
bem, um mercado depende de regras detalhadas. Oferta e
demanda movem, por exemplo, tanto o mercado acionário
quanto o mercado de trabalho, mas quem deseja comprar ou
vender ações de uma empresa enfrenta procedimentos muito
distintos dos efetuados por quem busca um emprego ou de-
seja contratar alguém. Além disso, cada mercado de trabalho
funciona de um jeito: não se contrata um médico como se
contrata um advogado, um jogador profissional de basquete
ou quem acabou de concluir um MBA. Quem projeta um
mercado tenta entender essas diferenças e as normas e pro-
cedimentos que fazem cada tipo de mercado funcionar bem
ou mal. A meta é conhecer os mecanismos e os requisitos de
determinado mercado bem o bastante para repará-lo em casa
de falha ou, quando necessário, erguer do zero um mercado.

A VISÃO ECONÔMICA TRADICIONAL, um mercado é a
simples confluência de oferta e demanda. Um novo
ramo da economia, o market design (desenho, ou
projeto, de mercado), reconhece que, para funcionar



Projetistas de mercado já exerceram impacto na troca de
rins, na contratação de médicos, em programas de seleção de
escolas e leilões de espectro de rádio. Mercados de empre-
gos na internet e mercados de slots para pouso e decolagem
em aeroportos estão entre as muitas outras áreas nas quais
há probabilidade de panes no mercado — o que exigiria
ajustes fundados nas descobertas da nova disciplina.

Dois desdobramentos na economia se uniram para for-
mar o novo campo do desenho de mercado. Um é a teoria
dos jogos — o estudo das "regras do jogo" e do comporta-
mento estratégico que produzem. Já na década de 1990 a
teoria amadurecera a ponto de oferecer orientações prá-
ticas. Nisso, foi auxiliada por outra metodologia nova, a
economia experimental, que trouxe instrumentos para o
teste da confiabilidade das projeções da teoria dos jogos e
para o teste de projetos de mercado antes de sua transição
para mercados operacionais. Uma grande justificativa para
o desenho de mercados é à necessidade de corrigir falhas de
um mercado.

Para funcionar corretamente, um mercado precisa reali-
zar, no mínimo, três coisas.

\. Garantir densidade — ou seja, precisa reunir uma pro-
porção suficientemente elevada de potenciais compradores
e vendedores para gerar resultados satisfatórios para ambas
as partes de uma transação.

2. Oferecer segurança para que as partes reunidas no mer-
cado revelem informações confidenciais que eventualmente
possuam ou ajam com base nessa informação. Quando um
bom resultado no mercado depende dessa revelação, como
costuma ocorrer, o mercado deve dar aos participantes in-
centivos para que revelem algo daquilo que sabem.

3. Superar o congestionamento que a densidade pode tra-
zer, dando a participantes do mercado tempo o bastante
— ou meios para a condução de transações com suficiente
rapidez — para que tomem decisões satisfatórias quando
diante de uma variedade de alternativas.

Abordarei, aqui, diversas iniciativas de desenho de mer-
cado empreendidas por mim e por colegas quando a inca-
pacidade de cumprimento de um desses requisitos levou ao
colapso do mercado. Dois desses projetos, com raízes na dé-
cada de 1990, foram a criação de uma central de empregos
— como a utilizada por médicos nos Estados Unidos para
conseguir a primeira colocação — e a concepção de leilões
da Federal Communications Commission para venda de li-
cenças para faixas distintas do espectro de rádio.

Embora bastante distintos entre si, mercados de empre-

gos e de espectro de rádio pertencem a uma modalidade tra-
dicional na qual o dinheiro (na forma de salários ou preços)
exerce papel crítico. Mais recentemente, meus colegas e eu
criamos procedimentos de alocação que, embora ao estilo
de um mercado, não envolvem preços nem troca de dinheiro.
Graças a alguns deles, pudemos ver com clareza ainda maior
como um mercado pode funcionar ou não. Entre esses pro-
jetos está a concepção de procedimentos para distribuição
de alunos em escolas de Boston e Nova York e a alocação de
órgãos para transplante — sobretudo a facilitação da troca
de rins (às vezes chamada de doação casada de rins).

Como criar e manter mercados densos
Vejamos como meus colegas e eu ajudamos dois mercados
médicos a superar problemas ligados à densidade.

Troca de rins. Nos EUA, mais de 70 mil pessoas estão na
fila do transplante à espera de um rim de um doador morto.
Devido à escassez de doadores compatíveis e, às vezes, à di-
ficuldade de fazer um rim chegar a um receptor compatível
dentro dos prazos exigidos, menos de n mil pessoas recebem
um novo órgão por ano. Todo ano, milhares de pessoas mor-
rem à espera do transplante. Já que o homem possui dois
rins e pode levar uma vida saudável com apenas um, uma
pessoa pode doar um deles a um amigo ou ente querido.
Todo ano são realizados mais de 6 mil transplantes com rins
de doadores vivos.

Só que nem toda pessoa saudável o bastante para doar
um rim, e disposta a tal, pode doar o órgão para um ente
querido. Tipos sangüíneos incompatíveis, por exemplo, ou
a presença de anticorpos contra proteínas do doador na
corrente sangüínea do potencial receptor, podem impedir
a doação. Um homem não pode doar um rim à esposa se a
mulher adquiriu, durante o parto, anticorpos contra proteí-
nas que o bebê herdou do pai.

Num punhado de casos registrados até 2004, uma dupla
incompatível de receptor e doador conseguiu localizar, com
a ajuda do cirurgião, outro par na mesma situação e orques-
trar uma troca na qual o doador de um par daria um rim ao
receptor do outro par, e vice-versa. Eram trocas raras, pois
em geral um doador cujo órgão era considerado incompa-
tível com o receptor visado era despachado para casa, sem
que fossem coletadas as informações médicas capazes de
estabelecer sua compatibilidade com outro receptor. Em
suma, não havia um mercado denso para duplas de recep-
tores e doadores incompatíveis eventualmente interessados
numa troca.

Juntamente com M. Utku Ünver e Tayfun Sónmez publi-
quei, em maio de 2004, um artigo no Quarterly Journal of
Economics explicando como seria possível organizar uma
bolsa centralizada de rins para permitir o transplante de
muito mais órgãos em determinado ciclo, com o doador
de uma dupla de receptor e doador entregando o rim ao
receptor da dupla seguinte, e por aí afora. Tal sistema criaria,



contudo, um sério desafio logístico: já que, à luz da legisla-
ção, contratos com a promessa de entrega futura de um rim
não possuem validade, todos os transplantes teriam de ser
feitos simultaneamente. Em trabalhos subseqüentes desco-
brimos que, quando o mercado é denso o bastante — ou seja,
quando reúne um grande número de duplas de receptor e
doador —, quase todos os transplantes viáveis podem ser
realizados com trocas envolvendo não mais que três duplas
de receptores e doadores.

Enviamos cópias de nossos artigos a vários nefrologistas.
Um deles, Frank Delmonico (então diretor de transplante
renal no Massachusetts General Hospital), esteve conosco
para ouvir detalhes. Dessa conversa, que mais tarde abarca-
ria uma série de outros indivíduos (e levaria a alterações em
nossa proposta original), surgiu o New England Program for
Kidney Exchange. Ao reunir os 14 centros de transplante de
rins da Nova Inglaterra, o programa permite a duplas de do-
ador e receptor incompatíveis de qualquer lugar da região
localizar outros pares em situação similar com quem efetuar
a troca. Hoje, meus colegas e eu também damos assessoria
à Paired Donation, consórcio de centros regionais em Ohio.
A meta final é reunir os diversos centros regionais de trans-
plante do país num sistema nacional para intercâmbio de
rins (em fevereiro de 2007 o Senado americano aprovou o
projeto de lei Living Kidney Organ Donation Clarification
Act, que ajuda a eliminar possíveis entraves legais a uma
bolsa nacional de rins; agora, o projeto está sendo harmo-
nizado com o texto que circula na Câmara dos Deputados).
Um sistema nacional dependeria da criação de um cadastro
com todas as duplas incompatíveis de receptor e doador
de todo o país — tarefa que traz desafios não só logísticos.
Sistemas regionais podem hesitar em inscrever todos os
pares incompatíveis em sua área de captação por medo de
perder oportunidades de realizar transplantes em pacientes
próprios. Para que a bolsa produza o máximo possível de be-
nefícios, quem projetar o mercado deve criar normas e pro-
cedimentos que dêem aos centros de transplante incentivos
para inscrever no cadastro todos os pacientes qualificados.

No caso da bolsa de rins, o problema era a falta de densi-
dade; a meta do mercado regional — e, em última instância,
do nacional — é garantir tal densidade. Já certos mercados,
como os que descreveremos em seguida, começam densos
e vão perdendo consistência à medida que os participantes
tentam efetuar transações fora do mercado principal.

Mercado de empregos para médicos. Entre os mercados
estudados por mim e meus colegas, o de médicos recém-
formados foi o primeiro que, na verdade, perdera densidade.
No começo do século, 20 estudantes de medicina saíam em
busca de uma vaga em hospitais no finzinho do último ano
de faculdade. Com o tempo os hospitais começaram a com-
petir pelos melhores candidatos, tentando atá-los à institui-
ção antes dos concorrentes. Na década de 1930, a maioria
dos alunos de medicina era recrutada seis meses antes de se

formar. Na década de 1940, muitos eram contratados quase
dois anos antes de terminar o curso — muito antes que
soubessem com certeza onde gostariam de trabalhar e antes
que o hospital pudesse determinar quem eram os melhores
candidatos. Propostas chegavam mais cedo e venciam mais
depressa, e mais e mais alunos eram obrigados a responder
à primeira proposta sem saber se outras viriam. Já o hospital
que dava tempo para um candidato considerar — e no final
rejeitar — uma proposta descobria que outros candidatos
de seu interesse já haviam se comprometido com hospitais
que tinham exigido uma resposta no ato. Para evitar esse
desfecho, administradores de hospitais continuaram a an-
tecipar o calendário de seleção e a encurtar o período de
deliberação.

Na década de 1950, hospitais e organizações de estudan-
tes agiram em colaboração para restabelecer um mercado
denso, no qual tanto candidatos quanto hospitais pudessem
pesar diversas alternativas. Foi montada uma central que,
após um breve período de ajustes, voltou a operar no último
ano de faculdade do aluno. Assim como antes, estudantes e
hospitais se entrevistavam mutuamente, sem a mediação
da central e dentro dos próprios cronogramas. Depois disso,
submetiam à central um rol priorizado das posições que
buscavam ou dos candidatos que desejavam. Hoje, a central
é chamada National Resident Matching Program (NRMP).

O sistema funcionou bem por 40 anos. Depois disso, co-
meçou a se desgastar devido a mudanças na medicina e no
mundo (na década de 1950, por exemplo, praticamente todo
estudante de medicina era homem; hoje, não — e muitos
médicos acabam casando entre si e buscando trabalho na
mesma vizinhança). Em 1995, em meio a crescentes dúvidas
sobre a eficácia da central de residência no mercado moder-
no, fui chamado a dirigir uma reformulação dos mecanis-
mos da central. Queríamos eliminar qualquer impulso que
um candidato e um hospital pudessem ter a fazer um acerto



fora do mercado principal (como era comum antes da insta-
lação da central) na crença de que teriam mais chances de
obter o que desejavam com uma negociação independente.

Nossa principal meta era evitar que a central casasse hos-
pitais e residentes com candidatos e vagas que fossem menos
de seu agrado do que aqueles que poderiam obter sem recor-
rer à central. Ainda que o número de participantes que nego-
ciam por conta própria seja pequeno, isso mina os benefícios
da central, pois é bem possível que quem passa por cima do
sistema — por se recusar a participar dele ou por deixar de
honrar um compromisso — teria achado seu par perfeito
entre aqueles que nele permanecem. Com isso, o mercado
logo entra em colapso e os participantes voltam a sentir os
problemas que a central supostamente veio eliminar.

Outra meta da reformulação, correlata, era incentivar
o candidato a listar os hospitais segundo sua verdadeira
preferência. Era essencial, por exemplo, que um formando
cuja primeira escolha fosse uma vaga altamente disputada
pudesse abrir o jogo sem correr o risco de que, se não con-
quistasse tal vaga, suas chances na segunda escolha seriam
menores do que se tivesse declarado a segunda opção como
primeira. Esse formando ficaria com medo de estampar sua
verdadeira primeira opção no topo da lista e acabaria colo-
cando, ali, um posto menos cobiçado, para o qual suas chan-
ces, a seu ver, seriam maiores. E aquela primeira escolha
— a verdadeira — podia muito bem querer contratá-lo, se
pudesse. Sem confiança para declarar suas verdadeiras pre-
ferências, as duas partes teriam motivo para tentar chegar a
um acordo fora do grande mercado.

Felizmente, um algoritmo baseado no trabalho iniciado
na década de 1960 por David Gale e Lloyd Shapley, espe-
cialistas na teoria dos jogos, e no trabalho que realizei no
começo da década de 1980, conseguiu criar um mercado que
satisfizesse nossa principal meta (veja o quadro "Matching
eficiente em mercados"). Hoje, o algoritmo Roth-Peranson
está no cerne da central que preenche as mais de 20 mil

vagas para residentes abertas todo ano nos EUA (Elliott
Peranson é um de meus co-autores e dirige a National Ma-
tching Services, sediada em Toronto e que organiza centrais
do gênero e dá suporte técnico a organizadores de mercados
como o NRMP). O mesmo algoritmo organiza mercados
para médicos mais maduros em dezenas de especialidades
e subespecialidades clínicas — mercados que sofriam de
muitos dos mesmos problemas que assolavam o mercado de
residentes na década de 1990).

Quando examinamos o mercado para novos gastroente-
rologistas, por exemplo, Muriel Niederle e eu descobrimos
que, a cada novo ano do período considerado, as vagas de
trabalho tinham sido apresentadas mais cedo e permane-
cido abertas por menos tempo do que no ano anterior. Em
2005 um fellow de gastroenterologia era recrutado para um
emprego que só teria início dali a um ano e meio. O que um
dia fora um mercado nacional único tinha se fragmenta-
do em diversos mercados locais, com hospitais recrutando,
na maior parte dos casos, internistas que trabalhavam na
região. Interessados em prazos maiores e em mais opção,
candidatos e hospitais estavam prontos para a mudança. Já
conheciam centrais de emprego, pois haviam passado pelo
processo de seleção antes de virarem residentes e internistas.
Administradores de hospitais, no entanto, temiam ficar em
desvantagem na disputa se esperassem para contratar novos
fellows. Ao mesmo tempo, não havia como um hospital, ou
mesmo uma entidade profissional de gastroenterologia, im-
pedir que outros hospitais fizessem antes uma oferta.

Ao lado de Deborah D. Proctor, gastroenterologista da
Yale University, a professora Niederle e eu conseguimos con-
vencer as quatro principais organizações da especialidade a
adotar uma resolução segundo a qual o candidato que rece-
besse uma oferta antes de abertos os trabalhos da central
podia aceitá-la — mas também podia, mais tarde, mudar de
idéia e participar da grande bolsa. A meta da resolução era
impedir que um programa de gastroenterologia desfiliado
da central tivesse exclusividade sobre candidatos cobiçados.
Se agir fora da central não trouxesse vantagens, rezava o
raciocínio, poucos programas o fariam. Além disso, gesto-
res de programas que participavam da bolsa sabiam que
candidatos que haviam aceitado propostas precoces ainda
assim poderiam abraçar oportunidades surgidas na central
quando esta entrasse em operação.

Havia um certo receio de que a resolução levasse um nú-
mero excessivo de médicos a aceitar ofertas que, mais tarde,
recusariam. Na realidade, a medida desestimulou propostas
precoces (houve um punhado, apenas) quando da abertura
do mercado de gastroenterologia, em junho de 2006 — qua-
se um ano mais tarde do que muitos hospitais teriam come-
çado a fazer propostas a médicos.

A praga da seleção antecipada não é, de forma alguma,
restrita a mercados médicos. No decorrer dos anos a corrida
foi vista em mercados para advogados, na formação de times



universitários de futebol americano quando encerrados os
jogos do torneio nacional e até na admissão de estudantes
a universidades — hoje, uma série de programas de admis-
são antecipada responde por parcela considerável da turma
inicial de muitas faculdades de elite (embora Harvard, por
exemplo, tenha recentemente abolido seu programa de se-
leção antecipada). Em geral, um mercado denso requer o
envolvimento de uma vasta proporção dos potenciais parti-
cipantes ao mesmo tempo.

Segurança para revelar preferências
A perda de densidade não é o único fator capaz de levar
um mercado ao colapso. Como vimos no caso da central
de vagas para residentes, mercados e procedimentos de
alocação tendem a funcionar mal se os participantes não
puderem revelar, sem receio, as verdadeiras preferências, e
agir com base nelas. É possível ver isso claramente nas duas
histórias a seguir.

Escolas em Boston. Até 2005 a distribuição de alunos por
escolas em Boston obedecia ao seguinte sistema. Cada crian-
ça era classificada à luz da lista de prioridades de cada escola
(ter um irmão mais velho matriculado na escola dava à

criança mais prioridade, por exemplo, do que residir a uma
curta distância da escola). Os pais eram instados a apre-
sentar uma lista, por ordem de preferência, das escolas de
seu interesse. O antigo algoritmo casava o máximo possível
de alunos com a primeira escola dessa lista, considerando
prioridades apenas quando a escola tinha menos vagas do
que alunos interessados. Nesse caso, o sistema instalava o
máximo possível dos alunos restantes na segunda escola da
lista, e assim por diante.

O que haveria de errado com um sistema que garante ao
maior grupo possível de pessoas a primeira opção de sua lis-
ta? Imaginemos uma família cuja primeira opção fosse uma
escola na qual a criança não tinha alta prioridade e cuja
segunda opção era uma escola próxima, na qual a criança ti-
nha. Se tivessem indicado essa preferência e sido recusados
pela primeira escola, os pais corriam o risco de ficar também
sem a segunda — cujas vagas, graças ao antigo algoritmo,
podiam ter sido totalmente preenchidas com alunos para
quem aquela escola fora a primeira opção listada. Se tivesse
indicado a segunda opção como primeira, aquela família,
agora decepcionada, certamente teria conseguido a vaga.

Um estudo sobre o funcionamento na prática desse



antigo sistema revelou que certas famílias fica-
vam atentas ao total de vagas e à procura nas
escolas, e tomavam decisões estratégicas depois
de muito pensar. Na maioria das vezes uma fa-
mília dessas conseguia vaga na primeira escola
indicada — que podia não ser a escola que real-
mente queria. Quem não manipulava cr sistema
às vezes acabava sem nenhuma das opções de
sua preferência e tinha de matricular o filho
em escolas (locais ou não) que a administração
da rede definia, e que não eram de seu agra-
do (já que todas as vagas nas escolas são, em
última instância, preenchidas por um comitê
central da rede de ensino, não havia como fazer
acordos paralelos com a direção de cada escola,
como médicos faziam com hospitais).

Diante de evidências dessas conseqüências,
a rede de ensino público de Boston adotou, em
2006, um procedimento proposto por Atila
Abdulkadiroglu, Parag Pathak, Tayfun Sõnmez
e eu — procedimento bastante similar à central
de empregos da área médica. Hoje, o sistema
usa um algoritmo de aceitação diferida para
casar alunos com escolas. Já que escolas, indi-
vidualmente falando, não podem exercer sua
preferência, o algoritmo se vale da prioridade
da criança em cada escola (critérios de priori-
zacão seguem iguais). O novo procedimento
é à prova de manipulação — ou seja, nunca
penaliza os pais por indicarem suas verdadeiras
preferências, benefício talvez ainda maior para
famílias de regiões de baixa renda do que para
médicos altamente instruídos. Ao propor a no-
va abordagem, Thomas Payzant, então superin-
tendente da rede de ensino público de Boston,
escreveu: "Um algoritmo à prova de manobras
iguala a disputa ao reduzir o dano causado a
pais que não manipulam o sistema ou não são
bons nessa manipulação".

O argumento de Payzant vale para muitos
outros mercados nos quais as preferências de
um dado participante podem depender de in-
formações exclusivas que outros participantes
poderiam usar para ajustar suas preferências e,
com isso, gerar resultados melhores para todos os envolvi-
dos. O mercado de espectro de rádio é um bom exemplo.

Leilões de espectro de rádio. Durante muito tempo o go-
verno americano concedeu licenças de faixas do espectro de
rádio sem cobrar por isso. Em 1993, porém, o Congresso ins-
truiu a Federal Communications Commission a organizar e
conduzir leilões para distribuição das licenças. O Congresso
previa que, diante das novidades no uso do espectro de rádio
— pagers, celulares, internet móvel —, seguir distribuindo

de graça as licenças impediria o surgimento de aplicações
mais valiosas do espaço eletrônico. O Congresso queria que
o mercado decidisse como seria usado o espectro e que as
licenças fossem para empresas com os planos mais promis-
sores para sua utilização, e não para quem fizesse o lobby
mais eficaz. Como, porém, organizar um mercado desses,
algo até ali inexistente?

Depois de uma série de longos debates — nos quais ti-
veram papel de destaque Paul Milgrom, Robert Wilson e o



falecido John McMillan, todos economistas e professores de
administração em Stanford na época —, a FCC concluiu que,
se leiloasse uma única licença por vez (autorizando o uso de
uma faixa específica da freqüência em dada região do país),
estaria impedindo que os interessados montassem pacotes
de licenças correspondentes a distintos planos de negócios.
Uma operadora de radiotáxi, por exemplo, talvez quisesse
apenas uma única faixa para uso de pagers em certa locali-
dade; já uma empresa telefônica podia estar interessada em
reunir licenças que garantissem cobertura ampla (nacional,
até); um provedor de internet podia querer controlar um
volume suficiente de faixas de freqüência adjacentes para
lançar um serviço de banda larga. O mercado deveria, por-

tanto, ter como meta permitir que os interessados, mesmo
concebendo usos distintos do espectro de rádio, competis-
sem entre si, para que a oferta final refletisse o uso de valor
mais elevado.

Com isso em mente, a FCC optou por um modelo de
leilões simultâneos, em várias rodadas, de diversas licen-
ças. O leilão de uma licença em particular não poderia ser
encerrado enquanto não cessasse também a apresentação
de ofertas em todos os demais leilões. Com isso, um inte-
ressado podia decidir que licenças tentar obter em resposta
à atividade dos outros participantes. Uma empresa de ra-
diotáxi cujo lance por uma licença específica tivesse sido
superado por uma empresa nacional de telefonia poderia
fazer uma oferta por outra freqüência — em vez de subir
o lance naquele outro leilão só para descobrir que licenças
idênticas foram mais tarde concedidas por um custo inferior.
Na mesma veia, o esquema permitiria a uma operadora
nacional de telefonia montar o pacote de licenças exigido
com licenças que não estavam sendo disputadíssimas para
outras finalidades.

É óbvio que para um mercado desses funcionar bem os
interessados devem estar dispostos a fazer sua oferta, ainda
que isso revele informações confidenciais à concorrência.
Participantes receosos de expor sua intenção esperariam
até quase o final do leilão para fazer um lance. Se todos
fizessem o mesmo, no entanto, a informação necessária para

garantir uma alocação eficiente não circularia. Para evitar
essa situação, o projeto do leilão do espectro de rádio in-
cluiu regras de atuação que só permitiam a um participante
fazer lances tardios se tivesse lançado ofertas para um nú-
mero equivalente de licenças (pelo critério da população
atendida) no início do leilão. Com isso é possível identificar
grandes participantes logo cedo e todos podem ajustar suas
propostas à luz dos concorrentes.

Leilões simultâneos em várias rodadas, com regras para
a atuação, permitem a vários interessados competir simul-
taneamente por várias licenças, criando um mercado denso
no qual seria possível revelar preços. Numa esfera mais pro-
saica, as regras de atuação impedem, ainda, que o leilão se
arraste indefinidamente — outro possível efeito colateral de
mercados densos obrigados a lidar com o congestionamento
causado por inúmeras transações possíveis.

Solução para o congestionamento
O projeto do sistema de seleção de escolas na cidade de
Nova York abordou diretamente esse problema. Em 2003
fui procurado pelo Departamento de Ensino de Nova York
para ajudar a reformular o sistema de distribuição de alunos
pela rede de ensino secundário — mas não porque o siste-
ma vigente tivesse dificuldade em manter densidade. Pelo
contrário, havia quase 100 mil alunos a distribuir por um
número aproximadamente igual de vagas na primeira série
do ensino secundário. Pelo mecanismo então vigente, cada
aluno preenchia um formulário com as escolas, em ordem
de preferência, nas quais buscava matrícula. Essas listas eram
entregues às escolas em questão, que aceitavam ou não o
aluno, sem coordenação com as demais da rede. Assim que as
escolas decidiam que alunos aceitar, o Departamento de En-
sino enviava ao estudante uma carta informando que escolas
haviam aceito sua matrícula e em quais entrara na lista de
espera. Quem tivesse sido aceito por mais de uma escola era
obrigado a escolher uma apenas. Quem quisesse podia ficar
na lista de espera da escola de sua preferência. Se um aluno
desistisse da matrícula em determinada escola a instituição
podia selecionar alunos na lista de espera. Uma nova rodada
de cartas era despachada para notificar esses eleitos.

Já que cerca de 17 mil alunos eram aceitos em várias esco-
las, um número aproximado de apenas 50 mil alunos (me-
tade do total) era convidado a se matricular já na primeira
leva de cartas. Mesmo depois da terceira rodada de cartas,
cerca de 30 mil alunos seguiam sem destino e tinham de ser
matriculados em escolas no último minuto, sem considera-
ção nenhuma a preferências que haviam manifestado.

Quando fomos analisar o velho sistema, Parag Pathak,
Atila Abdulkadiroglu e eu descobrimos que a grande maio-
ria dos estudantes aceitos em diversas escolas elegia aquela
no topo de sua lista. Logo, o pequeno benefício garantido a
certos alunos — aceitação por várias escolas — era de longe
superado pelo dano causado aos muitos que não recebiam



convite nenhum para se matricular devido ao tempo consu-
mido com a oferta de vagas a alunos na lista de espera (e a
recusa de vagas). Sugerimos, portanto, que o departamen-
to criasse uma central que, basicamente, processaria todas
as listas imediatamente e enviaria a cada aluno apenas o
convite para matrícula na escola no topo de sua lista. Essa
central, em funcionamento há quatro anos, resolveu uma
série de problemas ao longo desse caminho. Um deles era de
participação: no sistema antigo, a direção de certas escolas
secundárias às vezes ocultava do Departamento de Ensino
o total de vagas disponíveis, para reter controle sobre o pre-
enchimento de parte do estoque total de vagas. Essa direção
queria ter o poder de matricular alunos de sua preferência
— alunos que também queriam ser matriculados ali, mas
que à luz do velho sistema podiam ter sido enviados para
outra escola. Hoje, a central garante que o aluno só não
vai cursar a escola no alto de sua lista se a turma tiver sido
preenchida por alunos de preferência da instituição. Logo,
nenhuma das partes tem incentivo para buscar acordos fora
do sistema.

Além disso, a central torna seguro, para o aluno, revelar
a escola que realmente prefere. No antigo sistema, o colé-
gio conferia a lista priorizada dos alunos antes de elaborar
sua própria relação — e os estudantes sabiam que certas
escolas só aceitariam quem tivesse colocado a instituição
no topo da lista. O fato de que a lista dos estudantes hoje
reflete sua verdadeira preferência, expondo sem distorções
a demanda em cada escola, permitiu a administradores do
sistema tomar decisões mais embasadas sobre que escolas
fechar. Mais importante, sob o novo sistema menos de 3 mil
alunos — em comparação a 30 mil até então — tiveram de
ser alocados administrativamente nos últimos anos.

O congestionamento é um problema em muitos merca-
dos, e em alguns causa o tipo de colapso observado em mer-
cados de trabalho de médicos. Se não tiver tempo suficiente
para fazer todas as propostas que gostaria de fazer, um ges-
tor pode começar a fazer propostas mais cedo e a deixá-las
abertas apenas brevemente.

Rumos da disciplina
Conforme vimos, o desenho de mercado tem a ver com de-
talhes, como a natureza das transações em questão, as opor-
tunidades para condução de transações fora do mercado
e a distribuição da informação. Mas traz, também, certas
lições gerais.

A informação, por exemplo, é de particular importân-
cia quando o valor de certas transações depende de outras
transações sendo realizadas. Dois candidatos a residência
médica, casados entre si, só podem avaliar o apelo de um
determinado posto se souberem se há ou não outra vaga
boa nas cercanias. Na mesma veia, uma emissora interessa-
da em lançar um serviço de banda larga só pode determinar
o valor de uma faixa específica do espectro se souber se há

ou não uma faixa de freqüência adjacente disponível. E,
assim como um mercado às vezes precisa fazer circular a
informação, em outras precisa permitir que os participantes
protejam informações sigilosas. É, provavelmente, o que fa-
zem certos compradores no eBay ao esperar até os segundos
finais de um leilão para soltar um lance.

Já que o computador hoje é barato e está em toda parte,
podemos desenhar "mercados inteligentes" que combinem
informações de usuários de modo complexo. A troca de rins
é um exemplo de mercado inteligente. Ao examinar toda
combinação possível de doador e receptor, esse mercado
pode promover o maior número possível de transplantes.

O computador viabilizaria, ainda, o leilão de inúmeros
pacotes de mercadorias, como s/of5 de pouso e decolagem
em aeroportos. Em certos casos o lance vitorioso só seria
decidido depois que um computador tivesse identificado a
divisão específica de mercadorias que viesse maximizar a
receita total ou atendesse a outro propósito qualquer. Com
o crescimento dos mercados, cresceria também o número
de combinações possíveis — e a dificuldade de determinar
o melhor resultado. Minha expectativa é que economistas
e cientistas da computação interajam de modo produtivo
para solucionar tais problemas.

O desenho de mercado não é apenas, e nem sobretudo,
questão de hardware e algoritmos. Conforme vimos no mer-
cado de gastroenterologistas, elementos de uma "cultura de
mercado", como o modo de aceitação ou rejeição de ofertas,
podem ser tão decisivos quanto outros elementos do proje-
to do mercado. Naquele mercado a medida crucial para res-
taurar a ordem foi coibir a explosão de propostas precoces
ao permitir que um candidato reconsiderasse, mais tarde,
um sim dito lá atrás. Leis e regulamentos têm um papel a
exercer nesse tipo de desenho, e há espaço para a troca de
idéias entre economistas, juristas e reguladores.

A internet só fez aumentar o ritmo ao qual surgem e
crescem — em tamanho e importância — novos mercados,
incluindo de namoro e de empregos (os leilões mais ativos
do mundo talvez sejam os conduzidos para vincular anún-
cios a termos de busca na internet; anúncios exibidos cada
vez que alguém faz uma busca no Google, por exemplo — e
a ordem na qual aparecem — são definidos de acordo com
a correlação entre anunciante e palavras usadas na bus-
ca, num leilão feito automaticamente pelo Google a cada
busca). Todo mercado novo precisa atrair participantes em
número suficiente e ajudar todos eles a enfrentar o conges-
tionamento resultante. E mercados como o eBay precisam
transmitir informações sobre quem vende também, não só
sobre os produtos. A proliferação de novos tipos de mercado
vai melhorar não só nossa vida econômica, mas também
nossa compreensão de mercados em geral.

Text Box
Fonte: Harvard Business Review: ed. em português, v. 85, n. 10, p. 78-86, out. 2007.




