecido perfeitamente, Pt, e uma 

“lotaria” com valor esperado E[ ( )nt xPV ,1+ ]. Desta forma, a resolução do modelo será 

utilizando expectativas racionais à muth em que é utilizado o próprio modelo para 

conjecturar as variáveis endógenas nos períodos futuros. Explicado isto, reforçando o 

pressuposto de que o comprador é “neutro ao risco”, quando o comprador se propõe 

adquirir informação é porque conjectura que pode diminuir o valor esperado da 

“lotaria” e não por alterar a sua dispersão. Até porque tem sempre disponível um preço 

sem “risco”. 

 A função despesa esperada (antes de conhecido o preço corrente) quantifica-se 

da forma seguinte: 
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 Em termos algébricos, nesta expressão o preço corrente influencia o limite de 

integração porque o estimador do valor esperado do preço de mercado varia com o valor 
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particular conseguido para o preço no período corrente. Desta forma, o limite de 

integração correspondente ao preço de reserva P* que controla a interrupção da 

pesquisa obtém-se pela expressão seguinte (de forma semelhante a quando é permitida 

repescagem, ver subsecção 2.1.2): 
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 Podemos agora expandir a expressão (4.13) de forma a obter-se a despesa 

esperada de um comprador particular quando conhece (n – 1) preços:  
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 Esta expressão pode ser simplificada por )|( nxh µ  ser uma função densidade de 

probabilidade, obtendo-se a despesa esperada pela expressão seguinte:  
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 Como nesta expressão a despesa esperada é independente do número de preços 

conhecidos, então a função simplifica-se na forma seguinte: 
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 Por exemplo, no caso particular da função distribuição dos preços ser a uniforme 

com µ = (a + b)/2 e D = (b – a), a expressão anterior explicita-se na seguinte forma: 

 

,25,0)( DcDVE +−= µµ  (4.18) 

 

e a função preço de reserva da expressão (4.14) explicita-se na seguinte forma sendo 

que esta é crescente com n, e n representa o número de preços conhecidos: 
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 Numa análise de estática comparada, a falta de conhecimento do valor esperado 

do preço tem as seguintes implicações: 

 P 4.1 – Antes de iniciar a pesquisa, o comprador calcula um critério de paragem 

em função do preço observado em cada período e da estimativa do valor esperado, que 

o faz interromper a pesquisa se, num dado período, observar um preço que respeite o 

critério de paragem. 

Apresentamos na secção 1.2 que no caso em que o conhecimento da função 

distribuição dos preços é público e perfeito, o subconjunto em que é óptimo os 

compradores interromperem a pesquisa é compacto, vindo a regra óptima dada por uma 

desigualdade o que implica que o preço de reserva é único. No entanto, no caso em que 

existe aprendizagem, nem sempre o preço de reserva é único. 

 O preço de reserva é único se a função despesa esperada for contractiva em todo 

o domínio – contraction mapping (Stokey et al, 1989, p. 50), como se formaliza na 

expressão seguinte: 

 

abababnanb PPPPPPxPVxPV ≥∀−≤− −−   com  ,     ,),(),( 11  (4.20) 

 

No entanto, o conhecimento a priori pode ser de forma a causar alterações 

bruscas da função distribuição subjectiva dos preços de mercado com o preço observado 

no período corrente, não se verificando a desigualdade da expressão (4.20) para todos os 

pares de preços. 
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Na figura seguinte, apresentamos um exemplo ilustrativo em que o preço de 

reserva não corresponde a um valor único por o comprador assumir a priori que o preço 

ou se encontra no intervalo [A, B] ou se encontra no intervalo ]B, C] o que implica que 

a função despesa esperada seja descontínua no ponto de abcissa B. Visualiza-se na 

figura que é óptimo o comprador interromper a pesquisa se observar um preço no 

período corrente contido no intervalo [0, a] ou no intervalo ]B, b]: 
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Figura 4.3 – Função despesa esperada com um ponto de descontinuidade 

 

O facto de o preço de reserva não corresponder a um valor único, torna 

necessário generalizar a expressão (4.13) de forma a considerar um conjunto óptimo 

para interrupção da pesquisa não compacto, como formalizamos na expressão seguinte: 
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Rothschild (1974b, p.439) considera que sob conhecimento imperfeito nem 

sempre existe preço de reserva. Isso acontece pelo facto de a pesquisa poder ser 

interrompida mesmo que seja observado um preço maior que “a”, interpretação esta que 

foi alterada, considerando-se ser suficiente que, do problema de optimização que os 

compradores resolvem, resulte um critério óptimo de paragem – Stopping rule 

(McKenna, 1987a). 
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Apesar do exemplo apresentado, se o conhecimento a priori não causar 

alterações bruscas da função distribuição subjectiva, então existe um preço de reserva 

que é único (Dana, 1994). 

P 4.2 – O subconjunto em que é óptimo o comprador interromper a pesquisa 

depende da dispersão da função distribuição dos preços de mercado, dos preços 

observados no passado (sem consideração da ordem),12 do número de preços 

observados, dos custos de pesquisa e da informação a priori.  

 P 4.3 – O critério de paragem é menos restritivo se diminuir a dispersão da 

função distribuição; aumentar a estimativa do valor esperado ou se aumentar o número 

de preços conhecidos (torna-se menos restritivo, em termos esperados, no decurso da 

pesquisa). Também é menos restritivo se o conhecimento a priori for no sentido de um 

valor esperado mais elevado.  

O critério de paragem tornar-se menos restritivo no decurso da pesquisa é 

paradoxal porque, no caso do conhecimento perfeito e público, a variação do preço de 

reserva traduz uma preferência temporal, o que não é agora o caso. Essa alteração em 

termos esperados resulta não de existir uma preferência temporal mas de a variância 

subjectiva da função distribuição dos preços de mercado diminuir no decurso da 

pesquisa (Rothschild, 1974b, pp. 443–5, corolário do terceiro teorema), por o 

comprador conhecer melhor as contingências futuras. 

 P 4.4 – Como corolário do critério de paragem se tornar menos restritivo no 

decurso da pesquisa, existe a possibilidade de se tornar óptimo o comprador repescar 

preços rejeitados num período anterior. 

P 4.5 – O critério de paragem não depende do preço corrente, apesar de este ser 

utilizado no cálculo da estimativa do parâmetro desconhecido µ. Resulta desta 

propriedade o seguinte corolário: 

P 4.6 – O critério de paragem referente ao período inicial depende apenas dos 

custos de pesquisa e da dispersão da função distribuição dos preços de mercado. 

A propriedade anterior traduz que o critério de paragem referente ao período 

inicial pode implicar que o comprador pergunte um segundo preço mesmo que observe 

                                                   
12 Esta propriedade deriva directamente de o estimador do valor esperado dos preços de mercado não ser 
sensível à ordem de observação dos preços. 
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um preço inferior ao preço mínimo com suporte na função distribuição dos preços de 

mercado. 

P 4.7 – O critério óptimo de paragem é mais restritivo quando existe 

aprendizagem do que quando a função distribuição dos preços é conhecida de forma 

pública e perfeita (o preço de reserva, existindo, é menor).  

O facto de os compradores pesquisarem mais quando têm menor informação 

sobre a função distribuição dos preços resulta da necessidade que têm de dispender 

recursos adicionais na aquisição de informação. 

 Na figura seguinte representamos a função despesa esperada, que varia com o 

preço conseguido no período corrente, para vários graus de conhecimento amostral 

(número de preços conhecidos), numa simulação em que se pressupõe que os preços são 

extracções independentes da distribuição uniforme no conjunto [10, 20], que o custo da 

pesquisa é 0.15 por pergunta, que os compradores consideram a priori que os preços 

são positivos13 e que a estimativa para o valor esperado do preço de mercado é 15: 
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Figura 4.4 – Evolução da despesa esperada no decurso da pesquisa 

 

Na figura seguinte, que é uma ampliação da figura anterior no segmento [8, 12], 

podemos visualizar que, como a função despesa esperada é contractiva, existe preço de 

reserva. Por outro lado, este preço de reserva é crescente com a quantidade de 

informação amostral e menor que o preço de reserva quando é pressuposto que a função 

distribuição é conhecida (quando n é infinito). Na figura visualizamos que nesta 

                                                   
13 O que causa a existência do tramo horizontal na despesa esperada quando n = 1. 
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simulação particular, quando o comprador conhece apenas, um, dois ou três preços, o 

preço de reserva é inferior ao preço mínimo afixado pelo que, como “modelizador”, 

sabemos que o comprador pergunta pelo menos o preço a quatro vendedores (o 

comprador desconhece que não existem vendedores que afixem um preço inferior ao 

preço de reserva do primeiro período por desconhecer o valor esperado da função 

distribuição dos preços de mercado). 
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Figura 4.5 – Evolução do preço de reserva no decurso da pesquisa 

 

 Referimos que, quando existe preço de reserva, este é crescente em termos 

esperados com o aumento do número de preços conhecidos e menor que na situação em 

que a função distribuição é perfeitamente conhecida. No entanto, durante a pesquisa, o 

preço de reserva oscila de período para período em função da série particular de preços 

que o comprador observa. Assim, pode ser decrescente ou ultrapassar o preço de reserva 

do modelo com função distribuição perfeitamente conhecida. 

Na figura seguinte visualizamos o preço de reserva numa simulação idêntica à 

da Figura 4.4 considerando um série particular de preços (P1 = 19, P2 = 17, P3 = 15,  

P4 = 13, P5 = 18, P6 =14, P7 =12, P8 =12 e P9 = 15), onde se observam oscilações de 

período para período: 
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Figura 4.6 – Evolução do preço de reserva numa sequência particular de preços 

 

 

4.2.3. ESTRATÉGIA DOS VENDEDORES (SEM REPESCAGEM) 

 

 No estudo do “meio mercado” dos vendedores vamos pressupor que têm 

conhecimento perfeito da função distribuição dos preços de mercado. Considerar este 

pressuposto não é muito restritivo quando utilizado do lado dos vendedores porque estes 

dispõem de muitos mais recursos que os compradores para “investir” na aquisição de 

informação. Assim sendo, consideramos como válidos os seguintes pressupostos: 

 H1. Cada vendedor maximiza o seu lucro esperado. 

 H2. Cada vendedor tem conhecimento perfeito da função distribuição dos preços 

de mercado. 

H3. Cada vendedor tem conhecimento perfeito do conhecimento a priori de cada 

comprador que é igual para todos. 

H4. Os vendedores têm expectativas à Bertrand. 

H5. Existe um número indeterminado de compradores e de vendedores. 

Por ser pressuposto que o vendedor tem conhecimento perfeito da função 

distribuição dos preços de mercado e do conhecimento a priori dos compradores, um 

vendedor particular pode determinar a função distribuição dos preços de reserva dos 

compradores como se formaliza na expressão seguinte: 
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 Na figura seguinte visualizamos a evolução do valor esperado e a dispersão do 

preço de reserva com o número de preços conhecidos (no decurso da pesquisa) pelos 

compradores numa simulação idêntica à apresentada na Figura 4.4. Nessa figura 

observa-se que o valor esperado do preço de reserva dos compradores aumenta e que a 

sua dispersão diminui no decurso da pesquisa. As variáveis representadas na figura são 

discretas mas unimos os pontos por segmentos de recta para vincar o seu sentido de 

evolução. 
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Figura 4.7 – Evolução do valor esperado e da variância do preço de reserva no decurso da pesquisa 

 

 

DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

Na óptica de um vendedor particular, a função procura esperada resulta do 

comportamento, no agregado, dos compradores. Esta função vai estar na base da 

determinação da função lucro esperado e não é apresentada em DeGroot (1968), sendo, 

por isso, a sua derivação trabalho inovador, tanto quanto sabemos. 

Considerando, como Axell (1977), a proporcionalidade que existe entre a função 

procura esperada e a função densidade de probabilidade a que são realizadas as 

compras, vamos primeiro determinar essa função distribuição.  

A função procura esperada determinada corresponde a uma situação de 

stationary equilibrium, em que o integral no decurso da pesquisa de um comprador é 
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algebricamente equivalente ao integral, no período corrente, nos “tipos” de 

compradores.  

Considerando que um comprador particular pesquisa no período corrente e que 

conhece (n – 1) preços dos quais resulta uma estimativa para o valor esperado, 1−nx , 

então a probabilidade de que esse comprador adquira o bem abaixo de um determinado 

preço quantifica-se pela expressão seguinte: 
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 No entanto, esse comprador particular continua a pesquisa se o preço do período 

corrente for superior ao seu preço de reserva. Assim, sendo Qn probabilidade do 

comprador pesquisar no período corrente quando conhece n preços, na óptica do 

vendedor que tem conhecimento perfeito da função distribuição dos preços de mercado, 

a probabilidade do comprador não interromper a pesquisa no período corrente vem dado 

pela expressão seguinte: 
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∞
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 O vendedor desconhece o preço de reserva desse comprador particular mas, 

como é pressuposto que tem conhecimento perfeito da função distribuição dos preços de 

mercado, calcula a probabilidade desse comprador observar no período corrente um 

preço menor ou igual que um dado valor. Assim sendo, calcula o valor esperado da 

expressão (4.23) relativamente à estimativa do parâmetro µ, como se representa na 

expressão seguinte: 
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 Podemos agora calcular a função distribuição dos preços referente a todos os 

períodos somando a expressão anterior para todos os períodos, como se apresenta na 

expressão seguinte: 
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 Assumindo, sem perda, que a quantidade de compradores e de vendedores está 

normalizada à unidade, obtém-se a função procura esperada do vendedor particular 

derivando a expressão anterior em ordem ao preço e dividindo por f(p) que quantifica o 

número de compradores que afixam o preço p: 
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 Em resumo, a função procura esperada de um vendedor particular obtém-se pelo 

seguinte sistema de equações recursivas: 

 

( )

[ ] ( )

( )( )

[ ] [ ] .)(/)()(

)|(*)(1

)|()(/,)(/)(

*)(      se1)(/,

1

0
1111

0
111

11

∑

∫

∫

∞

=

∞

−−−+

∞

−−−

−−

=

−=

=

≤=

n
nn

nnnnn

nnnnn

nnn

QpfpwEpqE

xdxhxPFQQ

xdxhpfxpwpfpwE

xPppfxpw

µ

µ

 (4.28) 

 

 Neste sistema de equações, a função ( ( ) )(/ˆ, 1 pfpw tn −µ ) é globalmente 

decrescente com p pelo que o seu valor esperado, ( )[ ])(/ˆ, 1 pfpwE tn −µ , é decrescente 

com p o que implica a seguinte propriedade para a função procura esperada de um 

vendedor particular: 
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P 4.8 – A função procura esperada de um vendedor particular é decrescente. 

Relativamente ao caso em que existe conhecimento perfeito e público (secção 1.2), a 

aprendizagem tem como efeito o alisamento da função procura esperada. 

Este alisamento resulta de agora a função procura esperada resultar da “soma” 

de muitos degraus - expressão (4.25). 

Mantém-se que, quando os compradores pesquisam, a função procura de um 

vendedor particular converge rapidamente para zero de forma que a função lucro 

esperado tem a seguinte propriedade: 

P 4.9 – Se os compradores pesquisarem, e considerando apenas o domínio de 

suporte da função distribuição dos preços, o preço que maximiza o lucro esperado pode 

ser a solução de canto correspondente ao preço mínimo afixado ou uma solução interior. 

Se os compradores não pesquisarem, então o preço que maximiza o lucro esperado é a 

solução de canto correspondente ao preço máximo afixado. 

A possibilidade da solução que maximiza o lucro poder corresponder ao preço 

mínimo afixado não existe quando os compradores têm conhecimento perfeito da 

função distribuição dos preços. Como veremos quando estudarmos o equilíbrio de 

mercado com aprendizagem, esta propriedade é importante. 

 Usando uma simulação idêntica à apresentada na Figura 4.4, visualizamos na 

figura seguinte um exemplo em que o preço que maximiza a função lucro é uma solução 

interior, p = 7.5, e um exemplo em que o preço que maximiza a função lucro 

corresponde ao preço mínimo afixado pelos vendedores - propriedade 4.9: 
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Figura 4.8 – Função lucro esperado de um vendedores particular 

 



 174 

 Na figura seguinte visualizamos as funções procura esperada correspondentes às 

funções lucro esperado da figura anterior e onde se ilustra que são decrescentes com o 

preço e alisadas - propriedade P 4.8 -: 
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Figura 4.9 – Função procura esperada de um vendedores particular 

 

 

4.2.4. ESTRATÉGIA DOS COMPRADORES (COM REPESCAGEM) 

 

A introdução do pressuposto de que o comprador pode repescar preços 

rejeitados anteriormente dificulta o estudo das propriedades do modelo de pesquisa. Por 

causa disso, e apesar de DeGroot (1970, p. 341–9) apresentar o problema para o caso da 

distribuição dos preços ser normal, não foi ainda obtida na literatura uma solução geral. 

Desta forma, o considerarmos em simultâneo repescagem, que a função distribuição dos 

preços é de qualquer tipo e que a dispersão pode assumir qualquer valor, não foi ainda 

levado a cabo na literatura. 

 Na subsecção presente vamos alterar os pressupostos do modelo de base 

apresentado na secção 1.2 no seguinte sentido: 

H1. O comprador não conhece o valor esperado da distribuição dos preços de 

mercado  

H2. O comprador pode repescar preços rejeitados em períodos anteriores. 

Assim sendo, o comprador, no início do período corrente, pergunta o preço Pt a 

um vendedor escolhido aleatoriamente, lembra-se do melhor preço rejeitado nos 

períodos anteriores, Zt-1, e tem 1−tx  como estimativa para o valor esperado do preço de 
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mercado calculada utilizando os n –1 preços que perguntou nos períodos anteriores. 

Nesta situação, a sua função despesa esperada quantifica-se pela expressão seguinte: 
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 Aplicando nesta expressão o operador valor esperado relativamente ao preço, 

obtemos a função despesa esperada antes de conhecido o preço corrente: 

 

[ ].),,( ),( 1111 −−−− = tttttE xZPVExZV  (4.30) 

 

 No sentido de expandir a expressão anterior e da mesma forma que utilizamos 

no modelo com conhecimento público e perfeito de F(x) (Secção 2.1.2), dividimos o 

domínio de variação do preço em dois sub-domínios. Para aligeirar a notação, não tendo 

perda, assumimos desde já a existência de um preço de reserva que denominamos por 

*)( 1−txP . 

 Primeiro, se *)( 1−≤ tt xPZ , obtemos:  
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Segundo, se *)( 1−> tt xPZ , obtemos: 
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 O preço de reserva conjecturado nas expressões (4.31) e (4.32) obtém-se pela 

intersecção da função de reserva com a recta de 45º: 
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Dado que se pressupõe que o número de perguntas que os compradores podem 

fazer é ilimitado, sendo a função h, determinada pela expressão (4.16), uma função de 

distribuição, então podemos simplificar as expressões anteriores. Assim, em termos 

algébricos, apresenta-se nas expressões seguintes a função despesa esperada como se a 

função distribuição dos preços de mercado fosse conhecida de forma perfeita e onde o 

verdadeiro valor do parâmetro se substitui pela sua estimativa, tx=µ . 

 Se *)(µPZ ≤ , então a função despesa esperada vem dada pela expressão 

seguinte: 
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enquanto que, se *)(µPZ > , a função despesa esperada vem dada pela expressão 

seguinte (comparável com a secção 2.1.2 – modelo sem aprendizagem, com 

repescagem): 
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 A função (4.35) é invariante com Z e igual ao preço de reserva. A prova desta 

propriedade obtém-se verificando-se de que a sua derivada  é constante e nula o que se 

exprime na expressão seguinte sabido que F(P*) é positivo. Na manipulação da 

expressão, substituímos ),(),( µµ ZFZVE  pelo resultado obtido em (4.35): 
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 Na figura seguinte, representamos esquematicamente a função despesa esperada: 

 

 
Figura 4.10 – Comportamento estilizado da função despesa esperada 
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 O facto de ambos os tramos da função despesa esperada se interceptarem com a 

recta de 45º no mesmo ponto tem como consequência prática que se possa usar na 

determinação do preço de reserva o tramo mais fácil de calcular. Assim, utilizamos o 

primeiro tramo que vem dado pela expressão (4.34) e que representa a função despesa 

esperada se a pesquisa terminar obrigatoriamente no período corrente. Calculada a 

função despesa esperada pela expressão (4.34), como já referido, obtém-se o preço de 

reserva pela expressão (4.33). 

 As funções despesa esperada quando é permitida repescagem, expressão (4.34), 

ou quando não é permitida repescagem, expressão (4.16), interceptam a recta de 45º no 

mesmo ponto. Assim sendo, o preço de reserva não se altera pelo facto de poder ser 

exercida repescagem de preços rejeitados em períodos anteriores.  

 Numa análise de estática comparada, observam-se no modelo com 

aprendizagem do valor esperado da função distribuição dos preços de mercado e 

repescagem as propriedades: 

 P 4.10 – Da mesma forma que a propriedade P 4.1, a regra de decisão dos 

compradores torna-se menos restritiva no decurso da pesquisa. Assim, se a regra de 

decisão se traduzir por um preço de reserva, então o seu valor aumenta, em termos 

esperados, no decurso da pesquisa, (DeGroot, 1968, teorema 1, p. 345). 

 P 4.11 – Como corolário da propriedade anterior, pode ser óptimo exercer 

repescagem de um preço rejeitado num período anterior. Essa repescagem pode 

acontecer em qualquer dos períodos, o que justifica que o comprador exerça repescagem 

apesar do pressuposto do horizonte temporal ilimitado, contrariamente ao que acontece 

no modelo com conhecimento perfeito. 

Como exemplo, Karni e Schwartz (1977) usam a propriedade anterior, de que a 

repescagem não se concentra no último período, como é pressuposto no seu modelo. 

No sentido de observarmos a evolução do preço de reserva no decurso da 

pesquisa, apresentamos na figura seguinte uma simulação da função ganho da pesquisa 

assumindo que a função distribuição dos preços de mercado é uniforme no conjunto 

[10, 20], que o custo de pesquisa é de 0.15 e pressupondo como 15 a estimativa que os 

compradores obtêm para valor esperado da função distribuição dos preços de mercado. 

A função ganho calcula-se por [ ]),( 1ˆ
t

z
E

tZVZ +−=−=∆ µµ  e quantifica o ganho esperado 
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marginal da pesquisa, correspondendo, em termos gráficos, à distancia entre a função 

despesa e a recta de 45º: 

 

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0 2 4 6 8 10 12 p

P 1* P 2*

∆

n = 2, 3, 5, 10, infinito 

n  = 1

 
Figura 4.11 – Evolução do preço de reserva no decurso da pesquisa 

 

No sentido de podermos posteriormente determinar o equilíbrio de mercado, 

necessitamos agora de determinar o comportamento do lado dos vendedores. 

 

4.2.5. ESTRATÉGIA DOS VENDEDORES (COM REPESCAGEM)  

 

 Vamos agora estudar o comportamento de um vendedor sendo dado o 

comportamento do comprador apresentado na subsecção anterior. 

 Como já repetidamente referido, o estudo no decurso da pesquisa do 

comportamento de um comprador individual traduz uma situação de mercado em 

stationary equilibrium. 

Considerando os pressupostos apresentados na subsecção 2.4.3, p. 169, vamos 

determinar a função procura esperada de um vendedor particular. 

 

DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

Um vendedor que afixe o preço p venderá a um comprador particular se este lhe 

perguntar o preço e se todos os preços perguntados até que a pesquisa é interrompida 

não forem superiores ao seu. 
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Considerando, sem perda, que as quantidades de compradores e de vendedores 

estão normalizadas à unidade, então um comprador particular que pergunta o preço a 

um dado vendedor, interrompe a pesquisa e adquire o bem se esse vendedor tiver 

afixado um preço menor ou igual ao seu preço de reserva, P*, e que o melhor preço 

rejeitado nos períodos anteriores pelo comprador, Z, como formalizamos na expressão 

seguinte: 
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 Nesta expressão, a função E[qZ(p, t)] traduz a quantidade esperada adquirida ao 

vendedor em estudo num período futuro por repescagem pelo comprador que lhe 

pergunta o preço no período corrente. Essa quantidade obtém-se pela expressão 

recursiva seguinte em que x representa o preço, ainda desconhecido, que o comprador 

vai observar no período seguinte: 
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Os valores P* e Z são informação privada do comprador pelo que são 

considerados pelo vendedor como variáveis aleatórias com função distribuição 

conhecida. 

Dado o pressuposto de que os vendedores conhecem de forma perfeita a função 

distribuição dos preços de mercado, F(p), então o vendedor calcula a função 

distribuição dos preços de reserva do conjunto dos compradores, que também traduz a 

probabilidade de o preço de reserva de um comprador particular ser um determinado 

valor. Determinada essa função distribuição, o vendedor calcula a probabilidade de que 

o comprador ainda pesquise decorridos t períodos, Qt, o que permite simplificar a 

expressão (4.37) da forma seguinte: 
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 De forma equivalente, a expressão (4.38) simplifica-se na expressão seguinte: 

 

( ) [ ] ( )( )[ ].11,),(1)(1, * −++−= tpqtpFpFtpq ZPZ  (4.40) 

 

 A função distribuição do preço de reserva dos compradores, FP*(P*), obtém-se a 

partir da função distribuição do estimador do valor esperado, )|( µtxH , cuja função é 

calculável pelo vendedor, pela expressão (4.9), dado o pressuposto de que os 

vendedores têm conhecimento perfeito da função distribuição dos preços de mercado. 

Assim sendo, a função distribuição FP*(P*) obtém-se pela expressão seguinte onde a 

variável é 1−nx , a qual corresponde à média amostral calculada com (n – 1) preços, 

sendo que decorridos t períodos e o comprador conhece n = t preços: 

 

{ }.*)*(:)|(*)( 11* PxPxHPF nnP == −− µ  (4.41) 

 

 Na óptica de um comprador particular que calculou, com base nos (t – 1) preços 

anteriormente conhecidos, 1−tx  como estimativa do valor esperado do preço de 

mercado, a probabilidade de que interrompa a pesquisa no período t, quantifica-se por: 

 

( )( ) 1
11 *)(1)( −

−− −= t
ttt xPFxS  (4.42) 

 



 182 

 No sentido de clarificar a expressão anterior, consideremos primeiro o 

acontecimento Ai que traduz que o comprador não interrompe a pesquisa no período i 

sendo dado que nesse período ainda pesquisa, o que se formaliza da forma seguinte: 
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 Um comprador particular apenas pesquisa decorridos t períodos se se 

verificarem em simultâneo os acontecimento A1, A2, …, At–1.  

 A probabilidade do acontecimento Ai quantifica-se pela expressão seguinte, de 

onde resulta a expressão (4.42): 
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(4.44) 

 

 Na óptica do vendedor em estudo que não conhece as estimativas obtidas pelo 

comprador particular, a probabilidade de que esse comprador ainda pesquise decorridos 

t períodos quantifica-se aplicando na expressão (4.42) o operador valor esperado 

relativamente ao preço de reserva: 

 

( )( ) .)|(*)(1
0

1 ∫
∞

+ −= tt
t

tt xdxhxPFQ µ  (4.45) 

 

A função procura esperada referente a esse vendedor particular obtém-se 

somando a expressão (4.39) para todos os períodos, como formalizamos na expressão 

seguinte: 
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 Multiplicando a função procura esperada unitária obtida nesta expressão pelo 

preço afixado, obtemos na expressão seguinte a função lucro esperado desse vendedor 

particular: 

 

[ ] [ ].)()( pqEppE =π  (4.47) 

 

 Numa análise de estática comparada, a função procura esperada e, como 

implicação, a função lucro esperado têm as seguintes propriedades: 

 P 4.12 – A procura esperada de um vendedor particular é decrescente com o 

preço. Da mesma forma que no modelo sem repescagem, P 4.8, a introdução da 

aprendizagem causa um alisamento da função procura esperada. 

 PS 4.13 – O preço que maximiza o lucro esperado de um vendedor particular 

pode ser uma solução de canto ou uma solução interior. Na solução de canto, se os 

compradores pesquisarem, o preço óptimo corresponde ao preço mínimo com suporte 

na função distribuição dos preços, enquanto que, se não pesquisarem, o preço óptimo 

corresponde ao preço de monopólio. Na solução interior, o preço óptimo é menor que o 

valor esperado do preço de mercado. 

A possibilidade de o preço que maximiza o lucro esperado de um vendedor 

particular ser o preço mínimo com suporte na função distribuição dos preços é 

implicação de o conhecimento da função distribuição dos preço ser imperfeito. Assim, 

também se observa no modelo com aprendizagem, sem repescagem (propriedade P 4.9) 

mas não se observa quando existe conhecimento perfeito da função distribuição dos 

preços de mercado. 

 Visualizamos na figura seguinte que o preço que maximiza a função lucro pode 

corresponder a uma solução interior (p = 5,8), ou corresponder ao preço mínimo afixado 

pelos vendedores, em simulação idêntica à representada na Figura 4.8 (os preços são 

extracções independentes da função distribuição uniforme, o custo de pesquisa é de 0.15 

e os compradores assumem a priori que os preços são positivos): 
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Figura 4.12 – Função lucro esperado de um vendedores particular 

 

 Na figura seguinte visualizamos as funções procura esperada em 

correspondência com as funções lucro esperado da figura anterior e onde se observa que 

estas são decrescentes com o preço - propriedade (4.13): 
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Figura 4.13 – Função procura esperada de um vendedores particular 

 

 Numa simulação idêntica à representada nas duas figuras anteriores, 

considerando que os preços são extraídos do conjunto [10, 20], representamos na figura 

seguinte a probabilidade de que o comprador ainda pesquise decorridos t períodos. As 

duas funções representadas resultam das expressões (4.24) e (4.45) e representam os 

casos sem repescagem e com repescagem, respectivamente. Na figura, como os preços 

de reserva são idênticos em ambos os casos, a diferença entre as funções traduz a 

probabilidade de que o comprador repesque um preço rejeitado num período anterior. 
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Figura 4.14 – Probabilidade de um comprador pesquisar em t 

 

 

4.2.6. EQUILÍBRIO DE MERCADO 

 

 Vamos neste ponto estender o estudo do equilíbrio de mercado feito no capítulo 

3 introduzindo o pressuposto de que os compradores não têm conhecimento perfeito da 

função distribuição dos preços, o que é trabalho inovador. Nomeadamente, e dentro do 

pressuposto de que os compradores não conhecem o valor esperado do preço que vão 

aprendendo no decurso da pesquisa, vamos, primeiro, apresentar o estudo da situação 

em que os compradores e os vendedores são homogéneos e, posteriormente, considerar 

o caso em que os compradores são heterogéneos quanto ao custo de pesquisa. 

 Apesar do pressuposto de que os compradores têm conhecimento imperfeito do 

valor esperado dos preços de mercado, aparentemente, um comprador qualquer pode 

determinar o “verdadeiro” valor do parâmetro por ser uma variável endógena do 

modelo. Este paradoxo surge em qualquer modelo com aprendizagem. 

 Mas a falta de conhecimento que se pressupõe num parâmetro, traduz que o 

comprador não é capaz de “fechar” de forma perfeita o modelo de equilíbrio de 

mercado. Por exemplo, porque desconhece a estrutura de custos dos vendedores. 

Apenas na óptica do “modelizador”, que tem conhecimento perfeito, o modelo é 

calculável. No entanto, o “modelizador” não pode transmitir a solução do modelo sob 

pena da solução determinada deixar de corresponder a uma situação de equilíbrio de um 

mercado descentralizado. 
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4.2.6.1. COMPRADORES E VENDEDORES HOMOGÉNEOS 

 

 Apresentamos na secção 3.1.1 que, no caso de os compradores terem 

conhecimento público e perfeito da função distribuição dos preços, no equilíbrio de 

mercado se verifica o resultado de Diamond (1971) de que os compradores não 

pesquisam porque todos os vendedores afixam o mesmo preço, comportando-se como 

se fossem monopolistas. 

 Também é fácil de ver que quando os compradores aprendem o valor esperado 

da função distribuição dos preços de mercado esse resultado de Diamond (1971) ainda 

se verifica. Assim, como a dispersão da função distribuição dos preços de mercado é 

conhecida de forma pública e perfeita, quando esta tem valor nulo, o ganho da pesquisa 

é zero pelo que os compradores com custos de pesquisa positivos interrompem a 

pesquisa conhecendo apenas um preço. Como os compradores perguntam apenas um 

preço, então cada vendedor comporta-se como se fosse monopolista, afixando todos o 

mesmo preço. E isto, independentemente de ser ou não permitida repescagem. 

No entanto, levanta-se a questão desse equilíbrio sem dispersão de preços ser 

único ou se existirá outra solução algébrica para o modelo em que se observe dispersão 

de preços e pesquisa. 

Como já referimos no capítulo 3, em termos algébricos, numa situação de 

equilíbrio de Nash com dispersão de preços, o lucro esperado é igual para todos os 

preços com suporte na função distribuição dos preços de mercado e esse lucro esperado 

é máximo. 

No caso do modelo que pretendemos tratar como não é possível a obtenção de 

uma função distribuição que seja a solução algébrica de equilíbrio de mercado, temos 

que traduzir o conceito de Nash em termos computacionais. 

Assim, em termos computacionais e por redução ao absurdo, pressuposto que a 

solução é uma função distribuição que segue determinada lei, se a curvatura da função 

lucro esperado for negativa, então os vendedores que afixam preços distantes do preço 

médio aumentam o seu lucro esperado se alterarem os preços, aproximando-os do valor 

médio, e vice versa. Assim sendo, em termos mais gerais que a definição algébrica por 

traduzir situações “fora do equilíbrio”, existe um equilíbrio de Nash com dispersão de 
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preços e pesquisa se num processo computacional de convergência utilizado por um 

algoritmo de resolução do modelo em conjectura, a curvatura e a inclinação da função 

lucro tenderem em simultâneo para zero. 

No sentido de garantir que a inclinação da função lucro esperado é, em média, 

nula, fazemos corresponder o ponto de lucro máximo (ou mínimo) ao valor esperado do 

preço. Garantido que, em média, a inclinação da função lucro esperado é nula, no 

sentido de visualizar se a curvatura converge para zero, diminui-se a dispersão da 

função distribuição dos preços, já centrada no preço de lucro máximo, se a curvatura for 

negativa (ou aumenta-se se for positiva). 

 

EQUILÍBRIO DE MERCADO, SEM REPESCAGEM 

 

Quando não é permitida repescagem, partindo-se de uma determinada lei para a 

função distribuição dos preços, no processo de convergência para o equilíbrio, diminui a 

dispersão da função distribuição dos preços de mercado e em simultâneo aumenta a sua 

curvatura. Assim sendo, no equilíbrio de mercado verifica-se a seguinte propriedade: 

 PS 4.14 – No equilíbrio de mercado, se não for possível repescagem e os 

compradores aprenderem no decurso da pesquisa o valor esperado da função 

distribuição dos preços de mercado, verifica-se o resultado de Diamond (1971) de que 

todos os vendedores afixam o mesmo preço e comportam-se como se fossem 

monopolistas, e os compradores não pesquisam.  

Na figura seguinte visualizamos o comportamento da função lucro esperado no 

processo de convergência computacional para o equilíbrio de mercado. Consideramos o 

caso em que a função distribuição é rectangular e o custo de pesquisa é 0.15, sendo que 

a lei utilizada para a função distribuição, consideramos a uniforme, é um artifício do 

algoritmo de optimização que não introduz perda. Assim, mantém-se o sentido de 

evolução das grandezas representadas, qualquer que seja a função distribuição adoptada 

(com custos de pesquisa positivos): 
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Figura 4.15 – Evolução da função lucro esperado no algoritmo de iteração 

 

Nesta figura podemos observar que no processo computacional de convergência 

para o equilíbrio de mercado, a curvatura da função lucro esperado vai aumentando pelo 

que a função distribuição de equilíbrio é degenerada.  

Numa simulação idêntica à dessa figura, representamos na figura seguinte a 

curvatura e o preço correspondente ao lucro esperado máximo em função da dispersão:  
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Figura 4.16 – Evolução da curvatura e do preço de lucro máximo no algoritmo de iteração 

 

 

EQUILÍBRIO DE MERCADO COM REPESCAGEM 

 

Como já apresentámos, no caso em que é permitido que os compradores 

repesquem preços rejeitados em períodos anteriores (subsecção 4.2.5), observa-se a 

propriedade PS 4.13 em que o preço que maximiza o lucro esperado é inferior ao valor 

esperado do preço de mercado. Assim sendo, num processo computacional de 

convergência para a solução de equilíbrio, não é possível fazer corresponder o preço que 

maximiza o lucro esperado ao valor esperado da função distribuição dos preços de 
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mercado. Desta forma, nunca pode existir equilíbrio com dispersão de preços. Para não 

subsistir dúvida nesse resultado, verificamos ainda que a curvatura da função lucro 

esperado aumenta e a dispersão diminui no processo de convergência para o equilíbrio 

de mercado. Assim sendo, verifica-se a seguinte propriedade: 

 P 4.15 –No equilíbrio de mercado, se os compradores repescarem e aprenderem 

o valor esperado da função distribuição dos preços de mercado no decurso da pesquisa, 

verifica-se o resultado de Diamond (1971) de que todos os vendedores afixam o mesmo 

preço e comportam-se como se fossem monopolistas e os compradores não pesquisam. 

Esta propriedade deriva directamente da propriedade PS 4.13. 

Na figura seguinte visualizamos o comportamento da função lucro esperado em 

que a função distribuição é rectangular no processo de convergência para o equilíbrio de 

mercado, numa simulação em que o custo de pesquisa é 0.15: 
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Figura 4.17 – Evolução da função lucro esperado no algoritmo de iteração 

 

Em conclusão, independentemente de ser ou não permitido que os compradores 

repesquem preços rejeitados em períodos anteriores, quando os compradores pesquisam, 

um vendedor com preços elevados pode aumentar o seu lucro esperado se diminuir o 

preço. Então, partindo de uma situação inicial com dispersão de preços e em que os 

compradores pesquisam, num processo computacional de procura do equilíbrio 

algébrico, observa-se uma progressiva contracção da função distribuição no decurso das 

iterações. 

A contracção da função distribuição dos preços apenas termina quando o lucro 

esperado correspondente a todos os preços com suporte na função distribuição dos 
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preços de mercado for igual e corresponder ao máximo da função. E verificamos que 

quando os compradores têm conhecimento imperfeito do valor esperado da função 

distribuição do preço de mercado, com compradores e vendedores homogéneos, a única 

solução que existe é a função distribuição degenerada no preço de monopólio. 

Assim sendo, o resultado de Diamond (1971, p. 164), que foi derivado sob 

pressuposto do conhecimento perfeito e comum da função distribuição dos preço, 

mantém-se válido quando os compradores têm conhecimento imperfeito do valor 

esperado da função distribuição dos preços. Esse resultado é novo relativamente à 

literatura conhecida. 

 

4.2.6.2 – COMPRADORES HETEROGÉNEOS QUANTO AO CUSTO DE PESQUISA 

 

 Apresentámos na subsecção 3.2.3 que, sob o pressuposto do conhecimento 

público e perfeito da função distribuição dos preços, é necessária a existência de 

compradores com custo de pesquisa nulo e outros com custo de pesquisa positivo para 

que se justifique no modelo o “aparecimento” de dispersão de preços em equilíbrio de 

mercado. No presente ponto, vamos investigar se a aprendizagem estende esse resultado 

no sentido de não ser necessária a existência de compradores com custo de pesquisa 

nulo.  

Vamos acrescentar aos pressupostos considerados na subsecção 3.2.3 que os 

compradores têm conhecimento imperfeito do valor esperado do preço de mercado. 

Os pressupostos que tomamos são os seguintes: 

H1. Os compradores fazem pesquisam sequencial, com horizonte temporal 

ilimitado, sem repescagem. 

H2. Os compradores são heterogéneos quanto ao custo de pesquisa. 

H3. Na óptica dos vendedores, cada comprador extrai o seu custo de pesquisa da 

função de distribuição Fc(c), exógena ao problema de optimização que resolvem, que é 

conhecida de forma pública e perfeita. 

H4. Os vendedores e os compradores têm expectativas à Bertrand. 

Sendo um pressuposto que os compradores desconhecem o valor esperado da 

função distribuição dos preços, então o preço de reserva de um comprador particular 

varia no decurso da pesquisa. Assim, contrariamente ao utilizado na secção 3.2.3, não é 
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computacionalmente viável determinar a função distribuição dos preços de reserva dos 

compradores. Desta forma, utilizamos a função procura esperada unitária determinada 

nas subsecções 4.2.3 e 4.2.5 e que se relaciona com o custo unitário de pesquisa c e com 

a função distribuição dos preços F(x), relação que indicamos da forma seguinte: 

 

( )[ ].),(| cxfpqE  (4.48) 

 

 Como já referimos, as funções procura esperada determinadas nas subsecções 

4.2.3 e 4.2.5 e que vamos utilizar, representam situações de stationary equilibrium. 

 Dado o pressuposto de que existe uma população diversificada quanto ao custo 

unitário de pesquisa em que a função distribuição Fc(c) quantifica a proporção de 

compradores que têm custo unitário de pesquisa com valor inferior a c, então um 

vendedor particular determina a sua procura esperada aplicando o operador valor 

esperado à expressão (4.48), como apresentamos na expressão seguinte: 

 

( )[ ] ( )[ ] .)(),(|)(),(| ∫
+∞

∞−

= dccfcxfpqEcfxfpqE cc  (4.49) 

 

 A função lucro esperado desse vendedor obtém-se multiplicando a função 

procura esperada pelo preço, como apresentamos na expressão seguinte: 

 

( )[ ] ( )[ ] .)(),(|)(),(| ∫= dccfcxfpqEpcfxfpE ccπ  (4.50) 

 

 Sendo pressuposto que os vendedores têm conhecimento público e perfeito da 

função distribuição dos preços de mercado e têm expectativas à Bertrand (distribution 

takers), então a função distribuição determinada por uma estratégia mista por um 

vendedor particular corresponde à solução de equilíbrio de mercado. Assim, f(x) 

corresponde a um equilíbrio de Nash se nenhum vendedor conseguir aumentar o seu 

lucro esperado alterando o preço. Desta forma, no equilíbrio de mercado a todos os 

preços afixados corresponde o mesmo lucro esperado, como formalizamos na expressão 

seguinte: 
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 Motivado pela complexidade do modelo, da expressão anterior não se 

conseguem observar as propriedades do equilíbrio de mercado por manipulação 

algébrica. No entanto, em termos de análise de estática comparada, podemos apresentar 

as propriedades do equilíbrio de mercado partindo das propriedades observadas na 

função lucro esperado, sendo apresentado posteriormente um exemplo ilustrativo: 

PS 4.16 – Se a dispersão dos custos de pesquisa for relativamente pequena, então 

mantém-se válido o resultado de Diamond (1971) em que todos os vendedores afixam o 

mesmo preço, comportam-se como monopolistas e os compradores não pesquisam.  

Esta propriedade resulta de existir um valor mínimo para a dispersão dos preços 

de mercado para que seja lucrativo aos compradores pesquisar. 

 PS 4.17 – Se a dispersão dos custos de pesquisa for relativamente elevada, então 

no equilíbrio de mercado observa-se dispersão de preços e pesquisa. 

 Se existir dispersão de preços no equilíbrio de mercado, então os compradores 

com custo mais elevado compram ao primeiro vendedor a quem perguntam o preço 

enquanto que os outros compradores perguntam o preço a mais que um vendedor.  

Quando existe conhecimento perfeito da função distribuição, como o preço de 

reserva é constante no decurso da pesquisa, apenas se verifica que o preço mínimo com 

suporte na função distribuição dos preços maximiza a função lucro esperado dos 

vendedores se os compradores tiverem custo de pesquisa nulo. No entanto, quando os 

compradores aprendem o valor esperado dos preços de mercado, os compradores com 

custo de pesquisa menor pesquisam mais intensamente de forma que, se existissem 

apenas compradores deste tipo, o preço que maximizaria a função lucro esperado 

corresponderia ao preço mínimo com suporte na função distribuição dos preços de 

mercado (propriedade P 4.9). Assim sendo, é possível observar dispersão de preços 

quando os compradores aprendem o valor esperado da função distribuição dos preços, 

mesmo que todos os compradores tenham custos de pesquisa positivos. 
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 PS 4.18 –Quanto maior for, em média, o custo de pesquisa dos compradores, 

mais heterogéneos têm que ser os custos de pesquisa para que se observe dispersão de 

preços no equilíbrio de mercado. 

 Este resultado deriva de, por um lado, a dispersão dos preços de mercado estar 

positivamente relacionada com a dispersão dos custos de pesquisa e de, por outro lado, 

o ganho esperado da pesquisa estar positivamente relacionado com a dispersão dos 

preços de mercado. Assim sendo, para custos de pesquisa mais baixos, a dispersão de 

preços de mercado necessária, para que exista dispersão de preços e pesquisa, poderá 

ser mais baixa. 

 PS 4.19 – No equilíbrio com dispersão de preços, a função distribuição de preços 

tem um ponto de massa no preço de monopólio com probabilidade relativamente baixa 

e os restantes preços estão concentrados num valor bastante inferior acumulando uma 

probabilidade relativamente elevada (que designamos de “preços de concorrência”). 

 PS 4.20 – Se a distribuição dos custos de pesquisa for discreta, o domínio dos 

preços de concorrência também é discreta, enquanto que se for contínua, então o 

domínio dos preços de concorrência também será contínua. 

Na figura seguinte ilustra-se a propriedade PS 4.17 no sentido de que, num 

processo computacional iterativo de busca da solução de equilíbrio, se observa uma 

convergência para uma situação com variância positiva, numa simulação em que se 

parte de uma função distribuição f(x) uniforme no intervalo [0, 10], o preço de 

monopólio é 10 e a heterogeneidade dos compradores se traduz numa função 

distribuição Fc(x) uniforme no intervalo [0.1, 0.6]: 
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Figura 4.18 – Evolução da dispersão da F.D. dos preços no decurso das iterações 
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 Visualizamos na figura seguinte, numa simulação idêntica à representada na 

figura anterior, que a função distribuição dos preços é contínua no intervalo [0.5, 4], 

onde se acumulam cerca de 96.5% das propostas de venda. Por outro lado, tem um 

ponto de massa no preço de monopólio onde se acumulam 3.5% dos preços afixados:  
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Figura 4.19 – Função distribuição dos preços em equilíbrio (após 150 iterações) 

 

 Na figura seguinte visualizamos que a função lucro esperado tem o mesmo valor 

(aproximadamente, motivado pelos erros da resolução numérica) para todos os preços 

em que a função distribuição dos preços de mercado tem densidade de probabilidade 

positiva, ou seja no intervalo [0.5, 4] a que se acrescenta o preço de monopólio, e 

valores menores para todos os outros preços:  
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Figura 4.20 – Função lucro esperado de equilíbrio (com 150 iterações) 
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 Nas simulações utilizadas nas três figuras anteriores, aproximadamente 10% dos 

compradores interrompem a pesquisa no primeiro vendedor a quem perguntam o preço. 

 Concluindo a subsecção, a extensão que fazemos do modelo de DeGroot (1968), 

no sentido de permitir que a função distribuição seja de qualquer tipo, permite estudar o 

equilíbrio de mercado quando os compradores necessitam de aprender no decurso da 

pesquisa o valor esperado do preço. E assim, derivamos que se os compradores e os 

vendedores forem homogéneos, se continua a verificar o resultado de Diamond (1971) 

em que todos os vendedores afixam o mesmo preço, comportando-se como se fossem 

monopolistas e em que os compradores não pesquisam. Por outro lado, derivamos que 

se existir heterogeneidade nos compradores quanto ao custo de pesquisa, se pode 

observar em equilíbrio dispersão dos preços de mercado e pesquisa mesmo quando 

todos os compradores têm custos de pesquisa positivos. Esta propriedade é 

qualitativamente diferente do caso em que o conhecimento da função distribuição dos 

preços é público e perfeito onde a existência de dispersão de preços em equilíbrio 

pressupõe a existência de compradores com custo de pesquisa nulo (Pratt et al., 1979, p. 

193 e Carlson e McAfee, 1983), sendo nova na literatura. 

 No capítulo seguinte, vamos estudar se o conhecimento imperfeito do valor 

esperado e da dispersão das função distribuição dos preços de mercado é suficiente para 

que se observe dispersão de preços e pesquisa como mecanismo da determinação do 

preço em equilíbrio, considerando compradores e vendedores homogéneos. 

 

4.3. PESQUISA COM APRENDIZAGEM DO VALOR ESPERADO E DA DISPERSÃO 

 

Neste capítulo vamos estender o modelo com aprendizagem considerando que os 

compradores têm conhecimento imperfeito não só do valor esperado como também da 

dispersão da função distribuição dos preços de mercado. Assim, passa a existir a 

necessidade de que os compradores, individualmente, aprendam esses dois parâmetros 

no decurso da pesquisa. Desta forma, tentamos investigar se é próprio do mecanismo 

descentralizado de formação dos preços a existência de dispersão de preços de mercado 

e pesquisa. Nesse sentido, tentamos identificar situações em que se observe dispersão de 

preços com agentes económicos homogéneos. 
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A consideração de aprendizagem em simultâneo do valor esperado e da 

variância da função distribuição dos preços de mercado é uma extensão não trivial por 

duas razões. Primeiro, porque o estimador da dispersão é não linear, o que impossibilita 

a obtenção de uma forma recursiva para o cálculo da função distribuição subjectiva do 

estimador dos parâmetros desconhecidos o que obriga a um esforço de computação 

acrescido. Segundo, a existência no modelo de um maior número de parâmetros 

aumenta a dimensionalidade do problema de optimização que os agentes económicos 

resolvem, tornando-o, em termos computacionais, mais intensivo e difícil de analisar. 

Acrescentando às duas dificuldades apresentadas surge a impossibilidade de 

serem obtidos resultados analíticos no modelo com aprendizagem do valor esperado e 

da dispersão, o que só por si justifica que esta extensão ainda não tenha sido 

considerada na literatura. 

Iremos apenas considerar o caso sem repescagem por, como vimos quando 

tratamos da aprendizagem do valor esperado, assim ser uma situação “favorável” ao 

aparecimento de dispersão dos preços em equilíbrio de mercado. 

 No modelo em estudo, acrescentamos ao modelo sequencial de base apresentado 

no capítulo 1 os seguintes pressupostos: 

 H 1. O comprador não conhece o valor esperado dos preços de mercado, µ, nem 

a dispersão, σ, o que é conhecimento público (em substituição de H 1.5). 

Mantêm-se os demais pressupostos como válidos, nomeadamente que o 

comprador pretende adquirir uma unidade de um bem ou serviço, que pesquisa 

sequencialmente e que o horizonte temporal é ilimitado. 

Consideramos ainda como válidos os seguintes pressupostos: 

H 2. O comprador tem conhecimento a priori sobre µ , σ, e sobre o facto de os 

preços afixados serem não negativos. 

H 3. O comprador utiliza a média amostral como estimador de µ e a variância 

amostral como estimador de σ. 

 

4.3.1. FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO DO ESTIMADOR DO VALOR ESPERADO E DA DISPERSÃO 

 

 Relativamente ao conhecimento a priori consideramos os seguintes 

pressupostos: 
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H4. Das pesquisas realizadas anteriormente, o comprador extraiu o seguinte 

conhecimento: 

a) Os preços que os vendedores afixam, traduzem-se, no agregado, numa função 

distribuição com uma determinada lei e com parâmetros de localização, µ, e de 

dispersão, σ. 

b) A lei da função distribuição dos preços é conhecimento público e perfeito 

enquanto que o par (µ, σ) que particulariza a função distribuição dos preços do bem 

pesquisado no período corrente é desconhecido do comprador. 

c) Na óptica de um comprador, o par (µ, σ) é uma extracção independente da 

função distribuição G(µ, σ) que é conhecida de forma pública e perfeita. 

 Tal como apresentámos quando tratámos o modelo com aprendizagem do valor 

esperado (secção 4.2), torna-se necessário derivar, na perspectiva bayesiana, a função 

distribuição dos parâmetros a posteriori, e que denominamos por ( )22 ,|, nn Sxh σµ  na 

expressão seguinte, usando a informação a priori, G(µ, σ), e a informação amostral, 

( )22 ,|, σµnnam Sxh , como passo intermédio na determinação da função distribuição 

subjectiva dos preços de mercado. Nas expressões, 2e nn Sx  representam a média e a 

dispersão numa amostra de tamanho n, respectivamente. 
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(4.52) 

 

 A função G(σ, µ) condensa a informação a priori e é um dado do modelo 

enquanto que a f.d.p. ),|,( 22 σµnnam Sxh  representa a informação amostral e determina-

se resolvendo um integral de dimensão (n–2) como se formaliza na expressão seguinte, 

se for conhecido apenas um preço ou mais que um preço, respectivamente: 
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4.3.2. DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO DISTRIBUIÇÃO SUBJECTIVA DOS PREÇOS 

 

 O comprador determina a f.d.p. subjectiva dos preços de mercado ),|( 2
nns Sxxf  

calculando o valor esperado da f.d.p. ),|( 2σµxf  depois de obtidas estimativas para os 

parâmetros desconhecidos, o que traduz o teorema de Bayes: 
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 Na expressão anterior utiliza-se quer a informação amostral quer a informação a 

priori. Desta forma, a informação a priori perde importância do decurso da pesquisa 

porque a informação amostral vai aumentando. 

 Na figura seguinte ilustramos o comportamento da função distribuição 

subjectiva dos preços numa simulação em que é pressuposto os compradores 

conhecerem 1, 2, 3, 5 e 10 preços, respectivamente. É pressuposto ainda, que os preços 

são extracções independentes da função distribuição uniforme no conjunto [10, 20], o 

que é conhecido apenas pelo “modelizador”, dado o pressuposto de que o comprador 

em estudo desconhece o seu valor esperado, µ, e a sua amplitude, D. Quanto ao 

conhecimento a priori, é pressuposto pelo comprador que a amplitude da função 

distribuição dos preços D é uma extracção da função distribuição uniforme no intervalo 

[0.5µ, 0.833µ]. Por outro lado, pressupomos como estimativas 10ˆe15 == nn Dx  em 

todos os períodos. 
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Figura 4.21 – Comportamento da função distribuição subjectiva dos preços de mercado 

 

 Na figura seguinte visualiza-se a perda da influencia do conhecimento a priori 

no decurso da pesquisa numa simulação idêntica à da figura anterior. Assim, sob os 

pressupostos considerados, a influência é diminuta desde que o comprador conheça pelo 

menos três preços: 
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Figura 4.22 – Evolução do valor esperado e da variância subjectivos ao longo da pesquisa 

 

 Na figura seguinte apresentamos numa simulação idêntica à representada na 

figura anterior, considerando que o comprador conhece 5 preços, onde se ilustra a 

influência da alteração das estimativas na função distribuição amostral dos preços. A 

figura pretende ilustrar que é pequena a relação existente entre o valor esperado e a 

dispersão na função distribuição subjectiva dos preços. Esta propriedade, apesar de ser 
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menos clara quando são conhecidos menos preços, será utilizada na simplificação do 

algoritmo de cálculo numérico da procura esperada, o que julgamos não introduzir 

perda significativa. 
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Figura 4.23 – Comportamento da função distribuição estimada dos preços 

 

 Na figura seguinte visualizamos a dependência existente entre o conhecimento a 

priori e a dispersão da função distribuição subjectiva numa simulação onde é 

pressuposto que o comprador assume a priori uma relação entre a dispersão e o valor 

esperado do tipo (E[D] = B µ). Assim, quanto maior for B, maior é a dispersão a priori. 

O “modelizador” pressupõe que a dispersão amostral seja 10. 
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Figura 4.24 – Influência da informação a priori na dispersão subjectiva 

 

 Na figura anterior, ilustra-se que quanto maior for a dispersão a priori, maior é a 

dispersão da função distribuição subjectiva dos preços de mercado (a relação é 

traduzida pela inclinação das curvas). No entanto, a influência do conhecimento a priori 
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diminui com o aumento do número de preços conhecidos (diminui a inclinação das 

funções com o aumento do número de preços conhecidos). 

 

4.3.3. DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE RESERVA 

 

Sendo o objectivo do comprador minimizar a despesa esperada partindo das 

estimativas para os parâmetros desconhecidos, em termos formais, essa despesa 

esperada mínima quantifica-se pela expressão recursiva seguinte que se resolve por 

indução do futuro para o presente (backward induction): 
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(4.55) 

 

 Esta expressão determina uma regra de decisão óptima em função dos preços 

que vão sendo observados no decurso da pesquisa que se aplica em todos os períodos 

futuros. Essa regra de decisão é calculada antes de iniciada a pesquisa e a aprendizagem, 

(“[T]he reservations prices can be computed before taking any observation …”, 

Bikhchandani, e Sharma, 1996). Assim sendo, o comprador colocado, hipoteticamente, 

em qualquer período futuro, decide conjecturando as estimativas para os parâmetros 

desconhecidos e o preço corrente. Só desta forma é que o problema de decisão pode ser 

resolvido por indução do futuro para o presente. 

Sendo o preço de reserva, enquanto regra de decisão, independente do preço que 

o comprador observa no período corrente, calculamos a despesa esperada antes de o 

comprador conhecer este preço pela expressão seguinte: 

 



 202 

( )

.
1

)1()2(
  )1(s.a  

),|(),(),|(,

22
1

22
121

*

22
*

0

22
11

−
−−++−

=∧+−=

++=

−−−

∞

−− ∫∫

n
xnxnxSn

S
n

xxnx

dxSxxfSxVdxSXxfxcSxV

nnn
n

n
n

P
nnnnE

P

nnnnE

 (4.56) 

 

 O preço de reserva que faz interromper a pesquisa corresponde ao ponto de 

indiferença ( ) xSxV nnE =2,  como apresentamos na expressão seguinte: 
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No sentido de o modelo ser aplicável no instante inicial em que o comprador 

conhece apenas um preço, nas expressões (4.56) e (4.57) teremos de atribuir o peso  

(n–1) em vez de (n–2) ao S2 do período anterior, o que supomos não ter perda. Então, o 

modelo de actualização das estimativas da variância amostral passará a ser o seguinte: 
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4.3.4. PROBLEMAS DE COMPUTAÇÃO 

 

O modelo formalizado pelas equações (4.56), (4.57) e (4.58) é, em termos de 

necessidade computacional, exponencial com o decurso da pesquisa. Isto é, quando são 

conhecidos n preços, para calcular uma solução pontual do modelo é necessário um 

tempo de computação crescente com en. Assim sendo, teremos que fazer várias 

simplificações (que se julgam sem influência significativa na solução do modelo) para 

que seja possível obter soluções de forma computacional para o modelo. 
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As aproximações numéricas que utilizamos são standard em cálculo numérico 

pelo que o erro causado pode ser controlado e diminuído à custa de mais tempo de 

computação (ver, por exemplo, Judd, 1998, p. 39). Apesar de não fazermos um estudo 

das implicações dessas aproximações no caso concreto do nosso modelo, supomos que 

as aproximações utilizadas não causam perda, sendo que traduzem “racionalidade 

limitada” por parte do “modelizador”. 

Primeiro, tem que ser arbitrado um período para iniciar a indução do futuro para 

o presente, ou seja o horizonte temporal tem que ser truncado, e propostos valores para 

a despesa esperada nesse período final. A distância temporal tem que ser de forma a 

tornar negligenciável na solução do modelo a influência dos valores arbitrados para a 

despesa esperada final. 

Segundo, os domínios do preço corrente e das estatísticas têm que ser 

discretizados numa malha suficientemente larga. 

Terceiro, a intensidade de cálculo no integral multidimensional cresce 

exponencialmente com a dimensão pelo que será necessário usar o método de Monte–

Carlo para obter uma solução aproximada. 

No sentido de inicializar a indução no “futuro”, pressupomos, sem perda 

significativa, que num período razoavelmente distante, o comprador já conhece 

perfeitamente a função distribuição dos preços. Assim sendo, as estimativas dos 

parâmetros não variam de período para período, calculando-se a função despesa 

esperada referente ao “último período” e seguintes pela expressão seguinte: 
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 Como nesse período distante, a despesa esperada não varia com o preço 

corrente, a despesa esperada coincide com o preço de reserva, de forma que a expressão 

anterior se simplifica da forma seguinte: 
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 A esta expressão pode ser dada a forma seguinte: 
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 Quanto à discretização das variáveis do modelo, será considerada para todas a 

variáveis contínuas, nomeadamente, o preço corrente, a média amostral e a variância 

amostral. O seu uso no cálculo numérico é fundamental por os computadores digitais 

apenas conseguirem manipular variáveis discretas. 

 No entanto, se o preço, a variância amostral e a média amostral forem 

discretizado em Kp, Ks e Km pontos, respectivamente, então pelas expressões (4.52), 

(4.53) e (4.54), será necessário avaliar a função densidade de probabilidade em  

[n (Kp
T–n Ks Km)] pontos. Por exemplo, se as variáveis forem discretizadas em apenas 

dez pontos, quando se consideram 30 períodos, será necessário avaliar essa 

probabilidade (30 x 1030) vezes pelo que uma simulação pontual demoraria num 

computador pessoal topo de gama vários anos. 

No sentido de ultrapassar o problema, vamos considerar uma discretização 

grosseira das variáveis do modelo associada com interpolação dos pontos calculados e 

vamos determinar o integral multidimensional utilizado no cálculo da função 

distribuição amostral das estimativas dos parâmetros pelo método de Monte–Carlo. 

 

INTEGRAÇÃO PELO MÉTODO DE MONTE–CARLO 

 

O problema geral da integração multidimensional sujeita a uma restrição é do 

tipo seguinte, sendo pretendido quantificar a função g(y): 
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 No cálculo da expressão anterior são consideradas todas as combinações 

possíveis que garantam a restrição, sendo a necessidade computacional crescente de 

forma exponencial com n. 

No método de Monte–Carlo, calcula-se uma aproximação ao integral, 

considerando-se apenas algumas das combinações possíveis. Em termos operacionais, 

sorteiam-se aleatoriamente combinações (x1, …, xn) e calcula-se o integral considerando 

apenas um conjunto limitado de combinações. Desta forma, obtém-se um valor 

aproximado para o integral em que o erro de cálculo diminui com o aumento do número 

de combinações consideradas na sua avaliação (ver, por exemplo, Judd, 1998, p. 285). 

No nosso caso, observando o comportamento do erro em várias experiências, 

optamos por avaliar a probabilidade em (K n2) pontos de um total de (Kn) possíveis, 

sorteados no intervalo [µ – D/2, µ + D/2]. 

 

 DISCRETIZAÇÃO, INTERPOLAÇÃO E INDEPÊNDENCIA DOS ESTIMADORES 

 

 Mesmo avaliando o integral da expressão (4.53) pelo método de Monte–Carlo, 

necessitamos de calcular mais pontos que o praticável dadas as restrições 

computacionais. Assim, vamos associar a uma discretização grosseira a interpolação 

que permite estimar o valor da função num ponto não calculado, usando pontos que o 

foram e estenderemos a interpolação também à variável n.  

Por outro lado, será considerado, assumindo uma perda que se julga não 

significativa, que uma alteração da média amostral causa uma alteração da localização 

da função distribuição sem alterar a sua forma enquanto que uma alteração da variância 

amostral causa uma mudança da forma da função distribuição sem alterar a sua 

localização. Assim sendo, serão calculados (Ks + Km) pontos em vez de (Ks Km) pontos. 

Finalmente, calculamos a função distribuição da média amostral para apenas 

uma estimativa de entre todos os valores possíveis, fazendo-se a translação da função 

para os outros valores nos quais não é calculada. 
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Por exemplo, considerando que a variável preço é discretizada às décimas, que a 

função distribuição é avaliada considerando para a média amostral o valor 15, que S2 é 

discretizada às unidades e que a função distribuição é avaliada apenas para n igual a 5 e 

a 10, então a função distribuição amostral dos preços, ( )nSXPf s ,,| 2 , sofrerá as 

seguintes correcções: 

 
Translação:  fs(P | 16, 8, 5)     = fs(P – 1 | 15, 8, 5) 

Interpolação em n: fs(P | 15, 8, 6)     = 0.8 fs(P | 15, 8, 5) + 0.2 fs(P | 15, 8, 10) 

Interpolação em S2: fs(P | 15, 8.27, 5) = 0.73 fs(P | 15, 8, 5) + 0.27 fs(P | 15, 9, 5) 

Interpolação em x:  fs(7.87 | 15, 8, 5) = 0.3 fs(7.8 | 15, 8, 5) + 0.7 fs(7.9 | 15, 9, 5) 

 

 De forma a interpolar no espaço tridimensional, consideramos o tetraedro 

formado pelos quatro pontos mais próximos do ponto pretendido, dentro do qual se 

procede à interpolação linear, que se materializa por acrescentar ao vértice mais 

próximo três parcelas. Por exemplo, o valor para fs(7.87 | 16, 8.27, 6) seria obtido pela 

expressão seguinte: 

 
       fs(7.87 | 16, 8.27, 6) = f5(6.9 | 15, 8)                                                Vértice mais próximo 

                                       + 0.2 [fs(6.9 | 15, 8, 10) – fs(6.9 | 15, 8, 5)]      Interpolação em n 

                                       + 0.27 [fs(6.9 | 15, 9, 5) – fs(6.9 | 15, 8, 5)]      Interpolação em S2 

                                       + 0.3 [fs(6.8 | 15, 8, 5) – fs(6.9 | 15, 8, 5)]        Interpolação em P 

(4.63) 

 

 Em termos de análise de estática comparada, a introdução de aprendizagem 

sobre os dois parâmetros vem alterar o comportamento do comprador no seguinte 

sentido: 

PS 4.21 – O critério de interrupção da pesquisa é mais restritivo quando o 

comprador tem conhecimento imperfeito da dispersão dos preços de mercado. 

PS 4.22 – O critério de interrupção da pesquisa torna-se menos restritivo, em 

termos esperados, com o aumento do conhecimento que os compradores têm da função 

distribuição dos preços de mercado. 

 As duas propriedades anteriores traduzem que quanto menor for o 

conhecimento, então mais recursos os compradores têm que dispender na aquisição de 

informação. 
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PS 4.23 – A observação de um preço elevado num dado período aumenta a 

estimativa do valor esperado e da dispersão da função distribuição dos preços sendo 

indeterminado o efeito que causa no preço de reserva dos períodos seguintes. 

Esta propriedade deriva de a estimativa do valor esperado e a estimativa da 

dispersão dos preços de mercado aumentarem quando são observados valores mais 

elevados que a média amostral do período anterior. Assim, temos que somar o efeito do 

aumento da estimativa do valor esperado com o efeito do aumento da estimativa da 

dispersão, que têm sentidos contrários. 

Assim sendo, a aquisição de informação pode causar um aumento da dispersão 

da função distribuição subjectiva dos preços de mercado, de forma que a aprendizagem 

não está necessariamente associada com agentes económicos “avessos ao risco”. 

 P 4.24 – O critério de paragem relativamente ao período inicial depende apenas 

do conhecimento a priori e do custo de pesquisa. 

Esta propriedade torna possível que seja óptimo um comprador perguntar o 

preço a um segundo vendedor mesmo não existindo dispersão de preços (na óptica do 

“modelizador” será pesquisado por excesso) ou que interrompa a pesquisa no primeiro 

vendedor apesar de ser grande a dispersão dos preços (na óptica do “modelizador” será 

pesquisado por defeito). 

PS 4.25 –Sendo o conhecimento a priori tal que a observação de um preço não 

altere radicalmente a função distribuição subjectiva dos preços de mercado, então a 

regra de decisão é um preço de reserva. 

PS 4.26 – O preço de reserva do período inicial é tanto menor quanto maior for a 

dispersão a priori e quanto menor for o custo de pesquisa. 

PS 4.27 – No decurso da pesquisa, a informação a priori perde importância pelo 

que o preço de reserva se aproxima do caso com conhecimento público e perfeito.  

 Na figura seguinte visualizamos o comportamento da despesa esperada de 

continuar a pesquisa e o preço de reserva óptimo numa simulação em que se pressupõe 

que o custo de pesquisa é 0.15, os preços são extracções independentes da função 

distribuição uniforme no conjunto [10, 20], os compradores assumem a priori que a 

amplitude D é extraída do conjunto [0.5µ, 0.833µ] com igual densidade de 

probabilidade, a média amostral é 15 e a amplitude estimada é de 10. Na figura o preço 

de reserva obtém-se pela intercepção da recta (x = y) com a função despesa esperada. 
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Figura 4.25 – Evolução da despesa esperada de continuar a pesquisa 

 

Na figura seguinte visualizamos o valor esperado do preço de reserva calculado 

pelo “modelizador” numa simulação idêntica à da figura anterior. Na figura o preço de 

reserva aumenta em termos esperados no decurso da pesquisa e aproxima-se 

rapidamente do caso com conhecimento perfeito (quando o comprador conhece 4 

preços, o preço de reserva já é muito próximo do caso com conhecimento perfeito da 

função distribuição dos preços de mercado).  
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Figura 4.26 – Evolução do valor esperado do preço de reserva 

 

Como já referimos quando estudamos o caso em que os compradores aprendem 

apenas o valor esperado da função distribuição dos preços, secção 4.2, o valor esperado 

do preço de reserva dos compradores apenas pode ser calculado por quem tiver 
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conhecimento perfeito da função distribuição dos preços. E isso porque só com esse 

conhecimento é que é possível determinar, utilizando as expressões (4.69) e (4.70), a 

função distribuição dos estimadores utilizados pelo comprador na aprendizagem. 

 

4.3.5. ESTRATÉGIA DOS VENDEDORES 

 

Relativamente ao vendedores, não alteramos os pressupostos relativamente ao 

caso em que os compradores aprendem apenas o valor esperado. Apenas clarificamos o 

conhecimento de cada vendedor: 

H1. Os vendedores têm conhecimento público e perfeito da função distribuição 

dos preços de mercado F(p), e do conhecimento a priori dos compradores, G(µ, σ). 

 

DETERMINAÇÃO DA FUNÇÃO PROCURA ESPERADA 

 

 Como adoptamos em todos os casos estudados, a função procura esperada 

determinada corresponde a uma situação de stationary equilibrium, onde o estudo de 

um comprador no decurso da pesquisa é algebricamente equivalente ao estudo de todos 

os “tipos” de compradores no período corrente.  

 Dado o pressuposto de que o comprador não repesca preços rejeitados 

anteriormente, então se esse comprador perguntar o preço a um vendedor particular, 

adquire o bem ou serviço se o preço observado for menor ou igual ao seu preço de 

reserva, como formalizamos na expressão seguinte: 

 

( )






>

≤
=

.*     se         0

*     se          1
*,

Pp

Pp
Ppq  (4.64) 

 

 Como o vendedor desconhece o preço de reserva desse comprador particular, 

então determina a função procura esperada utilizando a função distribuição das 

estimativas possíveis, expressões (4.69) e (4.70), e a função que o comprador utiliza 

para calcular o preço de reserva em função das estimativas (expressão (4.57)). O 

vendedor calcula as funções distribuição dos estimadores por ser pressuposto ter 

conhecimento perfeito da função distribuição dos preços de mercado. A probabilidade 
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de que o comprador adquira no período corrente ao preço afixado, que traduz a procura 

em termos esperados ao vendedor considerado, calcula-se pela expressão seguinte: 

 

[ ] ( ) .),|,(*),(,)(
0 0

2222∫ ∫
∞ ∞

= ttttttt dSxdSxhSxPpqpqE σµ  (4.65) 

 

 Designando a probabilidade de que o comprador ainda pesquise no período t por 

Qt, então a função procura esperada de um vendedor particular obtém-se somando a 

expressão anterior para todos os períodos: 

 

[ ] [ ] .)()(
1

∑
∞

=

=
t

tt QpqEpqE  (4.66) 

 

 No sentido de calcular a probabilidade de que o comprador pesquise no período 

t, consideremos primeiro que um comprador que tenha como preço de reserva P*, 

pesquisa no período seguinte com a probabilidade seguinte: 

 

( )( )*1*)( tt PFPS −=  (4.67) 

 

 Então a probabilidade Qt de que o comprador pesquise decorridos t períodos 

pode ser quantificada pelo vendedor pela forma recursiva seguinte: 

 

( )( )[ ].),|,(*),(1
1

1

2
11

22
11

2
11∏ ∫∫

−

=
−−−−−−−=

t

i
iiiiiit dSxdSxhSxPFQ σµ  (4.68) 

 

No cálculo das expressões (4.65) e (4.68), as funções distribuição dos 

estimadores dos parâmetros que os compradores aprendem são independentes. Essa 

independência deriva de pressupormos que os estimadores utilizados pelos compradores 

são a média e a variância amostrais, que são estatísticas independentes. Assim sendo, o 

vendedor calcula as funções distribuição ),|ˆ( 2σµµ nh  e ),|ˆ( 22 σµσ nh  pelas expressões 

seguintes, respectivamente: 
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 A função lucro esperado desse vendedor particular obtém-se multiplicando a 

procura esperada pelo preço afixado como se apresenta na expressão seguinte, onde 

explicitamos que o vendedor tem conhecimento perfeito e público da função 

distribuição dos preços e do custo de pesquisa e da informação a priori dos 

compradores: 

 

[ ] [ ].)(,),(|)( pqpEGcxfpE =π  (4.71) 

 

 Em termos de análise de estática comparada, a introdução da necessidade, em 

cada comprador, da aprendizagem de dois parâmetros vem alterar o comportamento da 

função procura esperada e da função lucro esperado no seguinte sentido: 

 PS 4.28 – Se o conhecimento a priori for no sentido de uma diminuição da 

dispersão, então a função procura esperada torna-se menos inclinada, o lucro esperado 

dos vendedores com preços mais elevados aumenta e diminui o dos vendedores com 

preços mais baixos. 

PS 4.29 – Se o conhecimento a priori for no sentido de que a dispersão é baixa, o 

comprador interrompe a pesquisa no primeiro comprador a que pergunta o preço pelo 

que é óptimo os vendedores comportarem-se como se fossem monopolistas. Por outro 

lado, se o conhecimento a priori for no sentido de que a dispersão é elevada, o lucro 

máximo corresponde ao preço mínimo com suporte na função distribuição dos preços 

de mercado pelo que é óptimo os vendedores afixarem o preço mínimo com suporte na 

função distribuição dos preços de mercado. 

A propriedade anterior deriva directamente da propriedade P 4.24. 



 212 

Na figura seguinte apresentamos o comportamento da função procura esperada 

numa simulação em que o custo de pesquisa é (1% µ; 5% µ ou 10% µ), a f.d.p. dos 

preços de mercado f(p) é uniforme no conjunto [10, 20] da qual os compradores 

desconhecem o valor esperado, µ, e a amplitude do intervalo, D. Os compradores 

assumem a priori que os preços são positivos e que a dispersão é sorteada no conjunto 

[0, 30] mas em que a densidade de probabilidade de ser um valor do subconjunto  

[8, 12] é dez vezes superior à densidade de probabilidade de ser um valor do restante 

conjunto. Na figura visualiza-se uma diminuição da inclinação da função procura 

esperada com o aumento do custo de pesquisa: 
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Figura 4.27 – Evolução da função procura esperada com o custo de pesquisa 

 

 Na figura seguinte apresentamos o comportamento da função lucro onde se 

observa que se os custos de pesquisa forem baixos (c = 1% µ ou c = 5% µ) ou elevados 

(c = 50% µ), então o lucro máximo é uma solução de canto correspondente ao menor 

dos preços afixados no mercado ou ao maior dos preços afixados no mercado (preço de 

monopólio), respectivamente. Se os custos de pesquisa tiverem um valor intermédio  

(c = 10%), então o lucro máximo corresponde a uma solução interior: 
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Figura 4.28 – Evolução da função lucro esperado com o custo de pesquisa 

 

 Com base em simulação idêntica, representamos na figura seguinte a soma do 

lucro esperado de todos os vendedores, que é igual ao preço médio em que os 

compradores interrompem a pesquisa. A figura permite visualizar a relação crescente 

entre o custo de pesquisa e o preço médio a que os compradores interrompem a 

pesquisa: 
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Figura 4.29 – Evolução da função lucro esperado total com o custo de pesquisa 

 

 Na figura seguinte visualizamos a probabilidade de o comprador ainda pesquisar 

decorridos t = n períodos (usando uma simulação idêntica à da figura anterior) para 

diversos custos de pesquisa. Na figura podemos visualizar que, sob os pressupostos 

considerados quanto ao conhecimento a priori, quando o custo é baixo o comprador 

pergunta mais que um preço independentemente dos preços observados. Por exemplo, 

quando o custo de pesquisa corresponde a 1% do valor esperado do preço de mercado  



 214 

(c = 0.15) o comprador pergunta pelo menos quatro preços. No entanto, para custos de 

pesquisa mais elevados, o comprador só perguntar o preço a um vendedor (por exemplo, 

quando o custo de pesquisa vale 20% do preço esperado, c = 3). 
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Figura 4.30 – Evolução da quantidade de compradores que pesquisam no decurso da pesquisa 

 

 

4.3.6. EQUILÍBRIO DE MERCADO 

 

 A inexistência, por parte dos compradores, de conhecimento perfeito da 

dispersão dos preços de mercado, torna a decisão de um comprador particular quanto a 

perguntar um segundo preço independente da verdadeira dispersão dos preços de 

mercado. Isto acontece porque apenas é possível obter-se uma estimativa amostral da 

dispersão dos preços de mercado depois de serem conhecidos pelo comprador pelo 

menos dois preços. Assim sendo, vamos investigar de que modo a introdução no 

modelo de conhecimento a priori quanto à dispersão dos preços de mercado vem alterar 

o equilíbrio de mercado. 

 

4.3.6.1. COMPRADORES E VENDEDORES HOMOGÉNEOS 

 

O comprador, quando toma conhecimento do primeiro preço, utiliza-o na regra 

de decisão e adopta-o como a estimativa do valor esperado da função distribuição dos 

preços. Juntando a estimativa do valor esperado à dispersão a priori e ao custo de 

pesquisa, então o comprador avalia o ganho esperado de continuar a pesquisa e 
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determina o preço de reserva comparando esse ganho potencial com o custo de 

pesquisa. 

Como o preço é uma grandeza positiva, então para a mesma dispersão a priori, o 

ganho da pesquisa é crescente com o valor do primeiro preço observado, diminuindo o 

custo da pesquisa em termos relativos. Por outro lado, quanto maior a dispersão 

subjectiva, maior é o ganho potencial subjectivo da pesquisa. 

Assim, os compradores determinam um preço de reserva para o primeiro 

período, igual para todos, que varia positivamente com o aumento do custo de pesquisa 

e negativamente com a dispersão subjectiva (propriedade PS 4.26), de forma que se 

todos os compradores tiverem preços menores ou iguais a esse valor, os compradores 

apenas perguntam o preço a um deles. 

Considerando agora do lado dos vendedores, um vendedor particular que afixe 

um preço maior que o preço de reserva dos compradores referente ao primeiro período, 

apenas tem possibilidade de vender a um comprador que observe no primeiro período 

um preço superior ao preço de reserva do primeiro período. Então, se todos os 

vendedores afixarem um (mesmo) preço maior que o preço de reserva do primeiro 

período, todos os compradores perguntam o preço a mais que um vendedor pelo que se 

um diminuir ligeiramente o seu preço aumenta o seu lucro esperado. Assim sendo, deixa 

de se verificar o resultado de Diamond (1971) de que em equilíbrio os compradores se 

comportam como monopolistas. 

Como é um pressuposto do modelo que os vendedores têm conhecimento 

público e perfeito da função distribuição dos preços de mercado, do conhecimento a 

priori e do custo de pesquisa dos compradores, então conhecem o preço de reserva dos 

compradores referente ao período inicial e que no decurso da pesquisa os preços de 

reserva aumentam e aproximam-se do caso com informação perfeita. Assim sendo, os 

vendedores que afixem um preço superior ao preço de reserva inicial têm lucro esperado 

nulo. Desta forma, todos os vendedores afixam o preço de reserva dos compradores 

referente ao primeiro período. 

Assim, no equilíbrio de mercado todos os vendedores afixam os mesmos preços. 

No entanto os compradores desconhecem este facto (é um pressuposto que resulta, por 

exemplo, de os compradores desconhecerem a estrutura de custos dos vendedores) pelo 

que os vendedores não se podem comportar como se fossem monopolistas. 
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Podemos então apresentar as alterações das propriedades do equilíbrio de 

mercado relativamente ao modelo em que existe conhecimento perfeito e público ou 

imperfeito de apenas o valor esperado da função distribuição dos preços de mercado: 

 P 4.30 – Quando os compradores aprendem no decurso da pesquisa o valor 

esperado e a dispersão dos preços de mercado, mantém-se o resultado de Diamond 

(1971) no referente a que no equilíbrio de mercado os compradores perguntam o preço a 

apenas um vendedor e não existe dispersão de preços. No entanto, os vendedores não se 

comportam como se fossem monopolistas afixando antes um preço situado entre o seu 

custo marginal e o preço de monopólio.  

PS 4.31 – O preço de equilíbrio de mercado aumenta com o aumento do custo de 

pesquisa e com a diminuição da dispersão subjectiva a priori dos compradores.  

Os compradores, a priori, pesquisam em termos conjecturais perguntando, a 

posteriori, o preço a apenas um vendedor. No entanto, apenas os vendedores têm 

conhecimento deste facto pelo que existe uma pressão potencial sobre os preços 

elevados de forma que os vendedores não se podem comportar como se fossem 

monopolistas. 

 

4.3.6.2. COMPRADORES HETEROGÉNEOS QUANTO AO CONHECIMENTO A PRIORI 

 

 Concluindo-se que com vendedores e compradores homogéneos não se observa 

dispersão de preços, vamos considerar agora o caso em que os compradores são 

heterogéneos quanto ao conhecimento a priori. 

 Assim, acrescentamos ao modelo de aprendizagem os seguintes pressupostos: 

 H1. Os compradores são heterogéneos quanto ao conhecimento a priori. Assim, 

a função G(µ, σ) de um comprador particular é uma extracção aleatória do conjunto de 

funções possíveis Ω, que é conhecimento público e perfeito. 

 H2. Na óptica dos vendedores, cada comprador é caracterizado por uma 

estratégia determinada pela expressão (4.57) cujas variáveis são o conhecimento a 

priori, o custo de pesquisa, as estimativas para os parâmetros desconhecidos e o número 

de preços conhecidos. 

 Partindo das propriedades do preço de reserva observadas sob o pressuposto de 

que os compradores são homogéneos, em termos de estática comparada, as principais 
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propriedades do preço no equilíbrio de mercado quando os compradores têm 

conhecimento imperfeito da função distribuição dos preços relativamente ao valor 

esperado e à dispersão e existe heterogeneidade do conhecimento a priori são as 

seguintes: 

P 4.32 – No primeiro período existe uma dispersão de preços de reserva 

conhecida de forma pública e perfeita pelos vendedores que resulta directamente da 

dispersão do conhecimento a priori. 

Esta propriedade deriva directamente da expressão (4.57). 

P 4.33 – No decurso da pesquisa a heterogeneidade dos compradores diminui.  

Esta propriedade deriva de, no decurso da pesquisa, o conhecimento a priori 

perder importância (propriedade P 4.24) pelo que o preço de reserva de cada comprador 

se aproxima do caso com conhecimento perfeito. 

P 4.34 – Em equilíbrio de mercado, a função distribuição dos preços de mercado 

que os vendedores afixam é tal que uma percentagem dos compradores tem um preço de 

reserva no período inicial inferior ao do caso em que existe conhecimento perfeito 

enquanto que outra percentagem tem preço de reserva superior ao desse caso. 

Por redução ao absurdo, se todos os compradores tivessem preços de reserva 

referente ao primeiro período inferior ao preço de reserva derivado no caso em que 

existe conhecimento perfeito da função distribuição dos preços de mercado, pela 

propriedade P 4.33, os vendedores com preços elevados teriam quantidade vendida 

nula. Assim, esta situação não pode existir numa situação de equilíbrio de mercado.  

De forma equivalente, se todos os preços de reserva referentes ao período inicial 

fossem maiores que o preço de reserva derivado no caso em que existe conhecimento 

perfeito da função distribuição dos preços de mercado, pela mesma propriedade P 4.33, 

todos os vendedores com preços inferiores a esse preço de reserva teriam um quantidade 

esperada vendida igual pelo que tinham incentivos a aumentar o preço. Assim, esta 

situação também não pode existir no equilíbrio de mercado. 

P 4.35 – Dadas as propriedades P 4.33 e P 4.34, no decurso da pesquisa os 

compradores com preço de reserva mais elevado diminuem-no, enquanto que os 

compradores com preço de reserva mais baixo o aumentam. 

P 4.36 – No equilíbrio de mercado existe dispersão de preços, estando os preços 

de mercado contidos no conjunto dos preços de reserva referentes ao período inicial. 
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P 4.37 – A existência de pesquisa a posteriori por parte dos compradores 

observa-se se a heterogeneidade dos compradores for “relativamente elevada”. 

Como comentário final, mesmo quando os compradores aprendem no decurso da 

pesquisa a localização e a dispersão da função distribuição dos preços de mercado, 

existe necessidade de os compradores serem heterogéneos para que exista dispersão de 

preços e pesquisa em equilíbrio de mercado, contrariamente ao conjecturado na 

literatura onde se considera suficiente que os compradores sejam heterogéneos a 

posteriori (McKenna, 1987b, p. 115). 

Desta forma, aparentemente não existe ganho na introdução da aprendizagem 

com o custo de se ter um modelo muito complexo de derivar. 

No entanto, a existência de heterogeneidade no conhecimento a priori pode 

traduzir que agentes económicos, idênticos relativamente ao custo de pesquisa, porque 

pesquisaram no passado diferentes bens ou serviços, se tornam diferentes. Assim, este 

mecanismo de aprendizagem se for utilizado em situações semelhantes repetidamente, 

faz surgir endogenamente restrições ao mecanismo de formação do preço por parte dos 

vendedores, de forma que nenhum destes se pode comportar como se fosse 

monopolista. Este resultado, achamo-lo importante e é novo na literatura. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Sendo um facto da experiência a existência de dispersão de preços e que 

aparentemente as oportunidades de arbitragem não são correctamente levadas a cabo em 

muitas situações, no nosso trabalho procuramos estudar se essa dispersão resulta apenas 

de custos enfrentados pelos agentes económicos na operação descentralizada de 

afectação de recursos que o mercado representa. A ser assim, a dispersão de preços 

traduziria que os vendedores “price makers” ao tomarem decisões de preço em função 

de custos de pesquisa de compradores “price takers” permitiriam que, no agregado, as 

oportunidade de arbitragem não fossem totalmente anuladas. 

 Uma dificuldade surgida na literatura que trata os modelos de pesquisa é que, no 

quadro dos pressupostos aí considerados, da introdução de custos de informação resulta 

de forma paradoxal, que, em equilíbrio de mercado, não existe dispersão de preços pelo 

que os compradores não pesquisam e os vendedores comportam-se como se fossem 

monopolistas, o que é conhecido como o resultado de Diamond (1971). 

 No nosso trabalho, considerando na estrutura do modelo a divisão dos agentes 

económicos entre um conjunto de vendedores “price makers” e outro de compradores 

“price takers”, investigamos qual o quadro de pressupostos que é compatível com a 

evidência empírica da existência de dispersão de preços e pesquisa num mercado 

concorrencial. 

Assim, o nosso trabalho estuda a tomada de decisão individual por parte dos 

agentes económicos especializados em vendedores ou compradores em que os primeiros 

afixam um preço de forma a maximizarem o seu lucro esperado enquanto que os 

segundo têm necessidade de adquirir informação custosa com a intenção de melhorarem 

em termos esperados a sua capacidade de decisão. 
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 A principal inovação neste trabalho consiste na formalização de um mecanismo 

descentralizado de afixação de preços e pesquisa sem a utilização, na determinação do 

equilíbrio de mercado, de um agente económico centralizado. E isto, sob o principio 

neoclássico de que os agentes económicos são optimizadores, considerando que a 

informação é custosa e que os compradores aprendem de forma bayesiana. A principal 

conclusão é que a introdução da aprendizagem por parte dos compradores não é 

suficiente para que se observe dispersão de preços. Assim, ainda é necessário considerar 

algum grau de heterogeneidade para que se observe essa dispersão. 

 Em termos mais detalhados, o texto está dividido em seis capítulos sendo que o 

capítulo inicial é introdutório e o último capítulo é de conclusões. 

 Os capítulos um, dois e três do nosso trabalho, onde é pressuposto que existe 

conhecimento perfeito e público da função distribuição dos preços, trata modelos que já 

foram estudados de forma exaustiva na literatura económica no contexto do mercado do 

trabalho. No entanto, tivemos o cuidado de classificar, simplificar, complementar e 

uniformizar o tratamento de todos os modelos apresentados, aplicando-os ao mercado 

de bens e serviços e abstraindo dos trabalhos originais tudo o que achamos acessório. 

Por outro lado, consideramos algumas extensões originais como seja a determinação do 

equilíbrio de mercado sob diversas situações ainda não consideradas na literatura, 

“refinamos” o modelo de Wilde e Schwartz (1979) e ter estendemos o modelo de 

Butters (1977) de forma a obter a função distribuição dos preços de mercado. 

Finalmente, a utilização de métodos numéricos na derivação dos resultados permite 

representar as propriedades dos modelos sob condições mais gerais que as apresentadas 

nos trabalhos originais, nomeadamente, estudar as propriedades do equilíbrio de 

mercado sob condições mais gerais. 

 A principal conclusão a extrair desses três capítulos é que, em “equilíbrio de 

meio mercado”, a estratégia óptima dos compradores é fazer uma pesquisa sequencial 

cuja regra de paragem óptima corresponde à existência de um preço de reserva. No 

entanto, sendo dado que os compradores seguem a pesquisa sequencial com preço de 

reserva, em “equilíbrio de meio mercado”, a estratégia óptima dos vendedores é afixar 

como preço exactamente esse preço de reserva. Assim, no equilíbrio de mercado em que 

são consideradas as “duas metades do mercado” não existe dispersão de preços, os 

compradores não pesquisam e os vendedores comportam-se como se fossem 
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monopolistas. Este resultado, que é denominado na literatura por resultado de Diamond 

(1971), é bastante robusto. Com efeito, deixa apenas de se verificar quando existe uma 

proporção de compradores com custo de pesquisa nulo. E isto porque é necessário que 

alguns dos compradores perguntem o preço a apenas um vendedor e que o outros 

perguntem o preço a mais que um vendedor para que se observe dispersão de preços. 

 No capítulo quatro, avançamos num sentido não tratado anteriormente e 

estendemos a literatura no sentido de considerar menores graus de conhecimento já que 

o conhecimento publico e perfeito da função distribuição dos preços é um pressuposto 

demasiadamente restritivo (Rothschild, 1974b). 

Primeiro, consideramos o caso em que os compradores têm conhecimento 

imperfeito do valor esperado da função distribuição dos preços e que o aprendem de 

forma integrada no problema de optimização que a pesquisa traduz. Para isso, 

estendendo o trabalho de DeGroot (1968) no sentido de que utilizamos no modelo um 

qualquer tipo de função distribuição e fazemos o estudo do equilíbrio de mercado.  

Considerando a aprendizagem do valor esperado do preço pelos compradores no 

decurso da pesquisa, derivamos que em “equilíbrio de meio mercado” se mantém que a 

estratégia óptima de cada comprador é realizar uma pesquisa sequencial com um critério 

de paragem que varia no decurso da pesquisa em função do conhecimento que vai sendo 

adquirido. 

O estudo do equilíbrio de mercado que fazemos ainda não foi considerado na 

literatura e permitiu-nos observar que, apesar da aprendizagem, mantém-se que, com 

vendedores e compradores homogéneos, em equilíbrio não existe dispersão de preços, 

os compradores não pesquisam, e os vendedores comportam-se como se fossem 

monopolistas. No entanto, no caso em que se consideram compradores heterogéneos, 

deixa de ser necessária a existência de compradores com custos de pesquisa nulo para 

que se observe dispersão de preços e pesquisa em equilíbrio de mercado.  

 Segundo, consideramos o caso em que os compradores têm conhecimento 

imperfeito do valor esperado e da dispersão da função distribuição dos preços de 

mercado que aprendem no decurso da pesquisa, situação que, tanto quanto sabemos, 

ainda não foi considerada na literatura. 

Considerando a aprendizagem do valor esperado e da dispersão do preço pelos 

compradores no decurso da pesquisa, derivamos que em “equilíbrio de meio mercado” 
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se mantém que a estratégia óptima de cada comprador é fazer uma pesquisa sequencial 

com um critério de paragem que se torna, em termos esperados, menos restritivo no 

decurso da pesquisa. No entanto, as decisões tomadas no início da pesquisa são muito 

dependentes de conhecimento a priori que é próprio de cada comprador de forma que 

pode ser óptimo que um comprador pergunte o preço a mais que um vendedor mesmo 

não existindo dispersão de preços. 

Quanto ao equilíbrio de mercado, derivamos que não é suficiente considerar 

conhecimento imperfeito da dispersão dos preços de mercado para que se observe 

dispersão de preços. Assim, o resultado de Diamond (1971) é bastante mais robusto que 

o conjecturado na literatura pois subsiste mesmo quando os compradores aprendem no 

decurso da pesquisa. No entanto, os vendedores não se podem comportar como se 

fossem monopolistas por a decisão dos compradores quanto a perguntar um segundo 

preço estar dependente apenas do seu conhecimento a priori. Por outro lado, 

observamos dispersão de preços de equilíbrio e pesquisa quando os compradores são 

heterogéneos quanto ao conhecimento a priori. Observamos ainda que a 

heterogeneidade a posteriori é irrelevante, o que também consideramos um resultado 

importante por ser contrario a McKenna (1987b, p. 115). 

 O facto de na generalidade dos modelos tratados as variáveis endógenas serem 

funções distribuição obriga a utilizar métodos computacionais na derivação e obtenção 

das propriedades dos modelos. Este método é correntemente utilizado nas ciências da 

engenharia mas é incipiente e polémica a sua utilização em ciência económica porque, 

sendo baseado na observação pontual dos resultados sob uma configuração particular 

para os parâmetros, torna-se difícil encontrar exemplos ilustrativos que sejam 

suficientes para a “prova” das propriedades do modelo que no geral traduzem 

conjecturas baseadas num número grande de simulações. Assim, quer a implementação 

dos algoritmos numéricos quer a sua exploração e a selecção das simulações que 

permitem de forma encadeada que se “observem” as propriedades dos modelos são uma 

componente muito importante do nosso trabalho. 

 Mas o trabalho apresentado, motivado pela complexidade dos problemas 

envolvidos, tem lacunas e limitações. 

 A principal falha é não termos conseguido dinamizar os modelos. No início do 

trabalho afigurava-se-nos uma tarefa possível motivado pela existência de um capítulo 
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da teoria económica, iniciada por Harrod (1939), que lhe é devotada – Economia 

Dinâmica . No entanto, a revisão da literatura que fizemos permitiu-nos concluir que 

estávamos errados (ver, por exemplo, Day, 1994). A principal dificuldade que 

encontramos foi a inexistência de justificação para o comportamento de um agente 

económico maximizador numa situação fora do “equilíbrio”. E isto porque ainda não foi 

generalizado o conceito estático de “equilíbrio de Nash” para situações económicas 

dinâmicas e que corresponderá à “2ª lei de inércia” da Dinâmica. Assim, não existe 

escala para o tempo pelo que não é ainda possível a modelização da dinâmica do 

sistema económico com fundamentação microeconómica, mantendo o comportamento 

dos agentes económicos como resultado de um processo de optimização. Desta forma, e 

como é pressuposto do trabalho o princípio neoclássico de que os agentes económicos 

são maximizador da utilidade esperada, não conseguimos ultrapassar esta dificuldade. 

 Como um possível caminho a explorar na dinamização dos modelos, 

conjecturamos que será a utilização da aprendizagem como mecanismo de ajustamento 

das expectativas e assim a consideração de agentes económicos em “equilíbrio 

subjectivo” como forma de modelizar o comportamento óptimo dos agentes económicos 

em situações fora do equilíbrio. 

 Uma segunda falha prende-se com ser pressuposto que o esforço de computação 

que os agentes económicos necessitam para resolver o problema de optimização do qual 

resultam as suas acções é gratuito e não limitado. E como alguns dos resultados 

apresentados apenas foram obtidos depois de semanas de trabalho de estudo e de 

computação, será de aceitar que o comportamento da generalidade dos agentes 

económicos não pode derivar de um processo de optimização que use recursos 

ilimitados. Aqui, existem várias dificuldades umas prendendo-se com a quantificação 

em termos económicos do esforço de computação e outras derivando de que o mercado 

ficará fora do equilíbrio se o agente económico só optimizar parcialmente, tornando-se 

outra vez necessário considerar uma generalização do conceito estático de “equilíbrio de 

Nash” que não está ainda formalizado no contexto da economia dinâmica. 

 Um possível caminho a explorar na modelização da racionalidade limitada será 

tratar a acção de cada agente económico como uma extracção de uma função 

distribuição, sendo que a diminuição da dispersão dessa função distribuição implica, por 

um lado, um custo de computação, e, por outro lado, um maior “pay off”. 
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ANEXO: PROCEDIMENTOS NUMÉRICOS QUE IMPLEMENTAM OS 

MODELOS TRATADOS 
 

MODELO DA SUBSECÇÃO 2.1.1 – Pesquisa com horizonte temporal limitado, os 

compradores apenas podem perguntar um preço por período, sem repescagem 

 

Implementação da expressão (2.4) – Determinação do preço de reserva do 

período anterior. 

Primeiro, implementamos a f.d.p. f(p) (por exemplo, a f.d.p. uniforme no 

conjunto [10, 20]): 
 

Function f(p) 
Dim fd 
    If (p >= 10) And (p <= 20) Then  
        fd = 0.1 
    Else 
        fd = 0 
    End If 
f = fd 
End Function 

Prog. 1 

 

Segundo, partindo do preço de reserva do período corrente (PT), determinamos o 

preço de reserva do período anterior (PTmais1) resolvendo o integral pela “regra dos 

trapézios” com (dp) como passo de integração: 
 

Function PTmais1(PT) 
Const c = 0.15, dp = 0.01 
Dim x, integral 
    integral = 0 
    For x = 0 To PT Step dp 
        integral = integral + (x - PT) * f(x) 
    Next x 
PTmais1 = c + integral * dp + PT 
End Function 

Prog. 2 
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 Implementação da expressão (2.10) – Determinação da função procura esperada 

 Implementando a função distribuição cumulante de f(x) em Fc(x), então a função 

procura esperada de um vendedor particular obtém-se da seguinte forma: 

 

Function Eq(p) 
Const T0 = 10, Pmax = 20 
Static PT(Total), QT(Total) , Calculou 
Dim Q 
    'Usa a variável Calculou para ser possível reutilizar os valores da variável QT(  )  
    If not(Calculou) Then 
        'Determina-se a série de preços de reserva do futuro para o passado 
        P(1) = Pmax 
        For T = 2 To T0 
            PT(T) = PTmais1(PT(T-1)) 
        Next T 
        'Cálculo da quantidade de compradores que pesquisam - expressão (2.8). 
        Qt(T0) = 1 ' A quantidade de compradores está normalizada à unidade 
        For T = total To 2 step –1 
            QT(t-1)= QT(T)*(1-Fc(PT(T)) 
        Next T 
        Calculou = True 
    Endif 
    ‘Soma entre T = j e T0 das procuras período a período - expressão (2.10) 
    T = T0 
    While PT(T) >= P 
        Q = Q + QT(T) 
        T=T – 1 
    Wend 
Eq = Q 
End function 

Prog. 3 

 

 

MODELO DA SUBSECÇÃO 2.1.2 – Pesquisa com horizonte temporal limitado, os 

compradores apenas podem perguntar um preço por período, com repescagem  

 

Implementação das expressões (2.15) e (2.16) – Determinação da função despesa 

esperada. 

Primeiro, criamos as variáveis (V) e (Va) que representam a despesa esperada do 

período corrente e do período anterior, respectivamente, discretizando a variável Z em 

200 pontos: 

 

Const Npontos = 200, Pmax = 20, dp = Pmax / Npontos  
Dim V(Npontos), Va(Npontos)  Prog. 4 
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Segundo, sabido o preço de reserva do período corrente e a função despesa 

esperada do período corrente, determinamos um ponto da função despesa esperada do 

período anterior da forma seguinte (as variável Z e Pr estão divididas por dp): 

 

Function V1(Z, Pr) 
Const c = 0.15 
Dim p, integral 
    Integral = 0: p = 0 
    If Z < Pr Then 
        'Implementa a expressão (2.15) 
        'Primeira parcela 
        While p < Z 
            integral = integral + p * dp * f(p) 
            p = p + 1 
        Wend 
        'Segunda parcela 
        While p <= Npontos 
            integral = integral + Z*dp * f(p) 
            p = p + 1 
        Wend 
    Else 
        'Implementa a expressão (2.16) 
        'Primeira parcela 
        While p < Pr 
            Integral = integral + p * dp * f(p) 
            p = p + 1 
        Wend 
        'Segunda parcela 
        While p <= Z 
            Integral = integral + V(p)*dp * f(p) 
            p = p + 1 
        Wend 
        'Terceira parcela 
        While p <= Npontos 
            Integral = integral + V(Z) * f(x) 
            p = p + 1 
        Wend 
    End If 
‘Soma o custo de pesquisa ao integral  
V1 = c + Integral * dp 
End Function 

Prog. 5 

 

Terceiro, assumido o conhecimento da função despesa esperada do período 

corrente, calcula-se o preço de reserva – expressão (2.14) – e posteriormente os 

duzentos pontos da função despesa esperada do período anterior da forma seguinte: 
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Sub Vanterior() 
Dim p, Pr 
    Pr = detPr() 'Determina-se segundo a expressão (2.14) 
    'Determinan-se todos os pontos da função despesa esperada do período anterior, Va  
    For p = 1 To Npontos 
        Va(p) = V1(x, Pr) 
    Next x 
    'Itera-se um período para o passado substituindo V por Va 
    For p = 1 To Npontos 
        V(x) = Va(x) 
    Next x 
End Sub 

Prog. 6 

 

 Obtemos o preço de reserva procurando na função despesa esperada o ponto que 

se aproxima mais da igualdade representada na expressão (2.14): 

 

Function detPr() 
Dim p 
    p = 1 
    While (p * dp < V(p)) And (p < Npontos) 
        p = p + 1 
    Wend 
DetPr = p 
End Function 

Prog. 7 

 

MODELO DA SUBSECÇÃO 2.1.3 – Pesquisa com horizonte temporal limitado, os 

compradores podem perguntar um número variável de preços por período, sem 

repescagem 

 

Primeiro, considerando já implementadas a função distribuição dos preços, 

Fc(p), e que é conhecido o preço de reserva, determinamos a despesa esperada para um 

tamanho qualquer da amostra, expressão (2.25), integrando pela “regra dos trapézios”: 
 

Function V(n, Pr) 
Const c = 0.15 
Dim p, integral 
    For p = 0 To Pr - dp Step dp 
        Integral = Integral + p * n * [1 - Fc(p)] ^ (n -1) * f(p) 
    Next p 
    For p = Pr To Pmax Step dp 
        Integral = Integral + Pr * n * [1 - Fc(p)] ^ (n -1) * f(p) 
    Next p 
    Integral = Integral + n * c 
V = Integral 
End Function 

Prog. 8 
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 Segundo, determinamos o número óptimo de preços a perguntar – expressão 

(2.26) – utilizando o algoritmo da trissecção sucessiva (adaptação da bissecção 

sucessiva ao problema de programação inteira): 

 

Function Noptimo (Pr) 
Const nmax = 20 
Dim A, Ma, Mb, B, Vma, Vmb, aux 
    A = 1 : B = nmax 
    Do 
        Ma = Int (( 2 * A + B ) / 3) 
        Mb = Int (( A + 2 * B ) / 3) 
        Vma = Ve( Ma, Pr) 
        Vmb = Ve( Mb, Pr) 
        If Vma < Vmb then A = Ma Else B = Mb 
    Loop While (B - A) > 2 
    If Vma < Vmb Then aux = B Else aux = A 
Noptimo = aux 
End Function 
 

Prog. 9 

 

 Terceiro, o preço de reserva do período anterior corresponde à despesa esperada 

da pesquisa quando é óptimo o número de preços perguntados – expressão (2.28): 

 
Function PTmais1(PT) 
    PTmais1  =  Ve( Noptimo( PT ) ) 
End function 

Prog. 10 

 

 

MODELO DA SUBSECÇÃO 2.1.4 – Pesquisa com horizonte temporal limitado, os 

compradores podem perguntar um número variável de preços por período, com 

repescagem 

 

A implementação deste modelo é um misto entre os modelos das subsecções 

2.1.2 e 2.1.3. Assim sendo, a função despesa esperada para um número qualquer de 

preços perguntados e com repescagem será implementada com três variáveis, como se 

representa de seguida: 

 

Function V1(n, Z, Pr) 
… Idêntico a (Prog. 5) 
End Function 

Prog. 11 
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MODELO DA SUBSECÇÃO 2.2.1 – Compra repetida em que o comprador minimiza a 

despesa esperada constituindo um stock de regularização do consumo. 

 

Implementação da expressão (2.50) – Determinação da despesa esperada e da 

quantidade comprada óptima. 

Considerando que é conhecida a despesa esperada do período seguinte quando o 

stock tem um dado valor, V( ) a quantidade óptima a adquirir no período corrente 

obtém-se pela resolução um problema de optimização inteira que pode ser 

implementado por procura incremental. O algoritmo implementado em Prog. 9 é mais 

eficiente mas mais difícil de implementar: 

 

Function Q(p, S) 
Const T0 = 30 
Dim Va, Vaux, Qaux 
    If S = 0 then Qaux = 1 else Qaux = 0 
    Va = p * Q + V(S + Q - 1) 
'Faz uma procura sequencial do valor Q que minimiza a despesa  
    Do 
        Vaux = Va 
        Q = Q + 1 
        Va = p * Q + V(S + Q - 1) 
    Loop While (Vaux > Va) And (Q + S - 1 <= T0) 'No máximo compra T0 unidades 
    If Vaux <= Va Then Q = Q – 1'Ultrapassou o valor óptimo 
Q = Qaux 
End Function 

Prog. 12 

 

 A despesa esperada do período anterior, dado um stock, obtém-se substituindo a 

quantidade procurada óptima na função despesa para todos os preços possíveis, como se 

implementa na função seguinte onde se integra utilizando a “regra dos trapézios”: 

 

Function Va(p, S) 
Dim Qopt. Integral 
    Integral = 0 
    For p = Pmin To Pmax Step dp 
        Qopt = Q(p, S) 
        Integral = integral + (p * Qopt + V(S + Qopt - 1)) * f(p) * dp 
    Next p 
Va = integral 
End function 

Prog. 13 

 

 Implementação da expressão (2.55) – Determinação da probabilidade o stock ter 

um dado valor. 
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 Em termos de cálculo, a expressão traduz um somatório multidimensional que 

vamos resolver pelo método de “Monte Carlo”. Considerando que Q(I, p) traduz a 

quantidade óptima adquirida quando o stock é nulo e o horizonte temporal é o corrente e 

que a variável (Fs) foi definida noutro local, então obtemos a função probabilidade da 

variável S pela sub-rotina seguinte: 

 

Sub DetFs(T, S0) 
Const T0 = 10, Niter = 10000 
Dim I, Sa, S, p, itera 
    For itera = 1 To Niter 
        Sa = S0 
        ‘Sorteia uma sequência de preços entre T0 e T 
        For Ti = T0 To T + 1 Step –1 
            'Por exemplo, sorteia os preços segundo a f. d. uniforme em [10, 20]  
            p = Int((Rnd() * 10 + 10) / dp + 0.1) 
            S = Q(I, p) – 1 
            If S < Sa - 1 Then S = Sa – 1 
            Sa = S 
        Next I 
        'Determina o stock e regista mais esta “observação” 
        Fs(S) = Fs(S) + 1 
    Next itera 
    For I = 0 To T0 
        Fs(I) = Fs(I) / Niter 
    Next I 
End Sub 

Prog. 14 

 

 

MODELO DA SUBSECÇÃO 2.2.2 – Bens avaliados por uma característica de experiência 

 

Implementação da expressão (2.62) – Determinação do preço de reserva (V*). 

Primeiro, Calcula-se o ganho esperado da experimentação quando o preço de 

reserva é um valor qualquer (Z). Na função seguinte é pressuposto que a despesa do 

período seguinte, V( ), é conhecida e que o valor médio de (b) é 15.  

 

Function Ganho(Z) 
Const bmed = 15 
Dim b, integral 
    Integral=0 
    For b = 0 To Z 
        integral = integral + (V(Z) - V(b)) * f(b) * db 
    Next b 
Ganho = integral – dmed + Z 
End Function 

Prog. 15 
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 O preço de reserva (Z*) faz a função ganho tomar valor nula. Assim, pode-se 

usar a bissecção sucessiva na determinação da raiz. 

 

Function Vr() 
Const Zmin = 10, Zmax = 20, Erro = 0.01 
Dim A, M, B, Va, Vm 
    A = Zmin : B = Zmax 
    Va = Ganho(A) 
    Do 
        M = (A + B) / 2 
        Vm = Ganho(M) 
        If Va * Vm > 0 then  
            A = M  
            Va = Vm 
        Else  
            B = M 
        Endif 
    Loop While (B - A) > Erro 
Vr = (A + B) / 2 
End Function 

Prog. 16 

 

 Implementação da expressão (2.64) – Função despesa esperada sendo conhecido 

o preço de reserva, e a melhor qualidade experimentada no passado. 

 Conhecida a função despesa esperada de um dado período, calcula-se a despesa 

esperada do período anterior pela função seguinte: 

 

Function Va(Z, Zr) 
Const bmed = 15 
Dim b, integral, aux 
    If Z <= Zr Then 
    'Primeira parcela 
        aux = Z + V(Z) 
    Else 
    'Segunda parcela que contém os integrais 
        integral = 0 
        For b = 0 To Z 
            Integral = integral + V(b) * f(b) * db 
        Next b 
        For b = Z To Zmax 
            Integral = integral + V(Z) * f(b) * db 
        Next b 
        Aux = bmed + integral 
    End If 
Va = aux 
End Function 

Prog. 17 
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MODELO DA SUBSECÇÃO 2.2.3 – Pesquisa em simultâneo com experimentação 

 

No sentido de calcular a função despesa esperada no período anterior ao 

presente, temos que seguir o trajecto esquematizado na figura 2.23 que parte do 

conhecimento da função despesa esperada num dado período. 

Primeiro, implementa-se a expressão (2.72) – Valor esperado da despesa quando 

o comprador experimenta, conhecendo o valor (P) para o preço e tendo observado no 

passado a opção (Z): 

 

Function EbV(Z, P) 
Const db = 0.1, bmed = 15, bmax = 20 
Dim Integral, b, Zm 
    Integral = 0 
    For b = 0 To bmax Step db 
        If P + b < Z Then Zm = P + b Else Zm = Z 
        Integral = Integral + V(Zm) * fb(b) 
    Next b 
EbV = P + bmed + Integral * db 
End Function 

Prog. 18 

 

Segundo, implementa-se a expressão (2.73) – Valor esperado da despesa quando 

o comprador pesquisa, tendo observado no passado a opção (Z) e conhecendo a função 

EbV(Z, P) definida anteriormente: 

 

Function EpV(Z) 
Const dp = 0.1, Pmax = 20 
Dim Integral, Fc 
    Integral = 0: Fc = 0 : P = 0 
    While P < EbV(Z, P) 
        Integral = Integral + EbV(Z, P) * f(P) 
        P = p + dp 
        Fc = Fc + f(p) 
    Wend 
EpV = Integral / Fc + c 
End Function 

Prog. 19 

 

 Finalmente, implementa-se a expressão (2.74) – Valor médio da despesa quando 

o comprador tem como opção repetir uma compra com custo (Z) e ainda não decidiu se 

vai pesquisar: 
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Function Va(Z) 
Dim Aux 
    If Z + V(Z) <= EpV(Z) Then 
        Aux = Z + V(Z) 
    Else 
        Aux = EpV(Z) 
    Endif 
Va = Aux 
End Function 

Prog. 20 

 

 

MODELO DA SUBSECÇÃO 3.2.3 – Compradores heterogéneos quanto ao custo de pesquisa 

 

 Implementação da expressão (3.12) – Função distribuição dos preços de 

mercado em equilíbrio. 

 As funções distribuição Vr(x), f(x) e o lucro esperado correspondente a cada 

preço, e R(x), são avaliadas em 200 pontos, no conjunto [0, 20]: 

 

Const Pmax = 20, dp = 0.1, Npontos = Pmax / dp 
Dim Vr(Npontos), f(Npontos), R(Npontos) Prog. 21 

 

 A função lucro esperado para qualquer função distribuição vem implementada 

no procedimento seguinte onde se calcula o valor para duzentos preços: 

 

Sub DeterminaLucro ( ) 
Dim p, integral, fg 
    Integral = 0 : fg = 1: p = Pmax 
    'Começa em Pmax e vai até zero 
    Do While (fc > 0) and (p > 0) 
        Integral = integral + g(p) / fc  
        Fc = fc – f(p) 
        R(p) = p * integral*dp 
        p = p – dp 
    Loop 
End Sub 

Prog. 22 

 

 O algoritmos de convergência de uma função distribuição qualquer para a 

função distribuição de equilíbrio de mercado consiste em transferir probabilidade dos 

preços a que correspondem menores lucros esperados para os preços a que 

correspondem lucros esperados mais elevados de forma que o lucro esperado de todos 

os preços com suporte na função distribuição dos preços seja igual.  
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 O algoritmo proposto resolve um problema de controlo em feedback pelo que a 

sua convergência depende do modelo de reacção utilizado. Por essa razão, utilizamos no 

algoritmo o parâmetro (dx) com fins ilustrativos: 

 

Sub Iteraf (dx) 
Dim P, Mudou, Pmin, Pmax, Dsoma 
Static Lucro(Npontos, 1) 
    'Calcula a função lucro para todos os preços que é um função de f(x)  
    DeterminaLucro 
    'Ordena os preços por ordem crescente do lucro  
    For P = 0 to Npontos 
        Lucro(P, 0) = P 'Regista a abcissa 
        Lucro(P, 1) = R(P) 'Regista o lucro esperado 
    Next P 
    Mudou = True 
    While Mudou  
    Mudou = False 
        For P = 0 to Npontos – 1 
            If Lucro(P, 0) > Lucro(P, 0) Then 
                aux = Lucro(P, 0) : Lucro(P, 0) = Lucro(P+1, 0) : Lucro(P+1, 0) = aux 
                aux = Lucro(P, 1) : Lucro(P, 1) = Lucro(P+1, 1) : Lucro(P+1, 1) = aux 
                Mudou = True 
            EndIf 
        Next P 
    Wend 
    'Retira probabilidade dos preços com lucro menor e acrescenta nos outros 
    Pmin = 0: Pmax = Npontos: Dsoma = 0 
    While (Pmin < Pmax) then 
        'No máximo os pontos com lucro baixo perdem (dx) probabilidade. 
        If f(Lucro(Pmin,0)) > dx then dd = dx else dd = f(Lucro(Pmin,0)) 
        f(Lucro(Pmin,0)) = f(Lucro(Pmin,0)) – dd 
        f(Lucro(Pmax,0)) = f(Lucro(Pmax,0)) + dd 
        Pmin = Pmin + 1 
        Dsoma =Dsoma + dd 
         'Os pontos com lucro elevado recebem um pouco mais que (dx) probabilidade 
        If Dsoma > dx then 
            Pmax = Pmax - 1 
            Dsoma = 0 
        EndIf 
    Wend 
End Sub 

Prog. 23 

 

 Partindo de uma função distribuição qualquer, o procedimento anterior dá um 

pequeno passo no sentido da determinação da função distribuição dos preços em 

equilíbrio de mercado. Assim, torna-se necessário a sua utilização de forma repetida 

com um critério de paragem, como por exemplo, o valor da variância da função 

objectivo. No sentido de a taxa de convergência diminuir ao longo do processo de 

convergência, utilizamos o parâmetro (Redutor): 
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Sub DeterminaEquilibrio 
Const Erro = 0.1, Redutor = 1.05 
Dim P, dx, Media, Soma2 
    Iniciag  'Inicializa a função g (p) que é um dado do problema 
    Iniciaf  'Inicializa a função f(x) - a solução é independente do valor inicial 
    dx = 0.1 
    Do  
        Iteraf(dx) 
        'Determina-se a variância da função objectivo 
        Soma2 = 0 : Media = 0 
        CalcuraR 
        For P = 0 to Npontos 
            Media = Media + R(p) * f(p) 
            Soma2 = Soma2 + R(p) ^ 2 * f(p) 
        Next P 
        Soma2 = Soma2 - Media ^ 2 
        'Diminui-se a taxa de convergência 
        dx = dx / redutor 
    Loop while Soma2 > Erro  
'Resulta neste ponto como resultado de equilíbrio a função f(p) 
End Sub 

Prog. 24 

 

 

MODELO DA SECÇÃO 3.3.1 – Pesquisa por amostra de tamanho fixo 

 

Implementação da expressão (3.31) – De forma equivalente ao considerado no 

modelo da subsecção 3.2.3, parte-se de uma f.d.p. dos preços (variável f) que será 

avaliada em 200 pontos e uma distribuição de tipos de compradores ( variável miu ): 

 

Const Pmax = 20, dp = 0.1, Npontos = Pmax / dp, NtiposCompradores = 4 
Dim f(Npontos), R(Npontos), miu( 1 to NtiposCompradores) Prog. 25 

 

 A função lucro esperado avalia-se para duzentos preços pela rotina seguinte: 

 

Sub DeterminaLucro() 
Dim I As Integer, Eq, P 
    For P = 0 to Pmax 
        Eq = 0 
        For I = 1 To NtiposCompradores 
            Eq = Eq + I * miu(i) * (1 - f(P)) ^ (i - 1) 
        Next I 
        R(P) = P * Eq 
    Next P 
End Sub 

Prog. 26 

 

 Para calcular os valores de equilíbrio utilizam-se as subrotinas Iteraf, Prog. 23, e 

DeterminaEquilíbrio, Prog. 24, utilizadas na implementação da subsecção 3.2.3. 
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MODELO DA SECÇÃO 3.3.2 – Equilíbrio de mercado, endogenização da estratégia dos 

compradores 

 

 Uma vez calculada na secção 3.3 a função f(x) óptima quando é dada a 

configuração de tipos de compradores, calculamos a despesa esperada de cada tipo de 

comprador e aumentamos a percentagem dos tipos que têm despesa esperada menor 

como é feito na subrotina (DeterminaEquilíbrio).  

No algoritmo seguinte calcula-se a despesa esperada para cada tipo de 

compradores quando é dada uma distribuição de compradores e em que (Fc) representa 

a função distribuição dos preços de mercado. 

 

   c = 0.15 
   G(1) = 0.4 : G(2) = 0.6 
 
Sub DespesaCompradores() 
    DeterminaEquilibrio 
    For I = 1 to NtiposCompradores 
        Integral = 0 
        For P = 0 to Pmax 
            Integral = Integral + [1 - Fc(p)] ^ n 
        Next P 
        Despesa(I) = Integral + n * c 
    Next I 
End Sub 

Prog. 27 

 
 
MODELO DA SUBSECÇÃO 3.5 – Os vendedores publicitam os preços e os compradores 

não pesquisam 

 

 Implementação da expressão (3.28) – Lucro esperado de um vendedor que 

publicita o preço (P). 

Primeiro, sendo dado que a estratégia individual dos vendedores é enviar g(p) 

mensagens a anunciar o preço (p) e que existem (K f(p)) vendedores que anunciam o 

preço (p), então determina-se a quantidade de mensagens enviadas abaixo de um dado 

preço vale A(p) – expressão (3.35). A função lucro esperado implementa-se pela função 

seguinte: 
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Function Lucro(p) 
Const b = 0.05, Q = 1000 
Dim Eq 
    Eq = -Q * (1 – 1 / Q ) ^ A(p) * g(p) * Log(1 - 1 / Q) 
    'A quantidade vendida é sempre menor que o número de mensagens 
    If procura > g(p) Then procura = g(p) 
Lucro = p * Eq – b * g(p) 
End Function 

Prog. 28 

 
 

 Segundo, determinado o lucro esperado, vamos iterativamente calcular a função 

g(p) que maximiza o lucro esperado correspondente a cada preço dado f(p) e 

seguidamente a função f(p) me torna igual o lucro esperado para todos os preços com 

suporte na função distribuição dos preços de mercado dado g(p). Por exemplo, 

realizam-se 100 iterações na rotina seguinte: 

 

Sub Equilibra 
Dim itera 
    For itera = 1 to 100 
        DetGMax 'Dado f(p) e resulta g(p) 
        Iteraf 'Dado g(p) e resulta num incremento em f(p) 
    Next itera 
End Function 

Prog. 29 

 
 No procedimento seguinte determina-se g(p), que maximiza a função lucro 

esperado em 200 pontos utilizando a “trissecção sucessiva” inteira:  

 

Sub DetGMax( ) 
Dim p, I 
Dim Va, Vb, Vma, Vmb, A, B, ma, mb 
    For p = 1 To Npontos 
        A = 1: B = Npontos 
        g(p) = A : Va = Lucro(p) 
         g(p) = B: Vb = Lucro(p) 
        While B - A > 2 
            ma = CInt((2 * A + B) / 3): g(p) = ma: Vma = Lucro(p) 
            mb = CInt((A + 2 * B) / 3): g(p) = mb: Vmb = Lucro(p) 
            If Vma >= Vmb Then B = mb Else A = ma 
        Wend 
        If Vma <= 0 Then  
            g(p) = 1  
        Else If Vma>Vmb then 
            g(p) = A 
         Else 
            g(p) = CInt((A + B) / 2) 
        EndIf 
    Next p 
End Sub 

Prog. 30 
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 A rotina Iteraf que aproxima a função distribuição f(p) dos valores de equilíbrio 

foi implementada na subsecção 3.2.3, Prog. 23. 

 

MODELO DA SECÇÃO 4.2 – Pesquisa quando o comprador desconhece o valor esperado 

da função distribuição dos preços de mercado, sem repescagem 

 

 Implementação da expressão (4.9) – Determinação da função distribuição do 

estimador do valor esperado, )|ˆ( µµh , por convolução entre f(p) e a F.D. do estimador 

referente ao período anterior. 

 Sendo dado a função densidade de probabilidade do período anterior e que se 

denomina por H(miue, miu) a f.d.p. do período corrente determina-se pela função 

seguinte que tanto permite calcular a probabilidade de se obtida uma estimativa quando 

é conhecido o valor o parâmetro como calcular a credibilidade de um dado valor para o 

parâmetro quando se conhece uma estimativa. 

 

Function Pontoh(miue, miu, n) 
Dim S, integral 
    integral = 0 
    If n > 1 Then 'separa do caso em que é conhecido apenas um preço 
        'Faz a operação de convolução 
        For S = 0 To Pmax step dx 
            integral = integral + H(S/dx, miu) * n * f(n * miue – (n – 1) * S, miu) * dx 
        Next S 
    Else 
        integral = f(miue, miu,) 
    End If 
Pontoh = integral 
End Function 

Prog. 31 

 

 A função f(miue, miu) retorna a probabilidade de se observar o valor miue 

quando o valor esperado da função distribuição é miu.  

 

 Implementação da expressão (4.28) – Determinação da função procura esperada 

de um vendedor particular. 
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Sub DetQ() 
Dim integral, miue, miu, n, soma, Pr, p, m 
Static Qt(Npontos) 
 
    'Inicializa a função procura esperada, Qe, a zero 
    For p = 0 To Npontos 
        Qe(p) = 0 
    Next p 
    'Calcula a distribuição h(miu,n) 
    miu = Fe(Npontos + 1, 0) 
    For n = 1 To nmax 
        Deth (miu, n) 'Retorna a função H(miue, n) 
    Next n 
    Qt(1) = 1 
    'Determina a quantidade esperada de compradores que pesquisam – expressão (4.24) 
    For n = 1 To Nmax – 1 
        integral = 0: soma = 0 
        For miue = 0 To Npontos 
            Pr = DetPr(miue * dx, n) 
            integral = integral + (1 - Fc(Pr, miu)) * H(miue, n) 
            soma = soma + H(niue, n) 
        Next niue 
        Qt(n + 1) = Qt(n) * integral * dx 
        'Imprime aqui as probabilidades de sobrevivência 
        'Calcula agora a procura esperada  
        For miue = 0 To Npontos 
            Pr = DetPr(miue * dx, n) 
            For p = 0 To Npontos 
                If p * dx <= Pr Then m = 1 Else m = 0 'Implementa wn/f 
                'Determina E[q(p)] que soma ao do período anterior 
                Qe(p) = Qe(p) + m* H(miue, n) * Qt(n) * dx  
            Next p 
        Next miue 
    Next n 
End Sub 

Prog. 32 

 

 

 Como já conhecemos a função procura esperada, utilizamos de forma idêntica as 

subrotinas Iteraf e DeterminaEquilíbrio da subsecção 3.1.3 na determinação do 

equilíbrio. 

 

MODELO DA SECÇÃO 4.2.5 – Determinação da função procura esperada quando o 

comprador desconhece o valor esperado da função distribuição dos preços de mercado, 

com repescagem, expressões (4.39) e (4.40) 
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Sub DetEQ(c) 
Dim Fc, FPr, n, Qz, Q, Qe, p, total, miu 
Static Qt(1 To nmax) 
 
    miu = F(Npontos + 1, 0) ' Neste ponto retorna o miu da F.D. dos preços 
 
    '1) Determina a prob. de sobrevivência – expressão (4.45) 
    n = 1 
    Qt(n) = 1 
    For n = 2 to Nmax 
        Qt(n) = DetQt(miu, n – 1, c) 
    Next n 
 
    '2) Determina a procura esperada para cada um dos preços 
    p = 0 
    Do 
        '2.1) Começa agora no último período que se considera muito distante 
        '2.2) Qz infinito = Nmax 
        Qe = 0 
        n = Nmax 
        Fc = F(p * dx, miu, 1) 'F. D. cumulante dos preços de mercado 
        'Vamos inicializar Qz como se fosse o valor em infinito 
        FPr = DetFpr(p * dx, n, c) 'F.D. do preço de reserva 
        Qz = (1 – FPr) * (1 – Fc) 
        If Qz > 0 Then Qz = Qz / (1 – FPr * (1 – Fc)) 
        '2.3) Determina por backward os Qz e Q 
        For n = Nmax To 1 Step –1 
            FPr = DetFpr(p * dx, n, c) 'F.D. do preço de reserva dos compradores 
            'Implementa a expressão (4.40) sendo conhecido Qz 
            Q = (1 – Fgl) ^ (n – 1) * (1 + FPr * (Qz – 1)) 
            'Implementa a expressão (4.38) para o período seguinte 
            Qz = (1 – Fgl) * (1 + FPr * (Qz – 1)) 
            '2.4) Vai acumulando o valor esperado da procura 
            Qe = Qe + Q * Qt(n) 
        Next n 
        '2.5) transfere o valor da procura esperada para o vector Eq 
        Eq(p) = Qe 
        total = total + Qe * Fe(p, 0) 
        p = p + 1 
    Loop While p <= Npontos 
End Sub 

Prog. 33 

 

 Determinada a função procura esperada, determina-se o lucro esperado de cada 

preço e optimiza-se da mesma forma que no modelo sem repescagem. 

 

MODELO DA SECÇÃO 4.3 – Pesquisa quando os compradores aprendem o valor esperado 

w a dispersão da F. D. dos preços de mercado no decurso da pesquisa. 

 

 Implementação da expressão (4.54) – cálculo da probabilidade de serem obtidos 

os valores amostrais Xbl e De numa amostra de tamanho n quando os parâmetros são 
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Miu e D, utilizando o método de “Monte – Carlo”. Por exemplo, consideramos que a 

F.D. dos preços de mercado é uniforme. 

 

Function Lponto(Xbl, De, Miu, D, n) 
Dim s, I, S2l 
Dim Soma, S2, prod, Xnm1, Xn, Integral, Delta 
Static Xs(Nmax) 
 
    S2l = De ^ 2 / 12 'Considerando que a F.D. é uniforme 
    Integral = 0 
    If n > 1 Then 
        For i = 1 To 10 * n ^ 2 'Aumentam as iterações com n^2 
            Soma = 0: Soma2 = 0 'Para calcular a média e a dispersão 
            If S2l > 0 Then ' No caso de S2l ser 0, os Xs têm que ser todos iguais 
                'Extrai aleatoriamente (n – 2) valores em [miu-D/2, miu+D/2] 
                For s = 1 To n – 2 
                    Xs(s) = miu + D * (Rnd() - 0.5) 
                    Soma = Soma + Xs(s) 'Soma das observações 
                    S2 = S2 + Xs(s) ^ 2 'Soma dos quadrados das observações 
                Next s 
                'Calcula os últimos 2 valores de acordo com as restrições 
                Delta = (Soma – n * Xbl) ^ 2 – 2 * (S2 + (n ^ 2 – n) * Xbl ^ 2 – 2 * n * Xbl * 
Soma + Soma ^ 2 – (n – 1) * S2l) 
                If Delta >= 0 Then 
                    Xs(n – 1) = (n * Xbl – Soma + Delta ^ 0.5) / 2 
                    Xs(n) = (n * Xbl – Soma – Delta ^ 0.5) / 2 
                    'Avalia a probabilidade de tal acontecimento 
                    prod = 1 
                    For s = 1 To n  
                        prod = prod * f(Xs(s), miu, D) ‘Probabilidade de Xs conhecidos miu e D 
                    Next s 
                Else 
                    prod = 0 
                End If 
            Else 
                'Avalia a probabilidade de serem todos os n iguais a Xbl 
                prod = f(Xbl, miu, D) ^ n 
            End If 
            Integral = Integral + prod 
        Next I 
    Else 
        Integral = f(Xbl, miu, D) 
    End If 
Lponto = Integral 
End Function 

Prog. 34 

 

 Da função anterior resulta uma grandeza que é proporcional à probabilidade pelo 

que se torna necessário que o integral da função distribuição seja unitário. 
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 Implementação da expressão (4.53) – Cálculo da verosimilhança a posteriori 

conjunta de os parâmetros terem dados valores quando os valores amostrais são Xbl e 

De e a informação a priori é a função distribuição G. 

 

Sub fazhns(n, Xbl, De) 
'Determina a F.D conjunta de miu e D, dados Xbl e S2l numa amostra de dimensão n 
Dim Soma, miu, D, Aux, Soma 
    Soma = 0 
    'Usa com intervalo de calculo dx 
    For miu = 0 To Xb 'Xb e S2 são os valores máximos e são conhecidos 
        For D = 0 To S2 
            Aux = g(miu * dx, D * dx) 
            If Aux > 0 Then 
                h(miu, D) = Aux * Lponto(Xbl, De, miu * dx, D * dx, n) 'Lponto é conhecida 
                Soma = Soma + h(miu, D) 'Garante que o integral de h é unitário 
            Else 
                h(miu, D) = 0 
            End If 
        Next D 
    Next miu 
    'A variavel Soma é o denominador da expressão (4.53) 
    If Soma > 0 Then 
        Soma = Soma * dx ^ 2 'pois o intervalo de integração é dx 
        For miu = 0 To Npontos 
            For D = 0 To Npontos 
            h(miu, D) = h(miu, D) / Soma 
        Next D 
    Next miu 
    Else 
        'Se der zero em todos, então, é porque não acertou por ter variância pequena 
        h(Xbl, De) = 1 / dx ^ 2 
    End If 
End Sub 

Prog. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


