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Resumo 
 
Este artigo tem como objetivo apresentar, o comportamento de três grandes produtores de 
laranja no Brasil voltados para a produção de suco destinados aos mercados interno e externo. 
Para isso, foi desenvolvido um modelo microeconômico de escolha sob incerteza, em que os 
produtores de laranja comparam os payoffs com base no cálculo dos lucros provenientes no 
período imediatamente anterior à exposição da quantidade ofertada pelo mercado, e a tomada 
de decisão quanto de sua produção ofertar para o mercado interno e quanto ofertar para o 
mercado externo.  Os payoffs desse mercado foram calculados por meio da análise do 
mercado oligopolista, levando-se em conta inicialmente estudos para obtenção do preço “pl “ 
de equilíbrio no mercado interno, o lucro (oligopolista) nesse mercado, analise do mercado 
internacional e por fim o lucro (concorrência) para esse mercado. Depois, fazemos uma 
analise sobre desenho do mecanismo, desenvolvendo o melhor mecanismo direto de um 
Equilíbrio de Nash no jogo de informação perfeita, para em seguida descrever as opções de 
mecanismos possíveis para os produtores no mercado citricola no Brasil. 
 
Palavras-chave: Mercado oligopolista, Teoria dos jogos, Modelagem. 
 

1. Introdução   

 

O presente artigo apresenta uma visão geral do segmento citricola no Brasil, 

evidenciando a competitividade reconhecida no âmbito internacional, a qual se depara com 

inúmeras restrições comerciais que afetam o desempenho dos agentes e fazem com que seu 

tamanho e potencial crescimento sofram restrições. Vale salientar que a cadeia citrícola não se 

limita apenas a industrialização de sucos, o trabalho também explorará a comercialização de 

frutas in natura e alguns subprodutos.(CEPEA/USP. 2008) 

A partir dos anos 90 sobre tudo na época de estabilização econômica e entrada do real 

na economia, o setor de agrícola produtor de laranja no Brasil experimentou um grande salto 
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tecnológico decorrente da recém denominada era da biotecnologia e da tecnologia da 

informação. A isto, podemos incluir o desenvolvimento da agricultura química no país entre 

os anos de 1970 a 2000, que deu o suporte tecnológico para a chamada revolução verde, 

através do desenvolvimento de uso de defensivos e fertilizantes químicos, aumentando de 

forma substancial a produtividade do fator de produção terra.  

Neste novo contexto da economia e das transformações decorrentes da abertura 

econômica no país a partir dos anos 90 e do fenômeno da globalização mundial, são 

apresentados novos modelos de exportação nos processos agrícolas agregando transformações 

estruturais marcadas entre outras pela saturação dos mercados internacionais de commodities; 

variação das margens de lucro decrescentes por unidade de produto, decorrentes das 

necessidades de produzir com determinados patamares de economias de escala ou escopo nas 

unidades agrícolas; necessidade de maior especialização para integração das unidades de 

produção agropecuárias com todos os elos das cadeias produtivas; dependência cada vez 

maior de suporte científico tecnológico na atividade de produção agropecuária; a exigências 

de padrões e controle de qualidade dos produtos.  

Com relação às frutas, os fatores limitantes da competitividade dependem tanto do 

governo quanto do setor privado. Há determinantes internos, relacionados à qualidade, preços 

praticados, condições de armazenamento e alta perecibilidade. Outro grande problema é a 

variação de ano para ano do volume exportado, o que implica em baixa confiabilidade dos 

exportadores do Brasil frente aos importadores estrangeiros quanto à regularidade do 

fornecimento. Há outros que impedem uma exportação de frutas maior e mais regular, entre 

eles destacam-se os de ordem técnica, econômica, de infra-estrutura e de capacidade 

gerencial. Além desses fatores, deve-se considerar ainda, a aplicação de barreiras tarifarias e 

não tarifarias pelos países importadores e a alta carga fiscal média vigente no Brasil. 

 Vale salientar que o mercado oligopolista envolve a interação estratégica do setor de 

citricultura brasileira, em que a estrutura de mercado, é caracterizada por poucos participantes 

dominando o mercado, ou seja, um número pequeno de firmas com alto grau de concentração 

local, ou de poder de mercado, com alguma diferenciação de produto, interdependência, com 

algumas vezes guerra-preço, e, quase sempre com guerra extra-preço. As políticas adotadas 

pelos oligopolistas são tomadas de acordo com a analise e previsão das ações dos 

competidores e os efeitos sobre os seus rivais (DAVIS, 1974).  

Uma das possibilidades abordadas neste artigo é a de formação de conluio como 

estratégia ótima. Visto que, em um jogo seqüencial finito existem incentivos por partes dos 
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jogadores a quebrar o acordo – o que torna a solução de conluio instável – se faz necessário à 

introdução de algum tipo de penalidade a fim de garantir a cooperação entre todos os 

participantes deste mercado. De forma a tornar a solução de conluio estável é adicionada a 

seguinte penalidade: se um dos participantes deixar o cartel, os outros integrantes entrarão em 

campanha contra o traidor; que ocasionará guerra de preços contra a empresa traidora. Logo, 

este fundamento esta estruturada na da Teoria dos Jogos, desenvolvida por Von Neumann e 

Morgenstern (FIGUEIREDO, 1993). 

Para os jogos cooperativos com dois ou mais jogadores utiliza-se o esquema de 

arbitragem de Nash ou cooperação com pagamentos laterais. O esquema de arbitragem de 

Nash é baseado:  

(i) Conceito da solução ótima de pareto que constitui a fronteira eficiente do payoff 

para dois ou mais jogadores e; 

(ii) O ponto do status quo que corresponde ao nível de segurança dos jogadores, isto 

é, ao mínimo garantido para cada jogador que não coopere.  

A solução ótima de pareto é obtida resolvendo um problema não linear que maximiza 

os objetivos de um jogador, sujeitos as restrições dos outros jogadores. A indústria 

oligopolista pode ser classificada da seguinte maneira: o oligopólio puro ou o oligopólio 

diferenciado (LABINI: 1980; p 46). Para o primeiro caso, pode-se definir como uma firma 

produzindo produto homogêneo como o cimento ou o aço. No segundo caso, tem-se uma 

produção de produtos diferenciados. E, por fim, tem-se uma firma oligopolista caracterizada 

por conluio ou ação independentes, formando em sua maioria os famosos cartéis.  Dentre 

estes modelos de oligopólio definidos pela teoria dos jogos, pode-se destacar modelos 

“clássicos” de Cournot e de Stackelberg, considerando que o objetivo das empresas é 

maximizar o seu payoff (FERGUSON, 1976). 

 A cooperação entre as empresas em um mercado oligopolista pode gerar um jogo 

cooperativo, ou seja, as empresas podem fazer acordos que serão, por definição, executados, 

enquanto em um jogo não-cooperativo isso não ocorre. A diferença concreta entre as duas 

vertentes de jogos está no enfoque da modelagem, em particular nos conceitos de solução 

empregados. A teoria de jogos cooperativos é axiomática e usa freqüentemente conceitos 

como os de eficiência de Pareto, justiça e equidade. A teoria não-cooperativa, por outro lado, 

tem um sabor mais econômico, e usa conceitos baseados na maximização de funções de 

utilidade sujeitas às restrições por parte dos jogadores (FRIEDMAN, 1986). 
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 Diante aos fatos apresentados, o presente trabalho procurará evidenciar as possíveis 

estratégias adotadas no setor de citricultura – bem como destacar seus condicionantes. Para 

isso, a teoria dos jogos viabilizará a analise da eficiência dos referidos mercados oligopolistas; 

através de ensaios e interação dos agentes envolvidos no mercado. Para isso, visa-se dedicar 

mais às resoluções de estratégia e menos às decisões de rotina.  

 

2. Material e Métodos 

 

 Para a composição deste artigo foram coletados informações no site do Centro de 

Estudos Avançados em Economia Aplicada – CEPEA – Universidade de São Paulo - USP, 

para o período de 1996 a 2007, através do endereço da internet                                                    

(http://www.cepea.esalq.usp.br), Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(http://www.sei.ba.gov.br) além de consulta às referencias bibliográficas pertinentes ao tema. 

Aonde foram tabulados os dados referentes ao setor de citricultura  

 Nesta experiência, em especial, as empresas envolvidas no oligopólio devem decidir a 

quantidade alocada do produto em cada mercado ano a ano, levando em conta que o conjunto 

das quantidades produzidas afetará de forma interdependente o lucro e as vendas de cada uma 

das empresas participantes desse mercado. 

 

3. O Modelo Matemático do Oligopólio 

 

Supondo um mercado no qual há n produtores de um produto diferenciado. Por causa 

da diferenciação, a função de demanda defrontada pela firma i é uma função contínua dos 

preços de todas as n firmas em cada período de tempo t: qit = fi(pt) onde pt =(p1t,...,pnt) ∈   Rn 

+ é o vetor preço e qit é o produto e demanda da firma i no período t. A função do Custo Total 

das firmas i(s) é Ci(qit) = Ci( fi ( pt )), e a função de lucro simples é:  

 πi (pt )= pit fi(pt )-Ci( fi (pt ))                (1) 

As condições impostas nas funções de lucro são declaradas abaixo: 

 

CONDIÇÃO 1. A Função de demanda qit = fi(p) é uma não negativa e contínua para p 

∈ Rn+. Para p>>0 e fi(p)>0, fi(p) é duas vezes diferenciável contínua, f j i(p)>0, j ≠ 1, e 
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  Há p+ Rn 
+  tal que fi(p+) = 0, i ∈ N. 

 

CONDIÇÃO 2 A função custo Ci(qi) é convexa para qi ≥  fi(p). Para qi > 0, Ci(qi) ≥  0 é 

duas vezes continuamente diferenciável e C’ i(qi) ≥  0. Ci(0) ≥ 0. 

Se f for a função com domínio A ⊂ Rn e limite contido em R. A função é a convexa se, para 

qualquer x, y ∈ A e qualquer λ  ∈ [0,1], f [ λ x + (1- λ )y] ≤ λ f(x) + (1- λ )f(y). A função é 

estritamente convexa se, para qualquer x, y ∈ A e qualquer λ  (0,1), f [ λ x + (1- λ )y] < λ f(x) 

+ (1- λ )f(y). 

 

CONDIÇÃO 3 Para qualquer p>>0 a qualquer fi(p) > 0 e pi - C’i(fi(p)) ≥  0, a função de 

lucro πi(p) = pi fi(p) - Ci fi (p)) é côncava em pi. 

Se f for a função com domínio A ⊂ Rn e limite contido em R. A função é a côncava se, para 

qualquer x, y ∈ A e qualquer λ  ∈ [0,1], f [ λ x + (1- λ )y] ≥ λ f(x) + (1- λ )f(y). A função é 

estritamente côncava se, para qualquer x, y Î A e qualquer λ  ∈ (0,1), f [ λ x + (1- λ )y] 

> λ f(x) + (1- λ )f(y). 

 

CONDIÇÃO 4 : Há cp ∈ nR +− / j

iπ (pc )= fi(p
c )+[pi –C´i( fi (p

c ))]fi (p
c)=0 ; i∈Ν 

 A condição 1 expressa as restrições convencionais nas funções de demanda: assim que os 

preços das firmas aumentarem, suas vendas entram em declínio; quando o preço da firma rival 

cresce, as vendas da firma aumentam; o efeito das mudanças no próprio preço da firma é 

maior no valor absoluto do que os efeitos de todas as firmas rivais combinadas, e existem 

preços tão altos que as firmas não vendem nada. A condição 2, requer custos marginais e 

fixos não-negativos, e estipula que o custo marginal não está decaindo como o rendimento 

cresce. Condição 3, concavidade de πi no que diz respeito a pit (para vetores de preço onde os 

preços excedem o custo marginal), é uma suposição técnica que a percepção das 

considerações econômicas não exigem por isso. É uma restrição que garante a existência de 

um equilíbrio de Nash. Condição 4 é meramente uma conveniência na exposição presente; 

garante a existência de um equilíbrio interior de Nash (i.e., uma das quais todas as firmas são 

ativas; seus níveis de rendimentos são estritamente positivos). 
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É facilmente notado que, no modelo, os lucros do único tiro em pc estão dentro da 

possibilidade de lucro da fronteira, e é possível encontrar p*>>pc (todos os componentes do 

vetor p* são maiores que os componentes do vetor pc) tal que πi (p*) > πi(pc), i ∈ N. Para 

visualizar isto, examine:  

iπ ( pc)= fi(p
c)+[p c

i c ´
i (f i(p

c))]f i
´pc=0   (2) 

iπ j( pc)= [pc-c ´
i (f i(p

c))]f i
´pc       (3) 

i

ii

i
p∂

∂
=

π
π ;  e 

j

ij

i
p∂

∂
=

π
π       (4) 

Em pc, π ii= 0 e fi(pc) > 0. Em adição, f i
i <0 em todo lugar; por esta razão, pci > C’i(fi(pc)). 

Usando estas informações nas equações já mencionadas acima, e recordando que f ji > 0 (j≠i), 

é claro que π ji >0 para todo i, j ∈ N (i≠j), calculado em pc. Desta maneira, pela continuidade 

da primeira derivada, é possível encontrar p*>>pc pela qual todas as firmas têm um maior 

lucro (πi (p*) > πi (pc), i ∈ N). 

 

4. O Modelo Numérico do Jogo 

 

 Suponha que o mercado interno de produção de laranja seja constituído por um 

oligopólio formado por três grandes produtores (n=3). Cada um destes produtores, no período 

imediatamente anterior à exposição da quantidade ofertada pelo mercado, deve decidir quanto 

de sua produção ofertar para o mercado interno e quanto ofertar para o mercado externo. A 

tomada de decisão dos jogadores é uma função dos preços no mercado interno e internacional, 

da expectativa de variação na taxa de câmbio (R$/US$), do PIB nacional e do PIB do exterior. 

Logo, a função de decisão dos produtores toma a forma expressa abaixo: 

  );;;;;( 'e
´
1

j
i

i
YY

P

p

P

p
f αθα ∆∆∆=                    (5) 

Onde: pl = preço da laranja no mercado interno; 

p
’
l = preço da laranja no mercado internacional; 

P = deflator implícito do PIB; 

∆
e
θ = variação esperada da taxa de câmbio (R$/US$); 

∆Y = variação percentual do PIB nacional; 

 ∆Y
’ = variação percentual PIB do exterior; 

 αj = percentual da quantidade ofertadas pelos outros jogadores no mercado interno; 
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α Є [0,1], é a fração da produção que o jogador escolhe destinar ao mercado interno. 

 Caso o produtor decida produzir somente para o mercado interno (α = 1), este se 

encontrará de ante de problema de maximização de lucro com moldes de uma estrutura de 

mercado com oligopólio de Cournot dado a equação abaixo: 

    }{ )(*/)( 3211 ii

o

i
i

qCqPqqqpMaxq −++=π                 (6) 

Onde pl(q1+q2+q3) é o preço de equilíbrio para o mercado interno quando a quantidade 

ofertada por cada produtor e q1, q2 e q3, e C(qi) é o custo total do produtor associado ao nível 

de produção qi.  

 Se ele optar por produzir unicamente para o mercado internacional (α = 0), o produtor 

se comportará como um tomador de preços. Logo sua função lucro será uma função típica de 

uma estrutura de mercado de concorrência perfeita: 

     )(**)(´
1 ii

c
i qCq

P
Qp −=

θ
π                    (7) 

Onde p’
l(Q) é o preço de equilíbrio no mercado internacional. 

    Nos casos intermediários, a função lucro dos jogadores será a média ponderada dos 

lucros auferidos nos dois casos extremos, onde o peso é dado pelo percentual da quantidade 

destinada a cada mercado segundo a equação abaixo: 

                  c

ii

o

ii

m

i παπαπ *)1( −+=         (8) 

A função custo adotada para a análise do modelo foi elaborada e tem a seguinte forma:   

              DqqC ii += )(*)
3

7
()(         (9) 

Onde: D>0, é a parcela do custo que independe da quantidade produzida (Custo Fixo). 

    A necessidade de uma equação de produção que incorpore as proposições sugeridas 

pela teoria deve ser função dos insumos utilizados na produção. Portanto, a quantidade 

ofertada de qi é função de xi, i = 1, ..., n – onde xi é o vetor de insumos: 

                         ),...,,( 21 ni xxxfq =                 (10) 

    No que toca a forma funcional da equação, a teoria econômica não sugere qualquer 

forma especifica. Em geral, as formas funcionais mais usadas são funções do tipo Cobb 

Douglas:           ρσβ LTKAqi ***=                             (11) 

Onde: A é um parâmetro que representa a produtividade total dos fatores; K é o capital físico 

empregado na produção; T é a quantidade de terra empregada na produção; L é a quantidade 
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trabalho empregado na produção; β, σ e ρ são parâmetros que representam as participações 

dos respectivos insumos na produção – sendo que β + σ + ρ = 1. 

    Observe que neste caso os coeficientes das variáveis de capital, terra e trabalho são as 

elasticidades da quantidade ofertada com respeito às mesmas. Cabe ressaltar, que este é um 

modelo de equilíbrio parcial, logo, a análise não incluirá o impacto de variações nos preços de 

todos os bens que concorrem com a laranja pela preferência do consumidor, bem como 

daqueles produtos que são utilizados na cadeia produtiva, na equação da oferta. 

 

5. Resultados e Discussão 

 

    Suponhamos que neste experimento tenha ocorrido uma variação positiva no preço 

internacional da laranja. Para fins ilustrativos, nesta simulação adotaremos valores arbitrários 

para expressar a possível decisão de cada jogador envolvido. Deve-se ressaltar que, para se 

obter resultados condizentes com o observado no mundo real, as funções de decisão deveriam 

ser estimadas por meio de um modelo econométrico.  

J1: α1 = 0,6 e α1* = 0,4; 

J2: α2=0,37 e α2* = 028; 

J3: α3= 0,58 e α3* =0,55 

Os passos seguidos pelos autores para a resolução do modelo são expostos abaixo. 

� Analise do mercado interno (oligopolista): 

(i) Para cada αi e αi* iremos encontrar pl de equilíbrio no mercado interno; 

(ii) Encontraremos também o lucro nesse mercado π0
i para i = 1, 2, 3. 

(iii) Analise para o mercado internacional (concorrência perfeita): 

(iv) Para cada αi e αi* iremos encontrar o lucro nesse mercado πc 
i para i = 1, 2, 3 – 

dado pl‘. 

 O total da produção de laranja em 2006 foi de 18.032.313 milhões de toneladas, sendo 

que 98% dessa produção se concentrava em mãos de apenas 10 grandes de produtores – no 

quantitativo de 1.767.167 milhão de tonelada para cada produtor, em média. Suponha que esta 

tenha sido a produção dos nossos três jogadores. Gerando uma receita e custo por meio das 

seguintes fórmulas:    

R = α*(1.767.167)*pl + (1-α)* (1.767.167)*pl
’ 

C(qi) = (7/3)*1.767.167 + D 

π
i
 = α*(1.767.167)*pl + (1-α)* (1.767.167)*pl

’ – [(7/3)*1.767.167 + D] 
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π
i
 = [α*(1.767.167)*pl ]+ [(1-α)* (1.767.167)*pl

’] – [α* (7/3)*1.767.167 + D] – [(1-α)* 

(7/3)*1.767.167 + D] 

π
i
 = α*π

i
o + (1 – α)*πi

c 

Onde: πi é o lucro auferido total pelo produtor i;  πi
o é o lucro auferido no mercado interno; 

           πi
c é o lucro auferido no mercado internacional 

Para αi, o valor da função de decisão dos jogadores é a seguinte: 

J1: α1 = 0,6; 

J2: α2=0,37; 

J3: α3= 0,58 

Logo a quantia ofertada por cada produtor para o mercado interno é:  

q
1

o = 0,6*1.767.167  =>  q1
o = 1.060.300 

q
2

o = 0,37*1.767.167 => q2
o = 653.851,8 

q
3

o = 0,58*1.767.167 => q3
o = 1.024.957 

 Considere a elasticidade da demanda por laranja ε(qi) = 1,1. Então o preço de mercado 

interno compatível com o equilíbrio do modelo é: pl = R$ 3,32. Seja o custo fixo, D = 

200.000, o payoff no mercado interno de cada jogador será: 

J1: π1
o = R$ 846.162,7; 

J2: π2
o = R$ 445.133,8; 

J3: π3
o = R$ 811.290,9 

 Para a decisão ótima de cada produtor, αi*, o valor da função de decisão dos jogadores 

é a seguinte:    J1: α1* = 0,4; 

J2: α2* = 028; 

J3: α3* =0,55 

 Logo a quantia ofertada por cada produtor para o mercado interno é: 

q*
1

o = 0,4*1.767.167 => q*
1

o = 706.866,8 

q*
2

o = 0,28*1.767.167 => q*
2
o = 494.806,8 

q*
3

o = 0,55*1.767.167 => q*
3
o = 971.941,9 

 Considere a elasticidade da demanda por laranja ε(qi) = 1,1. Então o preço de mercado 

interno compatível com o equilíbrio do modelo é: pl = R$ 3,32. Seja D = 200.000, logo o 

payoff no mercado interno de cada jogador será: 

J1: π*
1

o = R$ 497.441,9; 

J2: π*
2

o = R$ 288.209,4; 

J3: π*
3

o = R$ 758.982,7 
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 Em seguida prosseguimos com a análise calculando os payoffs auferidos no mercado 

internacional, onde os produtores se comportam como tomadores de preço. Seja pl’ = US$ 

6,00 e θ = 1,94; para αi temos:   

    q1
c = 0,4*1.767.167 => q1

c = 706.866,8 

  q2
c = 0,63*1.767.167 => q2

c = 1.113.315 

  q
3

c = 0,42*1.767.167 => q3
c = 742.210,1 

Logo:      

 J1: π1
c = R$ 3.687.767; 

J2: π2
c = R$ 2.197.457; 

J3: π3
c = R$ 3.558.176 

Para αi* temos:    

q*
1

c = 0,6*1.767.167 => q*
1

c = 1.060.300 

q*
2

c = 0,72*1.767.167 => q*
2
c = 1.272.360 

q*
3

c = 0,45*1.767.167 => q*
3
c = 795.225,2 

 

J1: π1
c = R$ 2.391.845; 

J2: π2
c = R$1.614.292; 

J3: π3
c = R$ 3.363.787 

Destarte, o lucro total de cada produtor de acordo com a escolha feita será: 

Para  αi:     π
1 = R$ 4.533.930 

π
2 = R$ 2.642.591 

π
3 = R$ 4.369.467 

Para αi*:      

π
1 = R$ 2.889.287 

π
2 = R$ 1.902.501 

π
3
 = R$ 4.122.770 

 Com base no cálculo dos lucros de cada jogador, de acordo com a decisão tomada, a 

matriz de payoffs deste jogo é explicitada abaixo, onde o primeiro valor entre parênteses 

indica o lucro do jogador na linha i e o segundo valor está associado ao lucro do jogador na 

coluna j. Aqueles valores em vermelho denotam a melhor estratégia dadas as ações dos 

concorrentes: 
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Tabela 1. Matriz payoffs do jogo ( em milhões de reais) 

 

 

J1 J2 J3 

α1 Α1* α2 α2* α3 α3* 

J1 
α1 

  

((4.5),(2.6)) ((2.8),(2.6)) ((4.5),(4.3)) ((2.8),(4.3)) 

α1* ((4.5),(1.9)) ((2.8),(1.9)) ((4.5),(0.4)) ((2.8),(4.1)) 

J2 
α2 ((4.5),(2.6)) ((2.8),(2.6)) 

  

((2.6),(4.3)) ((1.9),(4.3)) 

α2* ((4.5),(1.9)) ((2.8),(1.9)) ((2.6),(4.1)) ((1.9),(4.1) 

J3 
α3 ((4.5),(4.3)) ((2.8),(4.3)) ((2.6),(4.3)) ((1.9),(4.3)) 

  α3* ((4.5),(0.4)) ((2.8),(4.1)) ((2.6),(4.1)) ((1.9),(4.1) 

 

 

 De ante mão cabe ressaltar que algumas simplificações foram feitas objetivando tornar 

a análise mais simples sem, no entanto, alterar os resultados. Estas simplificações são:  

(i) Como já posto, de forma implícita, cada jogador tem expectativas quanto à 

decisão tomada pelos seus adversários que podem, ou não, serem corretas; 

(ii) O valor do deflator implícito do PIB será igual à unidade, o que equivale a dizer 

que os preços relativos serão iguais aos preços relativos. 

 Como observado a partir do exposto no tópico anterior, variáveis relevantes para a 

tomada de decisão dos jogadores são: o preço relativo interno e internacional da laranja; a 

expectativa de variação da taxa de câmbio; a variação percentual da renda nacional e 

internacional e a decisão tomada pelos adversários.  

 Consideraremos para o referido trabalho que o preço da laranja para o mercado interno 

fora obtido por meio da média aritmética dos preços de três tipos de laranja: laranja lima, 

laranja pêra e laranja baia no período de 2007, e o preço laranja internacional apresentado na 

tabela tem apenas o ano de 2007 como dado concreto. 

  

      Tabela 2. Dados da simulação da função de decisão 

Ano ∆Y ∆
e
θ ∆Y’ pl(R$) p'

l(US$)
J1 J2 J3

2007 3.321 1.786 2.100 15.493 7.0 0.940 0.490 0.698

Valor da função de decisão

 

       Elaborado pelos autores 

 

 Com base nos dados observados para o ano de 2007 os payoffs realizados pelos 

produtores foram: 
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π
1 = R$ ((1767167*0.94)*15.49+(0.06*1767167)*12.04)-((7/3)*1767167+200000) 

π
1 = R$ 22684224 

π
2 = R$ ((1767167*0.49)*15.49+(0.51*1767167)*12.04)-((7/3)*1767167+200000) 

π
2 = R$ 19940697 

π
3 = R$ ((1767167*0.69)*15.49+(0.31*1767167)*12.04)-((7/3)*1767167+200000) 

π
3 = R$ 21160042 

 

5. Conclusão 

 

 A partir dos valores de payoffs expostos na matriz acima, calculados com base no 

modelo proposto pelos autores, percebe-se que a estratégia dominante para os jogadores seria 

escolher αi. (0,6 para jogador 1; 0,37 para o jogador 2 e 0,58 para o terceiro jogador). 

Comparando essas escolhas com aquelas expressas na tabela 2, observa-se que os valores para 

J2 e J3 situam-se próximos aos efetivamente escolhidos (0.49; 0,69 respectivamente).  Para 

J1, no entanto, apesar de α1 estar mais próximo da escolha efetiva (0,94), se comparada com 

α1* (0,4), há uma diferença significativa entre os valores.  

Isto, porém, não invalida a teoria, apenas expõe a necessidade de um maior rigor 

matemático a fim de tornar o modelo mais robusto. 
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