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1.3 Tipos de Mercados e de bens. Oligopólio. Tipos de bens. 1.3.5 Bens públicos. 

1.3.6 Bens rivais. 1.3.7 Recursos comuns e bens comuns. 1.3.8 Externalidades.1.4 

Introdução à análise de custo-benefício.



Caso de exceção ou situação extrema 

Cuidado com os sinônimos 

Perigo. Tema confuso ou, se exercício, texto do item 
confuso. Mais de uma interpretação (na literatura). 
Anotar fontes para recurso. 



Oligopólio 



Oligopólios 
Mercado com poucos produtores competindo entre si. 

Há barreiras à entrada de novas empresas. 

Os produtos são diferentes ou não. 

Há poder de mercado, ou seja, capacidade de influenciar o 
preço. 

O quanto depende da interação entre as empresas de cada 
setor. 

O comportamento das empresas pode ser cooperativo ou 
competitivo. 







Quando a empresa 
adota ações e 
estratégias de vendas 
sem realizar acordos 
com seus concorrentes. 
Origina briga por uma 
fatia maior do mercado 
e guerra de preços. 



Ocorre quando as empresas desejam reduzir a competição entre si e passam a agir 
de forma colaborativa, estabelecendo seus preços de forma conjunta ou repartindo 

o mercado. 



A partir do 
comportamento 
cooperativo, as 
empresas procurarão 
fazer o melhor possível 
considerando as ações 
de seus concorrentes. 

O equilíbrio de Nash é 
uma situação em que os 
agentes econômicos, 
interagindo entre si, 
definem a melhor 
estratégia baseados nas 
estratégias escolhidas 
pelos concorrentes. 



quantidade produzida, 

os preços praticados e os lucros resultantes são os de monopólio.









Após um tempo agindo cooperativamente, a empresa eventualmente 

pode quebrar o acordo, oferecendo preços melhores a seus 

clientes, em uma ação competitiva. 





Concorrência externa 
(importados) 







o 

mercado é atendido 

da mesma forma 

que um monopólio.









2) Deve haver 
espaço para o 

PODER DE 
MONOPÓLIO 





Bens Públicos e Recursos Comuns 

Tipos de Bens 



BENS LIVRES 
- São aqueles que existem em 

quantidade ilimitada.  
 

- São BENS porque satisfazem 
necessidades. 
 

, pois não tem preço, 

nem podem ser apropriáveis. 
 

- Ex: Recursos Naturais 



Eles podem ser 
consumidos sem custos. 

 
Os bens econômicos são 

alocados através do 
sistema de preços. Isso 

não é possível quando o 
preço é zero. 



O mercado privado não pode 

garantir sua produção em 

quantidades socialmente 

ótimas. 

Motivo 

 

Não há o sistema de preços, 
que sinaliza o valor recebido 

pelos consumidores e o custo 
incorrido pelos produtores. 

 



O que acontecerá se a 
alocação deste tipo de 

bem falhar? 

O Estado pode intervir, 
resolvendo a falha de mercado 

e aumentando o bem-estar. 



• Escassos 
• Há procura/demanda 
• São apropriáveis 
• Objeto de estudo da 

economia. 



FALHAS DE MERCADO 
Pergunta chave: 
 
Será que o setor privado 
aloca mais eficientemente 
os recursos do que o 
governo? 



Sob certas condições, os 
mercados competitivos geram 
uma alocação de recursos que 
se caracteriza pelo fato de que 
é impossível promover uma 

realocação de recursos de tal 
forma que um indivíduo 

aumente seu grau de 
satisfação sem que, ao mesmo 
tempo, isso esteja associado a 

uma piora da situação de 
algum outro indivíduo. 



Ótimo de Pareto 

Ninguém pode melhorar sua 
situação sem causar 

prejuízos a outros. 



Melhora de Pareto 

Se for possível encontrar uma forma de melhorar a 
situação de uma pessoa sem piorar a de nenhuma outra, 
teremos uma MELHORIA DE PARETO. 



Se uma alocação 
permite uma 

melhoria de Pareto, 
ela é ineficiente no 
sentido de Pareto. 

 
E se a alocação não 
permitir nenhuma 
melhoria de Pareto,  
ela é eficiente no 
sentido de Pareto. 



Uma alocação em que já se realizaram 
todas as trocas voluntárias (e agora já 
esgotaram-se os ganhos possíveis 
advindos de novas trocas), é uma 
alocação eficiente no sentido de Pareto. 
 
 

Microeconomia, Varian. 



Teoria Econômica 
Tradicional 

Para atingir uma alocação “Pareto 
Eficiente”, não é necessário que exista 

um “planejador central”. 
A livre concorrência (mercados 

competitivos) permite atingir esse ideal 
máximo. 



Só que para ocorrer esta situação ótima, alguns 
pressupostos precisam ser atendidos: 

 
1. Não existir progresso técnico. 

2. Concorrência Perfeita (empresas/consumidores 
sem influência sobre o preço > mercado 

atomizado) 
3. Informação perfeita por parte dos agentes. 





Impedem que ocorra uma 

situação ótima de Pareto. 



1. Existência de Bens Públicos 
2. Falha de competição, que se reflete na 

existência de Monopólios Naturais 
3. Externalidades 
4. Mercados incompletos 
5. Falhas de informação 
6. Ocorrência de Desemprego e Inflação 
 
 

 
Giambiagi & Além 
Finanças Públicas 



Precisa do Estado 
SIM! 

Na presença de FALHAS DE 
MERCADO, a política pública 
pode atuar, aumentando o 

bem-estar econômico. 



Duas características devem ser verificadas para classificar 
corretamente os bens: 
 

1. Os bens são excludentes? 

 

2. Os bens são rivais? 



São os bens cujo consumo 
pode ser recusado a um 
indivíduo em particular. 

 
É possível impedir alguém de 

consumir aquele bem. 



São aqueles cuja 
disponibilidade 
diminui quando 
são consumidos. 



Um bem é rival quando seu consumo por uma pessoa reduz a 
quantidade disponível para o restante da sociedade e é 

excluível quando é possível impedir que alguém o consuma 
(seja por razões econômicas, jurídicas, políticas ou naturais).  

Comparando... 



1. Bens Privados 
 

2. Bens Públicos 
 

3. Recursos Comuns 
 

4. Monopólios Naturais 



BENS PRIVADOS >> EXCLUDENTES E RIVAIS 

Peguei o meu. Corre que 
tá acabando (rivalidade). 

Disgramada! Ela pegou o 
último e eu fiquei sem 

(bens excludentes)  



BENS 
PÚBLICOS 

 
Não excludentes 

Não rivais 
 
 



RECURSOS 
COMUNS 

 
Rivais 

Não excludentes 
Não podemos controlar 

quem pode usar ou não o 
bem. Seu uso reduz a 

disponibilidade para outro. 
Ex: Peixes do mar. 

 



O governo pode limitar o 
uso dos recursos comuns! 



Monopólios 
Naturais 
Excludentes 
Não rivais 

 
Seu uso não reduz a 

disponibilidade para o 
outro.  É possível impedir o 

uso por alguém. 
Ex: Água encanada, rede 

elétrica, rodovias. 





Um pouco mais sobre Bens Públicos 
 
- Todos se beneficiam da produção do 

bem público mesmo que, 
eventualmente, alguns mais do que 
outros. 
 

- Outros exemplos: bens tangíveis como 
ruas ou iluminação pública; bens 
intangíveis como justiça, segurança 
pública e defesa nacional. 



Questão: 
 
Como ratear os custos da produção dos 
bens públicos entre a população, 
considerando que é impossível 
determinar o efetivo benefício que 
cada indivíduo terá de seu consumo, 
considerando que, muitas vezes, este 
não é nem voluntário. 
 
Dificuldade de precificar bens públicos. 



O carona é um indivíduo 
que recebe um benefício 
advindo de um bem, mas 
não paga por ele. 



Não se pode impedir que as pessoas 
consumam o bem público. 
 
Mas elas podem evitar o 
pagamento, na expectativa de que 
outros financiem sua produção. 
 
O problema do carona impede que 
os mercados privados ofertem bens 
públicos. 



o O governo pode ofertar o bem público 
quando o benefício total for maior que o 
custo total. 
 

o Todos ficarão em situação melhor se o bem 
público for ofertado. Assim, financia-se com 
impostos. 
 

o Ex de bens públicos com alta relevância 
social: segurança pública; pesquisa. 
 



o A análise custo-benefício é realizada para comparar os 
custos e benefícios de se oferecer um bem público. 
 

o O bem público deve ser ofertado ou não? 
o Deve-se comparar o benefício total aos usuários com 

o custo de produção e manutenção. 
 



A análise custo-
benefício pode ser 
usada para estimar 
custos e benefícios 

totais de um projeto 
para a sociedade. 



PROBLEMA: ausência dos 
preços! São eles quem 

informariam os custos e 
benefícios. 

 
E agora? 

 
Valor da vida, economia de 

tempo, são realmente coisas 
difíceis de se avaliar!  







Tragédia dos Comuns 
 

O livre acesso e a 
demanda irrestrita de 

um recurso finito 
termina por condenar 

estruturalmente o 
recurso por conta de 
sua superexploração. 



Esta situação ilustra uma externalidade negativa. 
 

Os BENS PÚBLICOS são um caso particular de 
externalidades. 

Exemplos: água, qualidade 
do ar, rodovias, vida marinha. 



O mercado falha... 

 
em alocar recursos de forma 

eficiente (ou seja, é ineficiente) 
quando os direitos de 

propriedade não estão bem 
definidos.  

 
 



Na ausência de direitos de 
propriedade, pode haver uma falha 
de mercado. 
 
Assim, há espaço para intervenção 
do setor público. 



Ocorrem quando a ação de um indivíduo ou empresa afeta direta ou indiretamente 
outros agentes do sistema econômico. 
 
Se implicar benefício > externalidade positiva. 
Se implicar prejuízo > externalidade negativa. 
 



Externalidade negativa: 
ocorre, por exemplo, 
quando uma empresa 
despesa efluentes em um rio 
onde há pesca comercial. Se 
não houver regulamentação, 
não há nada que impeça a 
empresa de fazê-lo, nem que 
a obrigue a se 
responsabilizar pelos custos 
externos de suas ações. 



Como as externalidades não se 
refletem nos preços de mercado, 
elas podem se tornar uma causa de 
ineficiência econômica. 



Quando a empresa não 
considera os danos 

relacionados à 
externalidades 

negativas, o resultado é 
uma produção excessiva 

e custos sociais 
desnecessários. 



Exemplo: 
 
Uma empresa lança efluentes em um 
rio. 
Esta empresa encontra-se em um 
mercado competitivo. 
Vamos analisar duas situações: 
 
1. Só uma empresa polui. 
2. Todas as empresas poluem. 
3. As empresas possuem uma função 

de produção de proporções fixas (a 
usina não pode alterar sua 
combinação de insumos. A 
quantidade de efluentes só pode ser 
reduzida com redução da produção). 



CMg 

CMgS 

CMgE 

P1 

q* q1 

S = CMgI 

CMgSI 

CMgEI 

Q* Q1 

P1 

P* 

Produção da empresa 
Produção do setor 

CMg = custo marginal da produção 
• A empresa maximiza o lucro 

quando CMg = P. 

O preço do produto (aço) é P1 , que 
se encontra na intersecção entre as 
curvas de oferta e demanda. 



CMg 

CMgS 

CMgE 

P1 

q* q1 

Produção da empresa 

À medida que o nível de produção da 
empresa varia, o custo externo imposto sobre 
os pescadores também varia (Curva de CMgE: 
custo marginal externo) 

O Custo TOTAL Externo aumenta porque, com o 
aumento da produção, tem-se mais poluição. 

E o CMgE tem o mesmo raciocínio. Conforme se 
aumenta a quantidade produzida, o custo externo 

incremental da produção do aço aumenta. 



CMg 

CMgS 

CMgE 

P1 

q* q1 

Produção da empresa 
O nível de produção eficiente é aquele 

para o qual o preço do produto é igual ao custo 
marginal social (CMgS) da produção, que é a 
soma do custo marginal (CMg) com o custo 

marginal externo (CMgE) do despejo de 
efluentes. 

Como apenas esta empresa está produzindo e 
despejando seus efluentes no rio, o preço de 

mercado do produto está inalterado. 
A empresa maximiza seus lucros quando P = 
CMg. Observe que, neste ponto, há produção 

excessiva (q1). 

Empresa 
produz 
aqui. 

Nível de 
produção 
eficiente. 



S = CMgI 

CMgSI 

CMgEI 

Q* Q1 

P1 

P* 

Produção do setor 

• A curva CMgI é a curva de oferta do setor. 
• A curva de custo social marginal associada ao 

nível de produção do setor é CMgEI e é obtida 
pela soma do custo marginal de cada pescador 
prejudicado em cada nível de produção. 

Agora vejamos o que 
ocorre quando todas 
as usinas despejam 
efluentes nos rios. 

Esta curva representa a soma 
do custo marginal de 

produção e do custo marginal 
externo para todas as 

empresas produtoras de aço. 
CMgSI = CMgI + CMgEI. 



S = CMgI 

CMgSI 

CMgEI 

Q* Q1 

P1 

P* 

Produção do setor 

O nível eficiente de produção no setor é 
aquele para o qual o benefício marginal 
obtido com a produção de uma unidade 

adicional do produto é igual ao custo 
marginal social. 



¿



S = CMgI 

CMgSI 

CMgEI 

Q* Q1 

P1 

P* 

Produção do setor 

A curva de demanda mede o benefício 
marginal dos consumidores. 

 
O nível de produção eficiente se 

encontra em Q* (intersecção entre 
CMgSI e D). 



S = CMgI 

CMgSI 

CMgEI 

Q* Q1 

P1 

P* 

Produção do setor 
Mas o nível de produção competitivo do 

setor encontra-se no ponto de 
intersecção entre Cmg e D. 

E o preço está baixo! Reflete só o custo marginal privado de 
produção das empresas e não o custo marginal social. 



S = CMgI 

CMgSI 

CMgEI 

Q* Q1 

P1 

P* 

Produção do setor 

Esta área é o 
custo da 

ineficiência 
para a 

sociedade. 

Leia no Pindick, capítulo 
18, o caso das 

ineficiências para a 
presença de 

externalidades 
positivas. 



A existência de 
externalidades justifica a 
intervenção do Estado. 



1. Produção Direta 
2. Concessão de subsídios para geração 

de externalidades positivas 
3. Imposição de multas ou impostos, 

para desestimular as externalidades 
negativas 

4. Regulamentação. 



MERCADOS INCOMPLETOS 
 
• Um mercado é incompleto quando um bem ou serviço não é ofertado, ainda que seu 

custo de produção esteja abaixo do preço que os consumidores estão dispostos a pagar 
(conceito em contraposição à de mercado completo > é capaz de ofertar qualquer 
bem/serviço cujo custo de provisão é menor do que o preço de                 reserva). 
 

 



Essa falha pode acontecer porque, mesmo que 
se trate de atividades típicas de mercado, nem 
sempre o setor privado está disposto a 
assumir riscos. 
 
Ex: países em desenvolvimento: sistema 
financeiro/mercado de capitais não dispõe de 
sistemas de financiamento de longo prazo 
suficientes ao esforço de desenvolvimento 
econômico. 
 
Aqui, a intervenção do governo é importante 
para conceder crédito. Ex: BNDES. 



Noções de Teoria dos Jogos 



Teoria dos Jogos não cai na 
provaaaaaaaaaaaaa! 



É uma situação em que 
os jogadores ou 
participantes tomam 
uma decisão 
estratégica, ou seja, 
uma decisão que leva 
em consideração as 
atitudes e respostas dos 
outros. 



A teoria dos jogos estuda o comportamento das pessoas – e 
evidentemente pode ser aplicado ao comportamento 
empresarial – em situações estratégicas, ou seja, quando um dos 
envolvidos, ao tomar decisões sobre como agir, deve levar em 
conta as possíveis reações do outro.  



Decisões estratégicas resultam em 
payoffs para os jogadores: resultados 
que acarretam recompensas ou 
benefícios. 
 
Para empresas que estabelecem 
preços, os payoffs são os lucros. 
 
Para os que oferecem lances em um 
leilão, é o excedente do consumidor. 



Objetivo da teoria dos jogos é 
determinar a estratégia ótima 
para cada jogador. 
 
ESTRATÉGIA 
 
- É uma regra ou plano de ação 

para o jogo. 
 
ESTRATÉGIA ÓTIMA 
 
- É aquela que maximiza o payoff 
esperado. 



Em linhas gerais, a teoria apresenta “jogadores” que definem estratégias pra 
maximizar seus resultados. Se as empresas forem os jogadores então, elas podem 

escolher preços ou quantidades a serem produzidas como sua estratégia.  
 

A lista de estratégias, para cada jogador, é chamada de combinação de 

estratégias. O problema central da Teoria dos Jogos é a previsão do 
que os jogadores farão.  Ou seja: prever a combinação de estratégias que 

será escolhida pelo outro jogador. 



Representa uma situação em que, em um jogo envolvendo dois 
ou mais jogadores, nenhum jogador tem a ganhar mudando 
sua estratégia unilateralmente. 



Aplicada para a microeconomia: 
 
É uma situação em que os agentes econômicos, 
interagindo entre si, definem a melhor 
estratégia baseados nas estratégias escolhidas 
pelos concorrentes. 
 
Cada empresa faz o melhor possível em 
resposta às ações de seus concorrentes. 
 
Em outras palavras: o equilíbrio de Nash é um 
conjunto de estratégias no qual cada jogador 
faz o melhor que pode em função das ações de 
seus oponentes. 



O DILEMA DOS PRISIONEIROS 
 

O equilíbrio de Nash ocorre em mercados oligopolistas 
não cooperativos. Cada empresa, objetivado maximizar 
seus lucros, toma suas decisões baseadas nas ações dos 

rivais. O lucro obtido é maior que o de concorrência 
perfeita e menor do que o de monopólio ou o de 

oligopólio de conluio. 
 



O Dilema dos Prisioneiros 

retrata bem o impasse vivido pelos 
oligopolistas.  

 
Dois prisioneiros foram acusados de 

ter cometido um crime. Ambos foram 
capturados pela polícia e colocados 

em celas diferentes. Foi pedido a cada 
um deles a colaboração, no sentido 

de confessarem seus atos.  





Resultados possíveis: 
 

seus crimes, cada 

um será condenado a cinco anos de prisão. 
 

2. Se nenhum dos dois criminosos confessar o crime, um 
processo jurídico mais complexo se instaurará. Os 
advogados trabalharão para provar suas inocências, 
entrando com recursos e eles receberão uma condenação 
de dois anos. 
 

ã , o que confessou sofrerá pena mínima de 1 
ano e o outro será condenado a 10 anos de prisão. 

 
Diante destas possibilidades, está instaurado o dilema: 
confessar ou não? 



Confessa Não confessa

Confessa -5, -5 -1, -10

Não confessa -10, -1 -2, -2

Matriz de Payoff do Dilema dos Prisioneiros

Prisioneiro B

Prisioneiro A

O resultado do jogo é que ambos provavelmente confessarão, 
sendo condenados a cinco anos de prisão. 



São aqueles em que os participantes podem 
negociar contratos vinculativos de 
cumprimento obrigatório, que lhes permitam 
planejar estratégias em conjunto. 



São aqueles em que a 
negociação e o 
cumprimento de contratos 
vinculativos não são 
possíveis. 



É essencial entender o ponto de vista 
do oponente (claro, supondo que ele 
seja racional) e procurar deduzir de 

que forma ele provavelmente reagirá 
às suas ações. 



A estratégia dominante é aquela que é ótima 
independentemente do que o oponente possa vir a 
fazer. 
 
Quando cada jogador tem uma estratégia 
dominante, o resultado do jogo é um equilíbrio de 
estratégias dominantes. 



 
Em outras palavras, o equilíbrio de 

estratégias dominantes é o resultado de um 
jogo em que cada empresa faz o melhor que 
pode independentemente das escolhas feitas 

pelos concorrentes. 





(Cespe, MPE/TO, 2006) Acordos de colusão em mercados oligopolistas são mais 
fáceis de serem implementados quando existem poucas firmas na indústria, 
heterogeneidade de produtos e diferenças substanciais de custos entre as 
firmas. 

LISTA 4 



Fatores facilitadores da formação de um cartel: 
 
 Mercados com poucas empresas; 
 Condições de demanda e tecnologia relativamente estáveis; 
 Relativa uniformidade dos custos dos participantes; 
 Possibilidade de monitoramento do acordo para evitar. 

(Cespe, MPE/TO, 2006) Acordos de colusão em mercados oligopolistas são mais fáceis 
de serem implementados quando existem poucas firmas na indústria, heterogeneidade 
de produtos e diferenças substanciais de custos entre as firmas. 



(Cespe, MPE/TO, 2006) Dentro da estrutura de mercado oligopolista, tem-se, 
como ponto desfavorável, a formação de carteis, o que contraria o regular 
funcionamento da ordem econômica. 





(TPS 2012) A cartelização de determinado mercado é facilitada quando 
as firmas que o compõem são do mesmo tamanho e se confrontam com 

demandas elásticas. 



Fatores facilitadores da formação de um cartel: 
 
 Mercados com poucas empresas (é um facilitador, não uma condição 

indispensável); 
 Condições de demanda e tecnologia relativamente estáveis; 
 Relativa uniformidade dos custos dos participantes; 
 Possibilidade de monitoramento do acordo para evitar. 



(Cespe, AL-CE, Analista Legislativo, 2010) O oligopólio – estrutura 
intermediária entre a concorrência perfeita e o monopólio, formada por 
poucos vendedores que competem entre si – é a única estrutura de 
mercado em que as firmas consideram as ações dos concorrentes na 
tomada de decisões. 

Lista 5 





(Cespe, PM Vila Velha, 2008) Oligopólios se comportam estrategicamente 
no mercado de maneira ilícita e devem ser controlados por agentes 
reguladores de mercado. 
 
 





(Cespe, MD, ANAC, Especialista em Regulação, 2009) A força competitiva 
dos entrantes em potencial de um mercado oligopolista será tanto maior 
quanto mais as firmas estabelecidas tenham condições de recorrer a 
reduções de preço para preservar sua participação no mercado. 
 
 





(Cespe, MD, ANAC, Especialista em Regulação, 2009) Os bens públicos 
são não-rivais e exclusivos, pois só o Estado pode provê-los. 
 
 





(Cespe, MD, ANAC, Especialista em Regulação, 2009) Os bens comuns 
são não-excluíveis, porém rivais. 
 
 



RECURSOS 
COMUNS ou 
bens comuns 

 
Rivais 

Não excludentes 
Não podemos controlar 

quem pode usar ou não o 
bem. Seu uso reduz a 

disponibilidade para outro. 
Ex: Peixes do mar. 

 



(Cespe, MD, ANAC, Especialista em regulação, 2009) Uma rodovia 
congestionada e com pedágio é exemplo de bem privado rival e excluível. 
 
 





(Cespe, TJ/SE, Analista Judiciário, 2014) Falhas de mercado são situações 
em que o mercado competitivo não é capaz de, isoladamente, alcançar a 
eficiência econômica, o que justifica a intervenção do Estado para alocar 
bens e serviços de forma mais eficiente. 
 
 





(CESPE, 2012, TCE/ES, ACE/TI) A provisão pública direta de bens e 
serviços é uma forma tradicional de intervenção do governo no sistema 
econômico, sendo, economicamente, os bens públicos definidos como os 
que possibilitam rivalidade e exclusão de algum indivíduo do consumo. 
 
 





A análise custo-benefício é realizada para comparar os custos e benefícios 
de se oferecer um bem público. Este deverá ser ofertado quando, ao se 
comparar o benefício total aos usuários com o custo de produção e 
manutenção, o benefício estimado seja superior ao custo. 
 
 





(Cespe, TJ/SE, Analista Judiciário, 2014) A educação e a saúde são 
consideradas bens públicos, sujeitos ao princípio da não-exclusão, de 
forma que, além do Estado, somente instituições sem fins lucrativos 
podem fornecer esses serviços no Brasil. 
 
 






