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RESUMO 
 

 

O presente trabalho aborda a Teoria dos leilões de Títulos Públicos, visando analisar 

os formatos discriminatório e uniforme. Tem-se como objetivo mostrar que, apesar 

de teoricamente não haver superioridade de um formato em relação ao outro, 

expectativas dos agentes podem motivar alterações no formato adotado. Para isso 

utilizou-se a experiência brasileira ocorrida em 2002 com os títulos pós-fixados, 

mais especificamente com a LFT. 
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INTRODUÇÃO 

 
Há evidência de que há pelo menos 200 anos já se utilizam leilões como uma forma 

para a venda de mercadorias. Atualmente os governos de diversos países utilizam 

esse mecanismo como uma maneira de financiar a dívida pública, ofertando títulos 

públicos. 

 

Araújo e Soares (2003) relataram que, a partir de dados coletados de publicações e 

informações dos governos locais e do Fundo Monetário Internacional (FMI), 

constatou-se que 55% dos países estudados utilizam o leilão de títulos como forma 

de financiamento da dívida pública. Assim sendo, cada vez mais tem-se a 

necessidade de encontrar o melhor formato de leilão, aquele que maximize a receita 

do leiloeiro (governo) ao menor custo possível. 

 

O Brasil é um dos países que utiliza o leilão como mecanismo para financiar a dívida 

pública, e por isso torna-se cada vez mais importante desenvolver estudos que 

tenham como objetivo encontrar um formato de leilão que aperfeiçoe a venda dos 

títulos públicos.  

 

A instituição responsável pela administração da dívida pública no Brasil é o Tesouro 

Nacional (TN) e a responsável pela execução dos leilões de títulos públicos é o 

Banco Central do Brasil (BACEN). Os leilões tradicionais do Tesouro Nacional são 

considerados uma importante fonte para o financiamento da dívida pública. Esses 

leilões ocorrem semanalmente, normalmente às terças-feiras. Em 2002 esses leilões 

sofreram alterações nos seus formatos devido ao cenário instável na época e às 

mudanças nas expectativas dos participantes. Uma mudança importante foi a 

substituição do formato discriminatório pelo uniforme nos leilões de Letras 
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Financeiras do Tesouro, apesar de não haver constatação teórica acerca da 

superioridade do leilão de preço uniforme. 

 

O objetivo deste trabalho é mostrar os motivos que levaram a essa mudança, e para 

isso foi escolhido o caso das Letras Financeiras do Tesouro. Assim sendo, abordam-

se os principais tópicos da teoria de leilões de títulos públicos e as principais 

evidências empíricas e experimentais como forma de se chegar a isto. 

 

Podemos observar com este trabalho que na realidade não existe um formato ótimo. 

Existe sim são formatos menos vulneráveis a certos tipos de problemas, como por 

exemplo, o formato discriminatório é menos vulnerável ao problema de short 

squeeze, enquanto o formato uniforme é menos vulnerável  

à maldição do vencedor. Assim, a escolha do formato depende das características 

particulares de cada país, e do cenário que o mesmo esteja passando. 

 

Este trabalho encontra-se dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo faz uma 

breve revisão da literatura de leilões. Primeiramente são descritos os quatro 

principais formatos básicos de leilão de um único objeto indivisível. A seguir 

abordam-se os principais temas acerca da teoria, tais como: teorema de equivalência 

de receita, fenômeno da maldição do vencedor e short squeeze. Posteriormente, são 

analisados os leilões de múltiplos itens divisíveis. 

 

O segundo capítulo descreve os leilões de títulos públicos, considerando 

principalmente dois formatos de leilões: o uniforme e o discriminatório. Apresenta-se 

também uma resenha dos principais estudos empíricos realizados comparando esses 

dois formatos. 
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No terceiro capítulo abordam-se os leilões de títulos públicos no Brasil, descrevendo 

principalmente os principais tipos de leilões existentes no Brasil: tradicionais, go-

around e de NTN. Em seguida analisa-se o surgimento do Leilão Híbrido em 2002 e 

sua motivação.  Posteriormente relata-se a experiência dos títulos públicos pós-

fixados – caso da LFT, ocorrida em 2002, com a substituição do formato 

discriminatório pelo uniforme. E, por último, é apresentada uma evidência 

experimental.  

 

Finalmente o quarto capítulo apresenta as conclusões do trabalho em questão. 
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1. Tipologia e principais definições acerca da literatura de leilões de um único objeto 

 

De acordo com Bell e Schleifer (1995), os leilões podem ser classificados segundo 

dois critérios: 1) definição dos preços que os vencedores pagam e 2) maneira pela 

qual as propostas são realizadas. 

 

Em relação à definição dos preços que os vencedores pagam, o leilão pode ser de 

primeiro-preço ou de segundo-preço.  No primeiro caso, o vencedor paga o valor 

de sua oferta, enquanto no segundo caso o vencedor paga o valor da segunda 

maior oferta apresentada. Cabe mencionar que, em ambos os casos, o vencedor do 

leilão é aquele que apresenta a maior proposta. 

 

Quanto à maneira como as propostas são realizadas, o leilão pode ser aberto ou 

fechado. No primeiro caso, os lances são anunciados ao público, enquanto que no 

segundo os participantes apresentam suas ofertas sem terem conhecimento das 

demais.  

 

Neste contexto, surgem quatro formatos básicos de leilão e deles derivam uma 

série de variações comumente utilizadas, são: leilão inglês, leilão holandês, leilão 

fechado de primeiro preço e leilão fechado de segundo preço.  

 

No leilão inglês, também conhecido como leilão ascendente ou como leilão aberto 

de segundo preço, o preço do bem é aumentado sucessivamente até que reste 

apenas um participante disposto a adquiri-lo. Este vence o leilão e paga pelo 

objeto o valor de sua oferta (em geral este valor é apenas ligeiramente superior ao 

valor da segunda maior oferta).  Nesse caso o leilão é aberto na medida que os 
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participantes têm conhecimento da melhor oferta corrente, podendo rever suas 

propostas de preço para cima até que o item seja arrematado pelo lance mais alto. 

Este leilão é considerado o mais antigo leilão existente e é o formato mais 

utilizado atualmente. De acordo com McAFEE e Mc MILLAN (1987), este tipo 

de leilão é atualmente empregado na venda de antigüidades e obras de arte. 

 

No leilão holandês, também conhecido como leilão descendente ou como leilão 

aberto de primeiro preço, o preço inicial é alto e é continuamente reduzido até que 

algum participante se disponha a adquirir o bem pelo último preço anunciado. 

Este é considerado o vencedor do leilão e paga o valor de sua oferta. Nesse caso o 

leilão também é considerado aberto, uma vez que o preço corrente é divulgado a 

todos os participantes. De acordo com Klemperer (1999,) este tipo de leilão é 

utilizado na venda de flores na Holanda. 

 

No leilão fechado de primeiro preço, cada participante submete uma oferta por 

escrito em envelope lacrado, sem conhecimento das demais ofertas, que se tornam 

públicas em local e data pré-estabelecidas. O vencedor do leilão é o participante 

que apresenta a maior oferta, pagando o preço correspondente a sua própria oferta. 

De acordo com McAFEE e McMILLAN (1987), este tipo de leilão é utilizado no 

estabelecimento de contratos públicos de fornecimento de bens e serviços. 

 

No leilão fechado de segundo preço (ou de Vickrey), cada participante submete 

uma oferta por escrito em envelope lacrado, sem conhecimento das demais 

ofertas. O vencedor do leilão é aquele que apresenta a maior oferta, pagando pelo 
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objeto o valor correspondente à segunda maior oferta. De acordo com McAFEE e 

McMILLAN (1987), este tipo de leilão é pouco utilizado na prática. 

 

Apesar dos diferentes formatos entre esses quatro tipos de leilões, é possível 

identificar algumas semelhanças entre eles do pondo de vista das decisões dos 

participantes. 

 

Assim, do ponto de vista estratégico, há certa equivalência entre o leilão holandês 

e o leilão fechado de primeiro preço. No leilão de primeiro preço o participante 

efetua uma oferta secreta que corresponde ao valor que o mesmo está disposto a 

pagar pelo item em leilão, e dessa forma, nenhum tipo de informação é revelada 

durante o leilão. Embora o leilão holandês seja aberto, também não há divulgação 

de informações adicionais aos participantes, uma vez que a única informação 

revelada ocorre justamente quando um participante decide comprar o item em 

leilão. 

 

Assim sendo, uma oferta ganhadora no leilão de primeiro preço equivale à compra 

realizada no leilão holandês. 

 

Por outro lado, existe uma equivalência entre o leilão inglês e o de segundo preço. 

No entanto, essa equivalência é mais fraca, uma vez que o leilão inglês oferece 

informação sobre a valoração dos outros licitantes à medida que eles abaixam a 

mão e, observando isto, os agentes podem obter informações privadas dos outros 

licitantes. Então a equivalência ocorreria apenas na situação em que esta 

informação é irrelevante. (Rodrigues e Bugarin, 2003) 
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É importante mencionar que na determinação teórica acerca de qual formato 

acima se revela superior em termos de maximização de receita  para o vencedor, a 

literatura estabelece dois tipos de modelos referentes à avaliação, pelos 

participantes, do objeto a ser leiloado. O primeiro modelo conhecido como de 

“valor privado”, cada participante atribui um valor subjetivo e particular ao bem, 

de forma independente da avaliação dos demais. Os modelos com valores 

privados independentes são geralmente mais utilizados em leilões de obras de arte 

ou de antigüidades. O segundo modelo é conhecido como de “valor comum”, 

referindo-se ao caso em que todos os participantes atribuem um mesmo valor ao 

bem. Nesse caso, os participantes não sabem qual o verdadeiro valor do item em 

leilão, apenas após o resultado. Cada um deles tem apenas uma estimativa acerca 

desse valor ou alguns sinais privados que não são necessariamente iguais para 

todos os participantes. Este modelo se aplica ao caso que vamos estudar, o de 

leilão de títulos públicos. 

 

De acordo com Rodrigues e Bugarin (2003), os resultados do modelo para essas 

duas formas de valoração são distintos. O valor privado independente mantém a 

equivalência entre os quatro formatos descritos anteriormente, respeitando as 

demais hipóteses do modelo básico, enquanto o valor comum pode eliminar essa 

equivalência. Esta diferença no resultado esperado entre os quatro tipos de leilões 

se deve ao fato de a possibilidade dos participantes considerarem a maldição do 

vencedor na realização de suas ofertas. Nesta situação, o leilão inglês gera uma 

receita esperada maior, seguida pelo de segundo preço e, posteriormente, pelos 

leilões holandês e o de primeiro preço. 
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Em relação ao modelo de “valor comum”, ganhar o leilão significa que o 

participante atribuiu ao objeto um valor acima daquele observado nas ofertas dos 

demais participantes. E dessa forma, como os participantes estão cientes disso, há 

uma tendência a reduzir o valor verdadeiro de seus lances. Este fenômeno é 

conhecido como”maldição do vencedor”. 

 

Uma outra distinção feita na literatura é em relação à possibilidade de o leilão ser 

destinado à venda de um único objeto ou à venda de múltiplas unidades de um 

mesmo objeto. Neste último caso, os participantes submetem ofertas de pares de 

preço-quantidade, ou seja, submetem funções demanda. Este é o caso de leilões de 

títulos públicos. 

 

1.1 Análise da teoria básica de leilões 

 

De acordo com Chakravarti (2002), o mecanismo de leilão é usualmente analisado 

como um jogo não cooperativo de informação incompleta entre participantes 

competitivos. Nesse caso utiliza-se a solução do equilíbrio Bayesiano de Nash, em 

que cada participante maximiza o seu resultado esperado no leilão condicionado 

às estratégias de seus competidores e à informação que este acredita que seus 

competidores têm. 

 

Em relação ao conjunto de informações disponibilizado aos participantes, os 

modelos de leilões diferem entre si. No modelo de valor privado, é suposto que 

cada participante conhece sua própria valoração do objeto em leilão mas 

desconhece a valoração dos demais. De acordo com McAFEE e MCMILLAN 
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(1987), essas diferenças na valoração do objeto podem ser atribuídas ao fato de 

que as preferências dos participantes sejam heterogêneas. 

 

No caso base, considera-se que as avaliações do objeto são extrações 

independentes de uma mesma distribuição de probabilidades conhecida por todos 

os participantes (CHAKRAVARTI et al, 2002). Ou seja, somente o participante 

conhece sua própria valoração, e esta é estatisticamente independente das dos 

demais participantes.  

 

Ao contrário, no modelo de valor comum, o objeto tem um mesmo valor comum 

para todos os participantes do leilão. O que difere nesse caso é o conjunto de 

informações privadas que cada participante possui sobre qual é na realidade esse 

valor.  Chakravarti (2002) afirma que como os participantes não têm certeza 

quanto ao valor real do objeto, eles são influenciados por informações relativas às 

estimativas dos demais participantes. Esse modelo é aplicado ao caso dos leilões 

de títulos públicos, pois nesse caso o valor real do item leiloado é o próprio valor 

do título no mercado secundário, que é o mesmo para todos os participantes. 

 

Tanto o modelo de valores privados independentes quanto o modelo de valor 

comum devem ser vistos como casos extremos. Na realidade, a maioria das 

situações de leilão contém aspectos de ambos os modelos simultaneamente  

(McAFEE e McMILLAN 1987). 

 

Milgrom e Weber (1982) formularam um modelo geral no qual cada participante 

tem um sinal privado do valor do objeto. Esse modelo engloba simultaneamente 
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os dois modelos descritos anteriormente. O vencedor pode ter acesso a outras 

medidas de valor que não são acessíveis aos compradores. As avaliações dos 

participantes são uma função simétrica de seus próprios sinais, dos sinais dos 

demais e das medidas adicionais de valor. Os sinais privados e as medidas 

adicionais de valor são positivamente correlacionadas. (CHAKRAVARTI et al, 

2002). 

 

1.1.1 Teorema de equivalência de receita 

 

O teorema de equivalência de receita garante que, com um único e indivisível 

objeto, com compradores neutros ao risco, com valores privados independentes, 

com ofertas simétricas, o valor esperado para o vendedor é o mesmo para todos os 

quatro formatos de leilões ( McAfee e Mcmillan, 1987). 

 

O artigo de Vickrey (1961) – referência básica para qualquer pesquisa sobre 

leilões – analisa os leilões abertos e os leilões de lance fechado, sob a ótica da 

receita esperada para o vendedor, procurando comparar a receita gerada por cada 

um desses formatos, bem como caracterizar o “leilão ótimo”, ou seja, aquele que 

maximiza a receita.  O autor estabeleceu uma série de pressupostos, são eles: 1) 

um único item indivisível leiloado; 2) participantes homogêneos e neutros ao 

risco; 3) avaliações privadas dos participantes são variáveis aleatórias 

independentes e identicamente distribuídas. 

 

Na descrição mais recente do teorema de equivalência de receita feita por 

Klemperer (1999), supõem-se n potenciais compradores simétricos neutros ao 

risco, cada um com sinais privados (tl, th ) independentes da distribuição comum 
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que é estritamente crescente e contínua em [tl , th]. Qualquer mecanismo de leilão 

gera a mesma receita esperada, e cada participante faz o mesmo pagamento 

esperado como uma função do seu sinal, dado que o objeto em leilão sempre vai 

para o comprador que apresenta a maior oferta (sinal maior) e o comprador com a 

menor oferta (menor sinal) espera obter zero de excedente. 

 

O teorema implica que, com participantes neutros ao risco e sinais independentes, 

a receita esperada de qualquer mecanismo de leilão iguala a receita marginal 

esperada do participante vencedor. (Bulow e Klemperer, 1998). E ainda, sob a 

perspectiva do vendedor, qualquer um dos mecanismo de leilão é ótimo 

(maximiza receita) uma vez que as condições para a equivalência de receita são 

suplementadas pelo preço de reserva ótimo, abaixo do qual nenhuma venda 

ocorre. (CHAKRAVARTI et al, 2002).  Entretanto, o desenvolvimento posterior 

da teoria mostrou que, sob condições mais restritivas e supostos mais realistas esta 

equivalência não se mantém. 

 

Entretanto, há que se ressaltar que alguns aspectos são mitigados ou até mesmo 

eliminados devido às hipóteses subjacentes ao Teorema de Equivalência de 

Receita. Sob a hipótese de que as avaliações dos participantes são privadas e 

independentes, não se admite o típico problema de assimetria de informações, 

induzindo dessa forma, à ausência do fenômeno conhecido como maldição do 

vencedor, fato este apontado por diversos autores como um obstáculo a um 

perfeito desenvolvimento dos leilões. (Durães, 1997) 
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Milgrom e Weber (1982), analisando os leilões com múltiplos itens de valor 

comum, caso típico de leilões de títulos públicos, observaram que o Teorema de 

Equivalência de Receita não se mantém, uma vez que um leilão de preço aberto 

dissemina muito mais informações do que um leilão fechado. No caso de leilão de 

preço aberto, cada participante observa as informações dos outros participantes, 

diminuindo assim a possibilidade de ocorrência da maldição do vencedor. Isto 

induz os participantes a submeterem propostas mais agressivas para as unidades 

remanescentes, fazendo com que o preço médio de venda em um leilão de preço 

aberto seja maior do que no fechado. 

 

De acordo com Cattarelli (1995,) o debate sobre qual o formato de leilão que 

maximiza a receita do governo continua inconclusivo. Com relação à teoria, há 

suposições que indicam os leilões de preço uniforme como os mais adequados 

pois, ao mitigar o problema da maldição do vencedor e propiciar lances mais 

agressivos, aumentaria a receita para o governo.  Entretanto, o autor enfatiza que 

esta condição somente tem sido observada sob hipóteses bastante restritivas, 

análogas àquelas do modelo proposto por Vickrey, as quais não são facilmente 

estendidas aos leilões de títulos do Tesouro. 

 

1.1.2 Fenômeno da Maldição do Vencedor 

 

Muitas das pesquisas realizadas acerca da teoria de leilões têm focado na 

determinação do formato de leilão que melhor mitiga o problema da maldição do 

vencedor. Uma introdução importante nessa literatura foi feita por Vickrey (1961), 

o qual examinou o leilão de valor privado de um único objeto com participantes 
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neutros ao risco. Vickrey mostrou que o leilão discriminatório e o uniforme sob 

essas condições geram a mesma receita esperada. 

 

A causa desse fenômeno está relacionada ao fato de que os participantes baseiam 

suas ofertas apenas no valor de suas estimativas sem levar em consideração as 

estimativas dos demais participantes. Esse valor, embora correto na média, não 

leva em conta o fato de que vence o leilão o participante que detém a maior 

estimativa do valor do objeto à venda. Assim, vencer o leilão implica que a 

estimativa do vencedor excede o valor da concessão condicionado ao fato de 

vencer o leilão, implicando ofertas vencedoras que produzem resultado financeiro 

menor do que o esperado ou até mesmo negativo. (Kagel e Levin, 2001). 

 

Esse fenômeno ocorre devido à incerteza em se estimar os preços e/ ou 

quantidades dos objetos a serem leiloados. Dessa forma, as estimativas feitas 

pelos participantes deverão variar substancialmente. Assim, os participantes que 

tiverem as maiores estimativas tenderão a realizar ofertas superiores às dos 

participantes com estimativas menores, mesmo considerando que as ofertas 

apresentadas sejam inferiores às estimativas efetuadas. Com isso há uma 

probabilidade alta de que o participante vencedor do leilão seja o que possui a 

maior estimativa que provavelmente será um valor superestimado do objeto em 

leilão. Uma consideração importante é que essa margem de superestimação do 

vencedor do leilão muitas vezes será maior que o desconto feito por ele na hora de 

apresentar sua oferta. 

 



 22 

De acordo com Thaler (1988), o vencedor de leilão pode ser amaldiçoado de duas 

formas: 1) o valor pago é maior que o valor do objeto em leilão, e dessa forma, o 

vencedor tem prejuízo com a compra; ou 2) o valor do objeto em leilão é menor 

que a estimativa do vencedor, de forma que o resultado financeiro da operação é 

menor que o esperado. Assim sendo, em ambos os casos descritos acima, o 

vencedor do leilão fica insatisfeito com o resultado financeiro obtido. 

 

1.1.2.1 Fatores que afetam a ocorrência da Maldição do vencedor 

 

De acordo com Bazerman e Samuelson (1983), há dois fatores que afetam a 

maldição do vencedor, são: 1) o grau de incerteza acerca do valor do objeto em 

leilão; 2) número dos participantes do leilão. Segundo os autores, quanto maior a 

incerteza maior a variância das estimativas desse valor.  Em relação ao segundo 

fator, um aumento no número de participantes também resultaria no aumento da 

variância das estimativas e das ofertas. Assim pode-se chegar à conclusão de que 

um aumento na dispersão das estimativas e ofertas deve aumentar a probabilidade 

de que a oferta vencedora exceda o valor real do objeto.  

 

Portanto, para evitar esse fenômeno em leilões com grande grau de incerteza 

acerca do valor do objeto ou com grande numero de participantes, é necessário 

que se faça um desconto maior sobre a estimativa do valor do objeto e, assim, 

reduzir mais a oferta apresentada. 
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1.1.3 Short Squeezes – Coalizão 

 

Esse fenômeno conhecido como coalizão advém da teoria do oligopólio, 

significando um acordo conjunto entre as firmas com relação ao preço e à 

produção, com objetivo de decidir a estratégia que maximiza lucros. 

 

Bikchandani e Huang (1982), no que diz respeito à coalizão em qualquer formato 

de leilão, admitem que os diversos tipos são suscetíveis à manipulação por parte 

dos licitantes. Mas ressalvam que nem toda coalizão é necessariamente maléfica 

para o vendedor. Se os participantes se comunicam antes do leilão somente para 

distribuir as informações privadas que cada um detém, então o viés representado 

pelo curso do ganhador é diminuído e a receita do leilão aumenta.  

 

Esses mesmos autores argumentam que o leilão uniforme é mais vulnerável a um 

short squeeze do que o leilão discriminatório. O argumento se baseia no fato de 

que lançando propostas a preços muito altos, um agente tem a certeza de vencer o 

leilão em ambas as regras. Mas isto no caso do leilão discriminatório implica 

também um custo muito alto, o que inibe essa manobra. 

 

Argumentam ainda que nem toda coalizão é benéfica e nem toda violação de leis é 

detectada. Assim sendo, alegam que um importante critério ao selecionar o 

formato de leilão seria reduzir a vulnerabilidade dos leilões ao abuso das regras. 

 

Dois tipos de corner podem ocorrer num leilão de títulos. O primeiro ocorre 

quando os compradores relevantes se unem em um oligopsônio, isto é, associam-
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se em prejuízo do vendedor. Um leilão em que isso acontece é caracterizado por 

uma concentração de propostas a preço abaixo do razoável. Para evitar um corner 

como esse, diversos bancos centrais se reservam o direito de modificar a 

quantidade ofertada de títulos. Ou seja, reduzindo a oferta ou mesmo cancelando o 

leilão, pode-se evitar a venda de papel a preços excessivamente baixos e o 

financiamento dispendioso da dívida pública. 

 

O segundo tipo ocorre quando os participantes isolados tentam manipular as 

regras dos leilões. Observa-se que um participante pode fazê-lo através de uma 

prática conhecida como corner no mercado. Segundo Bessada (1995), situações 

de corner podem ocorrer quando um participante procura alcançar controle 

substancial sobre determinado contrato futuro, assumindo grandes posições 

compradoras visando levá-las ao vencimento sem que a oferta disponível no 

mercado à vista possa dar respaldo à liquidação por entrega do objeto do contrato, 

ou seja, no vencimento não haveria mercadoria suficiente no mercado à vista para 

cobrir as posições vendedoras a descoberto. No que se refere aos leilões de títulos 

públicos, este tipo de manipulação pode assumir a forma de um Short Squeeze3.  

 

Quando um participante pratica um corner no mercado e compra muitas das 

unidades leiloadas a um preço mais alto, o resultado imediato para o vendedor 

seria a obtenção de uma receita superior à usual. Quando há um short squeeze, os 

preços do leilão são maiores e o responsável pela vendas dos títulos se beneficia 

naquele leilão específico. Entretanto, se esta situação passa a ocorrer com certa 

                                                 
3 O termo squeeze é usado pelos participantes do mercado quando ocorre uma escassez de oferta relativa à 
demanda de um título específico, observando um movimento ascendente em seu preço alterando-o relativamente 
aos preços com características similares. 
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freqüência, a tendência é a redução do mercado primário de títulos e 

conseqüentemente uma diminuição da receita para o vendedor. 

 

Em relação aos leilões de envelope fechado, estes são sujeitos a conluio entre o 

leiloeiro e um ou mais participantes, uma vez que fica mais fácil de o leiloeiro 

ocultar algum ato fraudulento quando os lances são fechados e não revelados a 

terceiros. Teoricamente os leilões são classificados na seguinte ordem, de maior 

para menor possibilidade de fraude: Leilão inglês, leilão de segundo preço, leilão 

de primeiro e leilão holandês. (Durães, 1997). 

 

Diversas soluções têm sido apontadas na Teoria de leilões visando minorar os 

problemas mencionados acima, uma vez que estes afetam a adequação prática das 

regras dos diversos formados de leilão. Estas soluções serão discutidas mais 

adiante. 

 

1.2  Leilões de múltiplos itens divisíveis. 

 

Esse tipo de leilão, segundo Ausubel e Cramton (2002), é comum em mercados de 

títulos financeiros, de produtos de energia e licença ambiental. Nesse tipo de 

leilão, são especificadas nos lances as quantidades dos itens divisíveis. 

 

Ausubel e Cramton desenvolveram dois modelos onde o leilão simultâneo 

conhecido como clock auction pode gerar receitas desejáveis. É importante 

mencionarmos que o preço final do leilão corresponde ao preço competitivo dos 

modelos e permite uma alocação eficiente. Nesses dois modelos foi abstraído o 

poder de mercado e utilizou-se um contínuo de lançadores e um tempo contínuo. 
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No modelo 1 assumem-se: 

• Valores privados puros – ou seja, a valoração de um lançador não muda 

quando ele passa a conhecer as informações dos outros lançadores. 

• Quaselinearidade 

• Monotonicidade 

• Concavidade estrita 

 

Os autores, ao utilizarem esse modelo concluem que começando por qualquer 

vetor de preço, a receita converge para o equilíbrio competitivo. E ainda, que não 

é necessário os itens serem substitutos para que o leilão simultâneo clock auction 

gere a receita desejada. 

 

No segundo modelo desenvolvido, os itens podem ser demandados em 

coeficientes fixos. Neste, há de novo um contínuo de lançadores e os autores 

requerem que um único equilíbrio competitivo exista. 

 

No modelo 2 são feitas suposições em relação à função demanda agregada : 

• Diferenciação contínua – ou seja, a função de demanda agregada é 

diferenciada em relação a qualquer preço 

• Para cada subconjunto J, do conjunto de todos os itens, e para todo p ε IR+
k, 

existe α (p) ε IRk tal qual , se p. = α (p): 

             x.(p) = 0, para todo j ε J, mas –1 ≥ x.K (p), para todo k ε K \ J. 
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Isto significa que, sempre haverá uma direção onde um pode ajustar o preço tal 

qual componentes específicos da demanda agregada permanecem constantes 

enquanto os componentes restantes decrescem com uma taxa diferente de zero. 

 

Ao utilizar esse modelo, os autores chegaram à conclusão de que com um 

processo de ajustamento de preço apropriado, começando por qualquer vetor de 

preço com excesso positivo de demanda para todo item, a receita converge para o 

equilíbrio competitivo. 

 

1.2.1 Etapas discretas com lances intraetapas  

 

O leilão Clock Auction utiliza etapas discretas por duas razões importantes. 

Primeiro etapas discretas são robustas ao problema de comunicação, uma vez que 

neste tipo, a janela de lançamento tem uma duração significante o que proporciona 

aos lançadores tempo para corrigir qualquer problema de comunicação. Segundo, 

uma etapa discreta melhora a descoberta do preço em dar aos lançadores a 

oportunidade para refletir entre as etapas. (Ausubel e Cramton, 2002). 

 

Ao se utilizar intraetapas, pode-se ter quase todos os benefícios de um leilão 

contínuo ao mesmo tempo que se pode conduzir o leilão com um número limitado 

de etapas. Com lances intraetapas, os lançadores expressam suas demandas em 

relação a todos os vetores preços em cada etapa do leilão. 

 

De acordo com Ausubel e Cramton (2002), geralmente lances intraetapas podem 

reduzir o custo de lançamento sem que haja perda significativa na descoberta do 

preço. 
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1.2.2 Relação natural entre os itens  

 

O que motiva o leilão de múltiplos produtos juntos é o fato de que esses produtos 

estão relacionados. Uns são vistos pelos lançadores como substitutos e outros 

como complementares. Um outro fato importante a considerar ao se implementar 

um leilão de tipo Clock Auction simultâneo é a flexibilidade dada aos lançadores 

para trocar os produtos e ao vendedor na determinação da oferta. 

 

Com múltiplos itens há uma relativa independência das demandas e a limitação da 

monotonicidade – cada quantidade demandada pelos lançadores não pode 

aumentar com o aumento de preço - pode ser aplicada independentemente para 

cada item. Entretanto, em algumas situações onde a independência entre os itens é 

substancial, aplicar a limitação de monotonicidade independentemente para cada 

item leiloado pode ser restrição muito forte. Alguns lançamentos podem ser 

excluídos pela simples aplicação da limitação da monotonicidade. ( Ausubel e 

Cramton, 2002) 

 

Em relação à flexibilidade dada ao vendedor, os objetivos de alcançar a eficiência 

e a maximização de receita servem ambos para permitir que o mercado decida a 

oferta a ser vendida de cada produto substituto.  

 

1.2.3 Competição limitada   

 

Em alguns leilões a competição é limitada, seja devido ao pequeno número de 

lançadores ou devido a alguns lançadores terem tamanho significante em relação 

ao volume do leilão. Nesses leilões, o designer do leilão precisa mensurar o 

exercício potencial do poder de mercado ao desenhar o leilão. Os instrumentos 
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disponíveis pelo designer do leilão são: regra de precificação, uso de preço reserva 

e política de informação. (Ausubel e Cramton, 2002). 

 

Em relação à política de informação, em clock auctions, uma política de 

informação útil para mitigar possibilidade de colusão é o anúncio da demanda 

agregada para os bens depois de cada etapa. Um fato importante é que, em muitas 

situações, a demanda agregada contém a maioria das informações necessárias para 

descoberta do preço, não precisando revelar as demandas individuais. 

 

Em relação ao preço reserva, é um importante instrumento para mensurar e limitar 

a competição em dois sentidos: 1) reduz o incentivo de colusão ao limitar a 

maximização dos ganhos com colusão, uma vez que os lançadores pagam no 

mínimo o preço reserva; 2) o preço reserva garante que o vendedor receba uma 

fração significante dos valores dos bens, mesmo quando a competição é fraca. 

 

Em relação à regra de precificação, muitos leilões utilizam para itens divisíveis o 

mecanismo de preço uniforme, ou seja, todas as unidades de um dado produto são 

vendidas ao mesmo preço de mercado. Esse mecanismo cria uma ineficiência ao 

permitir que poucos lançadores ganhem muito e muitos lançadores ganhem pouco.  

 

De acordo com Ausubel e Cramton (2002), em leilões de preço uniforme ou 

Vickrey, competidores pagam menos quando há competição limitada. E mais, as 

outras ferramentas- política de informação e preço reserva- precisam ser usados 

em combinação com o mecanismo de precificação Vickrey para mensurar o 

problema de receita criado pela limitação da competição. 
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1.2.4 Conclusão 

 

O leilão simultâneo clock auction é uma ferramenta poderosa para leiloar muitos 

itens divisíveis.  

 

Enquanto a teoria utiliza clocks contínuos, no mundo real leilões normalmente 

ocorrem em etapas discretas, mas isso não é um obstáculo à eficiência.  De acordo 

com Ausubel e Cramton (2002), o de que se necessita é um mecanismo onde os 

lançadores em cada etapa possam expressar demandas a preços intermediários 

entre o inicial e o preço final. 

 

Com múltiplos itens divisíveis, ao desenhar, o leilão é melhor que se dividam os 

itens em grupos que são fortes substitutos se imponha a monotonicidade na 

quantidade total dos lançadores em cada grupo. 

 

Outro fator que se deve levar em consideração ao se desenhar o leilão, é o poder 

de mercado. O vendedor pode trocar o mecanismo uniforme de preço pelo 

Vickrey a fim de evitar as ineficiências criadas pelo poder de mercado sob preço 

uniforme.  

 

1.3 Design do Leilão 

 

Ao se desenhar um leilão, deve-se considerar algumas questões importantes tais 

como: 

1) Desencorajar acordos (colusão) – envolve o risco de os participantes 

fazerem algum tipo de acordo a fim de evitar que os preços subam. 
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2) Impedimento de entrada e atos predatórios - nesse caso tem- se a 

preocupação de atrair participantes uma vez que um número muito 

reduzido de participantes pode representar um risco de ocorrerem lucros 

baixos e conseqüentemente um leilão ineficiente. 

 

Entretanto há outros fatores que também devem ser levados em consideração: 

preço reserva, credibilidade das regras e estrutura de mercado. 

 

Ao se estabelecer um preço reserva inadequado, aumenta-se o incentivo para 

ocorrência de ações predatórias ao mesmo tempo que se pode encorajar a colusão. 

Por exemplo, em um leilão ascendente, um participante forte pode optar entre 

coludir para encerrar o leilão imediatamente a um preço baixo ou elevar os preços 

para expulsar os fracos. Assim, quanto mais baixo o preço reserva em que o leilão 

pode ser concluído, mais atrativa torna-se a primeira opção. 

 

Segundo Klemperer (2001), quanto à credibilidade das regras, pode não ser crível 

para o leiloeiro punir um participante violador das regras quando somente um 

participante deve ser eliminado para encerrar o leilão, pois excluir o participante 

violador pode terminar o leilão imediatamente e pode ser difícil impor multas 

sufucientemente altas que possam gerar efeitos inibidores. 

 

Em relação à estrutura de mercado, Klemperer (2001), afirma que algumas vezes 

pode ser mais eficiente predeterminar o número de vencedores leiloando poucas 

licenças grandes, limitando os participantes a apenas uma licença cada, do que 

leiloar várias licenças e permitir que os participantes adquiram várias. 
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Klemperer (2001), afirma que tanto o leilão ascendente quanto o leilão de lance 

fechado são vulneráveis a esses tipos de problemas, mas cada um com suas 

particularidades. Assim, uma solução para desenhar um leilão menos robusto a 

esses problemas é a combinação entre esses dois em um híbrido, o leilão Anglo- 

Alemão, o qual captura as melhores características de ambos. 

 

“Por simplicidade, assuma um único objeto a ser leiloado. Em um leilão Anglo-

Alemão, o leiloeiro começa com um leilão ascendente no qual o preço é 

aumentado continuamente até que restem apenas dois participantes. Os dois 

participantes restantes são requeridos cada um a fazer uma oferta final fechada 

que não é menor que o preço corrente pedido, e o vencedor paga o valor de sua 

oferta.” (Klemperer, 2001) 

 

Um das vantagens deste leilão em relação ao leilão de lance fechado é que, 

quando há um participante mais forte que os demais, no caso do deste último, 

esses outros participantes (fracos) podem não ter incentivos a entrar no leilão pois 

têm a certeza de que o participante forte tem mais chance de vencer o leilão. 

Enquanto no leilão Anglo-Alemão, ao estabelecer uma oferta fechada no estágio 

final do leilão, induz alguma incerteza sobre qual dos dois participantes ganhará o 

leilão e assim, entrantes são atraídos a participar do leilão ao terem a chance de 

ganhar nessa etapa final. Dessa forma, o preço em um leilão Anglo- Alemão tende 

a ser mais alto do que no caso de um leilão ascendente puro. 
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Outra vantagem é que o Anglo-Alemão desestimula a colusão ao eliminar o 

estágio do leilão ascendente onde apenas um participante excedente permanece e 

regras contra a colusão podem não ser críveis. 

 

Em comparação com o leilão ascendente, o Anglo-Alemão também apresenta 

vantagens. “Será mais provável vender para o participante que apresentar a maior 

oferta neste tipo de leilão do que em um leilão de lance fechado puro, pois esse 

reduz diretamente o número de participantes permitidos no estágio de lance 

fechado e também permite que os participantes restantes posam aprender algo a 

respeito um do outro e sobre a percepção restante dos participantes sobre o valor 

do objeto a partir do comportamento durante o estágio ascendente.” (Klemperer, 

2001) 

 

Ainda, segundo Klemperer (2001), o estágio ascendente do leilão Anglo-Alemão 

pode extrair a maioria das informações que poderiam ser reveladas em um leilão 

ascendente puro, aumentando receitas se as informações dos participantes forem 

incorporadas ao processo do leilão. Isto sugere que o leilão Anglo-Alemão pode 

ter uma performance superior ao leilão ascendente e ao de lance fechado. 

 

“Em resumo, o leilão Anglo-Alemão freqüentemente une o que o leilão 

ascendente e o de lance fechado têm de melhor”. (Klemperer,2001) 
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2. Leilões de títulos públicos 

 

Ao se modelar este tipo de leilão, devem-se levar em consideração hipóteses como 

a venda de várias unidades de itens idênticos ou a fração do mesmo item e 

também a existência de relações entre os mercados financeiros. 

 

Na escolha do melhor formato a ser utilizado, deve-se levar em consideração 

aquele que gerar a maior receita para o vendedor (governo) como também aquele 

que apresenta a menor vulnerabilidade para ações não competitivas dos 

participantes. 

 

Um leilão de títulos típico começa com o leiloeiro anunciando a data e a hora de 

sua realização, assim como o papel a ser negociado e o volume a ser ofertado. Os 

participantes então submetem propostas, que nesse caso são pares de preço-

quantidade. As propostas então são ordenadas em ordem decrescente de preço e 

somam-se nessa ordem as quantidades ofertadas. “Uma vez escolhido o volume a 

ser ofertado, determina-se na lista a proposta em que a soma parcial das 

quantidades demandadas ultrapassa esse volume. O preço dessa proposta é o 

ponto de corte: todas as propostas com preços superiores ao ponto de corte são 

consideradas vencedoras e são integralmente atendidas. A proposta no ponto de 

corte é atendida parcialmente com o volume ofertado restante. Se há mais de uma 

proposta sobre o ponto de corte o volume restante é rateado.” ( Rezende, 1997) 
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2.1 Formato discriminatório e formato uniforme 

 

Os dois formatos utilizados para modelagens dos leilões de títulos públicos são o 

discriminatório e o uniforme. No primeiro caso, os vencedores são aqueles que 

apresentam as maiores propostas pagando por elas exatamente o preço 

correspondente às suas propostas. Enquanto no segundo caso, os vencedores 

também são aqueles que apresentam as maiores propostas mas pagam o preço da 

menor proposta ganhadora. Cabe mencionarmos que há semelhanças entre o leilão 

discriminatório e o leilão de primeiro preço e entre o leilão uniforme e o de 

segundo preço. 

 

A literatura vem desenvolvendo trabalhos a fim de encontrar um forma de 

determinar qual dos dois formatos acima apresenta o maior retorno para o 

leiloeiro. Entretanto ainda não foi possível chegar a um consenso. 

 

Entre os que defendem o leilão uniforme está Friedman, o qual iniciou esta 

discussão nos anos 60. Ele argumentava que a adoção do leilão uniforme 

aumentaria o número de participantes nos leilões, o que dificultaria a aparição de 

lances combinados entre os participantes (coalizão), promovendo uma maior 

competição, o que melhoraria as receitas obtidas pelo vendedor, no caso, o 

governo. Isso aconteceria, segundo ele, pois a possibilidade de ocorrência da 

maldição do vencedor no leilão discriminatório desencorajaria a presença de 

participantes menos informados e possibilitaria a coalizão.  

 

Porém há que se fazer uma ressalva a cerca do que foi defendido por Friedman. 

Este acreditava que o formato uniforme corresponderia a versão de multiunidades 
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do leilão de Vickrey (leilão selado de segundo preço) e isto recentemente foi 

contestado por alguns autores, entre eles Menezes (1999). Segundo ele num leilão 

selado de segundo preço, uma proposta individual não afeta a expectativa de 

ganho do participante, uma vez que este paga, caso vença o leilão, o equivalente á 

segunda maior proposta, afetando assim apenas sua probabilidade de vencer o 

leilão. Isto induziria cada participante a revelar sua real estimativa do bem 

(estratégia dominante). Enquanto que num leilão de preço uniforme, em que as 

ofertas são compostas de pares de preço-quantidade, cada proposta individual 

determina uma vontade de receber certa quantidade do bem, afetando dessa forma 

a expectativa do ganho.  Dessa forma, segundo Menezes, no equilíbrio, os 

participantes tendem a realizar propostas que não necessariamente revelam suas 

reais estimativas do bem. Assim sendo, não se poderia aplicar o resultado obtido 

num leilão selado de segundo preço ao leilão de preço uniforme.  

 

Ainda nos anos 60, Vickrey (1961) argumentou que sob a ocorrência de valor 

privado e leilão de um único objeto com participantes neutros ao risco, os dois 

formatos gerariam a mesma receita para o vendedor. 

 

No final dos anos 80, Bickchandi e Huang (1989) chegaram à conclusão também 

de que o leilão uniforme gera uma receita esperada maior que o leilão 

discriminatório. Outro resultado importante desenvolvido nesse trabalho foi o fato 

de que a receita esperada será maior à medida que haja uma razoável troca de 

informações entre o mercado primário e o secundário, independentemente do 

formato de leilão utilizado. Isso ocorre pois o resultado do leilão no mercado 

primário afeta o preço do título no mercado secundário. 
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Entretanto, o modelo apresentado pelos autores, utilizando como hipótese a venda 

simultânea de vários objetos indivisíveis e idênticos, não leva em consideração o 

fato de as instituições financeiras poderem submeter propostas contemplando 

partes da quantidade ofertada no leilão, como acontece nos leilões da dívida 

pública. Em função dessas diferenças, os estudos teóricos desenvolveram modelos 

de leilões de bens divisíveis ou leilões de frações. Nesses modelos, o objeto a ser 

leiloado é determinado como um valor fixo, podendo-se supor que o volume total 

seja igual a um, sem perda de generalidade (Rodrigues e Bugarin, 2003) 

 

Com base nos modelos de bens divisíveis, Back e Zender(1993) analisaram as 

diferenças entre o leilão uniforme e o discriminatório, e para tanto utilizaram o 

modelo proposto por Wilson (1979) para o leilão de um bem divisível. E 

chegaram à conclusão de que o leilão discriminatório possui um equilíbrio 

superior ao do leilão uniforme para um bem divisível, pois o leilão uniforme pode 

ser ruim para o vendedor por proporcionar conluio entre os participantes. 

 

Nos anos 90, ao perceberem a relação entre os mercados primário, secundário e a 

termo, desenvolveram-se modelos teóricos para analisar todo o processo de leilões 

de títulos públicos. Podemos citar o trabalho desenvolvido por Viswanathan e 

Wang (1996) acerca do mercado de títulos americanos. Os autores constataram 

que o leilão uniforme pode gerar mais receita do que o discriminatório, se o 

número de propostas competitivas e a demanda média das propostas não 

competitivas (ofertas fechadas onde é somente especificada a quantidade 

desejada) forem elevados. 
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Nesse mesmo período, Rezende (1997) analisou um fenômeno na literatura 

conhecido como corner, ou seja possibilidade de manipulação nos leilões .  Essa 

manipulação pode gerar conseqüências sobre a receita esperada do vencedor. 

Segundo esse mesmo autor, existem dois tipos de corner que podem ocorrer nos 

leilões de títulos públicos: 1) coalizão – ocorre quando os participantes se juntam 

formando um oligopsônio para adquirir o objeto do leilão primário a um preço 

abaixo do razoável, gerando prejuízo para o vencedor; 2) short squeeze – ocorre 

quando uma grande instituição financeira assume posição compradora no mercado 

a termo e mantém até o vencimento, e, posteriormente, realiza propostas acima do 

esperado no leilão para obter um elevado volume de papel ofertado. Esses dois 

tipos de corner podem ocorrer tanto no leilão uniforme quanto no leilão 

discriminatório. 

 

Ainda nesse contexto, Bikhchandani e Huang (1993) fizeram um estudo 

comparativo sobre qual formato de leilão é menos suscetível à situação de 

manipulação do mercado. De acordo com eles, o leilão discriminatório era menos 

vulnerável ao short squeeze do que o uniforme, uma vez que os participantes de 

uma coalizão realizavam propostas com preços baixos para obterem lucros 

elevados na compra do objeto. Assim, se algum dos participantes burlasse o 

acordo, submetendo uma proposta a um preço marginalmente maior do que o 

combinando, o seu ganho ainda seria elevado no leilão discriminatório. Mas no 

caso de não haver a possibilidade de coalizão, o leilão uniforme geraria receitas 

superiores à do discriminatório. 
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Nesse mesmo período, Jegadeesh realizou um trabalho sugerindo medidas para 

evitar essa manipulação. Ele sugere a padronização dos títulos, com emissões que 

possuam características idênticas, uma vez que a mesma traz uma maior segurança 

ao mercado e também aumenta a liquidez destes títulos, o que geraria um maior 

interesse por parte dos investidores (pagariam preços maiores pelos títulos). 

 

Em 2002 Wang e Zender realizaram um trabalho baseando-se no modelo de 

Banck e Zender (1993) e relaxaram a hipótese de neutralidade ao risco por parte 

dos participantes. Os autores encontraram os seguintes resultados: 1) participantes 

neutros ao risco – nesse caso, a receita do vencedor do leilão discriminatório era 

superior à do leilão uniforme; 2) participantes avessos ao risco – existiam alguns 

equilíbrios do leilão uniforme que dominavam o do leilão discriminatório. Outro 

resultado importante verificado pelos autores foi que, se o número de 

competidores e a demanda média fossem suficientemente elevados, o leilão de 

preço uniforme poderia gerar uma receita para o vendedor superior  

à do discriminatório.  

 

Voltando à análise da manipulação nos leilões, Wang e Zender (2002) defendem a 

adoção de políticas que promovam a produção e disponibilização de informações 

públicas relacionadas aos leilões e aos títulos públicos, de forma a reduzir o uso 

de vantagens estratégicas dos participantes mais bem informados. 

 

2.2 Estudos empíricos  

 

Infelizmente a literatura de leilões ainda não chegou a um consenso acerca de qual 

formato, uniforme ou discriminatório, de leilão gera uma maior receita esperada 
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para o vencedor. Se por um lado estudos realizados não foram conclusivos, por 

outro não incorporaram a complexidade existente nos leilões reais de títulos 

públicos. 

 

Assim sendo, o papel dos estudos empíricos é testar as previsões teóricas, 

tentando complementar as limitações encontradas na teoria. Dessa forma, vários 

estudos empíricos foram realizados em diversos países a fim de verificar a 

ocorrência de problemas como a maldição do vencedor e a manipulação de 

mercado, assim como avaliar a receita esperada gerada por cada formato de leilão. 

 

Alguns experimentos foram realizados com o objetivo de tentar solucionar a 

questão do mecanismo de seleção do formato para os leilões de títulos, e para isso 

foram utilizados diferentes períodos de tempo e títulos com diferentes 

maturidades. Esses estudos compararam a diferença entre o preço de leilão, do 

secundário ou preço do mercado futuro dos títulos entre o formato discriminatório 

e o uniforme através de amostras separadas. Nesse contexto, Umlauf (1993) 

utilizou base de dados do leilão do tesouro mexicano, que mostra a mudança da 

política do mecanismo discriminatório para o uniforme. Usando base de dados do 

preço do mercado secundário, reportam-se estatisticamente significantes mas com 

pequenos ganhos de receita no uso do mecanismo uniforme de preço. Já Simon 

(1994), analisando uma troca similar ocorrida nos anos 70 no tesouro americano, 

reporta uma grande perda de receita ao mudar para o mecanismo uniforme. 

Enquanto que Nyborg e Sundaresan (1996) e Malvey e Archibald (1996) 

encontraram um benefício positivo ao se utilizar o mecanismo uniforme de preço, 
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mas estatisticamente insignificante, em um experimento similar conduzido pelo 

tesouro americano nos anos 90. 

 

Um artigo recente escrito por Heller e Lengwiler (1998) fizeram uma observação 

que a escolha entre o leilão discriminatório e o uniforme pode ser analisada 

usando as condições ótimas para determinar o comportamento do ofertante. 

Entretanto, como os mesmo mencionam, o modelo criado por eles e o método de 

estimação não são consistentes com a estratégia de equilíbrio. 

 

Outros estudos empíricos foram feitos utilizando-se base de dados do tesouro de 

diversos países. Gordy (1996) realizou um estudo sobre os leilões do tesouro 

português e reportou que a dispersão e o número esperado dos participantes eram 

tanto maiores quanto mais elevados fossem a volatilidade da taxa de juros no 

mercado e o número esperado de participantes informados. Outro resultado 

encontrado foi que a receita do tesouro será maior quando o número de propostas 

de cada participante for elevado.     

 

Nybord, Sundaresan e Rydqvist (2002) realizaram um estudo sobre o leilão de 

títulos públicos do tesouro sueco e mostraram que os participantes reduzem os 

preços das propostas e suas demandas, bem como aumenta a dispersão das 

propostas entre os participantes, quando há o aumento da incerteza.   

 

Já Abbink, Brandts e Pezanis-Christou (2001) estudaram o leilão espanhol a fim 

de comparar o mecanismo do leilão discriminatório e o leilão híbrido dos títulos 

espanhóis (composto pelo formato uniforme e o discriminatório). Este último 
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consiste na venda de títulos considerando o formato uniforme quando as propostas 

ganhadoras estão acima do preço médio de todas as propostas , enquanto para as 

propostas que estão abaixo do preço médio de todas as propostas, os participantes 

pagam o preço de suas propostas. O resultado encontrado foi que  a receita dos 

leilões híbridos espanhóis é maior que o discriminatório, mesmo constatando que 

este último formato apresenta uma menor volatilidade dos preços entre os leilões. 

 

Silva (2002) realizou um importante estudo sobre os leilões do tesouro brasileiro, 

utilizando dados agregados e individuais dos participantes dos leilões de títulos 

prefixados (LTN). O autor concluiu que em leilões mais competitivos ocorreu 

uma redução nos descontos, um aumento do número de propostas de cada 

participante e maior demanda por títulos ofertados. Outro resultado encontrado 

pelo autor foi que em períodos de alta volatilidade nas taxas de juros ocorria um 

desconto menor das propostas. Mas os investidores tendiam a diminuir a 

quantidade demandada e o número de propostas, assim como a reduzir a diferença 

de taxas entre as suas propostas nos períodos de elevada volatilidade. Por fim, o 

estudo sugere a presença de um componente privado no valor atribuído aos títulos 

pelas diferentes categorias de instituições (bancos de investimento, comerciais, 

etc...) que estão presentes nos leilões de títulos públicos federais no Brasil. 

 

Hortaçsu (2001) fez uma análise empírica do leilão do tesouro turco, acerca do 

método mais eficiente de leilão, uniforme ou discriminatório. O resultado 

encontrado contraria a política de abandono do leilão discriminatório em favor do 

uniforme ou do Vickrey. Entretanto, a discussão exposta no artigo sugere que esse 

resultado pode se dever a circunstâncias especiais enfrentadas pelos bancos turcos 
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na tentativa de atingir com regularidade as restrições sobre suas reservas de ativos 

líquidos. 

 

Mais recentemente Goldreich (2004) mostrou que o formato discriminatório deve 

resultar em preços menores do que o formato uniforme e que o montante dessa 

subprecificação deve depender das características do leilão. Empiricamente o 

autor encontrou uma magnitude de subprecificação consistente com a teoria, tanto 

na média quanto em cross-section. 

 

Podemos verificar uma preocupação sobre qual o formato de leilão que gera a 

maior receita para o vendedor e qual o que mitiga os problemas de maldição do 

vencedor e manipulações de mercado. Entretanto os estudos ainda são 

inconclusivos sobre qual o melhor formato de leilão, precisando os mesmos serem 

intensificados nos Estados Unidos e em outros países para se encontrar um 

resposta. (Bartolini e Cotarelli, 1997).  

 

De acordo com Bikhchandani (2005), quando se trata de escolher o melhor 

formato de leilão com base na teoria, não há um formato ótimo, uma vez que a 

escolha do formato de leilão depende de fatores econômicos os quais são: aversão 

ao risco, poder de mercado dos participantes, probabilidade de short squeezes e 

informações privadas associadas ao leilão. Quando se trata de evidência empírica 

direta, o autor afirma que comparações baseadas em experimentos de política 

fornecem razões para a preferência do leilão uniforme. Mas em relação à 

evidência empírica indireta, comparações baseadas na estimação da curva de 

demanda subjacente mostram um favoritismo do leilão discriminatório. 
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2.3  Evidência Experimental 

 

Engelmann e Grimm (2003) realizaram um experimento no qual investigaram o 

comportamento das propostas no leilão de valor privado independente com dois 

participantes com demanda fixa e dois objetos idênticos e indivisíveis para venda5. 

Um participante adota o mesmo valor vi para cada unidade. As valorações dos 

participantes são independentes e pertencem ao intervalo (0,V) com distribuição 

uniforme. Nesse experimento os autores comparam o comportamento das propostas 

em cinco mecanismos de leilão de múltiplos itens: leilão discriminatório, leilão de 

preço uniforme com lance fechado, leilão de preço uniforme aberto, leilão Vickrey e 

Leilão Ausubel. Entretanto, para esse trabalho, só relataremos os resultados 

encontrados com relação ao leilão uniforme e o discriminatório. 

 

2.3.1 Design do experimento 

 

Os participantes são estudantes da graduação da universidade de Humboldt de Berlin, 

da universidade de Zürich e da ETH Zürich. Pares de participantes foram formados 

aleatoriamente. No caso do leilão discriminatório, cada par jogou dez leilões 

respeitando as mesmas regras. No leilão de preço uniforme, no experimento com 

lance aberto-fechado, cada par jogou dez leilões abertos (leilão de preço uniforme 

aberto) e depois dez leilões de lance fechados (leilão de preço uniforme com lance 

fechado). No experimento com lance fechado-aberto, vice-versa. Cabe mencionar 

que os participantes não sabiam quem eram seus pares. 

 

                                                 
5 No Brasil é difícil a realização de verificações empíricas em virtude da indisponibilidade de dados referentes às 
propostas e à demanda em um leilão de título público. 
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Nas rodadas de preço uniforme, os participantes eram informados que participariam 

de dez leilões e depois de mais dez, sem maiores informações. As regras da segunda 

rodada só eram fornecidas após o término da primeira. No experimento com lances 

abertos, o preço era definido em zero, por quatro segundos, e depois era elevado em 

uma unidade por segundo. Os participantes poderiam desistir em uma unidade ou em 

ambas, a cada momento. Em qualquer momento, durante o processo, os participantes 

poderiam observar o preço corrente, o número de itens à venda e o número de ofertas 

ativas. 

 

2.3.2 Resultados do experimento 

 

Antes da efetiva descrição dos resultados encontrados, cabem alguns comentários 

sobre as estratégias de propostas. Em todos os tipos de leilões ofertar acima da 

própria valoração é uma estratégia fracamente dominada. No leilão de preço 

uniforme, propor a sua valoração na primeira unidade representa uma estratégia 

fracamente dominante. Fica definido então que qualquer comportamento de ofertar 

sua própria valoração na primeira unidade e qualquer valor entre 0 e a sua valoração 

na segunda unidade é chamado de comportamento de equilíbrio. Nos leilões 

discriminatórios, o equilíbrio consiste na proposta com mesmo preço para ambas as 

unidades. 

 

Nos experimentos de preço uniforme, foi observado que para as propostas abertas 

aproximadamente metade dos participantes seguiram comportamentos de equilíbrio, 

enquanto para as propostas fechadas, um terço dos participantes seguiram esse tipo 

de comportamento. Em ambos os casos foi observada uma redução na demanda da 
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primeira para a segunda unidade. Essa redução foi mais acentuada nos experimentos 

com propostas abertas onde quatro pares de participantes ofertaram 0 na segunda 

unidade em quase todas as rodadas. 

 

Nos leilões discriminatórios, somente 12% dos participantes apresentaram 

comportamento de equilíbrio. As diferenças observadas nas propostas entre as duas 

unidades foram maiores do que no experimento a preços uniformes, onde o spread 

entre as propostas foi determinado pela redução da demanda pela segunda unidade. 

Esse comportamento poderia ser explicado por uma aversão ao “lucro zero”. 

Comprar as duas unidades a um preço de equilíbrio traria lucro zero, então os 

participantes, aparentemente, preferem arriscar comprar pelo menos uma unidade a 

um preço abaixo do equilíbrio. 

 

Em claro contraste com a teoria, foi concluído que a receita do leiloeiro não depende 

primariamente do tipo de regra para apuração do preço final de venda, mas sim do 

fato de o leilão ser aberto ou fechado. 

 

Em relação aos objetivos do leiloeiro, foi concluído que se a pretensão é maximizar a 

eficiência na alocação e em suas receitas, o leilão de preço uniforme aberto é 

claramente não preferível. Os leilões selados apresentam melhores resultados quando 

o objetivo é maximizar receita: os de preço uniforme, devido às constantes ofertas 

superestimadas e os discriminatórios, devido às ofertas geralmente acima do 

comportamento de equilíbrio. 
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3. Leilões de Títulos Públicos no Brasil 

 

A grande maioria das emissões da dívida pública interna é feita através de leilões 

tradicionais com preços múltiplos (com exceção dos leilões de NTN-C e NTN-B), 

sob a forma competitiva, utilizando-se o sistema eletrônico do Banco Central. 

 

Os principais papéis ofertados nos leilões são as Letras do Tesouro Nacional 

(LTN), as Letras Financeiras do Tesouro (LFT) e as Notas do Tesouro Nacional 

(NTN). Atualmente, em geral, os leilões de LFT e LTN são realizados 

semanalmente, sempre às terças-feiras para emissão e liquidação financeira dos 

títulos, às quartas-feiras. Entretanto, nas semanas em que ocorrem reuniões do 

Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM), esses leilões são 

transferidos para as quintas-feiras.  

 

As Letras do Tesouro Nacional são títulos com taxa de rentabilidade prefixada, e 

assim as propostas contemplam um preço unitário, ao passo que as Letras 

Financeiras do Tesouro são títulos com taxa de rentabilidade pós-fixada e 

contemplam uma cotação. 

 

O Banco Central se reserva o direito de, após realizado o leilão, reduzir o volume 

de títulos ofertado ou mesmo de cancelar o leilão. 

 

 

 

 



 48 

 

Tipo de 
título Periodicidade Características 

LTN Semanal, às terças-feiras Os títulos são vendidos 

 das 12h às 13h a preços distintos (preços 
  múltiplos). 

LFT Semanal, às terças-feiras Preço único- formato 
 das 12h às 13h uniforme 
   

NTN-F Mensal Os títulos são vendidos 
  a preços distintos (preços 
  múltiplos). 

NTN-C / 
NTN- B Mensal Unidades aceitas ao menor 

  preço uniforme (leilão do tipo 

  holandês). 
 

      Fonte: Banco Central do Brasil 

 

Cabe mencionar que em 2002 o Tesouro Nacional implementou o Programa 

Tesouro Direto, cujo objetivo é facilitar o acesso das pessoas físicas ao mercado 

de títulos públicos. Adota-se neste caso o sistema tap system, onde o 

administrador da dívida fixa o preço de venda dos títulos, para a compra e venda 

dos títulos, cujos preços de referência são os praticados sob a forma competitiva. 

 

3.1 Métodos de Oferta Pública do Banco Central do Brasil 

 

O departamento do Banco Central responsável pela execução das ofertas públicas 

de títulos de emissão do Tesouro Nacional, nos mercados primário e Secundário, é 

o DEMAB (Departamento de Operações do Mercado Aberto). 
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3.1.1 Leilões de NTN-B e NTN –C 

 

As Notas do Tesouro Nacional série C e as de série B são títulos de médio e longo 

prazo, com atualização mensal e têm como base a variação do IPCA (NTN-B) e 

IGP-M (NTN-C) e pagamento semestral de juros. 

 

Esses leilões são realizados em duas etapas. Na primeira é utilizado o leilão de 

preço uniforme para a precificação das propostas aceitas. As diversas propostas de 

compra são recebidas por intermédio do Sistema Especial de Liquidação e 

Custódia (SELIC), ordenadas e escolhidas por ordem decrescente de preço. Esta 

primeira etapa destina-se apenas a demandas em dinheiro. O preço de corte na 

primeira etapa determina o preço de NTN na segunda etapa, na qual o Tesouro 

aceita propostas competitivas de venda dos títulos da dívida securitizada, via 

Sistema Integrado de Mercado (SIM), da Central de Custódia e de Liquidação 

Financeira de Títulos (CETIP), que são aceitos na troca por NTN-B ou NTN-C. 

As propostas são liquidadas por meio de transferência dos títulos de 

responsabilidade do Tesouro. 

 

3.1.2 Leilões Tradicionais 

 

Os leilões tradicionais ou ofertas públicas competitivas são eventos em que o 

Banco Central do Brasil executa operações de compra ou de venda definitiva de 

títulos da dívida pública interna ao público em geral. Esses leilões ocorrem 

semanalmente e podem ser considerados um dos principais instrumentos de 

financiamento da dívida pública federal do Brasil. 
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Atualmente os papéis ofertados nos leilões semanais são as Letras Financeiras do 

Tesouro (LFT) e as Letras do Tesouro Nacional (LTN). A LFT é um papel pós-

fixado indexado à taxa SELIC, e a LTN, um título com rentabilidade prefixada. 

 

3.1.2.1 Operacionalização 

 

Como já foi dito anteriormente, os leilões de títulos do Tesouro Nacional do Brasil 

juntam-se com os pressupostos dos leilões de preços múltiplos. Mas cabe 

mencionar que, em meados de 2002, os leilões de LFT passaram a adotar o 

formato uniforme em substituição ao discriminatório. 

 

As instituições financeiras autorizadas, registradas no Sistema Oferta Pública 

Formal Eletrônica (OFPUB), conforme estabelecido na Circular n°2.727 , de 14 

de novembro de 1996, que regulamenta o funcionamento da SELIC (Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia) submetem suas propostas através do 

sistema eletrônico do Banco Central, o qual é o responsável pela 

operacionalização dos leilões.  

 

O OFPUB é um sistema interligado ao SELIC que registra e processa as propostas 

das instituições participantes, assim como também apura e divulga os resultados 

das ofertas públicas tradicionais de títulos federais registrados no SELIC. 

 

O SELIC, conforme circular do Banco central do Brasil n° 2.311, de 19 de maio 

de 1993, registra títulos e depósitos interfinanceiros em contas nominativas de 
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seus participantes, bem como processa operações de movimentação, resgates, 

ofertas públicas e respectivas liquidações financeiras. 

 

 No caso dos leilões de títulos do Tesouro Nacional, de acordo com as condições 

gerais estabelecidas na Portaria n° 341, de 14 de julho de 2000, o processo 

origina-se a partir de portarias da Secretaria do Tesouro Nacional, tornando 

públicas as condições específicas de cada leilão, as quais são: 1) tipo, quantidade, 

prazo, taxa de juros (quando couber) e demais características de cada título 

ofertado; 2) data base, quando couber, que servirá como data de referência para 

atualização do valor nominal dos títulos; 3) data e hora limite para apresentação 

das propostas 4) data e hora da divulgação dos resultados; 5) data da emissão, 

liquidação financeira e vencimento dos títulos; 6) critério de seleção das 

propostas; e 7) sistema eletrônico a ser utilizado. 

 

As instituições financeiras podem lançar no máximo cinco propostas múltiplas de 

cinqüenta unidades. Em cada proposta, são informados a quantidade desejada e o 

preço unitário com seis casas decimais para os títulos com rentabilidade pré-

fixada ou cotação com quatro casas decimais para os títulos com rentabilidade 

pós- fixada. 

 

Após a apresentação das propostas para a venda de títulos pelas instituições 

habilitadas no sistema eletrônico disponibilizado pelo Banco Central, estas são 

listadas obedecendo-se a ordem decrescente de preço unitário ou cotação ou 

crescente de taxas2, uma vez que o processo de apuração do resultado consiste no 

                                                 
2 Para a compra de títulos seria obedecida a ordem crescente de preço unitário ou cotação. 



 52 

critério de melhor preço para o Tesouro Nacional. A princípio, as propostas 

vencedoras são aquelas que apresentam os valores mais altos, os quais preenchem 

todo o lote ofertado. É possível que o Tesouro Nacional realize um corte nas 

propostas com o mesmo preço unitário ou cotação mínima caso a soma de todas as 

propostas vencedoras ultrapasse a oferta. E nesse caso, as propostas que estão no 

nível do corte são ajustadas proporcionalmente de maneira que o total vendido não 

supere a oferta.  

 

 De acordo com Rodrigues e Bugarin (2003), um fato importante é o Tesouro 

Nacional possuir discricionariedade de recusar parcial ou integralmente a venda 

do lote ofertado, assim como rejeitar as propostas que estiverem muito distintas 

dos preços correntes praticados pelo mercado de títulos públicos. 

 

Após a divulgação do leilão, é feita a emissão e a liquidação dos títulos, realizados 

no primeiro dia útil após o leilão, geralmente às quartas-feiras. Nesse dia, ocorre a 

transferência de titularidade e pagamento entre o Tesouro Nacional e as 

instituições vencedoras do leilão. Essas transações ocorrem por intermédio do 

SELIC. 

 

Ao início de cada mês o Tesouro Nacional divulga o cronograma, informando as 

datas de realização dos leilões e o volume máximo que será ofertado no período. 

 

“Vale ressaltar que a automação dos lances propicia um aumento da eficiência do 

processo de leilões, no que diz respeito ao monitoramento da adequação prática 



 53 

das regras dos leilões além de constituir-se em um instrumento poderoso para a 

ampliação da base de participação direta nestas operações.”(Durães, 1997) 

 

3.1.3 – Leilões Informais ou Go – Around 

 

O Banco Central também realiza os chamados go-arounds de títulos públicos. 

Assim como nos leilões tradicionais, as propostas são feitas por meio eletrônico 

no Sistema Leilão Informal (LEINF) do SELIC. Desse tipo de leilão participa 

apenas o subgrupo dos dealers credenciados, os quais são instituições financeiras 

que, além de especialistas em operações de compra e venda de títulos públicos, 

estão habilitadas a operar diretamente com o Banco Central do Brasil. 

 

De acordo com o que foi estabelecido na Circular n° 2.993, de 14 de julho de 

2000, para ser considerado um dealer em potencial, a instituição deve apresentar 

os seguintes requisitos : 1) manter cotação de negociabilidade para compra e 

venda de títulos públicos; 2) apresentar freqüência marcante em operações com 

títulos públicos, de forma a dar liquidez a esses ativos; 3) manter presença ativa e 

equilibrada nas operações conduzidas pela mesa de operações de mercado aberto; 

4) fornecer ao Banco Central do Brasil, informações sobre ocorrências que 

eventualmente possam afetar o equilíbrio e a liquidez do mercado financeiro; e 5) 

conceder atenção prioritária às negociações com o Banco Central do Brasil e aos 

contatos mantidos com esse órgão bem como ao fornecimento de informações que 

levem a uma correta avaliação de sua participação relativa no mercado. 
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È importante mencionar que esses requisitos não são suficientes para manter uma 

instituição financeira no posto de dealer. Assim sendo, o Banco Central do Brasil 

realiza uma avaliação com base em critérios objetivos, os quais são públicos e 

previamente conhecidos, tais como: volumes de títulos comprados e vendidos pela 

instituição nos leilões tradicionais, saldo de títulos que a instituição mantém em 

carteira, dentre outros. 

 

Atualmente o conjunto de instituições credenciadas é composto de dois grupos, 

dealers primários e dealers especialistas. O primeiro grupo composto de no 

máximo 12 instituições é direcionado para as colocações primárias de títulos 

públicos federais. Já o segundo grupo é composto de no máximo 10 instituições e 

é direcionado para a negociação no mercado secundário desses títulos. Sendo que 

no máximo 4 instituições poderão ter presença concomitante nos dois grupos. 

 

Essa avaliação é feita a cada 6 meses de acordo com os respectivos desempenhos 

no semestre, podendo o Banco Central, a qualquer tempo e a seu critério, excluir 

instituições do quadro de dealers e incluir ou não outras. Os resultados da 

avaliação de desempenho das instituições dealers serão divulgados, mensalmente 

pela CODIP (Coordenação-Geral de Operações da Dívida Pública) e pelo 

DEMAB (Departamento de Operações de Mercado Aberto), via internet.  

 

3.1.3.1 Operacionalização  

 

Quando comparados aos leilões tradicionais, esses possuem uma implementação 

bem simplificada. As seguintes etapas são observadas para as operações 
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compromissadas: primeiramente tem-se que averiguar a real necessidade de 

intervenção com base no comportamento da taxa de juros de curto prazo ou na 

impossibilidade do mercado de reservas se equilibrar, em termos quantitativos. 

Posteriormente, em caso de necessidade de intervenção, é feito o registro, pelo 

Banco Central, da operação no LEINF, contendo o tipo de operação, prazo de 

retorno, horários limite para registro, pela dealer credenciada, da taxa de juros 

proposta e do volume financeiro. Em seguida é feita a comunicação eletrônica no 

grupo de dealers credenciados e ratificação da informação por telefone. Por 

último é feita a apuração do leilão para que seja divulgado o resultado do mesmo 

por meio eletrônico. 

 

3.2 Leilões Híbridos  

 

O Tesouro Nacional desenvolveu um formato híbrido de leilão que foi adotado no 

leilão de permuta das NTN – C (1999) e no leilão tradicional (2002). 

 

Esse formato de leilão é caracterizado por ofertar mais de um tipo de título 

público ao mesmo tempo, sendo informada apenas a quantidade total de títulos a 

serem vendidos. Primeiramente, os participantes apresentam suas demandas para 

cada um dos tipos ofertados e só depois o TN decide quanto será vendido de cada 

título com o objetivo de atingir a quantidade total ofertada. 

Na próximo item iremos descrever o formato híbrido para o leilão tradicional.3 

 

 

                                                 
3 Para a descrição do leilão de permuta de NTN-C, ver Araújo e Soares (2003). 
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3.2.1 Motivação - Leilão Tradicional 

 

O leilão tradicional, já descrito na seção 3.1.2, adotou o formato híbrido em 

meados de 2002, num cenário de instabilidade política devido ao período eleitoral 

e de elevada volatilidade no mercado. 

 

As incertezas da economia brasileira em 2002 geraram um certo risco para a 

venda dos títulos públicos com oferta específica, uma vez que a demanda para um 

certo tipo de título poderia mudar entre a definição de sua oferta e a realização do 

leilão. Essas mudanças na demanda poderiam levar o governo a não conseguir 

vender a totalidade dos títulos ofertados ou a receber um preço muito baixo pela 

venda dos mesmos. 

 

O leilão híbrido, ao permitir que a venda seja ajustada de acordo com a demanda 

de cada papel, proporciona uma maior flexibilização do lote entre os títulos 

oferecidos em decorrência de mudanças repentinas na demanda pelos títulos. Isto 

poderia evitar uma frustração do leilão, ou seja, evitaria que o governo não 

conseguisse vender todo o lote ofertado devido a alguma mudança ocorrida na 

demanda. 

 

Num cenário instável, a demanda por um título poderia mudar entre a definição da 

oferta e a realização do leilão, e a venda de todo o lote ofertado poderia não 

acontecer. Neste caso, a venda de somente parte do lote ofertado poderia aumentar 

ainda mais a instabilidade, com o mercado interpretando que o governo estaria 

com dificuldades em se financiar. 
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Assim sendo, o formato híbrido foi a forma que o TN encontrou para minimizar o 

risco de frustrar a venda dos títulos em um leilão. 

 

3.2.2 Leilões tradicionais x Leilões híbridos 

 

Rodrigues e Bugarin (2003) desenvolveram um modelo para comparar o leilão 

separado4 (tradicional) com o leilão híbrido, no caso em que há informação 

perfeita e no caso de informação imperfeita (incertezas do TN quanto aos 

verdadeiros parâmetros das curvas de demanda por títulos públicos no momento 

em que a oferta do governo é definida). 

 

Quando há informação perfeita sobre as curvas de demanda pelos títulos públicos 

e o governo tem como objetivo vender a quantidade ofertada ao menor custo 

possível, os autores chegam à conclusão de que os leilões tradicionais e os leilões 

híbridos são equivalentes. Mas ressalvam que o modelo utilizado não leva em 

consideração comportamentos estratégicos dos participantes e tem como hipótese 

a presença de muitos participantes e cada um, considerando-se muito pequeno, 

revela a sua curva de demanda (propostas) verdadeira por cada título e apresenta a 

mesma curva independentemente do formato do leilão. 

 

Entretanto, no caso de informação imperfeita, os autores afirmam que o leilão 

híbrido apresenta vantagem em relação ao leilão separado, uma vez que esse 

último permite distribuir as quantidades totais entre os títulos oferecidos de forma 

a vendê-los otimamente.  Assim, quando a oferta é rígida, ou seja, quando há uma 

                                                 
4 Um leilão para cada tipo de título. 
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quantidade que deve ser vendida, então, o formato híbrido corrige totalmente o 

problema de informação. 

 

“Nos demais casos estudados, constata-se que o leilão híbrido, em geral, ainda 

resulta num equilíbrio sub-ótimo do ponto de vista do governo. Entretanto, esse 

tipo de leilão propicia um equilíbrio mais próximo do ótimo (de informação 

perfeita) do que a implementação mais comum em dois leilões separados, pois 

corrige as variações inesperadas que ocorrem especificamente na demanda de um 

título vis à vis o outro.” (Rodrigues e Bugarin, 2003) 

 

3.3 Experiência dos Títulos Pós-Fixados – Caso da LFT 

 

Na literatura vimos que não há evidência de superioridade do formato uniforme 

em relação ao formato discriminatório, no entanto como relataremos a seguir, 

expectativas dos agentes motivaram alterações no formato, fazendo com que o 

governo passasse a adotar o formato uniforme em 2002. 

 

Os leilões de títulos públicos efetuados pelo Banco Central do Brasil obedeciam, em 

sua maioria, à metodologia de preços múltiplos, até o final da década de 90, quando 

alguns títulos pós-fixados começaram a ser ofertados através de leilões de formato 

uniforme. 

 

Como já foi analisado em itens anteriores, os leilões de formato discriminatório 

(preços múltiplos) têm uma maior probabilidade de incorrerem no problema da 

"maldição do vencedor", onde o participante que faz a melhor proposta vence, mas 
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sai prejudicado, uma vez que sua proposta é maior do que a proposta de corte, ou 

seja, a menor proposta que também foi aceita. Nos leilões de títulos públicos, onde o 

bem (título) a ser leiloado possui um valor que é relativamente comum entre os 

participantes e diferentes níveis de informação e expectativas fazem com que os 

participantes realizem propostas com diversos preços. Isto significa que, o 

participante que apresenta o maior lance possa ter superestimado o preço do título e, 

portanto sofra um prejuízo. Verificou-se, através do contato do BC com os 

operadores do mercado, que muitos participantes incorporavam um prêmio em suas 

propostas e assim, os PU ofertados eram ligeiramente mais baixos do que o 

participante acreditava ser o preço justo, fazendo com que a taxa de remuneração 

fosse aumentada, gerando uma proteção natural contra a "maldição do vencedor".  

 

A situação descrita acima poderia ser amenizada a partir da modificação do formato 

então adotado de leilões por preços múltiplos (discriminatório) para leilões por preço 

único (uniforme). Embora esse cenário já viesse ocorrendo há algum tempo, até o 

final da década de 90 não era visto como um grande problema, uma vez que a 

diferença entre as taxas não era representativa. A partir dessa época, instabilidades 

econômicas associadas a riscos políticos passaram a gerar grandes divergências nas 

análises dos operadores dos mercados financeiros. Passou-se, então, a observar que, 

nos leilões de títulos pós-fixados, a diferença entre a menor proposta aceita e a maior 

proposta aceita atingia valores preocupantes (variância das propostas era grande). O 

“lucro” ou "prejuízo" gerado a um ou outro participante poderia acarretar grande 

instabilidade no Sistema Financeiro como um todo. 

 

Assim, surgiu a idéia de se modificarem os leilões de títulos pós-fixados para o 

formato de preço único (uniforme), de forma a tentar minimizar esse problema.  
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Cabe mencionar que a mesma sugestão não foi apresentada para papéis pré-fixados 

pois notava-se, à época, que os títulos pós-fixados eram muito procurados por 

instituições que visavam se proteger de variações nas taxas para prazos mais longos, 

logo, essas instituições compravam o título e o “encarteiravam”, o que gerava um 

mercado secundário bastante restrito para esses papéis, e, conseqüentemente uma 

pior formação de preços. Já os papéis pré-fixados cumpriam outra função no 

mercado: forneciam lastro para operações de mais curto prazo. Dessa forma os pré-

fixados tinham um mercado secundário muito mais aquecido do que os pós-fixados, 

com uma formação de preços muito mais eficiente, o que impedia a larga diferença 

entre as propostas apresentadas nos leilões. 

 

Dessa forma, em 2002 devido às expectativas distintas dos agentes, gerando uma 

grande variância das propostas, foi definido que o leilão de LFT, principal título pós-

fixado do mercado brasileiro, passaria a ser feito através do formato uniforme. 
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4. Considerações Finais 

 

Infelizmente a literatura de leilões ainda não chegou a um consenso acerca de qual 

formato, uniforme ou discriminatório, de leilão gera uma maior receita esperada 

para o vencedor. Se por um lado, estudos realizados não foram conclusivos por 

outro, não incorporaram a complexidade existente nos leilões reais de títulos 

públicos. 

 

Com relação aos estudos empíricos, cujo objetivo é tentar complementar as 

limitações encontradas na teoria, estes, ainda são inconclusivos. 

 

De acordo com Bikhchandani (2005), quando se trata de escolher o melhor 

formato de leilão com base na teoria, não há um formato ótimo uma vez que, a 

escolha do formato de leilão depende de fatores econômicos os quais são: aversão 

ao risco, poder de mercado dos participantes, probabilidade de short squeezes e 

informações privadas associadas ao leilão.  

 

Vimos também, que em 2002, o Tesouro Nacional adotou o formato híbrido de 

leilões como forma de tentar minimizar a frustração do leilão uma vez que, num 

cenário instável a demanda por um título poderia mudar entre a definição da oferta 

e a realização do leilão, e assim, a venda de todo o lote ofertado poderia não 

acontecer. Neste caso, a venda de somente parte do lote ofertado poderia aumentar 

ainda mais a instabilidade, com o mercado interpretando que o governo estaria 

com dificuldades em se financiar. Ao compararmos o leilão tradicional com o 

híbrido podemos verificar que, no caso em que há informação perfeita e na 
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presença de muitos participantes, os leilões apresentam resultados equivalentes. 

Mas na presença de informação imperfeita, o leilão híbrido apresenta vantagem 

em relação ao leilão separado (tradicional), uma vez que, este último permite 

distribuir as quantidades totais entre os títulos oferecidos de forma a vendê-los 

otimamente.  Assim, quando a oferta é rígida, ou seja, quando uma quantidade que 

deve ser vendida, então o formato híbrido corrige totalmente o problema de 

informação. 

 

Analisamos também a experiência dos títulos pós-fixados no Brasil, em especial 

as LFT, ocorrida em 2002.  Vimos que, apesar de não haver na literatura evidência 

de superioridade do formato uniforme em relação ao formato discriminatório, em 

2002 o governo passou a adotar o formato uniforme. Essa alteração foi motivada 

pelas expectativas dos agentes, as quais eram distintas, o que acabou por resultar 

em altas variâncias das propostas, ou seja, havia uma diferença significativa entre 

a menor proposta aceita e a maior aceita. Essa diferença poderia acarretar uma 

grande instabilidade no Sistema Financeiro (má formação de preços no mercado 

secundário) e assim surgiu a idéia de se modificar os leilões de títulos pós-fixados 

para o formato de preço único (uniforme), de forma a tentar minimizar esse 

problema. 

 

Em se tratando de evidência experimental, verificamos que em claro contraste com a 

teoria foi concluído que a receita do leiloeiro não depende primariamente do tipo de 

regra para apuração do preço final de venda, discriminatório ou uniforme, mas sim 

do fato do leilão ser aberto ou fechado. Entretanto, em relação aos objetivos do 
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leiloeiro, foi concluído que se a pretensão é maximizar a eficiência na alocação e em 

suas receitas o leilão de preço uniforme aberto é claramente não preferível. 

 

Pode-se concluir então que não existe um formato ótimo de leilão. Existe sim são 

formatos menos vulneráveis a certos tipos de problemas, como por exemplo, o 

formato discriminatório é menos vulnerável ao problema de short squeeze, enquanto 

o formato uniforme é menos vulnerável à maldição do vencedor. Dependendo do 

problema que seja considerado mais grave adota-se um dos formatos. Assim sendo, a 

escolha do formato depende das características particulares de cada país e também do 

cenário que este esteja passando. 
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