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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, 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

permanece como referência básica.

(1921 – 2008)



“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 

SHAPLEY (1923-2016)

GALE (1921-2008)

GALE’S FEAST , 2007

celebrating the 85th birthday of  David Gale



• O que vem a ser um mercado de matching?

• O que continha o artigo de Gale e Shapley de 1962?

• Como evoluiu essa área de pesquisas?

• O que é a área de aplicações de matching, liderada por

Alvin Roth, conhecida por Desenho de Mercados, e que deu a

ele o Nobel de Economia de 2012?
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OS MERCADOS DE MATCHING DE GALE E 

SHAPLEY



Um dos tópicos da Teoria dos Jogos que mais tem apresentado

aplicações à Economia é a Teoria dos Mercados de Matching. Num mercado de

matching existem dois conjuntos finitos e disjuntos de agentes cuja principal

atividade é formar pares, um jogador de cada conjunto. Um mesmo agente

pode fazer parte de vários pares. Em alguns mercados, se um par é formado, os

parceiros realizam alguma atividade em conjunto que gera uma renda que é

dividida entre eles da maneira como concordarem. Como exemplo podemos

citar os mercados de compradores e vendedores, mercados de trabalho de

firmas e trabalhadores, mercados de médicos e hospitais, mercados de

estudantes e universidades, etc.

Um matching é um pareamento entre os jogadores que não viola as regras do

mercado.



O PROBLEMA DA ADMISSÃO DE ESTUDANTES ÀS UNIVERSIDADES:

M=(C,I,P,q).

I = {i1,...,im} - conjunto de Instituições

C ={c1,...,cn} - conjunto de estudantes (candidatos)

P- listas de preferências dos participantes

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

P(c)=i1, i3, c, i2, i4

q i - número de vagas de  i ; q=(q1,...,qm)

Nenhum estudante pode ser admitido em mais de uma 

Instituição e nenhuma Instituição pode admitir um número de estudantes 

maior do que o seu número de vagas.

O problema é então encontrar um procedimento de alocação dos

estudantes às Universidades que leve em conta as suas preferências.



Um matching é dito exibir uma instabilidade se existe um par formado por uma 

Instituição e um estudante, não alocados entre si, tais que a Instituição prefere o 

estudante a um dos estudantes que admitiu ou tem uma vaga não preenchida e 

prefere o estudante a ficar com essa vaga sem preencher e o estudante prefere a 

Instituição àquela que o admitiu ou não foi admitido por nenhuma Instituição e 

prefere a Instituição a ficar sem escola. Um matching é estável se não exibe 

instabilidades e todo agente é aceitável pros seus parceiros. 

Um matching é uma alocação (ou distribuição) dos estudantes às Instituições que

respeita o número de vagas das Instituições e tal que nenhum estudante é alocado

a mais de uma Instituição.

c1 c2 c3 c4

1:   

i1                        i2

c1 c2 (i1) c4

2:

i1 i2

c1 c2 c3 c4

3:

i1 (c4)



O PROBLEMA DO MATCHING

ESTÁVEL FORMULADO POR GALE

E SHAPLEY:

MATCHINGS ESTÁVEIS 

SEMPRE EXISTEM?

SIM !

Gale e Shapley (1962) – demonstração construtiva –

algoritmo produz o matching estável ótimo para os

candidatos.

Revertendo-se os papéis entre candidatos

e Instituições no algoritmo obtém-se o matching estável

ótimo para as Instituições.

Sotomayor (1996) – demonstração não construtiva.

Games and Economic Behavior, 13, 135–137



A demonstração de Gale e Shapley, do Teorema da

existência de matchings estáveis, foi feita numa forma

engenhosa com argumentos simples e elementares. Nenhum

termo técnico e nenhuma fórmula matemática são usados e

nenhum conhecimento de Cálculo é pressuposto. De fato, a

gente nem necessita saber contar... “Mesmo assim qualquer

matemático reconhecerá imediatamente os argumentos como

matemáticos, enquanto as pessoas sem treinamento matemático

encontrarão provavelmente dificuldade em seguí-los.” (Gale e

Shapley, 1962).



M - conjunto de homens

W- conjunto de mulheres

P- listas de preferências estritas 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 DO CASAMENTO:  (M,W,P).

Um matching é estável se é a prova de divórcio. Isto é, não existem um homem e

uma mulher, não associados pelo matching, e que se preferem aos seus cônjuges.

A interpretação é a natural. Se existir um tal casal, os dois fariam melhor se se

divorciassem de seus cônjuges e se casassem um com o outro.



Exemplo.

P(m1)=w1, w2, w3, w4

P(m2)=w4, w2, w3, w1

P(m3)=w4, w3, w1, w2

P(m4)=w1, w4, w3, w2

P(m5)=w1, w2, w4

P(w1)=m2, m3, m1, m4, m5

P(w2)=m3, m1, m2, m4, m5

P(w3)=m5, m4, m1, m2, m3

P(w4)=m1, m4, m5, m2, m3

Teorema 1. (Gale e Shapley). ) Existe sempre um matching estável no modelo do 

casamento. Consequentemente, existe sempre um matching estável para todo 

mercado de admissão às Universidades.

w1 w2 w3 w4 (m5)

M:

m1 m2 m3 m4 m5

w1 w2 w3 w4 (m5)

W:

m2 m3 m4 m1 m5

w1 w2 w3 w4 (m5)

:

m3 m1 m2 m4 m5



Gale e Shapley também provaram que podem existir inúmeros

matchings estáveis. Contudo, quando as preferências são estritas, há um

deles que é o mais preferido por todos os homens e o menos preferido por

todas as mulheres a qualquer matching estável. Este matching é chamado

de ótimo para os homens e é o matching obtido pelo algoritmo Gale-

Shapley com os homens fazendo as ofertas. Há também um outro com

propriedades simétricas, que é o matching ótimo para as mulheres, obtido

pelo algoritmo com as mulheres fazendo as ofertas. Da mesma forma,

existem o matching estável ótimo para as Instituições e o matching estável

ótimo para os estudantes.



Teorema 2. (Gale e Shapley) Quando todos os agentes têm preferências

estritas, o matching estável ótimo para as instituições e o matching

estável ótimo para os estudantes sempre existem.

Além disso, o matching produzido pelo algorítmo com as instituições

fazendo as ofertas é o estável ótimo para as instituições. Este matching é

o menos preferido por todos os estudantes a qualquer matching estável.

O matching estável ótimo para os estudantes é o matching produzido pelo

algorítmo com os estudantes se aplicando às instituições. Este matching é

o menos preferido por todas as instituições a qualquer matching estável.



“A maioria dos matemáticos tem, provavelmente, alguma vez, se

encontrado na situação de querer refutar a noção de que eles são

pessoas com “cabeça para números, figuras e fórmulas”. Em tais

situações pode ser conveniente ter uma ilustração em mãos para

mostrar que matemática não necessita estar relacionada a números,

figuras ou fórmulas”.

Gale e Shapley, 1962



CONVERSAS COM DAVID GALE

(1984) On income fluctuations and capital gains, Journal of Economic Theory, 

vol. 32, 14-35.

Primeiro Pós-doutorado - University of California, Berkeley, 2/1983, 12/1984

Doutorado – 1981 (IMPA e PUC/RJ)



A PRIMEIRA CONVERSA



A SEGUNDA CONVERSA 



D. Gale e L. Shapley (1962), “College admissions and the 

stability of marriage” American Mathematical Monthly. 69, 9 –

15.

L. E. Dubins e D. A. Freedman (1981), “Machiavelli and the 

Gale-Shapley algorithm,” American Mathematical Monthly, 88, 

485-94

G. Demange e D. Gale (1985), “The strategy structure of two-

sided matching markets”, Econometrica, 53, 873-88

D. Knuth (1976), “Marriages stables”, Montreal: Les Presses 

de l’Université de Montreal



Teorema da Não-manipulabilidade (Dubins e Freedman, 1981). Suponha que o

mecanismo que produz o matching estável ótimo para os estudantes é usado por

uma central para alocar os estudantes às Instituições. Então nenhum estudante

pode, mudando as suas verdadeiras preferências, obter uma Instituição que seja

mais preferida do que a Instituição 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 da vida real,

como mercados de estudantes e Universidades na Turquia e Espanha,

mercado de estudantes e dormitórios em Israel, mercados de escolha de escola

de primeiro grau em Boston e Nova York, etc, e também a reformulação em

1998 do mercado de médicos e hospitais nos Estados Unidos.



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 dos 

mercados de matching de dois lados. 



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

Estudando esse mercado, Roth identificou a causa das suas falhas antes do uso

do algoritmo como sendo a instabilidade do matching produzido e a causa do

sucesso do algoritmo como sendo a estabilidade do matching obtido.

Esta análise explica a permanência do algoritmo da central de Evanston por 

tantos anos. 

Contribuição de Roth – Existência de um mercado real cuja operação estava em 

acordo com as predições  da teoria dos jogos: o equilíbrio na prática é o mesmo 

apregoado pela teoria dos jogos. 



UM RÓTULO PARA MACHINGS

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

conhecidas e estabelecidas…



A EVOLUÇÃO DA TEORIA DOS MATCHINGS

ESTÁVEIS



Gale e Sotomayor (1983, 1985), “Some remarks on the stable matching

problem”, Discrete Applied Mathematics, 11, 223-32

Gale e Sotomayor (1983, 1985), “Ms. Machiavelli ant the stable matching

problem”, American Math. Monthly, 92, 261-8

Demange, Gale e Sotomayor (1984, 1986) “ Multi-item auctions”, Journal of

Political Economy, 94, 863-72.

Demange, Gale e Sotomayor (1985,1987) “A further note on the stable matching

problem”, Discrete Applied Mathematics, 16, 217-22

Fagebaume, Gale e Sotomayor (2010) “A note on the multiple partners

assignment game”, in honour of M. Shubik, Journal of Mathematical Economics

46, 388-392



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

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



“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, Myerson, Roth, Shapley, Kuhn, Shubik, Scarf, Sergiu Hart, 

Neyman, Demange, Sobel, dentre outros.  

“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”  

Duke University, NC, 2010



Roth e Sotomayor (1988) “Interior points in the core of two-sided matching 

problems”, Journal of Econm. Theory, 45, 85-101.

Roth e Sotomayor (1989) “The college-admission problem revisited”, 

Econometrica, 57, 559-70.

Roth e Sotomayor (1996 )”Stable outcomes in discrete and continuous 

models of two-sided matching: a unified treatment” , R. de Econometria, v.16, 

n. 2, 1-24

Roth e Sotomayor ( 1992  ) “Two-sided matching”, Handbook of Game 

Theory, v. 1, edit. por Aumann e Hart.



O ESTILO DE GALE E SUA GENEROSIDADE

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

David Gale 



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 indivíduos. 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. Os indivíduos querem trocar suas casas entre si. Assim, uma

alocação é uma permutação das casas entre os indivíduos.

“Top trading cycles algorithm” (David Gale) - um simples algorítmo que produz

sempre uma alocação do núcleo.

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

Economics 1, 23– 28.

“Infelizmente, sua demonstração está correta.” (H. Scarf)

Uma alocação está no núcleo se nenhum grupo de indivíduos pode, trocando as 

suas casas somente entre si, obter, para cada um do grupo, uma casa que este

prefira àquela obtida com a dada alocação.



“Eu fui orientador de Nash durante um curto período de tempo”... (D. Gale, 1997) 

“David Gale me apresentou o teorema do ponto fixo de Kakutani.” (J. Nash, 1998) 

Na verdade, Gale trouxe para Nash uma nova e mais

simples demonstração, que transformou o Teorema do equilíbrio

de Nash em uma aplicação direta e imediata do teorema do ponto

fixo de Kakutani.



CONCLUSÃO



Tendo sido estabelecida como um dos ramos da teoria dos jogos, a

teoria dos mercados de matching tem sido ensinada em muitas Universidades

estrangeiras e atraído o interesse de um grande número de pesquisadores. O

problema do matching estável formulado por Gale e Shapley tem sido

generalizado para mercados de matching com preferências mais complexas

em que os agentes de ambos os lados podem formar mais de uma parceria.

Esses modelos têm sido amplamente analisados, tanto em seus aspectos

cooperativos como estratégicos, propiciando o surgimento de novos conceitos

e resultados, o que tem contribuído para o desenvolvimento da teoria dos

jogos.



Sem dúvida, os resultados teóricos, que têm sido estabelecidos e

provados ao longo dos anos, têm contribuído para o desenvolvimento da

área de Desenho de Mercados, tornando mais claro o entendimento de

inúmeros mercados de matching da vida real e auxiliando na sua

organização. Dentre esses mercados podemos citar os mercados de

trabalho, mercados de compradores e vendedores, mercados de leilões,

mercados de escolha de escola, mercados de transplantes de órgãos, etc.

Minha contribuição nesta área inclui estudos na organização de mercados

como o da ANPEC, do vestibular e escolas de ensino fundamental em São

Paulo, como também no desenho de mecanismos de leilões de múltiplos

objetos.



Certamente, novos modelos de matching surgirão e serão

analisados, testando conceitos já existentes ou introduzindo novos conceitos,

investigando suas propriedades, verificando a consistência de idéias,

explorando as implicações das hipóteses, etc. Alguns, como o mercado de

médicos e hospitais nos Estados Unidos, serão provenientes de mercados

reais; outros, como o modelo do casamento de Gale e Shapley, serão

simplesmente criados.

De qualquer modo, teoria e prática continuarão a caminhar lado a

lado, o que torna esta área de pesquisas tão atraente para matemáticos e

economistas.



X X X

X

X

X

X

X

X

X



Gale’s Feast in honor of the 85th birthday of David Gale - 2007
J. Sobel, M. Sotomayor, D. Gale, G. Demange e A. Alkan. 



IWGT, USP/SP, 2014



2ND. BWGT, USP/SP, 2010



INTERNATIONAL CONFERENCE ON GAME THEORY – STONY BROOK, 2006
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À ALICIA E JOHN NASH
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Teorema Geral da Manipulabilidade (Sotomayor, 2011).

Se o matching produzido não for o ótimo estável para um dado

lado do mercado, então algum participante deste lado pode ficar

melhor falsificando suas preferências.

Teorema Geral da Impossibilidade (Sotomayor, 2011). Se

o mercado de admissão às Universidades tiver mais de um

matching estável e uma regra de matching estável for

usada, então existirá, no mínimo, um agente que poderá

falsificar lucrativamente suas preferências, assumindo que

os outros dizem a verdade.



Teorema do Ponto Fixo de Brower: F: D D, contínua, D um

disco do Rn. Então F tem ao menos um ponto fixo (Existe x em D tal que

F(x)=x).

Teorema de Kakutani (do ponto fixo). Seja X um subconjunto compacto e

convexo do Rn, seja P(X) as partes de X e seja f: X  P(X) uma

correspondência para a qual o conjunto f(x) é convexo e não vazio para todo

x X; o gráfico de f é fechado (i.e. para todas as sequencias {xn} e {yn},

com xnX e ynf(xn) para todo n, tais que xn  x, e yn y, , temos

que y f(x)).

Então existe x* X tal que x* f(x*).

Teorema -(Existência de equilibrios de Nash)

Um jogo na forma estratégica J=(N, (i), u) tem no mínimo um equilíbrio de Nash se para

cada jogador i em N={1,2,...,|N|}:

O conjunto de estratégias i é um subconjunto não vazio, compacto e convexo de algum

espaço Euclideano;

A função payoff ui é continua e, para cada si  i, ui é quasi-côncava.



Sotomayor, 2016, “Modeling cooperative decision situations: the deviation

function form and the equilibrium concept” , Intern. Journal of Game

Theory, vol. 45 (3), 743-768, ISSN 1432-1270

É proposto um modelo matemático para representar um jogo

cooperativo qualquer, onde se torna possível caracterizar os equilíbrios

cooperativos através de uma definição geral de estabilidade inexistente até

então e que se aplica a todos os modelos de matching.



“Connecting the cooperative and competitive structures of an extended matching

market”, International Conference on Game Theory and Economic Aplications,

na State University of New York em Stony Brook, (2017).

A conclusão do famoso resultado de Debreu e Scarf (1963) para

economias de troca não é verdade para um tal mercado. À medida que o

número de replicações cresce, o núcleo não encolhe para o conjunto de

alocações de equilíbrio competitivo. Além disso, no mercado com um número

infinito de agentes, o núcleo não coincide com o conjunto dos equilíbrios

competitivos, como sugere o bem conhecido teorema de Aumann (1964) para

economias com um continuo de agentes.



O primeiro passo no desenvolvimento da Teoria dos Jogos foi dado

em 1944, com a publicação do livro: Theory of Games and Economic

Behavior, de autoria de Von Neumann e Oscar Morgenstern. Este livro

lançou as bases da Teoria dos Jogos, partindo da construção de uma descrição

formal e matemática do que deveria ser chamado jogo. Ao longo dos anos,

essa teoria recebeu inúmeras contribuições, de tal forma que atualmente,

existem mais de trinta tópicos em teoria dos jogos, cada um deles constituindo

um ramo de pesquisas, com suas próprias definições e resultados, e com

aplicações à Economia, às Ciências Políticas, Biologia, Ciência da

Computação, Psicologia, etc.


