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Economista matemático de renome

internacional, representou, por

mais de 50 anos, um papel de

liderança no desenvolvimento de

alguns dos temas de importância

fundamental na matemática, pura e

aplicada, teoria dos jogos e teoria

econômica. Através de seus

trabalhos ele estabeleceu padrões

para gerações de pesquisadores

em todos esses campos. Escreveu

cerca de 100 artigos, muitos dos

quais foram obras mestras. O seu

livro, The theory of linear economic

models permanence como

referência básica.
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“College admissions and the stability of marriage”, Gale e Shapley, 1962, 

American Math. Monthly.

“Qualquer argumento que seja usado com suficiente precisão é        

matemático”-D. Gale 



MODELO DE ADMISSÃO DE ESTUDANTES ÀS 

UNIVERSIDADES

U - conjunto de Universidades 

C - conjunto de estudantes (candidatos)

q - cotas das Universidades

q u - número de vagas de  u

Nenhum estudante pode ser admitido em mais de uma 

Universidade.

P- listas de preferências dos participantes

P(u)=c1, c2, c3, u, c4, c5

P(c)=u1, u3, c, u2, u4

Mercado: M=(C,U,P,q).



u1 u2 u3 P(c3)= u1, u2,  u3, c2

1:

c1 c2 c3 c4             P(u1)= c1, c3, c2, c4

A idéia intuitiva de equilíbrio cooperativo é captada pelo conceito de estabilidade. 



MATCHINGS ESTÁVEIS 

SEMPRE EXISTEM?

SIM !

Gale e Shapley (1962) – demonstração construtiva –

Mostraram a existência de matchings estáveis para qualquer mercado

de admissão de estudantes às Universidades usando um algoritmo

bem simples, que partindo das preferências dos participantes encontra

um matching estável num número finito de etapas.

Sotomayor (1996) – demonstração não construtiva.



M - conjunto de homens

W- conjunto de mulheres

P- listas de preferências dos participantes

P(m)=w1, w2, w3, m, w4, w5

P(w)=m1, m3, w, m2, m4

Qualquer par  (m,w)  pode formar uma parceria se 

ambos concordarem. Cada participante pode formar no 

máximo uma parceria. 

Mercado: (M,W,P).

MERCADO DO CASAMENTO



A grosso modo, um matching é estável se é à prova de divórcio. Isto é, não

existe um homem e uma mulher, não associados pelo matching, e que se

preferem mutuamente aos seus cônjuges.

ALGORÍTMO GALE-SHAPLEY

• Para começar, cada homem se candidata à sua mulher favorita, isto é, à

primeira mulher de sua lista de preferências de mulheres aceitáveis.

• Cada mulher rejeita a proposta de qualquer homem inaceitável para ela.

• Cada mulher que recebe mais de uma proposta aceitável aceita a mais

preferida e rejeita as demais.

• Os homens rejeitados se candidatam à sua segunda mulher preferida.

• Novamente, cada mulher que recebe mais de uma proposta aceitável aceita

a mais preferida e rejeita as demais, etc.



O algoritmo pára depois de qualquer etapa em que nenhum homem for

rejeitado.

Neste ponto, todo homem ou está comprometido com alguma mulher ou

foi rejeitado por todas as mulheres de sua lista de mulheres aceitáveis e

fica solteiro.

Um conjunto de parcerias é então formado, em que uma mulher que

não recebeu nenhuma proposta aceitável fica solteira.

x(m)        w      

x: 

m         m’      

P(m): ... w,...,x(m)



Gale e Shapley (1962) – O matching produzido com os homens

fazendo as ofertas é o matching estável mais preferido por todos

os homens e o menos preferido por todas as mulheres a qualquer

matching estável. Este matching é chamado matching estável ótimo

para os homens.

Revertendo-se os papéis entre homens e mulheres no

algoritmo, obtém-se o matching estável ótimo para as mulheres,

com propriedades simétricas.
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Suponha que uma central peça a cada estudante e Universidade as suas listas de

preferências e use o algoritmo de Gale e Shapley para produzir o matching estável

ótimo para os estudantes.

Teorema da Não-manipulabilidade (Dubins e Freedman, 1981). Se um

mecanismo produz o matching estável ótimo para os estudantes então nenhum

estudante pode, mudando as suas verdadeiras preferências, obter uma

Universidade que seja mais preferida do que a Universidade que teria obtido se

tivesse informado à central suas verdadeiras preferências. Mais ainda, se um

grupo de estudantes mudar as suas preferências, pelo menos um do grupo não

será bem sucedido.

Este resultado forneceu a base teórica para a implementação de mecanismos

de alocação em inúmeros mercados de matching.



D. Gale e .M. Sotomayor (1985) Some remarks on the stable matching problem, 

Discrete Applied Mathematics, 11, 223-32

Apresenta uma teoria concisa cujos resultados formam o arcabouço da 

teoria de matching discreto em mercados de matching de dois lados. 

National Intern Resident Matching Program (NIRMP)  - Evanston, Illinois

A teoria dos jogos prediz que se uma alocação ocorre então ela deve ser uma

alocação de equilíbrio cooperativo. O que os resultados de Gale e Shapley

provaram foi que o equilíbrio na prática é o mesmo apregoado pela teoria

dos jogos, confirmando que uma vez mais as predições da teoria dos jogos

estavam corretas.



UM RÓTULO PARA MACHINGS

O trabalho de um cientista vai muito além de contribuir para as teorias já 

conhecidas e estabelecidas…



O ESTILO DE GALE E SUA GENEROSIDADE

“But I enjoy to do both things: to find a solution and to write the proof.”



1. A beleza de clareza de pensamento.

2. A capacidade de fazer exposições brilhantes.

3. A habilidade para detectar bons problemas e formulá-los

com elegância.

4. A persistência e habilidade em resolver os problemas que

formulava.

(Martin Shubik, 2007)

5. Talento em oferecer demonstrações mais simples como 

alternativa à demonstrações complicadas. 

6. Generosidade. 



MERCADO DE CASAS DE SHAPLEY E SCARF (1974)

Existe um conjunto de agentes. Cada um possui uma casa e tem preferências

transitivas e completas sobre o conjunto de todas as casas na economia,

incluindo a sua própria casa. Uma alocação é uma permutação das casas entre

os agentes.

“Top trading cycles algorithm” (David Gale)

Shapley e Scarf (1974) On cores and indivisibility. Journal of Mathematical

Economics 1, 23– 28.

Uma alocação está no núcleo se nenhuma coalizão de jogadores pode se 

desviar lucrativamente da dada alocação interagindo somente entre si. 

Special Section in Honor of David Gale, edit. J. Sobel e B. von Stengel, Games

and Economic Behavior, v. 66, issue 2, 2009.



A EVOLUÇÃO DA TEORIA DE MATCHING

_ “Matching é muito pequeno para você dedicar toda a sua vida a ele” 

_ “Se é assim... teremos de torná-lo grande...”



“Gale's Feast: One day of activities in honor of the 85th birthday of David 

Gale” - satélite do International Conference on Game Theory and Economic 

Applications,  em Stony Brook, julho de 2007.

Nash, Auman, Harold Kuhn, Martin Shubik, Scarf, Sergiu Hart, Shapley, 

Neyman, Gabrielle Demange, Joel Sobel.  

“The Multiple Partners Game”, 1992, Dynamics and Equilibrium: Essays in

Honor to David Gale, M. Majumdar (edit.) , Macmillian - p 322-336.

"Three remarks on the stability of the many-to-many matching", (1999),

Mathematical Social Sciences, v. 38, p. 55-70.

“A collection of papers dedicated to David Gale on the occasion of his 85th 

birthday”, 2008, International Journal of Game Theory, 36, 317-319.



Recebeu o Lanchester Prize de 1990, outorgado pela Operation Research

Society of America, por estabelecer uma ponte entre Teoria dos Jogos e

Pesquisa Operacional.



“Roth and Sotomayor: 20 years after”    



DESENHO DE MERCADOS - Analisa e organiza mercados de

matching à luz da teoria dos jogos.

ESCOLHA DE ESCOLA - Trata de problemas relacionados aos

mecanismos de escolha de escolas de primeiro grau.

TEORIA DOS MATCHINGS ESTÁVEIS- Trata dos problemas

que naturalmente emergem de uma situação de decisão

cooperativa ou não cooperativa envolvendo um mercado de

matching. Tais problemas propiciam o surgimento de novos

conceitos e resultados, relevantes para o mercado em questão,

contribuindo assim para o desenvolvimento da teoria dos jogos.



Uma alocação é estável se nenhuma coalizão pode se desviar

lucrativamente da dada alocação, agindo de acordo com as regras do

jogo.

Curso: Introdução à Teoria dos Matchings Estáveis

Nível: mestrado e doutorado

Local: FEA/USP – SP

2012/1



OBRIGADA !   










