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O mercado de Admissão de Estudantes aos Centros de Pós-graduação 

em Economia no Brasil é organizado pela Associação Nacional de 

Instituições de pós-graduação –ANPEC.  Neste mercado de admissão,

cerca de 1300 estudantes são submetidos a 5 exames escritos:

Matemática, Estatística, Micro- Economia, Macro-Economia e 

um teste sobre a Economia Brasileira, realizados, no mesmo dia 

e hora, em várias cidades brasileiras.

As escolas, em número de aproximadamente 24, atribuem pesos a cada 

uma das cinco disciplinas. As cotas e pesos das Instituições e os graus 

dos candidatos nos testes são de conhecimento comum. Os candidatos 

são avaliados pelas Instituições de acordo com a sua média ponderada 

nos testes. Estas avaliações são usadas pelas Instituições para determinar 

a classificação dos candidatos. 



O mercado descentralizado da ANPEC experimentou este processo de mudanças no

período compreendido entre o início da década de 90 e o ano de 1997. Durante este

período era freqüente a insatisfação por parte das escolas quanto ao resultado final

da alocação. O principal problema que ocorria é que as Instituições menores não

conseguiam preencher as suas vagas. Também havia sempre alunos com nível médio

nos exames que não eram admitidos por nenhuma escola.

Em geral os mercados de alocação de candidatos a Instituições

começam descentralizados, evoluindo para a forma centralizada,

onde permanecem.



Para tentar contornar estes problemas, várias mudanças foram

propostas e implementadas pela ANPEC quanto à forma pela qual os

candidatos deveriam apresentar suas listas de preferências.



Mercado da Anpec
Período Organização Listas dos candidatos

Até 92 descentralizado 4 inst. com ordem de 

preferência

De 92 a 95 descentralizado 3 inst. sem ordem de 

preferência

96 descentralizado 6 inst. sem ordem de 

preferência

Quanto aos Centros, estes ora aumentavam ora reduziam os

prazos de resposta dados aos candidatos, na tentativa de

admitirem estudantes com melhores graus.

Entretanto essas medidas não resolveram os problemas

gerados.



PROBLEMAS OBSERVADOS: existência de pares 

bloqueantes.

1. A instituição  i não preencheu as suas vagas e gostaria de 

admitir o candidato c; o candidato  c aceitou a oferta de outro 

Centro mas prefere  i ao Centro ao qual está comprometido.

i                     i’

c1  c2  c3...c9  ... c    ....  

2.  A instituição  i não preencheu as suas vagas; o candidato  c

não foi admitido por nenhuma escola; o candidato  c não listou a 

instituição  i por falta de espaço em sua lista; a instituição  i teria 

feito uma oferta a  c se este a tivesse listado.

i                       ...

c1 c2...c9 ... c



PROBLEMAS OBSERVADOS: existência de pares bloqueantes.

3. A instituição  i prefere o candidato  c a algum dos candidatos que 

admitiu; o candidato  c aceitou a oferta de outro Centro mas prefere  i

ao Centro ao qual está comprometido.

i                     i’

c1  c2 c3...c10            c ....  

4.  A instituição  i prefere o candidato  c a algum dos candidatos que 

admitiu; o candidato  c não foi admitido por nenhuma escola; o 

candidato  c não listou a instituição  i por falta de espaço em sua 

lista; a instituição  i teria feito uma oferta a  c se este a tivesse 

listado.

i

c1 c2...c10               c



Causa do insucesso do mercado 

descentralizado da ANPEC: 

existência de pares bloqueantes no

matching produzido.

 1.Descentralização do mecanismo: As 

Instituições não eram uniformemente 

informadas sobre que candidatos já tinham 

sido admitidos por outras Instituições e os 

candidatos não eram uniformemente 

informados sobre que Instituições já tinham 

preenchido suas vagas. A descentralização 

do mercada incentivava as ofertas 

explosivas. 

Causas de existência de pares 

bloqueantes no mecanismo 

descentralizado antes de 1997.

2. Limitação do tamanho das listas de 

preferências dos candidatos.



O PROBLEMA DO ORGANIZADOR DE UM MERCADO DE 

ADMISSÃO.

Como evitar a existência de pares bloqueantes 

na alocação produzida?

É sempre possível obter uma alocação sem 

pares bloqueantes?



MERCADO DE ADMISSÃO DE CANDIDATOS A 

INSTITUIÇÕES

I - conjunto de Instituições

C - conjunto de candidatos

P- listas de preferências estritas dos participantes

P(i)=c1, c2, c3, i, c4, c5

P(c)=i1, i3, c, i2, i4

q - cotas das Instituições

q i - número de vagas de  i

Nenhum candidato pode ser admitido em mais de uma 

instituição.

Mercado: M=(C,I,P,q).



Um candidato é aceitável para uma Instituição se esta 

o prefere a ter alguma vaga não preenchida; uma 

Instituição é aceitável para um candidato se este a prefere a 

não ser admitido por nenhuma escola.

i1 i2 i3 P(c2)=  i2,  i3,c2

1:

c1 c2 c3 c4

1   não é individualmente racional



i1 i2 c5

2

c1 c2 i1 c4 c5

(c4,i1)  bloqueiam o matching 2

P(i1)=c1, c2, c4, i1   P(c4)= i1, i2, c4

matchings estáveis

São aqueles individualmente racionais

que não possuem nenhum par bloqueante. 



MATCHINGS ESTÁVEIS 

SEMPRE EXISTEM?

SIM !

Gale e Shapley (1962) – demonstração construtiva –

algoritmo produz o matching estável ótimo para os

candidatos.

Revertendo-se os papéis entre candidatos

e Instituições no algoritmo obtém-se o matching estável

ótimo para as Instituições.

Sotomayor (1996) – demonstração não construtiva.
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Etapa 1: as Instituições 

se propõem aos dois 

primeiros candidatos 

de suas listas. Cada 

candidato aceita sua 

Instituição preferida e 

rejeitas as demais.
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com ofertas rejeitadas 
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de suas listas. Cada 

candidato aceita sua 

Instituição preferida e 

rejeitas as demais.
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Em geral os mercados começam descentralizados.

ORGANIZAÇÃO DOS MERCADOS

Quando os mercados de admissão são grandes, de tal

forma que os participantes não possam se comunicar

uns com os outros, não podemos esperar que um

matching estável ocorra como resultado de negociações

descoordenadas entre os participantes.

Se um mecanismo de admissão produz matchings instáveis,

então os pares bloqueantes, se identificados, preferirão

fazer seus arranjos independentemente a participar

do processo de admissão.

Se matchings instáveis são produzidos sistematicamente,

os organizadores do mercado quererão substituir as regras

do procedimento por outras, e assim sucessivamente, até

que se esgotem as alternativas. Neste ponto se descobre

a necessidade de um mecanismo centralizado.



Mecanismo estável centralizado

Uma Central recebe as listas ordenadas de preferências

das Instituições e dos candidatos e determina um

matching estável segundo as preferências submetidas,

através de algum algoritmo.

Na maioria dos casos a organização centralizada é

bem sucedida e se torna duradoura enquanto que

em alguns poucos casos os mercados retornam à

organização descentralizada.



O mercado de matching

de hospitais e médicos residentes

nos EUA



O programa de residências médicas teve início

no começo do século XX.

A competição de hospitais por residentes gerou

uma corrida por acordos cada vez mais cedo na

carreira dos estudantes de medicina.

A data na qual a maioria dos programas de

residência finalizava sua seleção passou do final

do último ano do curso de medicina para o

início do quarto ano.

Isto gerava ineficiência tanto para os hospitais,

que tinham que aceitar os residentes sem

conhecer suas notas finais, quanto para os

estudantes e escolas médicas, que tinham o

processo de ensino interrompido pelo processo de

seleção.

Estágio 1:



Um final feliz (?)

Em 1945 as universidades de medicina, reunidas na

Association of American Medical Colleges (AAMC)

decidiram não fornecer nenhuma informação sobre os

estudantes para os hospitais, antes de uma data pré-

estabelecida.

Estágio 1: A tragédia do doutor



Um novo problema surgiu: o tempo dado aos

estudantes para que eles respondessem às

ofertas.

Os estudantes estavam dispostos a esperar o

máximo possível antes de aceitar uma oferta, na

esperança de receber outra oferta mais

preferida.

Um estudante que era pressionado a aceitar

uma oferta ficava insatisfeito se ele recebesse,

posteriormente, outra oferta mais preferida.

Os hospitais pressionavam os estudantes a

aceitar suas ofertas rapidamente, de forma a, em

caso de rejeição, terem tempo de fazer ofertas a

outros estudantes.

Um hospital ficava insatisfeito quando alguns

cadidatos esperavam até o último minuto para

rejeitar suas ofertas e seus próximos candidatos

haviam aceitado outras ofertas nesse período.

Estágio II: Um novo problema



Para o ano de 1945, foi determinado que os

hospitais deveriam dar aos estudantes dez dias

de prazo para aceitar ou recusar as ofertas.

Para o ano de 1946, foi determinado um único

dia (1º de julho ) para que todas as ofertas

fossem feitas e nenhuma resposta poderia ser

exigida antes de 8 de julho.

Em 1949, a AAMC propôs que as ofertas fossem 

feitas por telegrama às 12:01 (no dia 15 de 

novembro), e que as respostas não fossem 

exigidas antes de 24:00 (meia-noite) do mesmo 

dia.

Em 1950, a resolução da AAMC teve incluída 

uma cláusula que dizia que "Hospitais e 

estudantes não podiam manter contato 

telefônico" antes de meia-noite.

Estágio II:   Operação tumultuada



A fim de evitar estes problemas e os custos que

eles geravam, em 1951 foi acordado que um

mecansimo de matching centralizado deveria ser

desenvolvido.

Os Estudantes deveriam listar, em ordem de

preferência, os programas de residência nos

quais desejavam ingressar, e os hospitais

deveriam ranquear os candidatos que desejavam

admitir. Todas as listas ordenadas seriam, então,

enviadas a uma Central, que organizaria o

matching de estudantes e hospitais com base

nestas listas, e informaria a todos o resultado.

Estágio III:   Matching organizado

Este procedimento foi aplicado de 1951 até 1998, 

fazendo o matching de aproximadamente 20.000 

estudantes por ano. O mecanismo foi substituído 

por um novo em 1998.

( National Resident Matching Program – NRMP)

http://www.nrmp.org/


O NRMP utiliza um algorítmo equivalente 

ao de Gale e Shapley, mas com os hospitais

propondo. Este fato, descoberto e provado 

em Gale e Sotomayor (1984), constitui uma 

comprovação na prática de que o equilíbrio

neste mercado foi obtido quando o núcleo

foi alcançado! 



O mercado de admissão aos

Centros de pós-graduação em Economia

no Brasil



Em 1997, foi implementado 

um Mecanismo centralizado 

de matching para o mercado 

da ANPEC, que usou

o algorítmo de Gale e 

Shapley com os estudantes

propondo. Assim o matching 

resultante foi o matching

estável ótimo para os 

candidatos, segundo as 

preferências submetidas.

Diferentemente do que se esperava e do que costuma ser observado na prática em

outros mercados centralizados que adotam o algoritmo de Gale e Shapley, ainda

observaram-se Centros que não conseguiram preencher todas as suas vagas na

alocação final produzida pelo procedimento coordenado.

Esses Centros buscaram arranjos subseqüentes para preencherem suas vagas

remanescentes o que desencadeou uma série de instabilidades.

Dessa forma, essas Instituições pressionaram a ANPEC para a volta do modelo antigo,

o que foi concordado após votação apertada em 1998. Assim, voltou-se a aplicar o

procedimento descoordenado de 1996, em que os candidatos deveriam indicar até seis

Centros em sua lista de preferências sem revelar suas prioridades. Este mecanismo

tem sido usado, aparentemente sem nenhuma alteração, até os dias de hoje, o que nos

sugere que as alocações resultantes têm sido, de certa forma, satisfatórias para Centros

e candidatos. Neste ponto surgem naturalmente duas questões intrigantes:



Perguntas:

 1.  Por que o mecanismo centralizado de 1997, 
cujo modelo tem sido usado com sucesso em 
inúmeros outros mercados de admissão, não foi 
bem sucedido?

 2. Que peculiaridade possui o mercado da 
ANPEC que, em contraste com os mercados 
descentralizados de admissão apontados na 
literatura, possibilita o uso de um procedimento 
de alocação descentralizado com o mesmo 
desenho durante tantos anos, aparentemente 
sem alterações?



Resposta de 1:O mecanismo 

produziu uma alocação instável.

 Falhas na implementação:

A. Não houve tempo, nem divulgação suficiente,

para que os participantes aprendessem o

mecanismo, confiassem nele e se

acostumassem com a nova forma de

organização do mercado. Dessa forma, os

estudantes não estavam cientes de que era

ótimo para eles revelar suas verdadeiras

preferências e nem as Instituições estavam

cientes das conseqüências de uma truncagem

incorreta das listas de preferências.

B. Candidatos declararam preferências na

inscrição para o exame, sem informação

suficiente sobre os Centros. Não havia nenhum

canal eficiente de divulgação das informações

relativas aos Centros.



C. A primeira aplicação do algoritmo teve 

falhas técnicas que beneficiaram Centros 

menos concorridos e prejudicaram alguns dos 

maiores Centros, provocando insegurança nos 

participantes em relação à alocação resultante 

e abalando a credibilidade do mecanismo.

D. Tentativa frustrada de manipulação por

parte de algumas Instituições.



Com a credibilidade do algoritmo de Gale–Shapley

abalada, uma nova votação realizada pelos Centros

Membros no Conselho Deliberativo da ANPEC no ano

seguinte determinou que o mecanismo centralizado fosse

abandonado.



Preliminares para a resposta à pergunta 2.



Mercado da Anpec pós 1997

 Jogo Dinâmico em dois estágios:

 1º Estágio: 
– Candidatos declaram listas de Instituições 

aceitáveis. 

– Máximo de 6

 2º Estágio:
– Instituições fazem ofertas e candidatos 

respondem. 



Com base na quantidade de vezes que cada Centro aparece 

nas listas de preferências dos candidatos podemos avaliar 

quais são os Centros mais preferidos por estes. Os dados de 

1998 a 2003 nos mostram que existem oito Centros que são 

mais procurados pelos candidatos: IPE/USP(TE), 

EPGE/FGV-RJ, PUC/RJ, UNB, IE/UNICAMP, IE/UFRJ, 

IPE/USP (EID), FGV/SP. 



Instituições mais procuradas:

Percentual médio de candidatos 

que declara cada Centro (1998- 2003)

 Média 1999 - 2004
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Mercado da Anpec pós 1997

 3 Instituições tipo 1

 5 Instituições tipo 2

 16 Instituições tipo 3

 Candidatos tipo 1  1 a 50

 Candidatos tipo 2  51 a 120

 Candidatos tipo 3  121 em diante



Tipo 1:

EPGE/FGV-RJ, IPE/USP (TE), PUC/RJ.

Tipo 2:

FGV-SP, IE/UFRJ, IE/UNICAMP, IPE/USP (EID), UNB.

Tipo 3:

CAEN/UFC, CEDEPLAR/UFMG, CME/UFBA, ME/UFES,

ME/UFU, NAEA/UFPA, PIMES/UFPE, PPGE/UFRGS, PUC-SP, 

UCB, UEM-PR, UFF, UFPB/JP, UFPR, UFSC, UNESP/AR.



OS CANDIDATOS CONHECEM SEU TIPO

Existem cursinhos especializados, materiais didáticos 

específicos para estudar para os exames, livros com as provas 

dos últimos anos resolvidas e comentadas. Por outro lado, como 

as notas nos exames e as classificações dos candidatos são 

divulgadas pela ANPEC todos os anos, os estudantes estimam 

com boa aproximação a sua faixa de classificação pela ANPEC. 

Assim, os candidatos podem ter uma boa estimativa do seu tipo 

quando declaram suas listas.

Candidato tipo 1:   {t1,  t1,  t1,  (-),  (-) ,  (-)}

Candidato tipo 2:   {t2,  t2,  t2,  t2,  t2,  (-) }

Candidato tipo 3:   {t3,  t3,  t3,  t3,  t3,  t3}



Os Centros não costumam se empenhar em fazer, antes do concurso,

uma divulgação ampla suficiente para que um candidato tenha uma

idéia mais precisa do que o Centro pode lhe oferecer

academicamente. Assim, as visitas aos Centros fornecem aos

candidatos a maior fonte de informação sobre os Centros visitados que

eles poderiam obter. Isto justifica todo o esforço de organizar uma visita

por parte dos Centros tipo 1 e alguns do tipo 2, na tentativa de fazer com

que os candidatos definam suas preferências em seu favor.



Apesar das regras determinarem claramente as ações dos jogadores

no início do jogo dinâmico, elas são muito vagas na definição do tempo

de operacionalização do mercado, pois não determinam os prazos em

que as ofertas devem permanecer abertas, o prazo de resposta dos

estudantes e nem mesmo o prazo de encerramento do jogo. Com isso,

as repetições do estágio 2 tornam-se lentas. Quando um Centro pensa

que já preencheu as suas vagas, recebe a desistência de um candidato

e tem então que tentar preencher a vaga aberta com algum outro

candidato. O mecanismo de matching é um processo demorado, que

se desenrola ao longo de várias semanas, envolvendo vários Centros,

com os mais procurados liderando o processo.



2. Por que o mecanismo descentralizado tem 

usado o mesmo desenho durante 8 anos, 

aparentemente sem alterações?



1. Os candidatos têm incentivo em usar a ação “moderada”.

O atual mecanismo descentralizado da ANPEC vem se repetindo desde

1998, possibilitado aos participantes aprender a “jogar em equilíbrio”. Os

candidatos se sentem encorajados a voltar atrás em acordos firmados

quando recebem ofertas mais preferidas, devido ao fato de que esta

prática é cada vez mais encarada com naturalidade pelas

Instituições, com ausência total de punição e pelo fato de algumas

Instituições oferecerem vantagens financeiras para atrair estudantes

que já estão comprometidos com outros Centros.

O crescimento do mercado também tem contribuído para este

comportamento, dado que uma quebra de acordo em um mercado maior

é menos evidente.



2. Os Centros, na grande maioria, passaram a dar tempo de resposta suficiente e a

coordenar as datas das visitas dos candidatos.

As ofertas que determinam prazos de resposta mais curtos costumam conceder

ampliações desse prazo quando solicitadas por candidatos que possuem ofertas de

outros Centros. Observa-se também que os Centros mais procurados convocam os

candidatos melhor colocados em suas listas para uma visita, na tentativa de

influenciar a decisão dos candidatos. Estes Centros coordenam as datas de suas

visitas e os prazos de suas ofertas a fim de que:

1. Não coincidam as datas das visitas (de forma que os candidatos possam 

participar de todas); 

2. a data limite de suas ofertas abertas seja posterior às datas de todas as visitas (de 

forma que o candidato possa decidir com o máximo de informação possível sobre 

os Centros).



Os Centros não têm incentivo a fazer ofertas explosivas.

Não há nenhuma vantagem para o Centro em forçar o

candidato a aceitar uma oferta explosiva, visto que este tem

todo o incentivo para mais tarde voltar a trás. Se isto ocorrer,

o Centro que acreditara já ter preenchido esta vaga, tem que

entrar novamente no jogo em busca de outro candidato para

preenchê-la.

Os Centros de tipos 1 e 2 vêm controlando a sua pressa

em preencher suas vagas. Costumam dar tempo suficiente

para os candidatos decidirem e coordenam as datas de suas

visitas.

3. As listas de tamanho limitado não afetam os Centros e

candidatos de tipos 1 e 2.

Para os Centros de tipos 1 e 2, o atual mecanismo

descentralizado é uma simulação aproximada do algoritmo

de Gale e Shapley com as Instituições propondo.

Assim, a alocação restrita a esses Centros e candidatos tipo 1 e

tipo 2 tem sido, de maneira geral, estável, o que sugere que o

atual mecanismo descentralizado aplicado pela ANPEC é

satisfatório para esses participantes. Para eles não tem

havido mudanças.



Entretanto, o mecanismo vem mudando!

Embora o fato das listas de Centros aceitáveis terem no

máximo 6 escolas não afete os participantes dos tipos 1

e 2, isto provoca instabilidades na alocação dos

candidatos para os Centros tipo 3.

O candidato tipo 3 não pode listar todas as escolas tipo 3,

pois existem 16 tais escolas, e ele só pode listar até 6.

Muitos Centros de tipo 3 mudam o prazo de resposta ano

a ano, numa vã tentativa de se beneficiarem, tendendo

para ofertas explosivas.

Como tem acontecido em outros mercados, podemos

esperar que com a continuação do processo de aprendizado

por parte dos participantes, no futuro, todos os Centros

tipo 3 passem a dar tempo de resposta suficiente e que o

limite das listas de Centros aceitáveis seja ampliado de

forma a poder conter todas as escolas tipo 3. Nesse

ponto, o resultado do matching será o matching estável

ótimo para as Instituições.



DESENHO DE UM NOVO

MERCADO DESCENTRALIZADO

DA ANPEC



1. Os Centros devem ter disponibilizada uma detalhada e completa Home Page com 

todas as informações que julgar necessárias antes da data  da inscrição nos 

exames.

2. Ao se inscreverem nos exames os candidatos declaram sua lista de Centros aceitáveis 

com qualquer número de Centros.

3. Nenhuma oferta pode ser feita antes dos resultados dos testes.

4. Todas as ofertas são válidas até o encerramento do mercado a ser determinado no 

edital do concurso (respeitando o período mínimo de um mês de funcionamento do 

mercado).

4.1. Visitas e entrevistas podem ser organizadas pelas Instituições.

4.2 Candidatos em lista de espera podem ser informados de seu status a qualquer 

tempo depois da divulgação dos resultados.

4.3 As Instituições não podem solicitar informação a respeito da lista de nenhum 

candidato ou sua intenção de aceitar ou rejeitar uma oferta antes da oferta ser 

oficialmente feita.



5. Os candidatos devem responder a todas as ofertas até o dia de encerramento do 

mercado a ser determinado no edital do concurso.

5.1.  Este limite se aplica a todas as ofertas inclusive àquelas a aplicantes 

inicialmente em lista de espera, que receberem uma oferta em algum 

momento anterior à data de encerramento do mercado.

5.2 As Instituições podem questionar sobre o progresso da decisão do 

candidato a qualquer tempo após a oferta ter sido feita. No entanto, as 

Instituições não podem, sob nenhuma circunstância, ameaçar implícita 

ou explicitamente retirar a oferta antes do encerramento do mercado se a 

decisão do candidato ainda não tiver sido tomada. 

5.3. É do interesse de todos que os candidatos tomem e comuniquem as 

decisões de aceitar ou rejeitar cada oferta o mais rapidamente possível.

6. Um candidato deve responder imediatamente a cada oferta que recebe de uma 

das três maneiras. A oferta deve ser “aceita”, “rejeitada” ou “segurada”.

6.1.“Aceitar” uma oferta constitui um compromisso firme entre a Instituição e 

o candidato.



6.2. “Recusar” uma oferta anula todas as obrigações de ambas as partes e libera 

a Instituição para oferecer aquela vaga a outro candidato.

6.3. “Segurar” uma oferta significa que a oferta permanece válida até que o 

candidato comunique à Instituição sua recusa ou aceitação, ou até o final do 

mercado.

7.Um candidato não pode “segurar” mais de uma oferta ativa de cada vez.

7.1. Se um candidato está segurando uma oferta de uma Instituição e recebe uma 

oferta de outra Instituição mais preferida, ele deve aceitar ou “segurar” a segunda 

oferta e comunicar imediatamente à Instituição menos preferida que está 

recusando a sua oferta.

7.2. Se uma Instituição confirma que um candidato está segurando mais de uma 

oferta, a Instituição é livre para retirar a oferta feita a este candidato e, após 

comunicar-lhe sua decisão, oferecer a vaga a outro candidato.

8. O mercado se encerra na data determinada no edital do concurso, 

ou quando não houver mais nenhuma Instituição fazendo novas ofertas, 

o que ocorrer primeiro.



Em caráter experimental o Conselho Deliberativo da ANPEC, aprovou uma

nova sistemática na confirmação da aceitação de candidatos ao mestrado : 

No Exame ANPEC 2007, os Centros terão uma semana,(16 a 23/11/06) 

após divulgação do resultado, para entrar em contacto com os candidatos. 

Tão logo o candidato tome alguma decisão, definitiva ou não, sobre 

que centro aceitar, deverá enviar e-mail a este Centro com cópia para a 

Coordenação  do exame ANPEC, de acordo com o modelo constante do manual 

do candidato, informando que Centro está aceitando e se em caráter definitivo 

ou temporário. 

No aceite definitivo, o candidato nomeará o Centro de sua escolha e

não poderá mais mudar de idéia. 

. No aceite temporário ele também indicará o Centro escolhido, mas

mencionará, em ordem de preferência, que outros Centros ele

consideraria, caso aparecesse vaga após a primeira rodada de aceites. 



O prazo para envio da resposta do candidato, na primeira rodada,

terminará 11 dias após a divulgação dos resultados (27/11/2006). 

Finda a primeira rodada, terá início a segunda, com prazo 

determinado (a ser definido) para as respostas dos candidatos. 

Essas rodadas se sucederão até que todas as vagas oferecidas 

estejam preenchidas.

NÃO HÁ NENHUMA ALTERAÇÃO NO TAMANHO DAS 

LISTAS.



No entanto, neste mercado as transações levam tempo

para serem realizadas: O tempo em que um candidato

segura uma oferta antes de rejeitá-la, o tempo para que

uma Instituição que teve uma oferta rejeitada contate

outro candidato, o tempo que este outro candidato, ao

segurar esta

nova oferta, leva para rejeitar uma outra oferta que estava

segurando e assim por diante. Com a ampliação do limite

da lista de aceitáveis, os Centros tipo3 terão que entrar em

contato com uma quantidade maior de candidatos, esperar

eles responderem, entrar em contato com outros, esperar

eles responderem, e assim por diante. Portanto, estes

mercados não podem chegar a um equilíbrio instantanea-

mente. Existe um congestionamento das linhas telefônicas

nas datas limites determinadas pelas Instituições para

receberem as respostas dos candidatos. As Instituições e

candidatos se envolvem num processo desgastante de

ofertas e respostas, que geram custos financeiros para ambos.

Porém, é freqüente o caso de Centros, como a UniCamp, que

nem sempre conseguem preencher todas as suas vagas. A

demora do resultado também afeta os candidatos, lhes deixando

pouco tempo para provável mudança de cidade. A fiscalização do

cumprimento das regras é uma tarefa difícil para a ANPEC. Por

fim, ao reproduzir o algoritmo de Gale e Shapley com as

Instituições propondo, o mecanismo torna-se manipulável pelos

candidatos, o que pode não ser desejável para o mercado da

ANPEC.

Todas estas desvantagens são eliminadas num mecanismo

centralizado que determina o resultado do matching quase

instantaneamente, sem custos, sem desgaste para os

participantes e sem necessidade de fiscalização e controle

por parte da ANPEC.

O mecanismo centralizado que gera o matching estável

ótimo para os candidatos é não manipulável pelos

candidatos.



DESENHO DE UM NOVO

MERCADO CENTRALIZADO

DA ANPEC



1. Os candidatos se inscrevem para os exames e declaram 

suas listas ordenadas de preferências com qualquer 

número de Centros.

2. Os pesos que as Instituições atribuem aos testes são 

informados à Central. 

3.   Os candidatos realizam os exames.

4.    A classificação dos candidatos pelas Instituições é 

divulgada pela ANPEC.

5. As Instituições submetem suas listas de preferências à 

Central.

6.    A Central encontra o matching estável ótimo para os 

candidatos através do algorítmo de Gale e Shapley.

7.    O resultado do matching é divulgado para os 

participantes.



PROCEDIMENTOS REGULATÓRIOS COM 

FINS DE IMPLEMENTAÇÃO E 

OPERACIONALIAÇÃO DO MECANISMO 

CENTRALIZADO.



1)Ampla divulgação do mecanismo entre os participantes do

mercado

através de palestras presenciais, livretos impressos, comunicação pela

internet, etc, visando obter credibilidade por parte dos

participantes nas propriedades cruciais do algoritmo:

a) Alocações estáveis.

b) Candidatos não podem manipular o mecanismo.

c) Não é fácil para os Centros se beneficiar com a manipulação.

2) Aplicação em caráter experimental

visando aumentar a segurança em relação às novas regras. 

Os participantes poderão aprender, na prática, a atuar no 

mercado centralizado e comparar as duas formas de 

organização do mercado.

3) Obtenção do máximo de informação possível sobre as

qualidades acadêmicas das Instituições antes da submissão das

listas de preferências (“home pages” dos Centros).

a) O candidato já tem uma boa estimativa do seu tipo antes dos

exames. Portanto, é capaz de definir suas preferências sobre os

Centros que usualmente admitem candidatos classificados na

faixa em que se encontra. Assim, os candidatos submetem suas

preferências antes dos exames e as visitas podem ser eliminadas.

b) Os participantes informam suas listas após a divulgação dos 

resultados dos exames, quando os seus tipos são então definidos.

4) As listas de preferências dos estudantes são conhecidas apenas 

pela Central,

para que os candidatos não se sintam constrangidos e as Instituições 

não se sintam desprestigiadas em receber candidatos que não as 

tenham declarado como suas primeiras opções.

5) Nenhum arranjo independente entre 

uma Instituição e um candidato será 

admissível.

Nenhuma oferta pode ser feita aos

candidatos pelas Instituições, nem

durante as entrevistas (se houver) nem

depois do resultado do mecanismo.

Existe, portanto, um compromisso das

Instituições de aceitarem a alocação

produzida pelo mecanismo.

Uma Instituição só terá incentivo em fazer uma oferta a um

candidato posterior ao resultado do mecanismo no caso dela possuir

alguma vaga não preenchida. Como a alocação produzida é estável,

ela só obterá sucesso com essa oferta se o candidato em questão não

tiver sido listado por ela. Então, se ela tiver interesse nesse candidato

é porque ele é aceitável para ela e ela truncou sua lista de candidatos

aceitáveis antes dele. Com esta regra, a Instituição deverá assumir a

sua tentativa frustrada de manipulação e ficar com a vaga não

preenchida. Assim, o fato dos arranjos independentes serem

inadmissíveis desestimula as Instituições a tentar manipular o

mecanismo, incentivando-as a listar todos os candidatos realmente

aceitáveis por elas.



Mercado da Anpec: centralizado 

x descentralizado
Descentralizado Centralizado

Instituições 

tipos 1 e 2

Simulação do 

algoritmo NRMP

Algoritmo Gale–

Shapley

Instituições 

tipo 3

Problema das listas 

limitadas

Algoritmo NRMP ou 

Gale–Shapley

Listas dos 

candidatos

Poucas Instituições Todas as Instituições 

(c/ bolsa e s/ bolsa)

Bolsas 

definidas em 

março

Problema Problema

Custo 

operacional

Grande Muito pequeno



Modelo Teórico 

 2 Instituições tipo 1

 3 Instituições tipo 2

 9 Instituições tipo 3

 Candidatos tipo 1  1 a 4

 Candidatos tipo 2  5 a 10

 Candidatos tipo 3  11 a 50



Modelo Teórico

 Instituições com preferências iguais

 Todos os candidatos são aceitáveis pelas Instituições 
e vice-versa

 Instituições preferem candidatos tipo 1 a tipo 2 e tipo 
2 a tipo 3 e vice-versa

 Candidatos decidem sobre Instituições do mesmo 
tipo com mesma probabilidade

 Listas com 4 Instituições aceitáveis

 Todos os candidatos voltam atrás  simulação do 
algoritmo NRMP



 Candidatos tipo 1 declaram Instituições tipo 1

 Candidatos tipo 2 declaram Instituições tipo 2

 Candidatos tipo 3 declaram Instituições tipo 3 

dentro do limite

 Instabilidades só com candidatos tipo 3 e 

Instituições tipo 3 devido ao limite da lista.

Hip 1: cand. sabem seus tipos



Hip 1: cand. sabem seus tipos

Matching 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1I 1J Média

Nº de instabilidades 3 3 6 0 2 0 6 1 4 3 2.8
Nº de instabilidades

com Inst. tipo 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 3
3 3 6 0 2 0 6 1 4 3 2.8

Nº de instabilidades

com cand. tipo 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Nº de instabilidades

com cand. tipo 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0

Nº de instabilidades

com cand. tipo 3
3 3 6 0 2 0 6 1 4 3 2.8



 10% de probabilidade de erro

 Instabilidades graves com candidatos e 

Instituições de todos os tipos

– Instituições tipo 1 que não preenchem suas vagas

– Instituições tipo 3 que recebem candidatos tipo 1 

 Não se observa na prática (Anpec)

Hip 2: cand. pensam saber seus 

tipos, mas erram



Hip 2: cand. pensam saber seus 

tipos, mas erram

Matching 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I 2J Média

Nº de instabilidades 41 10 20 23 90 101 20 0 31 44 38.0

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 1
37 0 8 0 77 81 0 0 0 39 24.2

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 2
3 0 0 0 3 3 0 0 23 3 3.5

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 3
1 10 12 23 10 17 20 0 8 2 10.3

Nº de instabilidades

com cand. tipo 1
4 0 2 0 7 9 0 0 0 5 2.7

Nº de instabilidades

com cand. tipo 2
6 0 15 0 21 21 0 0 1 6 7.0

Nº de instabilidades

com cand. tipo 3
31 10 3 23 62 71 20 0 30 33 28.3



 Candidatos diversificam as listas

 Otimistas, neutros, ou pessimistas com 
mesma probabilidade

 Instabilidades com candidatos e Instituições 
tipos 1 e 2: 
– poucas e “suaves”

 Instabilidades com Instituições e candidatos 
tipo 3
– Mais críticas

Hip 3: cand. não sabem seus tipos



Hip 3: cand. não sabem seus tipos

Matching 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I 3J média

Nº de instabilidades 25 25 56 22 61 58 16 32 51 56 40.2

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 1
1 1 0 1 3 0 0 0 0 2 0.8

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 2
0 1 2 0 7 0 5 6 0 9 3.0

Nº de instabilidades

com Inst. tipo 3
24 23 54 21 51 58 11 26 51 45 36.4

Nº de instabilidades

com cand. tipo 1
1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0.5

Nº de instabilidades

com cand. tipo 2
0 1 1 0 3 0 2 4 0 5 1.6

Nº de instabilidades

com cand. tipo 3
24 23 55 21 57 58 14 28 51 50 38.1



Quest. 2 – Particularidades do 

mercado da Anpec

 Mercado com data certa para início:
– Divulgação das notas – não há “antecipação”

 Candidatos dispostos a voltar atrás
– Desincentivo a ofertas “explosivas”

 Mercado sem data de encerramento
– Todas as transações podem ser realizadas

 Informações disponíveis:
– Candidatos conhecem as preferências das Inst.

– As classificações historicamente necessárias para 
serem aceitos em determinadas Inst.



 Instituições tipo 1 e 2: 
– Simulação aproximada do algoritmo NRMP

– Não têm incentivo de mudanças no mecanismo

 Instituições tipo 3: 
– Conclusão não é clara. O limite de 6 desfavorece

– Algumas mudam o prazo de resposta ano a ano

– O mecanismo muda

 Elevado custo operacional

 Alternativas: expandir a lista ou implementar 
mecanismo centralizado

Quest. 2 – Conclusões do 

mercado da Anpec




