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A Teoria dos Jogos, criada para modelar fenômenos que podem ser observados quando dois ou 
mais agentes de decisão interagem entre si, é pouco aplicada no País tanto na área 
empresarial quanto na financeira e governamental, avalia Eduardo Mendes, PhD em 
Matemática Aplicada e autor do livro “Game Theory and Competitive Strategy”.  

“O Brasil ainda não tem essa tradição de investir com base na Teoria dos Jogos e aplicá-la em 
empresas, bancos, financeiras e assim por diante. Normalmente, as universidades têm uma 
cadeira muito específica e pequena ou, às vezes, muito teórica e acaba não trabalhando todas 
as nuances existentes”, afirmou Mendes, que participou nesta quarta-feira (23/04) do comitê 
de Finanças da Amcham-São Paulo. 

Segundo ele, a Teoria dos Jogos pode ser usada como ferramenta de gestão, aplicada em 
situações de conflitos (associadas a ideais), competição (por exemplo, disputa por preços) e 
riscos. “Ela consegue definir exatamente a situação que será enfrentada. Não dará a solução 
direta, mas a dimensão do problema futuro e o que é possível fazer para neutralizá-lo.” 

Mendes comentou que os Estados Unidos são o berço da Teoria dos Jogos. “99% dos criadores 
eram americanos ou europeus que viviam no território americano. Por isso, o país tem usado a 
Teoria dos Jogos de forma madura e inteligente em variados setores.” 

De acordo com ele, nos Estados Unidos, a Teoria dos Jogos é usada por empresas que querem 
fazer a primeira oferta pública de ações (IPOs), bancos, corretoras na administração dos seus 
portfólios de ativos e governo nas suas estratégias de negociações e defesa.  

Em linha com o crescente interesse acadêmico e empresarial no mundo, o assunto vem 
recebendo também atenção de veículos culturais nos últimos anos. Exemplo apontado pelo 
professor é o filme “Uma Mente Brilhante” (2002), estrelado pelo ator Russell Crowe e baseado 
no livro “A Beautiful Mind: A Biography of John Forbes Nash Jr.”, de Sylvia Nasar. John Nash 
foi um dos maiores pesquisadores americanos da Teoria dos Jogos e ganhador do Prêmio 
Nobel de Economia em 1994.  

 

 



Oligopólios 

Eduardo Mendes disse que a Teoria dos Jogos mostra que, nos casos de oligopólios, quando há 
um grupo restrito de ofertantes de determinados produtos, as margens de lucro tendem a se 
aproximar de zero.  

Nesse sentido, o professor destaca que muitos setores, caso do automotivo, do aeronáutico e 
da telefonia celular, deveriam ter feito um planejamento estratégico setorial prévio. “Veja a 
situação difícil hoje da American Airlines. Não falo em fazer uma coalisão, porque isso é 
proibido por lei, mas de tentar entender a realidade. Eles vão criando um cenário difícil de ser 
sustentado.”  

Outro exercício que o professor aconselha é entender a margem de lucro de cada integrante da 
cadeia produtiva. “No caso dos oligopólios, há muita transferência de margem para trás e para 
a frente”, avalia. 
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