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PERGUNTA:

Como explicar as diferenças e as semelhanças entre países e ao longo do tempo?

ESTA DISCIPLINA:

Por meio da análise dos processos políticos

INSTRUMENTOS DE ANÁLISE:

Da ciência política: Escolha pública e instituições políticas

Da economia: Resultado de decisões de políticas públicas

1: Introdução à disciplina
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ECONOMIA POLÍTICA: ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA) + POLÍTICA (PROCESSOS POLÍTICOS)

1.1. ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA)

MODELO BÁSICO:

Setor privado e eleitores: Um contínuo de cidadãos (heterogêneos)

Busca determinar os condicionantes políticos das escolhas públicas

Usa o conceito de equilíbrio geral com microfundamentos explícitos

PROBLEMAS ESTÁTICOS:

Governo cobra impostos e gasta em:

Bens públicos (defesa): grande número de beneficiários

Conflito unidimensional: “general interest politics”

Políticas focalizadas em grupos

Conflito multidimensional: “special interest politics”

Retorno para os políticos e seus comparsas

“Rent seeking”, problema de delegação e controle

1. Introdução à disciplina

1.1. Política Econômica
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ECONOMIA POLÍTICA: ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA) + POLÍTICA (PROCESSOS POLÍTICOS)

1.1. ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA)

MODELO BÁSICO:

Setor privado e eleitores: Um contínuo de cidadãos (heterogêneos)

Busca determinar os condicionantes políticos das escolhas públicas

Usa o conceito de equilíbrio geral com microfundamentos explícitos

PROBLEMAS DINÂMICOS:

Governo formula políticas sequencialmente ao longo do tempo

Afeta variáveis de estoque, além de nível

Problema de inconsistência temporal, credibilidade, reputação, conflito 
intergeneracional

Exemplo: Política monetária

Gestão da demanda agregada (Curva de Phillips)

Expectativas racionais

Credibilidade, reputação, ciclos

1. Introdução à disciplina

1.1. Política Econômica
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ECONOMIA POLÍTICA: ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA) + POLÍTICA (PROCESSOS POLÍTICOS)

1.2. POLÍTICA

MODELO BÁSICO:

Todos os indivíduos (eleitores, políticos, grupos de interesse) são racionais

Democracia representativa: delegação

Cidadãos atuam em duas dimensões:

Como agentes econômicos, tomando decisões de consumo, poupança, trabalho, 
etc.

Como agentes políticos, tomando decisões de voto e de pressão política

PRINCIPAIS QUESTÕES DE MODELAGEM NO JOGOS DE DELEGAÇÃO:

A motivação dos políticos

A ordenação temporal das decisões

1. Introdução à disciplina

1.1. Política Econômica
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ECONOMIA POLÍTICA: ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA) + POLÍTICA (PROCESSOS POLÍTICOS)

1.2. POLÍTICA

PRINCIPAIS QUESTÕES DE MODELAGEM NO JOGOS DE DELEGAÇÃO:

Motivação dos políticos

Interesse pessoal (“oportunistas”)

Se manter no poder: “office seeking”

Extrair rendas: “rent-seeking”

Interesse de grupo, partidário (“ideológicos”)

Busca beneficiar um grupo

Acredita que certa política é melhor

Motivação mista

Parcialmente oportunista, parcialmente partidário

1. Introdução à disciplina

1.2. Política
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ECONOMIA POLÍTICA: ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA) + POLÍTICA (PROCESSOS POLÍTICOS)

1.2. POLÍTICA

PRINCIPAIS QUESTÕES DE MODELAGEM NO JOGOS DE DELEGAÇÃO:

Motivação dos políticos

Ordenação temporal das escolhas políticas

Plataformas eleitorais cumpridas: Política pré-eleitoral

Hotelling (1929); Downs (1957)

Teorema do eleitor mediano

Voto probabilístico

Plataformas eleitorais não necessariamente cumpridas: Política pós-eleitoral

Duas possíveis hipóteses:

“Winner takes all”: quem vence decide

“Legislative bargaining”: Negociação no legislativo e com o legislativo

1. Introdução à disciplina

1.2. Política
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ECONOMIA POLÍTICA: ECONOMIA (POLÍTICA ECONÔMICA) + POLÍTICA (PROCESSOS POLÍTICOS)

1.3. CONCLUSÃO

PRINCIPAIS ESTRATÉGIA DE MODELAGEM:

Buscar uma abordagem geral para desenvolver uma teoria positiva das políticas 
públicas

Três escolhas de modelagem importantes:

A motivação do político

Oportunista (pragmático) & partidário (ideológico)

O ordenação temporal das decisões

Pré- ou pós-eleitoral

A motivação dos eleitores

Pragmático ou ideológico

1. Introdução à disciplina

1.3. Conclusão
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Primitivas

Conjunto de políticas 𝑄 (alternativas, A), 𝑞𝑄

Pode ser unidimensional (por exemplo, uma alíquota de impostos) ou multinacional 

(alíquotas múltiplas de impostos, distribuição de recursos entre municípios, orçamento)

Conjunto de cidadãos, 𝑉 (eleitores), 𝑖𝑉

Pode ser grande (eleitorado de um país) ou pequeno (comitê: CPI)

Eleitor 𝑖 caracterizado por seu “tipo” 𝛼𝑖: características de 𝑖

𝛼𝑖 pode ser: 

unidimensional (ideologia: esquerda-direita) ou 

multidimensional (preferencias, dotações, comportamento com relação ao risco, 

atributos tecnológicos ou socioeconômicos, competência, etc.) 

2. Agregação de preferências

2.1. Um modelo geral de economia política
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Primitivas

Conjunto de políticas Q (alternativas, A), 𝑞𝑄

Conjunto de cidadãos, 𝑉 (eleitores), 𝑖𝑉

Conjunto de variáveis agregadas de mercado (“preços”) 𝑃, 𝑝𝑃

Por exemplo, quantidade de recursos disponível para redistribuição na economia

Regra que relaciona a política, 𝑞, com a economia, 𝑝:

𝐺 𝑞, 𝑝 ≥ 0

Explica como uma afeta/restringe a outra

Em geral, trata-se de uma relação de igualdade: 𝑝 = 𝑃(𝑞)

Por exemplo, quanto maior for a alíquota de imposto cobrado, maior será o volume de 

recursos disponíveis para redistribuição (pelo menos até certo ponto...)

2. Agregação de preferências

2.1. Um modelo geral de economia política
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Visão geral do modelo:

Conjunto de políticas Q (alternativas, A), 𝑞𝑄

Conjunto de cidadãos, 𝑉 (eleitores), 𝑖𝑉

Conjunto de variáveis agregadas de mercado (“preços”) 𝑃, 𝑝𝑃

Regra que relaciona a política, 𝑞, com a economia, 𝑝: 𝐺 𝑞, 𝑝 ≥ 0

O cidadão é, ao mesmo tempo, um agente econômico e político

O agente econômico:

2. Agregação de preferências

2.1. Um modelo geral de economia política

Mercado

Econômico
Decisões 

econômicas:

trabalho, 
lazer, 
consumo, 
poupança... 𝑐𝑖

Agente

Econômico

Utilidade

U(ci, q, p; i)
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Visão geral do modelo:

2. Agregação de preferências

2.1. Um modelo geral de economia política

Mercado

econômico

Decisões

econômicas

ci

Agente

econômico

Utilidade
𝑈 𝑐𝑖 , 𝑞, 𝑝, 𝛼𝑖 = 𝑈 𝑐𝑖 , 𝑞, 𝑃 𝑞 , 𝛼𝑖

Agente

político

Decisões

políticas:

voto, lobby

Mercado

político

Política pública & 

Consequências econômicas:

q,  p=P(q)

Agente
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Estágios do jogo de economia política (indução retroativa):

I. Agente econômico:

ቐ
max
𝑐𝑖

𝑈 𝑐𝑖 , 𝑞, 𝑝; 𝛼𝑖

𝑠. 𝑡. 𝐻 𝑐𝑖 , 𝑞, 𝑝; 𝛼𝑖 = 0

Solução: ෩𝑐𝑖 , ෩𝑊 𝑞, 𝑝; 𝛼𝑖 = 𝑈 ෩𝑐𝑖 , 𝑞, 𝑝; 𝛼𝑖

II. Relação entre política e economia: 𝑝 = 𝑃(𝑞)

Solução: 𝑊 𝑞;𝛼𝑖 = ෩𝑊 𝑞, 𝑃(𝑞) ; 𝛼𝑖 = 𝑈 ෩𝑐𝑖 , 𝑞, 𝑃(𝑞); 𝛼𝑖

2. Agregação de preferências

2.1. Um modelo geral de economia política
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Estágios do jogo de economia política (indução retroativa):

I. Agente econômico:  ෩𝑊 𝑞, 𝑝; 𝛼𝑖

II. Relação entre política e economia: 𝑊 𝑞;𝛼𝑖

III. Agente político: Política preferida: 

max
𝑞

𝑊 𝑞; 𝛼𝑖

Solução: 𝑞 𝛼𝑖 : é a política preferida pelo agente 𝑖: ponto de saciedade

Note que 𝑞(𝛼𝑖) não é necessariamente a política implementada, e sim aquela preferida por 

um dos agentes na sociedade, o agente 𝑖
De fato, existem muitos agentes possivelmente com diferentes pontos de saciedade... 

Questão: Como determinar que política será implantada em equilíbrio? 

Esta questão nos leva diretamente à questão de como são agregadas as preferências 

individuais

2. Agregação de preferências

2.1. Um modelo geral de economia política
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Teorema de Arrow:

Como seria um mecanismo que geraria uma “preferência social” a partir das preferências 

individuais?

ℳ: 𝒫1 × 𝒫2 ×⋯× 𝒫𝑛 → 𝒫𝑆

≽1, ≽2, … , ≽𝑛 ↦ ≽𝑆

Que propriedades mínimas gostaríamos que esse mecanismo satisfizesse?

Abordagem axiomática 

Sejam:

𝑄 o conjunto da possíveis escolhas de políticas e

𝑉 o conjunto de agentes com preferências completas e transitivas (“racionais”) sobre o 

conjunto 𝑄.

Buscamos um mecanismo de agregação das preferências individuais, ou seja, que gera uma 

preferência social, com as seguintes propriedades:

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

∀ 𝑎, 𝑏 ∈ 𝑄 (𝑎 ≽𝑆 𝑏 ∨ 𝑏 ≽𝑆 𝑎)
∀ 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑄 (𝑎 ≽𝑆 𝑏 ∧ 𝑏 ≽𝑆 𝑐 ⇒ 𝑎 ≽𝑆 𝑐)

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow



Maurício Soares Bugarin                    Análise Econômica de Processos Políticos                     Apresentação 01, Lâmina 19 de 37

Teorema de Arrow:

Como seria um mecanismo que geraria uma “preferência social” a partir das preferências 

individuais?

ℳ: 𝒫1 × 𝒫2 ×⋯× 𝒫𝑛 → 𝒫𝑆

≽1, ≽2, … , ≽𝑛 ↦ ≽𝑆

Que propriedades mínimas gostaríamos que esse mecanismo satisfizesse? 

Sejam:

𝑄 o conjunto da possíveis escolhas de políticas e

𝑉 o conjunto de agentes com preferências completas e transitivas (“racionais”) sobre o 

conjunto 𝑄.

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑄 𝑎 ≻𝑖 𝑏, ∀𝑖 ⇒ 𝑎 ≻𝑆 𝑏

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Como seria um mecanismo que geraria uma “preferência social” a partir das preferências 

individuais?

ℳ: 𝒫1 × 𝒫2 ×⋯× 𝒫𝑛 → 𝒫𝑆

≽1, ≽2, … , ≽𝑛 ↦ ≽𝑆

Que propriedades mínimas gostaríamos que esse mecanismo satisfizesse? 

Sejam:

𝑄 o conjunto da possíveis escolhas de políticas e

𝑉 o conjunto de agentes com preferências completas e transitivas (“racionais”) sobre o 

conjunto 𝑄.

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI): 

Qualquer configuração das preferências individuais é aceitável

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Como seria um mecanismo que geraria uma “preferência social” a partir das preferências 

individuais?

ℳ: 𝒫1 × 𝒫2 ×⋯× 𝒫𝑛 → 𝒫𝑆

≽1, ≽2, … , ≽𝑛 ↦ ≽𝑆

Que propriedades mínimas gostaríamos que esse mecanismo satisfizesse? 

Sejam:

𝑄 o conjunto da possíveis escolhas de políticas e

𝑉 o conjunto de agentes com preferências completas e transitivas (“racionais”) sobre o 

conjunto 𝑄.

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de Alternativas Irrelevantes (IAI)

∀ ≽1, ≽2, … , ≽𝑛 , ≽1
′ , ≽2

′ , … , ≽𝑛
′ , ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑄 𝑎 ≽𝑖 𝑏 ⇔ 𝑎 ≽𝑖

′ 𝑏, ∀𝑖 ⇒ 𝑎 ≽𝑆 𝑏 ⇔ 𝑎 ≽𝑆
′ 𝑏

(Exemplo da pizza)

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Como seria um mecanismo que geraria uma “preferência social” a partir das preferências 

individuais?

ℳ: 𝒫1 × 𝒫2 ×⋯× 𝒫𝑛 → 𝒫𝑆

≽1, ≽2, … , ≽𝑛 ↦ ≽𝑆

Que propriedades mínimas gostaríamos que esse mecanismo satisfizesse? 

Sejam:

𝑄 o conjunto da possíveis escolhas de políticas e

𝑉 o conjunto de agentes com preferências completas e transitivas (“racionais”) sobre o 

conjunto 𝑄.

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de Alternativas Irrelevantes (IAI) 

(iv) Não ditatorial (ND): Ditatorial se:

∃𝑖 ∀𝑎, 𝑏 ∈ 𝑄 𝑎 ≻𝑖 𝑏 ⇒ 𝑎 ≻𝑆 𝑏

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Como seria um mecanismo que geraria uma “preferência social” a partir das preferências 

individuais?

ℳ: 𝒫1 × 𝒫2 ×⋯× 𝒫𝑛 → 𝒫𝑆

≽1, ≽2, … , ≽𝑛 ↦ ≽𝑆

Que propriedades mínimas gostaríamos que esse mecanismo satisfizesse? 

Sejam:

𝑄 o conjunto da possíveis escolhas de políticas e

𝑉 o conjunto de agentes com preferências completas e transitivas (“racionais”) sobre o 

conjunto 𝑄.

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de Alternativas Irrelevantes (IAI) 

(iv) Não ditatorial (ND)

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Buscamos um mecanismo de agregação das preferências individuais, ou seja, que gera uma 

preferência social, com as seguintes propriedades:

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de Alternativas Irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Exp. A regra da maioria de Condorcet

Comparação dois-a-dois:

𝑥 ≽𝑆 𝑦 se e somente uma maioria (não necessariamente estrita) de indivíduos prefere    

𝑥 a 𝑦: 𝑖|𝑥 ≽𝑖 𝑦 ≥ 𝑖|𝑦 ≽𝑖 𝑥 ⇔ 𝑖|𝑥 ≻𝑖 𝑦 ≥ 𝑖|𝑦 ≻𝑖 𝑥

(e: 𝑥 ≻𝑆 𝑦 ⇔ 𝑖|𝑥 ≻𝑖 𝑦 > 𝑖|𝑦 ≻𝑖 𝑥 )

(o) A preferência social é completa, em decorrência do fato das preferências individuais 

o serem 

Mas será transitiva?

(discussão em grupos)

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Buscamos um mecanismo de agregação das preferências individuais, ou seja, que gera uma 

preferência social, com as seguintes propriedades:

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de Alternativas Irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Exp. A regra da maioria de Condorcet

𝑥 ≽𝑆 𝑦 ⇔ 𝑖|𝑥 ≽𝑖 𝑦 ≥ 𝑖|𝑦 ≽𝑖 𝑥

(o) A preferência social é completa. Mas será transitiva?

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow

Preferências

sobre as políticas

Tipo do agente
(número de agentes desse tipo)

1 2 3
(1) (1) (1)
𝑎 𝑏 𝑐

𝑏 𝑐 𝑎

𝑐 𝑎 𝑏



Maurício Soares Bugarin                    Análise Econômica de Processos Políticos                     Apresentação 01, Lâmina 26 de 37

Teorema de Arrow:

Buscamos um mecanismo de agregação das preferências individuais, ou seja, que gera uma 

preferência social, com as seguintes propriedades:

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de Alternativas Irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Exp. A regra da maioria de Condorcet ×

Exp. A regra da maioria simples (pluralidade, plurality)

Cada cidadão escolhe sua política preferida.

As alternativas são ordenadas de acordo com o número de votos recebidos.

(A(s) política(s) que tiver(em) a maioria dos votos é(são) a(s) preferida(s).)

(o) A preferência social é completa?

É transitiva?

(i) Respeita a unanimidade?

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Buscamos um mecanismo de agregação das preferências individuais, ou seja, que gera uma 

preferência social, com as seguintes propriedades:

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Exp. A regra da maioria de Condorcet ×

Exp. A regra da maioria simples (pluralidade, plurality)

Cada cidadão escolhe sua política preferida.

As alternativas são ordenadas de acordo com o número de votos recebidos.

(A(s) política(s) que tiver(em) a maioria dos votos é(são) a(s) preferida.)

(o)   A preferência social é completa? É transitiva?

(i) Respeita a unanimidade?

(ii) Domínio irrestrito?

(iv)  Não-ditatorial?

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Buscamos um mecanismo de agregação das preferências individuais, ou seja, que gera uma 

preferência social, com as seguintes propriedades:

(o)  A preferência social é transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Exp. A regra da maioria de Condorcet ×

Exp. A regra da maioria simples (pluralidade, plurality)

A preferência social é completa, transitiva, respeita a unanimidade, o domínio irrestrito, 

não é ditatorial.

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)?

(Discutir em grupo)

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de Arrow:

Exp. A regra da maioria de Condorcet ×

Exp. A regra da maioria simples (pluralidade, plurality)

A preferência social é completa, transitiva, respeita a unanimidade, o domínio irrestrito, 

não é ditatorial.

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)?

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow

Preferências
sobre as políticas

Tipo do agente
(número de agentes desse tipo)
1 2 3

(3) (2) (2)
𝑎 𝑏 𝑐
𝑏 𝑐 𝑏
𝑐 𝑎 𝑎
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Teorema de Arrow:

Exp. A regra da maioria de Condorcet ×

Exp. A regra da maioria simples (pluralidade, plurality)  ×

Exp. Regra de Borda (para um número finito de alternativas): 

Cada agente 𝑖 ∈ 𝑉 ordena as alternativas de acordo com suas preferências (podendo 

haver indiferença e alternativas indesejadas) 

Se existirem 𝑛 = |𝑄| alternativas:

A alternativas preferida de 𝑖 recebe 𝑛 pontos, a seguinte 𝑛 − 1 etç até a última. 

As alternativas indesejadas recebem 0 pontos

Se houver indiferença em certa posição de preferências, todas as alternativas 

equivalentes correspondentes recebem a mesma pontuação, e o próximo nível de 

preferências é ajustado para refletir essa indiferença.

Por exemplo, se 𝑄 = {𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒} e 𝑎 ≻𝑖 𝑏 ≈𝑖 𝑐 ≻𝑖 𝑑 e 𝑒 é indesejável, então, as 

pontuações que as alternativas recebem de 𝑖 são:

𝑎: 5; 𝑏, 𝑐: 4; 𝑑: 2; 𝑒: 0
As pontuações individuais são somadas e as preferências sociais são definidas por 

meio da comparação entre o número total de pontos das alternativas.

Verifique quais propriedades a regra satisfaz.

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow
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Teorema de impossibilidade de Arrow:

Seja 𝑄 o conjunto de todas as possíveis escolhas de políticas públicas e seja 𝑉 o conjunto de 

agentes na sociedade com preferências completas e transitivas sobre as alterativas em 𝑄.

Se 𝑄 contém pelo menos 3 alternativas, então não existe um mecanismo de agregação de 

preferências satisfazendo as propriedades desejadas (o)-(iv) abaixo. 

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Kenneth Arrow: 1972’s Nobel Prize

Nobel lecture: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-

sciences/laureates/1972/arrow-lecture.html

Interview: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/arrow-

interview.html

2. Agregação de preferências

2.2. O Teorema de Arrow

http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/arrow-lecture.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/arrow-lecture.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/arrow-interview.html
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1972/arrow-interview.html
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Teorema de impossibilidade de Arrow:

Seja 𝑄 o conjunto de todas as possíveis escolhas de políticas públicas e seja 𝑉 o conjunto de 

agentes na sociedade com preferências completas e transitivas sobre as alterativas em 𝑄.

Se 𝑄 contém pelo menos 3 alternativas, então não existe um mecanismo de agregação de 

preferências satisfazendo as propriedades desejadas (o)-(iv) abaixo. 

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Em particular, em equilíbrio as regras simples de maioria de Condorcet ou de maioria 

simples (pluralidade) não garantem, em geral, uma escolha social bem definida...

Mas precisamos de alguma regra suficientemente satisfatória de agregação de 

preferências!

O que fazer?

Tentar relaxar alguma das exigências acima?

Mas qual?

2. Agregação de preferências

2.3. Teoremas de Possibilidade
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Teorema de impossibilidade de Arrow:

Seja 𝑄 o conjunto de todas as possíveis escolhas de políticas públicas e seja 𝑉 o conjunto de 

agentes na sociedade com preferências completas e transitivas sobre as alterativas em 𝑄.

Se 𝑄 contém pelo menos 3 alternativas, então não existe um mecanismo de agregação de 

preferências satisfazendo as propriedades desejadas (o)-(iv) abaixo. 

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Relaxar Unanimidade???

2. Agregação de preferências

2.3. Teoremas de Possibilidade
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Teorema de impossibilidade de Arrow:

Seja 𝑄 o conjunto de todas as possíveis escolhas de políticas públicas e seja 𝑉 o conjunto de 

agentes na sociedade com preferências completas e transitivas sobre as alterativas em 𝑄.

Se 𝑄 contém pelo menos 3 alternativas, então não existe um mecanismo de agregação de 

preferências satisfazendo as propriedades desejadas (o)-(iv) abaixo. 

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Relaxar Não-ditatorial???

2. Agregação de preferências

2.3. Teoremas de Possibilidade
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Teorema de impossibilidade de Arrow:

Seja 𝑄 o conjunto de todas as possíveis escolhas de políticas públicas e seja 𝑉 o conjunto de 

agentes na sociedade com preferências completas e transitivas sobre as alterativas em 𝑄.

Se 𝑄 contém pelo menos 3 alternativas, então não existe um mecanismo de agregação de 

preferências satisfazendo as propriedades desejadas (o)-(iv) abaixo. 

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Relaxar IAI???

2. Agregação de preferências

2.3. Teoremas de Possibilidade
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Teorema de impossibilidade de Arrow:

Seja 𝑄 o conjunto de todas as possíveis escolhas de políticas públicas e seja 𝑉 o conjunto de 

agentes na sociedade com preferências completas e transitivas sobre as alterativas em 𝑄.

Se 𝑄 contém pelo menos 3 alternativas, então não existe um mecanismo de agregação de 

preferências satisfazendo as propriedades desejadas (o)-(iv) abaixo. 

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Relaxar completude ou transitividade???

Incompletude: incapacidade de se decidir...

Não transitiva: irracionalidade? 𝑎 ≻𝑆 𝑏 ≻𝑆 c ≻𝑆 𝑎

2. Agregação de preferências

2.3. Teoremas de Possibilidade
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Teorema de impossibilidade de Arrow:

Seja 𝑄 o conjunto de todas as possíveis escolhas de políticas públicas e seja 𝑉 o conjunto de 

agentes na sociedade com preferências completas e transitivas sobre as alterativas em 𝑄.

Se 𝑄 contém pelo menos 3 alternativas, então não existe um mecanismo de agregação de 

preferências satisfazendo as propriedades desejadas (o)-(iv) abaixo. 

(o)  A preferência social é completa e transitiva (T)

(i)   Unanimidade (propriedade de Pareto)

(ii)  Domínio irrestrito (DI)

(iii) Independência de alternativas irrelevantes (IAI)

(iv) Não ditatorial (ND)

Aceitar restrições do domínio!!

2. Agregação de preferências

2.3. Teoremas de Possibilidade
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