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Resumo 

Este artigo objetiva comparar, sob o ponto de vista econômico, os mecanismos de 
contratação de uma obra ou serviço por meio de licitação. São consideradas a 
licitação simples sem preço de reserva, com preço de reserva anunciado, com preço 
de reserva secreto e, por fim, a com preço de reserva secreto, mas com possibilidade 
de negociação. É adotada a hipótese de valores privados simétricos, independentes e 
identicamente distribuídos. A análise teórica e as simulações sugerem uma 
superioridade da inclusão de preços de reserva, sendo mais vantajoso anunciar o 
preço de reserva se esse preço for baixo, e mais vantajoso manter o preço de reserva 
secreto se esse preço for elevado. A negociação ex-post no modelo com preço de 
reserva secreto se mostra desfavorável por induzir um aumento nos lances dos 
participantes. Nota-se que quanto maior a competição, menores as diferenças entre 
os resultados. 

Palavras-chave: licitações públicas; preço de reserva anunciado; preço de reserva 
secreto; negociação em licitações.  

Abstract 

This article aims to compare, from an economic point of view, the contracting 
mechanisms for a work or service through a bidding process. Simple bidding without 
reserve price, with announced reserve price, with secret reserve price and, finally, 
with secret reserve price, but with the possibility of negotiation, are considered. The 
hypothesis of symmetric, independent, and identically distributed private values is 
adopted. Theoretical analysis and simulations suggest a superiority of including 
reserve prices, being more advantageous to announce the reserve price if this price 
is low, and more advantageous to keep the reserve price secret if this price is high. 
Ex-post trading in the secret reserve price model is unfavorable for inducing an 
increase in participants' bids. The greater the competition, the smaller the differences 

between the results. 

Keywords: public bids; advertised reserve price; secret reserve price; negotiation in 
bids. 
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Introdução: o vai e vem do valor de reserva secreto e o instituto da 

negociação  

A Lei nº 14.133/2021, que estabeleceu normas gerais de licitação e 

contratação para a administração direta, autárquica e fundacional, apresenta 

inovações preocupadas com a eficiência econômica das contratações públicas, 

como o estabelecimento de uma nova modalidade de licitação (diálogo 

competitivo), ou de um critério de julgamento por maior retorno econômico 

(para permitir firmar contratos de eficiência), ou ainda da obrigação de se 

definir em contrato a matriz de riscos e responsabilidades entre as partes 

(equilíbrio econômico-financeiro inicial em vista de eventos supervenientes). 

A Lei nº 13.303/2016, conhecida como a Lei das Estatais, já previa 

também aquele critério de julgamento e a obrigação da matriz de risco, 

expandindo-se agora a toda a Administração Pública tais institutos. Na linha 

dessas alterações, havia uma expectativa de que, também para a 

administração direta, autárquica e fundacional, fosse aplicada a ideia do sigilo 

dos valores estimativos das contratações, previsto na Lei das Estatais e 

introduzido pela Lei nº 12.462/2011, referente a um regime diferenciado de 

contratação – RDC para acelerar contratações para a Copa do Mundo. 

Em contraposição à lei de licitações e contratos anterior, a Lei nº 

8.666/1993, que previa a total publicidade dos elementos da licitação e do 

contrato, a Lei do RDC e a Lei das Estatais previam o sigilo da estimativa do 

valor da contratação, contendo textos muito semelhantes nesse sentido. 

No entanto, a Lei nº 14.133/2021 promoveu uma reversão, pois a 

estimativa do valor do contrato somente poderá ser sigilosa se houver 

justificativa para tanto. 

Um aspecto interessante nessa reversão pode ser observado no próprio 

processo de sanção da lei proposta pelo Congresso. Houve o veto do inciso que 

estabelecia que o orçamento sigiloso seria tornado público apenas e 

imediatamente após a fase de julgamento das propostas. Esse veto acaba por 

reforçar um sentimento de que o sigilo do orçamento não é realmente desejável 
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à luz da nova lei, já que não se restringe o momento da publicidade da 

estimativa. 

Vários questionamentos emergem: será que houve a prevalência da ideia 

de publicidade dos atos administrativos? Será que algumas experiências de 

contratação foram determinantes para isso, como, por exemplo, certa 

frustração acerca dos resultados obtidos com o sigilo? Será que foi 

considerada alguma teoria econômica que já aponta pela desvantagem do 

sigilo em licitações? Será que houve dificuldades operacionais de se 

empreender o sigilo? Ou ainda, será que a conjunção desses fatores 

desencorajou o uso do sigilo? 

A lei de acesso à informação, Lei nº 12.527/2011, pode ser um fator de 

relevo nesse contexto, na medida em que estabeleceu elementos para a 

transparência das ações governamentais como base da boa governança, sendo 

expressamente indicado que o sigilo deve ser a exceção e não a regra.   

Sobre a frustração acerca dos resultados obtidos com o sigilo, um 

exemplo emblemático é o resultado evidenciado por Souza (2013), em relação 

ao uso do RDC pela Infraero, quando comparou licitações empreendidas antes 

e depois do uso dessa forma de contratação, em que se empregou o sigilo nos 

orçamentos. A conclusão foi que houve uma redução importante no patamar 

de descontos das empresas vencedoras em relação ao preço orçado pela 

Infraero quando comparado com licitações empreendidas em momentos 

anteriores com orçamentos públicos, resultando em contratações mais caras 

sob a égide do sigilo. Dessa forma, o que se alcançou foi em sentido oposto ao 

que se esperava com o estabelecimento do sigilo, uma vez que havia uma 

expectativa de melhoria da vantajosidade dos contratos para a Administração. 

Essa expectativa foi construída diante de uma perspectiva econômica 

coincidente com uma recomendação da OCDE1. Para essa organização, o 

orçamento sigiloso é indicado como forma de minimizar os danos decorrentes 

 
1 Conforme sugestões constantes do documento “Guidelines for fighting bid rigging in public 
procurement” (Diretrizes para combater conluios nos certames para contratação pública), 

disponível em https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044 .pdf. Acesso em 

08/04/2021. 

https://www.oecd.org/competition/cartels/42851044%20.pdf
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do comportamento cartelizado de empresas e da prática de elevação dos 

preços, como foi apontado por Rezende (2013). Também se esperava que 

haveria incentivos para o licitante “mergulhar no preço”, numa espécie de 

“maldição do vencedor” decorrente da disputa2 , até para garantir que seu 

preço ficasse abaixo do valor máximo estabelecido pela Administração, como 

apontado por Nóbrega (2015). 

No entanto, em sentido oposto, Rezende (2013) já indicava que o grau 

de corrupção da sociedade poderia não permitir o efeito mitigador que se 

esperava sobre o comportamento cartelizado, na medida em que os 

integrantes do cartel poderiam obter informações privilegiadas de agentes 

públicos corruptos. 

Nessa linha, Nóbrega (2015) também já indicava desvantagens do sigilo, 

uma vez que o “mergulho” nos preços poderia aumentar o risco de seleção 

adversa das empresas contratadas que ofertassem preços eventualmente 

inferiores aos seus custos de produção, requerendo reequilíbrios contratuais 

posteriores ou abandono dos contratos. Esse autor alertava também para o 

fato de que, em sendo os preços de mercado razoavelmente conhecidos pelos 

licitantes, as vantagens do sigilo obtidas em estudos de diversos tipos de 

leilões ficam muito fragilizadas, não se podendo concluir pela adequação desse 

instituto sob o ponto de vista estritamente econômico. 

Vários outros estudos econômicos, baseados na teoria de leilões3, já 

foram desenvolvidos para se analisar a condição de sigilo do preço de reserva 

do leiloeiro, o que, no contexto das licitações públicas, representa manter o 

valor estimado pela Administração em sigilo. Naqueles estudos, alguns 

compilados no trabalho desenvolvido por Silva (2011), algumas simplificações 

foram necessárias para permitir a solução matemática dos modelos, tendo 

 
2 Aplicada às licitações públicas, essa maldição representaria fechar um contrato por um valor 

inferior ao que realmente custa. 

3 Nessa teoria, a lógica é invertida em relação às licitações públicas, uma vez que, para leilões 

os pagamentos decorrem do maior lance, enquanto nas licitações os contratos acontecem a 

partir do menor preço proposto. 
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sido obtidas conclusões diversas acerca do sigilo dos preços de reserva dos 

leilões.  

Riley e Samuelson (1981) apontaram que, quando há simetria entre os 

participantes, neutralidade ao risco e independência entre as valorações 

desses participantes, revelar o preço de reserva traria uma receita para o 

leiloeiro maior ou igual do que se o preço fosse ocultado no caso de leilão de 

primeiro preço4. Milgrom e Weber (1982) também afirmaram que revelar 

informações, entre elas, o próprio preço de reserva, seria sempre melhor para 

o leiloeiro que mantê-lo em sigilo nos chamados modelos de afiliação, em que 

não haveria aquela independência das valorações dos diversos participantes, 

ou seja, um participante, de alguma forma, considera os lances dos seus 

competidores para formulação do seu próprio lance. Elyakime et al. (1994) 

obtiveram que o preço de reserva público seria melhor que o secreto para efeito 

de receita esperada do leiloeiro, distinguindo as estratégias dos leiloeiros das 

dos participantes, que tenderiam a fazer lances menores que suas valorações.  

Já Vincent (1995), prevendo leilões com valores comuns em vez de 

privados5 e adotando que um leilão de preço de reserva secreto poderia ser 

representado como um jogo bayesiano6, mostrou que manter o preço de 

reserva em sigilo poderia aumentar a receita do leiloeiro por induzir a uma 

maior participação de interessados no leilão, abordando um tipo de leilão 

menos intuitivo, chamado de segundo preço, em que o vencedor paga o valor 

anunciado pelo segundo colocado no leilão. Também Brisset e Naegelen 

(2006), considerando participantes avessos ao risco e com valores privados e 

independentes, concluíram que, caso a aversão relativa constante ao risco 

fosse suficientemente alta, a política de manter em sigilo o preço de reserva 

seria ótima.  

 
4 Tipo mais intuitivo de leilão, uma vez que o valor pelo qual a compra é fechada é o próprio 

lance vencedor. 

5 Valores privados são independentes entre si, enquanto valores comuns pressupõe que os 

valores dos participantes são interdependentes de alguma forma. 

6 Em que um jogador não sabe exatamente a valoração dos demais jogadores, mas tem crenças 

acerca delas, crenças essas que são representadas por distribuições de probabilidade. 
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Por fim, Silva (2011) concluiu que o sigilo do preço de reserva poderia 

proporcionar maior receita esperada ao leiloeiro a partir de uma modelagem 

com funções de distribuição de probabilidade em malhas, para permitir 

abordar a interdependência das valorações dos participantes de uma forma 

mais geral do que aquela empreendida por Milgrom e Weber (1982).  O 

resultado obtido decorre do fato de que o sigilo do preço de reserva provoca 

incerteza sobre seu valor, o que promove lances mais elevados pelos 

participantes do leilão, resultado esse que seria afetado pelo patamar do preço 

de reserva. Também o número de participantes altera os resultados, na 

medida em que, quanto maior a quantidade de competidores, maiores as 

receitas esperadas dos leiloeiros.  

Esses estudos demonstram existir diversos fatores econômicos que 

afetariam os resultados das licitações. Mas há também diversas questões 

simples e operacionais que tem o potencial de afetar a decisão do legislador 

em relação a escolha pelo sigilo ou não das estimativas dos valores das 

licitações.  

Uma dificuldade operacional típica é a de se manter efetivamente o sigilo 

de orçamentos de grandes empreendimentos cujas dotações orçamentárias 

constem de leis orçamentárias anuais ou planos plurianuais, ou de obras cujo 

padrão de construção ou uso irrestrito dos sistemas referenciais do governo7 

já permitem conhecer, com grande aproximação, os valores envolvidos.  

Também se observou uma dificuldade operacional decorrente de se 

manter o preço de reserva em sigilo concernente à fase de negociação com as 

empresas após a apresentação das respectivas propostas, dadas a premissa 

de que a contratação não deve superar o valor estimado pela Administração e 

a previsão legal de que a estimativa somente poderia ser pública 

imediatamente após o encerramento da licitação. Para suplantar esse entrave 

na negociação, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União – TCU 

 
7 Como o SICRO e o SINAPI, disponibilizados, respectivamente, pelo Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes – DNIT e pela Caixa Econômica Federal – CEF. 



 
 
 

301 

 
301 

 

precisou firmar a possibilidade de tornar público o orçamento já na fase da 

negociação8, ampliando a possibilidade de uso desse instituto. 

Todos esses fatores acabam por apontar a importância de se entender 

os mecanismos econômicos envolvidos nas licitações públicas com o objetivo 

de estudar a vantagem de se prever na legislação brasileira a possibilidade de 

sigilo das estimativas dos valores das contratações públicas. O que se espera 

é identificar em que situações o sigilo pode ser adequadamente empregado, 

uma vez que é esse o elemento discricionário atribuído à Administração 

Pública com o advento da Nova Lei de Licitações e Contratos.  

Este trabalho se propôs, então, a modelar as licitações públicas a partir 

da teoria dos leilões, procurando simular as ações dos diversos agentes 

envolvidos a partir de considerações sobre os seus comportamentos enquanto 

agentes econômicos estratégicos. Uma consideração importante diz respeito à 

independência entre os valores propostos pelos diversos licitantes, prevendo-

se que cada participante tem sua própria formação de custos representada 

por distribuições de probabilidade genéricas e não interrelacionadas.  

Inicialmente foi estabelecida uma modelagem matemática paradigma 

em que o preço de reserva do governo não é imposto aos licitantes no momento 

da disputa, ou seja, não há esse critério limitador para definir um vencedor. 

Nessa condição, são calculados os valores que as licitantes estão dispostas a 

cobrar, representada pelo “lance” estratégico que elas apresentarão na 

disputa, bem como o pagamento esperado do governo. São exemplificados os 

resultados no caso simplificado em que as distribuições de probabilidade dos 

custos dos licitantes são uniformes. Avalia-se também o benefício líquido do 

governo, comparando-se o valor que será pago pelo futuro contrato com o que 

seria o preço de mercado do objeto sob licitação, permitindo simular aquele 

benefício líquido para diferentes valores de mercado e diferentes números de 

licitantes, obtendo-se que quanto maior o número de licitantes, mais baixos 

são os lances dos jogadores e, portanto, menor será o custo para o governo. 

 
8 Acórdão nº 306/2013 - Plenário, disponível em: 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-

completo/*/NUMACORDAO%253A306%2520ANOACORDAO%253A2013/DTRELEVANCIA%
2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520. Acesso em 08/04/2021. 
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Partindo dessa modelagem, agrega-se a condição imposta pela 

legislação no sentido de que não se pode contratar um serviço com preço 

acima de um determinado valor, ou seja, o governo estabelece um preço de 

reserva e o anuncia aos licitantes. São feitas, então, comparações dos 

resultados dessa modelagem com aquele modelo paradigma, permitindo 

revelar que a inclusão do preço de reserva leva a um maior benefício para o 

governo que a ausência de preço de reserva. No entanto, a comparação 

também mostra que a vantagem do modelo com preço de reserva anunciado 

somente se manifesta quando a competição é pequena. 

Em seguida, associa-se ao modelo com preço de reserva a condição de 

tal preço ser sigiloso, ou seja, não ser de conhecimento das licitantes no 

momento da disputa, que passarão a considerar tal valor também como uma 

variável aleatória. Para o caso de a distribuição do preço de reserva secreto 

ser uniforme, obtém-se que o preço de reserva secreto reduz o pagamento 

esperado do governo, pois o sigilo funciona como se o jogador licitante 

estivesse enfrentando mais um competidor (o próprio governo), gerando mais 

agressividade ao seu lance. Mas há também um efeito contrário ao resultado 

com o sigilo do preço de reserva, podendo tornar esse instituto desfavorável 

ao governo, a depender de vários elementos, mas, em particular, do valor do 

preço de reserva: se elevado, o melhor resultado é o obtido com o sigilo; se 

baixo, o melhor resultado é obtido com a divulgação do preço de reserva. 

Finalmente, modela-se o comportamento dos jogadores quando existe a 

possibilidade de o vencedor da licitação, se tiver apresentado lance acima do 

preço de reserva secreto, ainda poder abaixar seu lance para o valor do preço 

de reserva e assim ser contratado. Nesse caso conclui-se que essa 

possibilidade de negociação reduz a competição na licitação, aumentando seu 

custo esperado, de forma que a negociação se torna desfavorável no modelo 

de valores privados independentes. 

Para apresentar esses resultados, o restante do trabalho está 

distribuído em mais cinco seções: a seção 2 trata do modelo de licitação sem 

preço de reserva; a seção 3, do modelo de licitação com preço de reserva 

anunciado pelo governo; a seção 4, do modelo de licitação com preço de 
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reserva sigiloso; a seção 5 introduz a negociação ex-post no modelo de licitação 

com preço de reserva secreto e, por fim, na seção 6 são apresentadas as 

considerações finais e propostas de extensões futuras para a pesquisa. 

 

Licitações sem preço de reserva: o modelo básico  

Inicia-se a modelagem teórica supondo que o governo não impõe 

qualquer valor de reserva (máximo) ao bem/serviço sendo adquirido. 

O governo deseja adquirir um bem ou serviço por meio de uma licitação 

pública, da qual participam 𝑛 licitantes. No que se segue, usa-se 

indiscriminadamente o termo “obra” para representar o bem ou o serviço que 

está sendo adquirido pelo governo. 

Cada licitante 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 consegue fornecer a obra incorrendo um custo 

𝑋𝑖, de forma que 𝑋𝑖 é o menor valor que i está disposto a receber pelo 

fornecimento. O valor 𝑋𝑖 é modelado como uma variável aleatória distribuída 

no intervalo Ω = [𝜔𝑖, 𝜔𝑖] ∈ ℝ+ com função de distribuição de probabilidade 𝐹𝑖(. ). 

A distribuição 𝐹𝑖(. ) pode ser vista como uma descrição dos possíveis custos 

que o licitante 𝑖 deve arcar para conseguir fornecer a obra antes de conhecer 

ao certo suas especificidades, ou seja, em uma perspectiva ex-ante. Essa 

distribuição 𝐹𝑖(. )  é também é a perspectiva que os demais jogadores 𝑗 ≠  𝑖  têm 

a respeito das probabilidades dos custos que 𝑖 incorre para prover o objeto ou 

serviço, uma vez que se trata de um ambiente de informação incompleta em 

que um jogador não observa os custos dos demais.  

No modelo de valores independentes, postula-se que cada participante 

possui sua própria distribuição de probabilidades 𝐹𝑖(. ) sobre seus possíveis 

custos e que cada distribuição é estatisticamente independente das demais. 

No modelo de valores privados, admite-se, ademais, que um jogador 

observa a realização de seu próprio valor, mas não consegue observar 

qualquer informação a respeito do custo dos demais jogadores, conhecendo 

apenas as distribuições ex-ante 𝐹𝑖(. ), 𝑖 = 1, … , 𝑛. 
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Já no modelo de valores simétricos adota-se a hipótese (bayesiana) de 

que todos os participantes são ex-ante idênticos, o que se traduz em supor 

𝜔𝑖 = 𝜔, 𝜔𝑖 = 𝜔 e 𝐹𝑖 = 𝐹,   𝑖 = 1, … , 𝑛. Seja Ω = [𝜔,𝜔].  

Nota-se que a independência diz que cada realização 𝑐𝑖 da variável 

aleatória 𝑋𝑖 é uma retirada independente da mesma distribuição 𝐹. Postula-se 

ainda que a função 𝐹 admite uma densidade de probabilidade contínua 𝑓 =

 𝐹′ que possui suporte completo, ou seja, 𝑓(𝑥) > 0,  ∀𝑥 ∈ Ω. A função 𝐹 e o 

número de jogadores é conhecimento comum de todos os participantes. 

A licitação é organizada da seguinte forma. Cada jogador entrega ao 

governo um envelope lacrado em que escreve o valor mínimo que está disposto 

a receber pela execução da obra, seu lance, sem observar os lances dos demais 

jogadores. 

Os envelopes são, então, abertos, a obra é encomendada ao jogador que 

tiver feito o menor lance, o vitorioso, e o governo paga pela obra esse lance. Se 

𝑘 jogadores tiverem feito o menor lance, então é realizado um sorteio em que 

cada um desses jogadores é selecionado com a mesma probabilidade 1/𝑘 para 

ser o vencedor da licitação. 

As regras da licitação produzem um jogo bayesiano entre os 𝑛 licitantes 

definido por: 𝒥 = (𝑛,  (𝑇𝑖)𝑖=1,…,𝑛,  𝑝, (𝐴𝑖)𝑖=1,…,𝑛, (𝑢𝑖)𝑖=1,…,𝑛) em que: 

 

 (i) 𝑇𝑖 = [𝜔,𝜔] = 𝐶𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑛: é o conjunto de tipos do jogador 𝑖, ou seja, o 

conjunto dos custos que o jogador 𝑖 incorre para fornecer o objeto/serviço;  

 

(ii) 𝑝 = 𝑓1 ×⋯× 𝑓𝑛 = (𝑓)
𝑛: é a densidade de probabilidade conjunta dos tipos 

dos jogadores;  

 

(iii) 𝐴𝑖 = [𝜔,𝜔] = 𝐿𝑖 , 𝑖 = 1,… , 𝑛: é o conjunto de lances do jogador 𝑖;  

 

(iv)  𝑢𝑖: é a função payoff ex-post do jogador 𝑖 = 1,… , 𝑛. 
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Seja 𝑙 = (𝑙1, … , 𝑙𝑛) um perfil de lances (ex-post) dos jogadores. Então, o 

payoff ex-post do jogador i que incorre custo ci será: 

 

𝑢𝑖 =

{
 
 

 
 

𝑙𝑖 − 𝑐𝑖 se 𝑙𝑖 < min𝑗≠𝑖 𝑙𝑗
0 se 𝑙𝑖 > min𝑗≠𝑖 𝑙𝑗

𝑙𝑖 − 𝑐𝑖

|{𝑘 |𝑙𝑘 = min𝑗≠𝑖 𝑙𝑗}|
se 𝑙𝑖 = min𝑗≠𝑖 𝑙𝑗

 

 

Um perfil de estratégias desse jogo é uma 𝑛-upla de funções 𝜆 =

(𝜆1, … , 𝜆𝑛) em que, para cada 𝑖 = 1, … , 𝑛,     𝜆𝑖 : {
𝑉𝑖 ⟶ 𝐿𝑖
𝑥𝑖 ⟼ 𝑙𝑖 = 𝜆𝑖(𝑥𝑖)

. 

 

O equilíbrio simétrico 

A proposição a seguir explicita o equilíbrio simétrico desse jogo. 

 

Proposição 1. No equilíbrio simétrico diferenciável estritamente crescente da 

licitação selada de menor custo sem preço de reserva, cada jogador escolhe a 

estratégia  𝜆𝑠𝑝𝑟  dada por: 

 

𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥) =
1

1−𝐺(𝑥)
∫ 𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝜔

𝑥
 , ou ainda, 𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥) = 𝑥 +

1

1−𝐺(𝑥)
∫ [1 − 𝐺(𝑦)]𝑑𝑦
𝜔

𝑥
 

 

em que 𝐺(𝑥) = 1 − [1 − 𝐹(𝑥)]𝑛−1 e 𝑔(𝑥) = 𝐺′(𝑥) = (𝑛 − 1)[1 − 𝐹(𝑥)]𝑛−2𝑓(𝑥) 

 

Exemplo 1. Considere o caso especial em que os valores são uniformemente 

distribuídos no intervalo [0,1]. Então: 

 

O lance de um jogador de tipo 𝑥 é: 
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𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥) =
1

1 − 𝐺(𝑥)
∫ 𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
1

𝑥

=
1

(1 − 𝑥)𝑛−1
∫ 𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
1

𝑥

=
(𝑛 − 1)𝑥 + 1

𝑛
=
𝑛 − 1

𝑛
𝑥 +

1

𝑛
 

 

Ou seja, o lance do jogador é uma média ponderada entre seu verdadeiro custo 

e o custo máximo possível, sendo que o peso do meu próprio custo é (𝑛 − 1)/𝑛, 

que converge para 1 quando n aumenta.  

Em particular lim
𝑛→∞

𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥) = 𝑥, ou seja, quando a competição aumenta, o 

lance do jogador se aproxima cada vez mais de seu próprio custo de 

fornecimento da obra.  

Particularizando mais ainda para 𝑛 = 2, tem-se: 𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥) = (𝑥 + 1)/2 que 

é o valor esperado do segundo menor custo, dado que x é o menor custo. 

 

O pagamento esperado do governo 

A Proposição 2 apresenta o pagamento esperado do governo. 

Proposição 2. O pagamento esperado do governo em uma licitação selada de 

menor custo sem preço de reserva, é dado pela expressão: 

 

𝑚𝑠𝑝𝑟 = 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝜔

𝜔 

 

 

Exemplo 2. Considere novamente o caso especial em que os valores são 

uniformemente distribuídos no intervalo [0,1]. Então: 

 

𝑚𝑠𝑝𝑟 = 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
1

0

=
2

𝑛 + 1
 

 

Em particular, quando 𝑛 =  2, o pagamento esperado é  2/3. Ademais, à 

medida que aumenta o número de participantes, o pagamento diminui, pois a 
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maior competição faz com que os licitantes demandem menores remunerações 

por seus serviços. 

 

O benefício líquido para a governo e valor de reserva 

Suponha que a obra, uma vez realizada, gere um ganho de bem-estar 

social g para a sociedade, em que 𝑔 ∈ Ω = [𝜔,𝜔] ∈ ℝ+. Então, o benefício líquido 

do governo com a obra é: 

 

𝑔 −𝑚𝑠𝑝𝑟 = 𝑔 − 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝜔

𝜔

 

 

Note que, se: 

 

𝑔 < 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝜔

𝜔

 

 

então a execução da obra gera uma perda social líquida: o custo (esperado) é 

maior que o benefício social da obra. Nesse caso, o governo não deverá realizar 

qualquer licitação.  

Por outro lado, se: 

 

𝑔 ≥ 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝜔

𝜔

 

 

então vale a pena, em termos esperados, realizar a licitação. Como não existe 

preço de reserva, a obra será sempre contratada. 

A análise baseada no benefício social da obra sugere que o governo deve 

realizar a obra sempre que o valor pedido pela empresa vencedora seja menor 
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que o benefício social 𝑔. No entanto, o governo possui condições técnicas de 

estimar os preços de mercado associados à obra e, em geral, julga inaceitável 

pagar valores acima do mercado, 𝑟. O valor 𝑟 estimado pelo governo é chamado 

de custo de reserva e, em geral, o governo limita esse preço como o valor 

máximo a ser pago em uma licitação, de forma que, se o valor que vencer a 

licitação for acima de 𝑟, a obra não será contratada. 

Note que, se 𝑔 <  𝑟, então o governo sequer se interessará em contratar 

a obra. Portanto, se a obra for levada à licitação, espera-se que 𝑔 ≥  𝑟. Assim, 

a existência de um preço de mercado estimado pelo governo pode levar a uma 

decisão ineficiente, em que o benefício social da obra excede o custo de 

produção do licitante vencedor, mas a obra não é executada pelo fato de esse 

custo de produção ser, eventualmente superior ao valor estimado pelo 

governo. 

No que se segue, para simplificar a análise, supomos que 𝑔 =  𝑟, ou seja, 

o benefício social é o custo de produção da obra a valores competitivos de 

mercado. Isso corresponde a ver o parâmetro 𝑟 como o custo de oportunidade 

da obra, caso esse valor de reserva, em vez de ser usado na obra, fosse 

diretamente distribuído entre os cidadãos, e supondo quase-linearidade na 

utilidade desses cidadãos, de forma que esse recurso entraria em suas funções 

de utilidade linearmente.  

Note que, nesse caso, dependendo do valor de r, a não inclusão de um 

preço de reserva no desenho da licitação pode levar a um benefício esperado 

líquido negativo.  

De fato, como, neste caso, a obra é sempre contratada, se: 

 

𝑟 < 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝜔

𝜔

 

 

o benefício líquido esperado para o governo é: 
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𝑟 − 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝜔

𝜔

< 0. 

 

A simulação apresentada a seguir mostra a importância da competição. 

Para baixo número de licitantes a obra gera prejuízo líquido para o governo, 

mesmo quando seu benefício bruto é bastante elevado, chegando a 65% do 

valor máximo possível. Por outro lado, à medida que cresce o número de 

participantes, o benefício líquido se torna cada vez maior, nunca havendo 

prejuízo esperado para o governo em equilíbrio se pelo menos sete licitantes 

competirem pela obra e seu benefício bruto for pelo menos 25% do valor 

máximo possível. 

Tabela 1. Benefício líquido da licitação sem preço de reserva exigido, para 

diferentes valores do benefício da obra e do número de participantes. 
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Nota: O benefício bruto da obra é identificado ao preço de reserva, que não é exigido neste 

modelo de licitação. O parâmetro 𝑛 corresponde ao número de jogadores. Esta simulação é 

baseada na hipótese de valores de custos dos licitantes uniformemente distribuídos no 

intervalo [0,1]. A função lance 𝜆(𝑥) = 𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥) corresponde ao lance de equilíbrio dos jogadores 

quando há 𝑛 participantes. O parâmetro 𝑚𝑠𝑝𝑟 corresponde ao dispêndio esperado do governo, 

ou seja, o pagamento esperado ao licitante vencedor pela execução da obra que, neste modelo, 

é sempre realizada. A variável relevante é o benefício líquido, 𝑟 − 𝑚𝑠𝑝𝑟. As células marcadas 

em cinza correspondem a situações em que o benefício líquido é negativo, ou seja, o governo 

espera desembolsar montante maior do que o benefício gerado pela execução da obra. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O Gráfico 1 a seguir apresenta o lance de equilíbrio em função do custo 

de execução da obra para um licitante, para diferentes números de 

concorrentes participando da licitação. Observa-se novamente o benefício do 

número de participantes: quanto maior o número de licitantes, mais baixos 

são os lances dos jogadores e, portanto, menor será o custo para o governo. 

Gráfico 1. Lance de equilíbrio na licitação sem preço de reserva exigido, em 

função do custo de execução da obra, 𝑛 = 2, 4, 8, 20 participantes da licitação. 

 

Nota: Esta simulação é baseada na hipótese de valores de custos dos licitantes uniformemente 
distribuídos no intervalo [0,1]. A legenda corresponde ao número de licitantes participando 

da licitação, 𝑛 = 2, 4, 8, 20.  

Fonte: Elaboração própria. 
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Licitações com preço de reserva anunciado 

Considera-se agora o mesmo modelo estudado anteriormente, no qual é 

incluída a seguinte restrição: o governo anuncia um preço máximo de reserva, 

𝑟, de forma que, se o vencedor da licitação tiver feito um lance maior que 𝑟, 

i.e., se o menor pagamento solicitado for maior que 𝑟, então a obra não será 

contratada. 

 

O equilíbrio simétrico 

A Proposição 3 a seguir apresenta o efeito do anúncio do preço de 

reserva sobre os lances dos licitantes. 

 

Proposição 3. No equilíbrio simétrico diferenciável estritamente crescente da 

licitação selada de menor custo com preço de reserva anunciado, cada jogador 

escolhe a estratégia 𝜆𝑝𝑟𝑎 dada por: 

 

𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥) = 𝑥                                                                        𝑠𝑒         𝑥 ≥ 𝑟 

 

𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥) = 𝑟
1 − 𝐺(𝑟)

1 − 𝐺(𝑥)
+

1

1 − 𝐺(𝑥)
∫ 𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝑟

𝑥

        𝑠𝑒         𝑥 ≤ 𝑟 

 

em que 𝐺(𝑥) = 1 − [1 − 𝐹(𝑥)]𝑛−1  e   𝑔(𝑥) = 𝐺′(𝑥) = (𝑛 − 1)[1 − 𝐹(𝑥)]𝑛−2𝑓(𝑥). 

 

Exemplo 3. Considere o caso especial em que os valores são uniformemente 

distribuídos no intervalo [0,1]. Então: 

 

𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥) =
𝑛 − 1

𝑛
𝑥 +

1

𝑛
−
1

𝑛

(1 − 𝑟)𝑛

(1 − 𝑥)𝑛−1
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Note que se 𝑟 =  1, então: 

 

𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥) =
𝑛 − 1

𝑛
𝑥 +

1

𝑛
 

 

que é exatamente a solução quando não há valor de reserva. 

 

O pagamento esperado do governo 

A Proposição 4 apresenta o pagamento esperado do governo. 

Proposição 4. O pagamento esperado do governo em uma licitação selada de 

menor custo com preço de reserva anunciado r é dado pela expressão a seguir: 

 

𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) = 𝑛𝑟(1 − 𝐺(𝑟))𝐹(𝑟) + 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦
𝑟

𝜔

 

 

Exemplo 4. Considere novamente o caso especial em que os valores são 

uniformemente distribuídos no intervalo [0,1]. Então:  

 

𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) =
2

𝑛 + 1
[1 − (1 − 𝑟)𝑛(𝑛𝑟 + 1)] 

 

Note que 𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) <
2

𝑛+1
= 𝑚𝑠𝑝𝑟. Em particular, quando 𝑛 = 2, 𝑚𝑝𝑟𝑎 <

2

3
= 𝑚𝑠𝑝𝑟 .  

Portanto, a exigência de preço de reserva reduz o pagamento esperado 

do governo, que, em princípio, é algo desejável. Trata-se, de fato, de um 

resultado geral. 
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Proposição 5. O pagamento esperado do governo em uma licitação selada de 

menor custo com preço de reserva anunciado 𝑟 > 𝜔  é menor que o pagamento 

esperado em uma licitação selada de menor custo sem preço de reserva: 

𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) < 𝑚𝑠𝑝𝑟. 

 

O benefício líquido para a governo 

Suponha como anteriormente que a obra, uma vez realizada, gere um 

ganho de bem-estar social 𝑔 para a sociedade, que se identifica ao preço de 

reserva 𝑟.  

No modelo atual, com preço de reserva correspondendo ao custo 

estimado de mercado, 𝑟, a obra somente será contratada se o menor custo dos 

participantes for menor que 𝑟, uma vez que, em equilíbrio, se 𝑥 ≤ 𝑟, então, 

𝜆(𝑥) ≤ 𝑟. Portanto, a obra será executada com probabilidade:  

 

Prob [ min
𝑖=1,…,𝑛

𝑥𝑖 ≤ 𝑟] = 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑥1 ≤ 𝑟 ∨ …∨ 𝑥𝑛 ≤ 𝑟] = 1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏[𝑥1 > 𝑟 ∧ …∧ 𝑥𝑛 > 𝑟]

= 1 − (1 − 𝐹(𝑟))
𝑛
 

 

Portanto, o retorno esperado para o governo será:  

 

𝑟[1 − (1 − 𝐹(𝑟))
𝑛
] − 𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) 

 

= 𝑟[1 − (1 − 𝐹(𝑟))
𝑛
] − 𝑛𝑟(1 − 𝐺(𝑟))𝐹(𝑟) − 𝑛∫ 𝐹(𝑦)𝑦𝑔(𝑦)𝑑𝑦

𝑟

𝜔
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Tabela 2. Benefício líquido da licitação com preço de reserva anunciado, para 

diferentes valores do benefício da obra e do número de participantes com 

distribuições uniformes. 

Nota: O benefício bruto da obra é identificado ao preço de reserva, que é obtido somente 

quando a obra é contratada. O parâmetro 𝑛 corresponde ao número de jogadores. Esta 

simulação é baseada na hipótese de valores de custos dos licitantes uniformemente 

distribuídos no intervalo [0,1]. A função lance 𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥; 𝑟), correspondendo ao lance de equilíbrio 

dos jogadores quando há n participantes não é apresentada na tabela, mas é usada nos 

cálculos. A função 𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) corresponde ao dispêndio esperado do governo, ou seja, o 

pagamento esperado ao licitante vencedor pela execução da obra que, neste modelo, nem 

sempre é realizada. A variável relevante é o benefício líquido 𝑟[1 − (1 − 𝑟)𝑛] − 𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟).  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Comparando com o caso em que não há preço de reserva, têm-se dois 

efeitos opostos. Por um lado, o gasto esperado do governo se reduz quando 

um preço de reserva não trivial é imposto: 𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) < 𝑚𝑠𝑝𝑟. Por outro lado, 

reduz-se a probabilidade de a obra ser contratada: 𝑟[1 − (1 − 𝐹(𝑟))
𝑛
] < 𝑟. Qual 

dos dois modelos será melhor do ponto de vista social dependerá de que efeito 
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dominará, ou seja, da redução do pagamento esperado versus a redução da 

probabilidade de a obra ser executada.  

Tabela 3. Diferença entre o benefício líquido da licitação com preço e sem preço 

de reserva anunciado, para diferentes valores do benefício da obra e do 

número de participantes. 

Nota: O benefício bruto da obra é identificado ao preço de reserva. O parâmetro 𝑛 corresponde 

ao número de jogadores. Esta simulação é baseada na hipótese de valores de custos dos 

licitantes uniformemente distribuídos no intervalo [0,1]. As células marcadas em cinza 

correspondem a situações em que os dois modelos de licitação geram o mesmo retorno 

esperado para o governo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 2 apresenta o benefício esperado líquido do governo para a 

licitação com preço de reserva anunciado no caso das distribuições uniformes. 

Uma comparação imediata com a Tabela 1 revela que a inclusão do preço de 

reserva leva a um maior benefício para o governo que a ausência de preço de 
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reserva. No entanto, a comparação também mostra que a vantagem do modelo 

com preço de reserva anunciado somente se manifesta quando a competição 

é pequena, conforme explicita a Tabela 3. De fato, se participarem pelo menor 

8 licitantes, então os dois modelos são equivalentes em termos de benefício 

esperado para o governo se o valor de reserva for maior ou igual a 60% do 

valor máximo; e se houverem pelo menos 16 participantes, então basta que o 

preço de reserva seja superior a 35% do valor máximo possível para que os 

dois modelos de licitação se equivalham. Note que o modelo sem preço de 

reserva é, naturalmente, mais simples de se implementar, de se controlar e 

garante que a obra seja sempre realizada, diferentemente do modelo com preço 

de reserva.  

A Tabela 3 apresenta a diferença entre os benefícios esperados líquidos 

dos dois modelos de licitação. 

 

Licitações com preço de reserva secreto sem negociação 

Suponha agora que existe um valor de reserva 𝑟 para a obra, mas que 

esse valor somente é revelado após a entrega dos envelopes. Nesse caso, se o 

lance vencedor (o mais baixo dos lances) estiver acima do valor de reserva, a 

obra não será contratada. 

Do ponto de vista dos licitantes, o valor de reserva é uma variável 

aleatória r distribuída em Ω de acordo com uma distribuição de probabilidades 

𝐻 e respectiva densidade ℎ.  

 

O equilíbrio simétrico  

A Proposição 6 a seguir apresenta o efeito do anúncio do preço de reserva 

secreto sobre os lances dos licitantes. 

 

Proposição 6. No equilíbrio simétrico diferenciável estritamente crescente da 

licitação selada de menor custo com preço de reserva secreto, cada jogador 

escolhe a estratégia 𝜆𝑝𝑟𝑠  que satisfaz a seguinte equação: 
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𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) = 𝑥 +
1

1 − 𝐺(𝑥)
∫

1 − 𝐻(𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑦))

1 − 𝐻(𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥))
[1 − 𝐺(𝑦)]𝑑𝑦

𝜔

𝑥

         

 

em que 𝐺(𝑥) = 1 − [1 − 𝐹(𝑥)]𝑛−1. 

 

Corolário. Se a distribuição ex-ante do preço de reserva, 𝐻, for estritamente 

crescente, então a introdução de um preço de reserva secreto reduz os lances 

do licitante, em comparação com a situação em que não há preço de reserva. 

Portanto, o preço de reserva secreto reduz o pagamento esperado do governo. 

 

Observação. Vale notar que a expressão na Proposição 6, diferentemente das 

expressões nas proposições 1 e 3, não explícita a solução do problema, uma 

vez que 𝜆(𝑥) aparece nos dois lados da equação. Portanto, sem um 

conhecimento mais específico das distribuições de probabilidade não se 

consegue explicitar a solução. 

 

De forma a obter uma expressão explícita para a solução do problema, 

particulariza-se para o caso de distribuições uniformes e buscam-se soluções 

lineares. 

 

Exemplo 5. Considere novamente o caso especial em que os valores são 

uniformemente distribuídos no intervalo [0,1], inclusive quanto ao valor de 

reserva r. Então: 

 

𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) =
𝑛

𝑛 + 1
𝑥 +

1

𝑛 + 1
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Observação. Comparando as expressões para o lance com preço de reserva 

secreto (acima) com a ausência de preço de reserva, 𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥), verifica-se que o 

preço de reserva secreto funciona como se o jogador estivesse enfrentando 

mais um competidor (o próprio governo) de forma que seu lance se torna um 

pouco mais agressivo (mais baixo), beneficiando o governo. 

 

Comparando com o caso de preço de reserva anunciado, 𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥), tem-se 

esse mesmo efeito que favorece o secreto (funciona como se aumentasse a 

competição), mas também um efeito que favorece o anunciado, o termo 

redutor  −(1 − 𝑟)𝑛 ÷ 𝑛(1 − 𝑥)𝑛−1. Qual dos dois efeitos prevalecerá não está claro 

e dependerá de vários parâmetros. Em particular, se 𝑟 for elevado, ou seja, a 

limitação quanto ao custo não for muito relevante, então o termo (1 − 𝑟)𝑛 ÷

𝑛(1 − 𝑥)𝑛−1 será baixo, de forma que se espera que o preço de reserva secreta 

será melhor. Por outro lado, se 𝑟 for baixo, ou seja, o governo restringe 

bastante o custo da obra, então o termo (1 − 𝑟)𝑛 ÷ 𝑛(1 − 𝑥)𝑛−1  será alto, de forma 

que se espera que o preço de reserva anunciado será superior. 

 

O pagamento esperado do governo 

A Proposição 7 apresenta o pagamento esperado do governo na licitação com 

preço de reserva secreto. 

 

Proposição 7. O pagamento esperado do governo em uma licitação selada de 

menor custo com preço de reserva secreto 𝑟 será zero (a licitação fracassará) 

se 𝜆(𝜔) > 𝑟 e se 𝜆(𝜔) ≤ 𝑟 será dado pela expressão a seguir, em que 𝜆(𝑦) =

𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑦) é o lance de um licitante de custo y no equilíbrio de Nash encontrado 

na Proposição 6. 
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𝑚𝑝𝑟𝑠(𝑟) = 𝑛∫ 𝑥[1 − 𝐺(𝑥)]𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜆−1(𝑟)

𝜔

+  𝑛∫ ∫ [1 − 𝐻(𝜆(𝑦))][1 − 𝐺(𝑦)]𝑑𝑦
𝜔

𝑥

1

1 − 𝐻(𝜆(𝑥))
𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝜆−1(𝑟)

𝜔

 

 

em que 1 − 𝐺(𝑥) = [1 − 𝐹(𝑥)]𝑛−1. 

 

Exemplo 6. Considere novamente o caso especial em que os valores são 

uniformemente distribuídos no intervalo [0,1], com a solução linear. Então:  

 

𝑚𝑝𝑟𝑠(𝑟) =
2𝑛 + 1

(𝑛 + 1)2
−
(𝑛 + 1)𝑛−1

𝑛𝑛
[𝑛𝑟 + 1](1 − 𝑟)𝑛 

 

Em particular, se 𝑛 = 2, então o pagamento esperado é: 

 

𝑚𝑝𝑟𝑠(𝑟) =
5

9
−
3

4
[2𝑟 + 1](1 − 𝑟)2 

 

Desde que 𝜆(0) = 1/3 ≤ 𝑟. Por exemplo, se 𝑟 = 1/3, então,  𝑚𝑝𝑟𝑠(1/3) = 0. Se 𝑟 =

1/2 então,  𝑚𝑝𝑟𝑠(1/2) = 0,18. 

 

Por outro lado: 

 

𝑚𝑝𝑟𝑎(𝑟) =
2

3
[1 − (1 − 𝑟)2(2𝑟 + 1)] 

 

𝑚𝑝𝑟𝑎 (
1

3
) = 0,17 > 0 
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𝑚𝑝𝑟𝑎 (
1

2
) =

1

3
> 0,18 

 

Ou seja, o preço de reserva secreto reduz o pagamento esperado porque ele 

aumenta o risco (de perder a obra) com lances mais elevados, se comparado 

ao preço de reserva anunciado.  

 

O benefício líquido para a governo  

Suponha como anteriormente que a obra, uma vez realizada, gere um 

ganho de bem-estar social g para a sociedade, que se identifica com 𝑟 ∈ Ω =

[𝜔,𝜔] ∈ ℝ+.  

No modelo atual, com preço de reserva secreto correspondendo ao custo 

estimado de mercado, 𝑟, a obra somente será contratada se o menor lance dos 

participantes for menor que 𝑟, ou seja, a obra será executada com 

probabilidade:  

 

Prob [ min
𝑖=1,…,𝑛

𝜆(𝑥𝑖) ≤ 𝑟] = Prob[𝑥1 ≤ 𝜆−1(𝑟) ∨ …∨ 𝑥𝑛 ≤ 𝜆−1(𝑟)] 

 

= 1 − Prob[𝑥1 > 𝜆
−1(𝑟) ∧ …∧ 𝑥𝑛 > 𝜆−1(𝑟)] = 1 − (1 − 𝐹(𝜆−1(𝑟)))

𝑛

 



 
 
 

Tabela 4. Benefício líquido da licitação com preço de reserva secreto, para 

diferentes valores do benefício da obra e do número de participantes com 

distribuições uniformes. 

Nota: O benefício bruto da obra é identificado ao preço de reserva, que é obtido somente 

quando a obra é contratada. O parâmetro 𝑛 corresponde ao número de jogadores. Esta 

simulação é baseada na hipótese de valores de custos dos licitantes uniformemente 

distribuídos no intervalo [0,1], bem como o valor de reserva. A função lance 𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) 
correspondendo ao lance de equilíbrio dos jogadores quando há n participantes não é 

apresentada na tabela, mas é usada nos cálculos. A função 𝑚𝑝𝑟𝑠(𝑟)  corresponde ao dispêndio 

esperado do governo, ou seja, o pagamento esperado ao licitante vencedor pela execução da 

obra. A variável relevante é o benefício líquido: 𝑟 [1 − (1 − 𝐹(𝜆−1(𝑟)))
𝑛

] − 𝑚𝑝𝑟𝑠(𝑟). O parâmetro 

𝜆(0) na segunda coluna explicita situações em que não haverá lance abaixo do valor de 

reserva. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Então, o benefício líquido do governo com a obra, é: 

 

𝑟 [1 − (1 − 𝐹(𝜆−1(𝑟)))
𝑛

] − 𝑚𝑝𝑟𝑠(𝑟) = 
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𝑟 [1 − (1 − 𝐹(𝜆−1(𝑟)))
𝑛

] − 𝑛∫ 𝑥[1 − 𝐺(𝑥)]𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜆−1(𝑟)

𝜔

 

 

− 𝑛∫ ∫ [1 − 𝐻(𝜆(𝑦))][1 − 𝐺(𝑦)]𝑑𝑦
𝜔

𝑥

1

1 − 𝐻(𝜆(𝑥))
𝑓(𝑥)𝑑𝑥

𝜆−1(𝑟)

𝜔

 

 

A Tabela 4 apresenta o benefício esperado líquido do governo para a 

licitação com preço de reserva secreto no caso das distribuições uniformes. 

Uma comparação imediata com a Tabela 1 revela que a inclusão do preço de 

reserva secreto leva a um maior benefício para o governo do que a ausência 

de preço de reserva.  
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Tabela 5. Diferença entre o benefício líquido da licitação com preço de reserva 

secreto e anunciado, para diferentes valores do benefício da obra e do número 

de participantes. 

Nota: O benefício bruto da obra é identificado ao preço de reserva. O parâmetro 𝑛 corresponde 

ao número de jogadores. Esta simulação é baseada na hipótese de valores de custos dos 
licitantes e do preço de reserva uniformemente distribuídos no intervalo [0,1]. As células 

marcadas em cinza correspondem a situações em que anunciar o preço de reserva leva a um 

maior benefício para o governo do que mantê-lo secreto, enquanto as células em branco 

correspondem à situação inversa em que o mecanismo com preço de reserva secreto é 

superior. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Já a comparação com a Tabela 2, apresentada na Tabela 5, mostra que 

nem sempre o preço de reserva secreto é melhor que o anunciado. De fato, 

todas as células em cinza correspondem a situações em que é melhor anunciar 

publicamente o valor de reserva da obra antes da licitação. Em geral, o 

anúncio do preço de reserva é mais vantajoso quando se tratar de preços 

baixos, ou seja, de obras baratas, de baixo custo de produção. Por outro lado, 
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o preço de reserva secreto mostra-se mais vantajoso se esse preço for elevado, 

ou seja, para obras maiores, de maior custo. Trata-se de resultado semelhante 

àquele encontrado em Silva (2011) para a análise de leilões. Ademais, quanto 

maior for a competição, ou seja, quanto maior for o número de licitantes, 

maior será a região para os valores dos preços de reserva em que é mais 

vantajoso o modelo de preço de reserva secreto. 

Vale ainda notar outro papel da competição, já ressaltado na 

comparação anterior entre o modelo sem preço de reserva e o modelo com 

preço anunciado. De fato, quanto mais cresce o número de participantes, 

menor é a diferença entre o benefício líquido entre os dois mecanismos. No 

caso de 19 licitantes ou mais, esse valor fica inferior a 0,2% do benefício bruto 

máximo para o governo. 

 

Licitações com preço de reserva secreto e com negociação 

Suponha agora que existe um valor de reserva 𝑟 para a obra, mas que 

esse valor somente é revelado após a entrega dos envelopes. Ademais, se o 

lance vencedor estiver acima do valor de reserva, o vencedor pode ainda optar 

por “cobrir” o valor de reserva e assim evitar perder a contratação. Do ponto 

de vista dos licitantes, o valor de reserva é uma variável aleatória r distribuída 

em Ω de acordo com uma distribuição de probabilidades 𝐻 e respectiva 

densidade ℎ.  

 

O equilíbrio simétrico  

A Proposição 8 a seguir apresenta o efeito sobre os lances dos licitantes 

quando o preço de reserva é secreto e há a possibilidade de negociação. 

 

Proposição 8. No equilíbrio simétrico diferenciável estritamente crescente da 

licitação selada de menor custo com preço de reserva secreto, mas com 

possibilidade de negociação, cada jogador escolhe a estratégia 𝜆𝑝𝑠𝑛 satisfaz a 

seguinte equação: 



 
 
 

325 

 
325 

 

 

𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥) = 𝑥 +ℋ(𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥)) −ℋ(𝑥) +
1

1 − 𝐺(𝑥)
∫ [1 − 𝐻(𝑦)][1 − 𝐺(𝑦)]𝑑𝑦
𝜔

𝑥

  

 

em que ℋ é uma primitiva da função 𝐻, e 𝐺(𝑥) = 1 − [1 − 𝐹(𝑥)]𝑛−1. 

 

Exemplo 7. Considere novamente o caso especial em que os valores são 

uniformemente distribuídos no intervalo [0,1], inclusive quanto ao valor de 

reserva r. Então: 

 

𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥) = (
𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

1
2
𝑥 + (1 − (

𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

1
2
) 

 

Ou seja, o lance do jogador é novamente uma média ponderada entre seu 

verdadeiro custo e o custo máximo possível, sendo que o peso do seu próprio 

custo é [(𝑛 − 1) ÷ (𝑛 + 1)]0,5, que também converge para 1 quando 𝑛 aumenta.  

Em particular lim
𝑛→∞

𝜆𝑝𝑟𝑛(𝑥) = 𝑥, ou seja, quando a competição aumenta, o 

lance do jogador se aproxima cada vez mais de seu próprio custo de 

fornecimento da obra.  

 

Observação. É interessante comparar as soluções encontradas para os casos 

de preço de reserva secreto com ou sem negociação. Tem-se: 

 

𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) =
𝑛

𝑛 + 1
𝑥 +

1

𝑛 + 1
 

 

𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥) = (
𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

1
2
𝑥 + (1 − (

𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

1
2
) 
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𝑛

𝑛 + 1
> (

𝑛 − 1

𝑛 + 1
)

1
2
⇔ 𝑛2(𝑛 + 1) > (𝑛 + 1)2(𝑛 − 1) ⇔ 𝑛2 > 𝑛2 − 1 ⇔ 1 > 0 

 

Portanto, o peso dado ao valor do licitante no seu lance no modelo com 

negociação 𝛼𝑝𝑠𝑛 = [(𝑛 − 1) ÷ (𝑛 + 1)]0,5 é menor que o peso dado ao valor do 

licitante no modelo sem negociação 𝛼𝑝𝑟𝑠 = (𝑛) ÷ (𝑛 + 1). Como se trata de 

combinações lineares convexas, tem-se: 

 

𝛼𝑝𝑟𝑠 > 𝛼𝑝𝑠𝑛  e   𝛽𝑝𝑟𝑠 < 𝛽𝑝𝑠𝑛 

 

Mas, então, tanto 𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) como 𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥) são combinações lineares 

convexas de 𝑥(< 1) e 1, sendo que 𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) dá um peso maior ao menor dos dois 

pontos dessa média, 𝑥; portanto, 𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) < 𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥), ou seja, o mecanismo de 

preço de reserva com negociação aumenta o lance dos licitantes, o que é ruim 

para o governo. Isso ocorre porque no novo modelo o que o jogador precisa 

fazer é vencer seus adversários, já que, feito isso, caso seu lance seja maior 

que o valor de reserva, ainda terá a opção de reduzi-lo e executar a obra se 

seu custo estiver abaixo do custo de reserva.  

No entanto, há que se ressaltar que a possibilidade de negociação faz 

com que o objeto seja vendido quando nem todos os lances estão acima do 

valor de reserva, se o vencedor tiver custo abaixo desse valor de reserva. 

Comparando com os demais modelos analisados, tem-se: 

 

𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥) < 𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥), 𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥)   e   𝜆𝑠𝑝𝑟(𝑥) > 𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥; 𝑟) 

 

No entanto, não há uma relação única de desigualdade entre 𝜆𝑝𝑟𝑎(𝑥; 𝑟)  e  

𝜆𝑝𝑟𝑠(𝑥). 
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O pagamento esperado do governo 

A Proposição 9 apresenta o pagamento esperado do governo na licitação 

com preço de reserva secreto e com negociação. 

 

Proposição 9. O pagamento esperado do governo em uma licitação selada de 

menor custo com preço de reserva secreto 𝑟 e com negociação depende da 

relação entre 𝜆(𝜔) e 𝑟. 

 

(i) Se 𝜆(𝜔) > 𝑟    então o pagamento esperado é: 

 

𝑚𝑝𝑠𝑛(𝑟) = 𝑛𝑟∫ [1 − 𝐺(𝑥)]𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑟

0

 

 

(ii) Se 𝜆(𝜔) ≤ 𝑟 então o pagamento esperado é dado pela expressão a seguir, 

em que 𝜆(𝑦) = 𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑦)  é o lance de um licitante de custo 𝑦 no equilíbrio de 

Nash encontrado na Proposição 8. 

 

𝑚𝑝𝑠𝑛(𝑟) = 

 

𝑛∫ 𝑥[1 − 𝐺(𝑥)]𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜆−1(𝑟)

𝜔

+  𝑛∫ ∫ [1 − 𝐻(𝑦)][1 − 𝐺(𝑦)]𝑑𝑦
𝜔

𝑥

𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜆−1(𝑟)

𝜔

+ 𝑛∫ [ℋ(𝜆(𝑥)) −ℋ(𝑥)][1 − 𝐺(𝑥)]𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝜆−1(𝑟)

𝜔

+ 𝑛𝑟∫ [1 − 𝐺(𝑥)]𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑟

𝜆−1(𝑟)

 

 

Exemplo 8. Considere novamente o caso especial em que os valores são 

uniformemente distribuídos no intervalo [0,1], com a solução linear. Então:  
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𝑚𝑝𝑠𝑛(𝑟) = 𝑛𝐴(𝑠) + 𝑛𝐵(𝑠) + 𝑛𝐶(𝑠) + 𝑛𝐷(𝑠) 

 

em que: 

 

𝑛𝐴(𝑠) =
1

𝑛 + 1
[1 − (1 − 𝑠)𝑛(1 + 𝑛𝑠)] 

 

𝑛𝐵(𝑠) =
𝑛

𝑛 + 1

1

𝑛 + 2
[1 − (1 − 𝑠)𝑛+2] 

 

𝑛𝐶(𝑠) =
1

2
[𝛽2 +

1

𝑛+1
[
2

𝑛+2
(𝛼2 − 1) + 2𝛼𝛽]]  

−
1

2
[𝑎(𝑠) +

1

𝑛 + 1
[𝑐(𝑠) +

2

𝑛 + 2
(𝛼2 − 1)[1 − 𝑠]] [1 − 𝑠]] [1 − 𝑠]𝑛 

 

𝑛𝐷(𝑠) = 𝑟[[1 − 𝑠]𝑛 − [1 − 𝑟]𝑛] 

 

𝑠 = 1 − 𝛼−1(1 − 𝑟)  

 

𝛼 = (
𝑛−1

𝑛+1
)

1

2
,    𝛽 = 1 − 𝛼  

 

𝑎(𝑠) = (𝛼2 − 1)𝑠2 + 2𝛼𝛽𝑠 + 𝛽2   

 

𝑐(𝑠) = 2(𝛼2 − 1)𝑠 + 2𝛼𝛽  
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 O benefício líquido para a governo  

Suponha como anteriormente que a obra, uma vez realizada, gere um 

ganho de bem-estar social 𝑔 para a sociedade, que identificamos com 𝑟 ∈ Ω =

[𝜔,𝜔] ∈ ℝ+.  

No modelo atual, com preço de reserva secreto, mas com possibilidade 

de negociação, a obra será contratada sempre que o menor valor dos 

participantes for menor que 𝑟, ou seja, a obra será executada com 

probabilidade:  

 

Prob [ min
𝑖=1,…,𝑛

𝑥𝑖 ≤ 𝑟] = 1 − (1 − 𝐹(𝑟))
𝑛
 

 

Então, o benefício líquido do governo com a obra, é: 𝑟[1 − (1 − 𝐹(𝑟))
𝑛
] −

𝑚𝑝𝑠𝑛(𝑟). 

A Tabela 6 a seguir apresenta o benefício esperado líquido do governo 

para a licitação com preço de reserva secreto e com negociação no caso das 

distribuições uniformes. A primeira coluna corresponde ao número de 

jogadores enquanto a segunda coluna corresponde ao valor de reserva anterior 

ao qual, se a obra for contratada, ela o será feito ao custo igual ao valor de 

reserva, de forma que o benefício líquido esperado é nulo. Todas as células em 

cinza se encontram nessa situação. Por exemplo, com n=2 jogadores, se o 

preço de reserva for inferior a 0,423, então, caso a obra seja contratada, ela o 

será no processo de negociação, de forma que o vencedor receberá exatamente 

r pela obra. Em comparação com situação de preço de reserva secreto sem 

negociação, observa-se que aumenta a região em que o benefício líquido 

esperado é nulo, ainda que aumente também a região em que a obra é 

efetivamente contratada. O que ocorre é que, enquanto no caso sem 

negociação havia uma probabilidade nula da obra ser contratada ao custo 𝑟, 

agora essa probabilidade é positiva, pois sempre que há negociação e o 

vencedor tem custo abaixo de 𝑟, a obra é contratada pelo preço 𝑟, o que dá 

benefício líquido zero ao governo. 
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Tabela 6. Benefício líquido da licitação com preço de reserva secreto e 

negociação, para diferentes valores do benefício da obra e do número de 

participantes com distribuições uniformes. 

Nota: O benefício bruto da obra é identificado ao preço de reserva, que é obtido somente 

quando a obra é contratada. O parâmetro 𝑛 corresponde ao número de jogadores. Esta 

simulação é baseada na hipótese de valores de custos dos licitantes uniformemente 

distribuídos no intervalo [0,1], bem como o valor de reserva. A função lance 𝜆𝑝𝑠𝑛(𝑥) 
correspondendo ao lance de equilíbrio dos jogadores quando há n participantes não é 

apresentada na tabela, mas é usada nos cálculos. A função 𝑚𝑝𝑠𝑛(𝑟) corresponde ao dispêndio 

esperado do governo, ou seja, o pagamento esperado ao licitante vencedor pela execução da 

obra. A variável relevante é o benefício líquido: 𝑟[1 − (1 − 𝐹(𝑟))
𝑛
] − 𝑚𝑝𝑠𝑛(𝑟). O parâmetro 𝜆(0) 

na segunda coluna explicita situações em que se o objeto for vendido, será pelo seu valor de 

reserva, gerando um benefício líquido nulo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 7, por sua vez apresenta a diferença entre benefício esperado 

líquido quando com preço de reserva secreto com negociação e sem 

negociação. Um valor negativo indica a superioridade da licitação sem 
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negociação. As células em cinza correspondem à situação em que o benefício 

é nulo no modelo de preço secreto com negociação. Note que a negociação 

nunca é vantajosa para o governo. Como os lances são maiores em presença 

de negociação, as obras ficam mais caras e a introdução da negociação se 

torna prejudicial.  

Tabela 7. Diferença entre o benefício líquido da licitação com preço de reserva 

secreto e anunciado, para diferentes valores do benefício da obra e do número 

de participantes. 

Nota: O benefício bruto da obra é identificado ao preço de reserva. O parâmetro 𝑛 corresponde 

ao número de jogadores. Esta simulação é baseada na hipótese de valores de custos dos 
licitantes e do preço de reserva uniformemente distribuídos no intervalo [0,1]. As células 

marcadas em cinza correspondem a situações em que anunciar o preço de reserva leva a um 

maior benefício para o governo do que mantê-lo secreto, enquanto as células em branco 

correspondem à situação inversa em que o mecanismo com preço de reserva secreto é 

superior. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Vale notar a importante hipótese feita neste jogo de que o valor de 

reserva é igual ao benefício gerado pela obra. Isso faz com que, toda vez que a 

obra é contratada em razão da redução do preço via negociação, o benefício 

líquido para o governo seja nulo, pois ele paga exatamente o que vale a obra 

para si. Portanto, a única vantagem da negociação, que seria garantir a 

contratação da obra em mais situações que na ausência dela, é perdida nesta 

comparação. Portanto, se for adequada a hipótese de modelagem segundo a 

qual o preço de reserva corresponde ao valor da obra para o governo, não 

existe real justificativa para se introduzir a possibilidade de negociação no 

caso específico de valores privados, idêntica e uniformemente distribuídos. Em 

suma, enquanto a análise comparativa a respeito de preço de reserva secreto 

versus anunciado sugere a superioridade do preço de reserva secreto 

especialmente para obras mais caras, esta seção sugere que o preço de reserva 

secreto sem possibilidade de negociação leva a um melhor resultado para o 

governo do que a introdução da possibilidade de negociação ex-post. 

 

Considerações finais: o problema da negociação 

Muito tem-se discutido a respeito de ser ou não desejável manter 

segredo sobre o valor de reserva em uma licitação pública. Na recente reforma 

da lei das licitações, além do valor secreto, foi introduzido um mecanismo que 

também existe na União Europeia, a negociação ex-post com vistas a se 

garantir o sucesso da licitação quando o vencedor ainda faz um lance acima 

do limite secreto. Nesse caso, pergunta-se ao vencedor se este estaria disposto 

a baixar seu valor de forma a chegar no máximo permitido. 

Pouco se tem estudado a respeito desse mecanismo de negociação 

inovador. O presente trabalho pretende contribuir para preencher esta lacuna, 

usando, para tanto, um modelo de licitação de valores privados, 

independentes e identicamente distribuídos. Os equilíbrios encontrados e 

suas simulações indicam alguns resultados interessantes quanto à 

comparação dos diferentes modelos de licitação possíveis. 
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Em primeiro lugar, incluir-se um preço de reserva publicamente 

anunciado é melhor do que não o incluir, no sentido de que o benefício 

esperado líquido do governo é maior com o preço de reserva anunciado. Há, 

no entanto, um “caveat”. Ao incluir o preço de reserva, a obra deixa de ser 

contratada em algumas situações, o que não ocorre na ausência de preço de 

reserva. Ademais, fica clara a importância da competição, uma vez que o 

aumento do número de participantes praticamente elimina a vantagem de se 

incluir preço de reserva anunciado. 

Em segundo lugar, incluir-se um preço de reserva secreto também é 

melhor do que não incluir qualquer preço de reserva, com semelhante 

embargo sobre a não contratação da obra. 

Em terceiro lugar, incluir-se um preço de reserva secreto pode ser 

melhor ou pior que anunciá-lo publicamente, sendo melhor para valores de 

reserva mais elevados e pior para valores de reserva mais baixos. 

Finalmente, incluir-se a possibilidade de negociação no modelo com 

preço de reserva secreto aumenta o lance dos jogadores, o que faz com que se 

diminua a vantagem da inclusão do preço de reserva secreto. Portanto, essa 

novidade da negociação tende a reduzir o benefício do governo em comparação 

com o simples preço de reserva secreto. 

Diferentemente da modelagem de leilões, em que o preço de reserva se 

encontra naturalmente definido como o valor que o proprietário do objeto 

atribui ao bem que está sendo leiloado, no caso da licitação há certa 

ambiguidade na definição do preço de reserva. A adaptação natural da 

formulação dos leilões seria identificar o preço de reserva com o benefício que 

a obra ou o serviço que está sendo licitado gera para a sociedade. Essa foi a 

estratégia de modelagem escolhida no presente trabalho.  

Por outro lado, a legislação vigente é bem clara em estabelecer que o 

valor de reserva deve ser o valor competitivo de construção da obra ou 

fornecimento do serviço. Há uma explicação teórica para identificar os dois 

conceitos, custo competitivo e benefício social; no entanto, pode-se facilmente 

argumentar pela diferenciação entre esses dois conceitos. Se o benefício social 

de uma obra ou serviço for maior que seu custo competitivo, então seu 
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fornecimento, mesmo quando o governo paga seu valor de reserva, geraria um 

benefício líquido estritamente positivo para o governo. Nesse caso, poderia 

haver uma vantagem adicional no modelo em que se permite negociação, que 

pode ou não compensar o aumento do custo associado a esse mecanismo. A 

extensão do modelo para incorporar essa questão é deixada aqui como 

sugestão para pesquisas futuras, bem como simulações com distribuições 

mais gerais dos valores dos jogadores e do governo. 

Finalmente, o estudo aqui apresentado se encaixa no paradigma dos 

valores privados independentes. A extensão da análise para valores comuns 

ou afiliados, bem como para a possibilidade de conluio também é sugerida 

para explorações futuras. 
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