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Questões: 

 Como é o equilíbrio de mercado com um 

oligopólio?  

 Como funciona a cooperação entre firmas 

oligopolistas, e por que nem sempre elas 

cooperam? 

 Como as leis anti-truste podem contribuir para 

aumentar a competição? 
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OLIGOPOLY 2 

Medidas de Concentração 

 Razão de concentração: percentual da 

produção total ofertada pelas quatro maiores 

firmas. 

 Quanto maior a razão de concentração, menor a 

competição. 

 Este capítulo estuda oligopólios, uma estrutura 

de mercado com alta razão de concentração. 



OLIGOPOLY 3 

Oligopólio 

 Oligopólio: estrutura de mercado em que 

poucos vendedores ofertam produtos similares 

ou idênticos. 

 Comportamento estratégico no oligopólio:   

A decisão de uma firma sobre o preço P ou a 

quantidade Q pode afetar outras firmas e gerar 

uma reação, o que deve ser antecipado ao tomar 

a decisão. 

 Teoria dos Jogos: estudo do comportamento 

individual em situações estratégicas. 
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EXEMPLO:  Duopólio de celulares em uma cidade pequena 

 Considere uma cidade com 140 

habitantes. 

 Bem em questão: serviço de telefonia 

móvel com aparelho gratuito e ligações 

ilimitadas. 

 A tabela à esquerda mostra a demanda. 

 Duas firmas: Vivo e TIM. 

(duopólio:  oligopólio de duas firmas) 

 Custos fixo e marginal: 

 CF = $0, CMg = $10 
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EXEMPLO:  Duopólio de celulares em uma cidade pequena 

Equilíbrio 

competitivo: 

P = MC = $10 

Q = 120 

Lucro= $0 

Monopólio: 

P = $40 

Q = 60 

Lucro= $1,800 
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EXEMPLO:  Duopólio de celulares em uma cidade pequena 

 Um resultado possível para o oligopólio: conluio. 

 Conluio: acordo entre as firmas sobre a 

quantidade a produzir ou o preço a cobrar. 

 Vivo e Claro podem concordar em produzir 

metade da quantidade de monopólio cada uma: 

 Para cada firma:  Q = 30, P = $40, lucro = $900 

 Cartel:  grupo de firmas operando de forma 

coordenada, como Vivo e Claro no conluio. 



Conluio x Auto-interesse 
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Conluio: cada firma produz Q = 30 e 

obtém lucro = $900. 

Se a Vivo romper o acordo e produzir Q = 

40, o que ocorre com o preço de mercado 

e com seu lucro?   

A Vivo tem interesse em manter o acordo 

com a Tim? 

Se ambas as firmas descumprirem o 

acordo e produzirem Q = 40, que lucro 

irão obter? 
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Ao respeitar o acordo, o lucro individual é 

$900 

Se a Vivo descumprir o acordo e produzir Q 

= 40: 

Quantidade total = 70,  P = $35 

Lucro da Vivo = 40 x ($35 – 10) = $1000 

O lucro aumenta ao descumprir o acordo. 

A Tim pode fazer o mesmo raciocínio, e 

cada uma vai produzir Q = 40: 

Quantitade total = 80, P = $30 

Lucro individual = 40 x ($30 – 10) = $800 

Conluio x Auto-interesse 
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Conluio x Auto-interesse 

 As duas firmas ficariam melhor se cumprissem o 

acordo do cartel.  

 Todavia, cada firma tem, individualmente, 

incentivo a descumpri-lo. 

 Pode ser difícil para firmas oligopolistas 

formarem um cartel e respeitarem os acordos 

(ao menos se o horizonte temporal for curto).  



Se cada firma produz Q = 40, 

Quantidade total = 80  

P = $30  

Lucro individual = $800 

A Vivo tem interesse em aumentar a 

produção ainda mais, para Q = 50?   

A TIM tem interesse em aumentar a 

produção ainda mais, para Q = 50? 

Conluio x Auto-interesse 
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Equilíbrio do Oligopólio 

 Equilíbrio de Nash: situação em que os 

participantes, interagindo uns com os outros, 

escolhem a melhor estratégia dadas as estratégias 

dos demais. 

Logo, não há incentivo unilateral (individual) ao 

desvio. 

 No exemplo anterior, ambas as firmas produzem Q = 40  

no equilíbrio de Nash. 

 Dado que a Vivo produz Q = 40, a melhor estratégia da 

Tim é produzir Q = 40. 

 Dado que a Tim produz Q = 40, a melhor estratégia da 

Vivo é produzir Q = 40. 
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Comparação de equilíbrios de mercado 

Quando as firmas em um oligopólio fazem suas 

escolhas de produção individualmente (ou seja, 

não operam em cartal) para maximizar lucro: 

 A quantidade de oligopólio é maior que a de 

monopólio mas menor que a de concorrência 

perfeita. 

 O preço de oligopólio é menor que o de 

monopólio mas maior que o de concorrência 

perfeita. 
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Efeitos sobre Produção e Preço 

 Um aumento da produção tem dois efeito sobre os 

lucros da firma:  

 Efeito sobre produção:   

Se P > CMg, um aumento da produção aumenta 

o lucro. 

 Efeito sobre preço: 

O aumento da produção aumenta a quantidade 

de mercado, o que reduz o preço, e portanto 

reduz o lucro de cada unidade vendida. 

 Se o primeiro efeito for mais forte, a firma aumenta 

a produção. Se o segundo for mais forte, ela reduz 

a produção. 
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Tamanho do Oligopólio 

 Quando o número de firmas no mercado aumenta: 

 O efeito sobre o preço diminui 

 O oligopólio fica mais parecido com o mercado 

competitivo 

 O preço se aproxima do custo marginal 

 A quantidade total se aproxima da quantidade 

competitiva, que é eficiente. 

Corolário: um benefício do comércio 

internacional é aumentar o número de firmas 

competindo, obtendo os resultados acima. 
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Teoria dos Jogos 

 A teoria dos jogos propõe explicações para o 

comportamento oligopolista, e para outras 

situações em que os ‘jogadoes’ interagem e se 

comportam de forma estratégica. 

 Estratégia dominante: estratégia melhor que 

todas as alternativas para um jogador, 

independente das estratégias dos demais. 

 Dilema dos prisioneiros: jogo entre dois 

criminosos capturados para ilustrar a dificuldade 

de obter cooperação.  
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Dilema dos Prisioneiros 

 A polícia prendeu Bonnie e Clyde, dois suspeitos 

de assaltos a bancos, mas só tem provas para 

condená-los a um ano de cadeia. 

 A polícia os coloca em celas separadas e oferece 

o seguinte acordo a cada um: 

 Se você confessar mas seu parceiro não 

confessar, você fica livre. 

 Se você não confessar mas seu parceiro 

confessar, você fica vinte anos na prisão. 

 Se ambos confessarem, cada um fica oito anos 

na prisão. 
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Dilema dos Prisioneiros 

Confessar Não confessar 

Confessar 

Não 

confessar 

Bonnie 

Clyde 

Bonnie 

presa 8 

anos 
Clyde preso 

8 anos 

Bonnie 

presa 20 

anos 

Bonnie 

presa 1 ano 

Bonnie fica 

livre 

Clyde fica 

livre 

Clyde preso 

1 ano 
Clyde preso 

20 anos 

Confessar é uma estratégia dominante para ambos. 

Equilíbrio de Nash: 

ambos confessam 
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Dilema dos Prisioneiros 

 Resultado: Bonnie e Clyde confessam, e cada 

um fica 8 anos preso.   

 Ambos estariam melhor se ambos não tivessem 

confessado. 

 Todavia, ambos têm incentivo unilateral a 

desviar da combinação “ninguém confessa”. 
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Oligopólios como Dilema dos Prisioneiros 

 Quando um oligopólio forma um cartel para tentar 

obter um resultado de monopólio, os participantes 

se encontram em uma versão do dilema dos 

prisioneiros. 

 Exemplo anterior: 

 Vivo e Tim são duopolistas em uma cidade 

pequena. 

 O cartel maximiza o lucro conjunto: cada firma 

concorda em ofertar Q = 30.   

 Podemos fazer a mesma representação 

matricial. 
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Vivo e Tim no Dilema dos Prisioneiros 

Q = 30 Q = 40 

Q = 30 

Q = 40 

Tim 

Vivo 

Lucro da Tim 

= $900 

Lucro da 

Vivo = $900 

Lucro da Tim 

= $1000 

Lucro da 

Tim = $800 

Lucro da Tim = 

$750 

Lucro da 

Vivo =  $750 

Lucro da 

Vivo =  $800 
Lucro da Vivo 

= $1000 

Estratégia dominante para cada firma: descumprir o 

acordo e produzir Q = 40. 



Jogadores:  Gol e LaTam. 

Escolha: cortar ou não cortar os preços das passagens 

em 50% 

 Se ambas fizerem o corte de preços,  

o lucro de cada firma é $400 milhões 

 Se nenhuma cortar o preço,  

o lucro de cada firma é $600 milhões  

 Se apenas uma firma cortar o preço, seu lucro é 

$800 milhões, e o lucro da competidora é $200 

milhões 

Qual é a matriz de payoffs? Qual é o Equilíbrio de Nash? 

Guerra de Preços 
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Guerra de Preços 
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Equilíbrio de Nash: 

as duas firmas 

diminuem o preço Cortar preço Não cortar preço 

Cortar preço 

Não cortar 

preço 

LaTam 

Gol 

$600 

milhões 

$600 milhões 

$200 

milhões 

$800 milhões 

$800 

milhões 

$200 milhões 

$400 

milhões 

$400 milhões 
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Outros Exemplos 

Guerra de Propaganda 

Duas firmas gastam milhões em anúncios na TV 

para roubar o mercado da competidora. O anúncio 

de cada uma cancela o efeito do anúncio da outra, 

e os lucros caem pelo custo dos anúncios. 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) 

 Países membros tentam operar como cartel para 

limitar a produção de petróleo e aumentar preços, 

mas alguns países podem descumprir o acordo. 
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Outros Exemplos 

Corrida armamentista 

Cada país ficaria melhor se ambos se 

desarmassem, mas investir em armamento é uma 

estratégia dominante. 

Recursos Comuns 

Todos estariam melhor se os recursos comuns 

fossem preservados, mas a estratégia dominante 

para cada pessoa (que só se preocupe com seu 

bem-estar individual) é fazer um uso exagerado 

desses recursos. 
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Dilema dos Prisioneiros e Bem-Estar Social 

 O equilíbrio não cooperativo do oligopólio é: 

 Ruim para as firmas no oligopólio, que não 

obtêm o lucro de monopólio. 

 Bom para a sociedade, pois a quantidade 

produzida se aproxima da quantidade eficiente 

e o preço se aproxima do custo marginal. 

 Em outros jogos, a dificuldade para cooperar 

pode reduzir o bem-estar social: corrida 

armamentista, recursos comuns. 
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Outro exemplo: campanha negativa 

 Seja uma eleição com dois candidatos, “R” and “D.” 

 Se R faz um anúncio negativo atacando D, 3000 

pessoas desistiram de votar em D; 1000 delas vão 

votar em R, e o restante desiste de votar. 

 Se D faz um anúncio negativo atacando R,  

R perde 3000 votos, D ganha 1000, 2000 deixam de 

votar. 

 R e D fazem um acordo para não fazer campanha 

negativa. O acordo será respeitado? 
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Campanha Negativa 

Não atacar 

R 

D 

0 votos 

perdidos 

0 votos 

perdidos 

R ganha1000 

votos 

R perde 

2000 votos 

R perde 3000 

votos 

D perde  

3000 votos 

D perde 

2000 votos 
D ganha 

1000 votos 

Estratégia 

dominante para 

cada candidato: 

atacar 
Atacar 

Não atacar 

Atacar 
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Campanha Negativa 

 No equilíbrio de Nash, ambos os candidatos 

fazem campanha negativo sobre o rival. 

 Efeito sobre o resultado das eleições: nenhum, 

pois o anúncio de cada lado cancela o efeito do 

adversário.   

 Efeito para a sociedade: negativo. Diminui a 

participação das pessoas nas eleições, gera 

apatia política, diminui o interesse em fiscalizar o 

que os políticos eleitos estão fazendo. 
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Pode haver cooperação? 

 Quando o jogo é repetido, pode haver 

cooperação – especialmente se for repetido 

muitas vezes. 

 Tipos de estratégias que podem gerar 

cooperação: 

 Se o oponente não cooperar em um período, 

você não coopera em nenhum período no 

futuro. 

 Repita a ação do oponente no período seguinte. 
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Política Pública para Oligopólios 

 Um dos dez princípios da economia é: às vezes, 

o governo pode melhor o resultado 

alcançado por uma economia de mercado. 

 

 Em oligopólios, a produção em geral é muito 

baixa e o preço é alto demais, em relação ao 

ótimo social. 

 Papel da política pública: promover a copetição, 

evitar conluios.   
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Autoridade Antitruste 

 No Brasil, o Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica (CADE) é o principal órgão de defesa 

da concorrência. 

 O Banco Central também pode atuar para 

promover competição no sistema financeiro. 
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Dificuldades da Política de Defesa 
da Concorrência 

 Quase todos concordam que acordos para fixar 

preços devem ser ilegais. 

 Porém, o uso da política pública para coibir 

esses acordod também pode ter problemas – 

assim como há falhas de mercado, há falhas na 

execução da política pública.  
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1. Fixação de Preço de Revenda 

 Uma firma impõe um valor mínimo nos preços 

que seus revendedores podem cobrar.   

 Um efeito é reduzir a competição no mercado de 

revenda. 

 Porém, a firma não tem poder de mercado na 

revenda, e não obtém vantagem ao limitar a 

competição na revenda. 

 A prática pode ter um objetivo legítimo: evitar 

descontos na provisão de serviços mais simples 

(“Amazon”), que comprometeriam a oferta de 

serviços de qualidade (“Showroom”).  
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2. Preço Predatório 
 Ocorre quando a firma diminui preços para evitar 

a entrada de um concorrente, ou para expulsá-lo 

do mercado, permitindo que cobre o preço de 

monopólio no futuro. 

 É ilegal, mas é difícil para um tribunal determinar 

se uma redução de preço é predatória ou se é um 

comportamento competitivo e benéfico aos 

consumidores. 
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3. Venda Casada 

 A firma junta dois produtos e vende por um preço 

único (p ex, Windows + Internet Explorer). 

 Pode aumentar o poder de mercado ao conectar 

produtos mais frágeis a produtos fortes, mas esse 

não é um efeito inevitável. 

 Pode ser usado para fazer discriminação de preços, 

que não é ilegal, mas tem impacto ambíguo sobre o 

bem-estar econômico (pode aumentar ou diminuir a 

eficiência). 
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Conclusão 

 Oligopólios podem se comportar como mercados 

competitivos ou como monopólios, dependendo 

do número de firmas e da cooperação entre elas. 

 O dilema dos prisioneiros mostra que pode ser 

difícil sustentar cooperação, mesmo que seja 

vantajosa para elas.  

 Leis antitruste são usadas para regular o 

comportamento dos oligopólios.  


