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Livro Referência As questões são baseadas em Besanko et al, �A Economia da Estratégia�, 5a edição

(BES1), Besanko et al, �Microeconomia�, 2a edição (BES2) e Pepall, L., Richards, D. and Norman, G.

(2014). Industrial Organization. 5th ed (PEP).

1. (BES1: Capítulo 8) O setor de máquinas de dança é um duopólio. As duas empresas, Chuckie B.

Corp. e Gene Gene Dancing Machines, concorrem por meio de uma concorrência de estabelecimento

de quantidade de Cournot. A curva de demanda do setor é P = 100�Q, onde Q é a quantidade total

produzida pela Chuckie B e pela Gene Gene. Atualmente, cada empresa tem um custo marginal de

40 dólares e nenhum custo �xo. Demonstre que o preço de equilíbrio é igual a 60 dólares, com cada

empresa fabricando 20 máquinas e tendo lucros de 400 dólares. Por que as �rmas concorrendo via

Cournot não ofertam conjuntamente a quantidade/preço de Monopólio? Explique com detalhes.

Dica: Relacione o Modelo de Cournot de 2 �rmas com o Dilema dos Prisioneiros.

2. (BES2: Capítulo 13) Explique com detalhes o Modelo de Cournot com N �rmas, com N > 1. Como

podemos relacionar a ideia de Equilíbrio de Nash-Cournot e de Equilíbrio Competititvo?

3. (BES1: Capítulo 8; BES2: Capítulo 13) Considere um mercado com duas empresas horizontalmente

diferenciadas, X e Y. Cada uma delas possui um custo marginal constante de 20 dólares. As suas

respectivas funções de demanda são:
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Qx = 100�2Px+ Py

Qy = 100�2Py + Px

Calcule o equilíbrio de preços de Bertrand nesse mercado. Dica: Ache as funções de melhor-resposta

das duas empresas e resolva o sistema de equações usando estas funções.

4. (PEP: Capítulo 7) Explique com detalhes o Modelo de Hotelling.

5. (Material disponível no site http://darcio.me) De�na Custos de Transação e dê exemplos. Qual a

importância do conceito de Custos de Transação para a de�nição de �rma, segundo Coase?
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