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RESUMO

No Brasil, a busca pela redução das ineficiências observadasna alocação de vagas em insti-

tuições de ensino superior via o tradicional vestibular levou à formulação e implantação de

um mecanismo alternativo de seleção para admissão superior: o Sistema de Seleção Unificada

(SISU), criado em 2010. O mecanismo, tecnicamente falando,é um algoritmo de matching com

as seguintes características: i) cada estudante que recebeoferta de matrícula decide por aceitar

ou rejeitar a oferta recebida; ii) rejeições de ofertas provocam a realização de novas propostas;

e iii) propostas são aceitas temporariamente, podendo cadaoferta aceita ser “trocada” por uma

oferta considerada “melhor”. Ou seja, o SISU é um mecanismo semelhante aoAlgoritmo Defer-

red Acceptance(Algoritmo Gale-Shapley) com os cursos propondo. Apesar da importância do

SISU, a literatura econômica sobre o tema é basicamente inexistente. Nesse sentido, a presente

dissertação buscou, à luz da teoria dos jogos, entender e caracterizar os incentivos propiciados

pelo SISU através de dois mecanismos teóricos desenvolvidos, o SISUα e o SISUβ. Ambos são

modelados como mecanismos de matching dinâmicos. Caracterizamos estratégias não domina-

das para o SISUβ e o SISUα. Utilizando o SISUα como a melhor aproximação disponível para

o SISU, concluímos que a introdução do SISU apresentou um importante avanço em relação ao

vestibular em termos de ganhos de eficiência do matching entre alunos e cursos.

Palavras-chave: SISU, Mecanismo de Gale-Shapley, Modelos de Matching.



ABSTRACT

In Brazil, the quest for reducing observed inefficiencies inthe allocation of seats in higher

education institutions through traditional examination (Vestibular) led to the formulation and

implementation of an alternative mechanism of selection: the Unified Selection System (SISU),

created in 2010. Technically speaking, the mechanism is a matching algorithm with the follow-

ing characteristics: i) each student who receives an offer decides to accept or reject the received

offer; ii) rejections of offers prompt new proposals; iii) proposals are accepted temporarily, and

each offer can be “replaced” by an offer considered “better”. That is, the SISU is a mechanism

similar to the Deferred Acceptance Algorithm (Gale-Shapley Algorithm). Despite the impor-

tance of SISU, the economic literature on the subject is basically nonexistent. In this sense,

this dissertation sought, in light of game theory, to understand and characterize the incentives

provided by SISU through two developed theoretical mechanisms, the SISUα and SISUβ . Both

are modeled as dynamic matching mechanisms. We characterize undominated strategies for

SISUβ and SISUα. Using SISUα as the best approximation available to SISU, we conclude that

the introduction of SISU showed a significant improvement onVestibular in terms of gains of

efficiency from matching between students and courses.

Keywords: SISU, Gale-Shapley Mechanism, Matching Models.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, as instituições de ensino superior públicas detêm status de maior qua-

lidade em relação às privadas. Esse status é popularmente difundido e evidenciado quando se

observa o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) das universidades discrimina-

dos por sua dependência administrativa (Figura 1).1

Figura 1: IGC das universidades por dependência administrativa de 2008 a 2010
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INEP

Bons cursos sofrem grande procura e a ocupação de uma de suas vagas torna-se

resultado de uma competitiva disputa. A correlação entre anos de estudo e produtividade, junta-

mente com a assimetria de informação no mercado de trabalho quanto ao nível de produtividade

do trabalhador, faz com que este se utilize de maior “consumo” de anos de educação como um

mecanismo de sinalização de sua maior produtividade.2 Portanto, acesso a um ensino de maior

qualidade traduz-se em uma expectativa de maior poder competitivo no mercado de trabalho,

consequentemente alcance a melhores empregos, maiores salários e possibilidades de melhores

condições de vida. Deste modo, o papel do ensino superior é desuma importância no futuro

econômico do indivíduo.

No entanto, qual seria o papel fundamental do ensino superior? Arrow (1973) con-

trasta o habitual ponto de vista de que o estudante tem suas habilidades/produtividade apri-

1O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), média ponderada dos conceitos dos cursos de gra-
duação e de pós-graduação stricto sensu da Instituição, é o indicador de qualidade de instituições de educação
superior calculado pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. O conceito da graduação é calculado
com base nos Conceitos Preliminares de Cursos (CPC) e o conceito da pós-graduação stricto sensu é calculado a
partir de uma conversão dos conceitos fixados pela Capes. Desta forma, o IGC considera dimensões tais como:
infraestrutura, recursos didático-pedagógicos e corpo docente oferecidas por um curso; o desempenho obtido pelos
estudantes concluintes no Enade; e os resultados do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e
Esperado (IDD) (INEP, 2011).

2Ver Spence (1973).
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moradas através da educação superior e que, portanto, esta acresce o valor de mercado de seu

trabalho, com uma visão da educação como um filtro.

Assim, Arrow (1973) explora a possibilidade de que ao invés da educação superior

contribuir acrescendo as habilidades cognitivas ou de socialização do indivíduo, esta serviria

como uma ferramenta de classificação de indivíduos em diferentes níveis de habilidade. Dois

possíveis filtros seriam aplicados aos estudantes pelas universidades. O primeiro, na seleção dos

estudantes, onde Arrow (1973) aponta para o fato de que se a produtividade esperada dos admi-

tidos é maior do que a dos rejeitados, então o procedimento deadmissão tem poder preditivo.

O segundo, na seleção dos concluintes, se existe uma correlação positiva entre produtividade e

probabilidade de sucesso na universidade dentre aqueles admitidos.

A oferta de vagas no ensino superior é destacadamente inferior à demanda. Nos

últimos anos, surgiu no Brasil uma preocupação com o supracitado poder da educação em

propiciar ascensão social como gerador de desigualdade social, o que fez com que o processo

de seleção deixasse suas origens de privilégio exclusivo à meritocracia e passasse a considerar

fatores socioeconomicos dos participantes, comumente através da adoção de cotas. Com isso,

é evidenciada a importância do sistema de seleção para o ensino superior, seja como um meca-

nismo de sinalização de indivíduos com maior produtividade(em média), seja como ferramenta

para a diminuição da desigualdade social.

Os procedimentos utilizados no processo pelo qual os estudantes são selecionados

para ingresso no ensino superior,processos de admissão, variam amplamente de país a país.

Helms (2008) descreve os principais formatos utilizados nos processos de admissão de diversos

países ao redor do mundo. Os fatores apontados por Helms comomais comumente conside-

rados no processo de admissão podem ser agrupados em quatro principais categorias: exames,

preparação secundária, matérias de aplicação e fatores demográficos.

No Brasil, durante quase um século, o sistema de seleção utilizado foi predominan-

temente o vestibular, sistema descentralizado de seleção que por vezes leva o concorrente a um

trade-off: concorrer à vaga em seu curso de maior preferência ou a um curso menos preferível

mas para o qual este dispunha de maiores chances de aprovação(ver, por exemplo, distribuição

de concorrência na UFC na Tabela 1). Os males desse trade-offvão da alocação ineficiente das

vagas3 a, consequentemente, maiores taxas de evasão.

3A ineficiência aqui apontada refere-se ao fato de que sendo o vestibular um ambiente de incerteza e grande
competitividade e, diante da restrição imposta aos estudantes quanto ao número de cursos a que se pode concorrer
(a saber, um único), o estudante age muito provavelmente de modo estratégico e, de modo geral, o resultado será
uma alocação instável.
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Tabela 1: Concorrência do vestibular 2009 na UFC: Último vestibular antes da adoção do SISU.

Curso Insc Vagas Conc
Medicina (Barbalha) 1568 60 26,1
Psicologia (Fortaleza) 1606 80 20,1
Fisioterapia (Fortaleza) 719 40 18,0
Gastronomia 705 40 17,6
Direito (Fortaleza - Diurno) 1737 100 17,4
Comunicação Social (Publ e Prop) 861 50 17,2
Medicina (Sobral) 1009 60 16,8
Comunicação Social (Jornalismo) 824 50 16,5
Enfermagem (Fortaleza) 1261 80 15,8
Educação Física – Licenciatura (Fortaleza) 782 50 15,6
Medicina (Fortaleza) 2499 160 15,6
Direito (Fortaleza - Noturno) 1452 100 14,5
Administração (Juazeiro do Norte) 716 50 14,3
Psicologia (Sobral) 660 50 13,2
Computação (Fortaleza) 745 60 12,4
Estilismo e Moda 737 60 12,3
Administração (Fortaleza - Diurno) 940 80 11,8
Comunicação Social-Jornalismo(Cariri) 583 50 11,7
Secretariado Executivo (Fortaleza - Noturno) 440 40 11,0
Administração (Fortaleza - Noturno) 858 80 10,7
Fonte: Coordenadoria de Concursos da Universidade Federaldo Ceará (CCV/UFC)

Sob a ótica da teoria econômica as instituições de ensino superior (IES) e os estu-

dantes que buscam entrada no ensino superior são tratados como agentes possuindo preferências

sobre os indivíduos do outro grupo. O problema de parear estudantes e vagas é chamadoSchool

Choice(ou College Admission, ou aindaStudent Placement) e o processo pelo qual o parea-

mento é realizado de ummecanismo de matching. Desde os trabalhos seminais de Gale and

Shapley (1962), Dubins and Freedman (1981), Balinski and Sönmez (1999) e Abdulkadirŏglu

and Sönmez (2003a), essa área de pesquisa se desenvolveu enormemente, sendo, inclusive,

razão do prêmio Nobel em 2012.4

Não é de hoje que são conhecidas as vantagens da utilização deum mecanismo

de matching no pareamento de indivíduos, tampouco é exclusividade do sistema educacio-

nal. Mecanismos de matching têm sido utilizados nos mercados imobiliário (Hylland and

Zeckhauser 1979), de transplante de órgãos (Roth, Sönmez, and Ünver 2004), de trabalho

(Kelso Jr. and Crawford 1982), etc. De uma maneira geral, essa literatura contribuiu deci-

sivamente para diminuir os problemas encontrados em mecanismos de matching ineficientes.

4Laureado a Alvin E. Roth e Lloyd S. Shapley.
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No Brasil, a busca pela redução de certa ineficiência observada na alocação das

vagas em instituições de ensino superior via vestibular levou à formulação e implantação de

um mecanismo alternativo de seleção para admissão superior. Tendo início com a implantação,

em 1998, de um exame nacional (Exame Nacional do Ensino Médio– ENEM), aos poucos

ajustado para servir como exame de seleção para o ensino superior. Sendo seguido em 2010

da implementação de um sistema de seleção unificado (SISU), servindo de canal de oferta e

demanda por vagas no ensino superior e responsável pela alocação das mesmas. Apesar da

importância do SISU, a literatura econômica sobre o tema é basicamente inexistente. Nesse

sentido, o presente trabalho buscou, sob a luz da teoria dos jogos, entender os incentivos dados

pelo Sistema de Seleção Unificado (SISU) através de modelos estilizados do mesmo, nomeados

SISUα e SISUβ. Estes são modelados como mecanismos de matching dinâmicose para os

mesmos caracterizamos estratégias não dominadas.

Os resultados encontrados para os mecanismos propostos e assimiliaridades destes

com o mecanismo do SISU sinalizam para o fato de que fatores externos5 sejam os únicos

responsáveis pelos altos índices de não matrícula em primeira chamada observados no SISU.6

Além desse capítulo introdutório, desenvolvemos os resultados em três capítulos

adicionais.

No Capítulo 2 apresentamos uma revisão de literatura sobre diversos mecanismos

de matching. Introduzimos os principais conceitos e definições utilizados no trabalho, tais

como: a definição de um problema deschool choice, a definição de matching nesse contexto e

algumas propriedades desejáveis a este, e como um mecanismode matching comumente induz

a um jogo em forma estratégica. Ainda no Capítulo 2, descrevemos variados mecanismos de

matching: Boston, Shangai, deferred acceptance, top trading cycles e o vestibular. Analisando

cada um destes segundo o atendimento ou não às propriedades de estabilidade, Pareto eficiência

e não manipulabilidade.

No Capítulo 3 iniciamos por descrever, inicialmente sem grande rigor, o processo do

SISU. A seguir, introduzimos o rigor necessário, aproximando-nos do SISU através da definição

de um mecanismo similar, nomeado SISUα, que utiliza um mecanismo deferred acceptance com

os estudantes propondo para gerar uma proposta matching no primeiro período e na sequência

5Utilizamos o termo fatores externos para nos referir a fatores não incorporados ao modelo. A influência desses
fatores é percebida pela observância, na prática, de comportamento estratégico dos jogadores não justificado pelo
modelo teórico.

6Embora não haja divulgação oficial do Ministério da Educaçãoacerca do percentual de alunos que não realiza
matrícula em primeira ou segunda chamadas, são frequentes notícias apontando para a grande magnitude destes
valores. Ver, por exemplo, Cieglinski (2012) ou Universidade Federal do Ceará (2013).
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passa a utilizar um algoritmo similar ao algoritmo do deferred acceptance com os cursos pro-

pondo para gerar as propostas de matching dos períodos seguintes. Introduzimos, então, nova

simplificação definindo novo mecanismo, SISUβ, constituído de dois períodos, utilizando o

mecanismo deferred acceptance com os estudantes propondo para gerar a proposta de matching

do primeiro período e o mecanismo deferred acceptance com oscursos propondo para gerar

o matching final. Demonstramos que o SISUβ possui uma propriedade a qual denominamos

compatibilidade às preferências e transportamos esse resultado ao SISUα.

O Capítulo 4 tece considerações finais, apresentando uma breve descrição e contex-

tualização do problema, destacando as contribuições do trabalho, discutindo suas limitações e

propondo melhorias futuras.

Embora não tenhamos obtido resultados diretos para o SISU, demonstramos que

com pequenas modificações em seu algoritmo obtemos um mecanismo compatível às preferên-

cias e, ainda mais, um mecanismo para o qual cada estudante solicitado a matricular-se tem

como estratégia ótima, de fato, matricular-se.
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2 MODELOS DE MATCHING

2.1 Teoria de matching

A teoria de matching se inicia com o artigo de Gale and Shapley(1962), “College

Admissions and the Stability of Marriage”. Nele, Gale and Shapley descrevem o problema

de alocação de vagas de um conjunto de faculdades para um conjunto de estudantes, tratando

ambos como agentes racionais. A partir de então, na literatura de matching, um problema de

college admissionfaz referência a um problema de iguais hipóteses.

Entretanto, nem todo procedimento de alocação de estudantes em instituições de

ensino pode ser estudado sob a estrutura descrita por Gale and Shapley. Sob a ótica das insti-

tuições de ensino como objetos a serem consumidos, Balinskiand Sönmez (1999) referem-se à

situação como um problema destudent placemente Abdulkadirŏglu and Sönmez (2003b) como

um problema deschool choice. Nesse contexto, o ordenamento com que os alunos são consi-

derados para admissão por cada instituição de ensino não é reflexo de “gostos” particulares,

mas proveniente de fatores externos a estas, determinados por um agente central (omatchma-

ker), considerados pela sociedade como justos e/ou determinados pela legislação. Geralmente,

em problemas destudent placementas preferências das instituições são formadas com base

nas notas dos estudantes em um determinado exame e em problemas deschool choicesegundo

critérios socioeconômicos, geográficos, demográficos, etc.

Embora a literatura disponha de distintas descrições do problema, nenhuma delas

se adequa em perfeito ao que objetiva o nosso trabalho. Necessitamos de algo entrestudent

placemente school choice, mas entendendo ter a literatura nomenclaturas em demasia para

conceitos em certo grau tão similares, evitaremos a atribuição de novo termo na adjetivação do

problema e, com o perdão do leitor, referiremo-nos ao mesmo como um problema deschool

choice, embora não condiza em exato com a definição deste. Da mesma forma, as definições e

resultados a seguir apresentados são adaptações ao contexto que nos é necessário.7

Considere um sistema centralizado de alocação de estudantes em instituições de

ensino. As instituições de ensino, doravante denominadas cursos, ofertam vagas e submetem

preferências em relação a estudantes, incluindo a opção de manter a vaga desocupada. Estu-

dantes submetem preferências em relação a cursos participantes e sua opção externa (trade-offs

enfrentados pelo estudante ao encarar a oportunidade de estudar em um dos cursos participan-

7Sotomayor (1996) descreve um problema similar ao deste trabalho referindo-se ao mesmo como um problema
decollege admissioncom restrição de domínio estratégico das instituições (cursos) a suas verdadeiras preferências.
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tes do sistema, tais como, estudar em uma instituição não listada no problema8, trabalhar, etc.

Todavia, referiremo-nos à opção externa como a opção de não estudar). As vagas são alocadas

por um agente central,matchmaker, segundo um processo previamente estabelecido, conhecido

comomecanismo de matching.

Notação inicial: Utilizaremos o símbolo∅ para representar qualquer opção externa ao sis-

tema (opção do estudante de não estudar e opção do curso de manter vagas desocupadas).

Denotaremos porPs a lista ordenada de preferências do estudantes, por exemplo,Ps =

c1, c2,∅, c3, . . . , cm indica que o estudantes prefere estudar no cursoc1 a estudar no curso

c2, prefere estudar no cursoc2 a não estudar e prefere não estudar a estudar em qualquer dos

demais cursos (referiremo-nos a esses últimos como cursosinaceitáveisa s, os demais cursos

são denominadosaceitáveis). Usualmente representaremos as preferências dos estudantes es-

crevendo somente o conjunto de cursos aceitáveis. Dessa forma, o exemplo anterior pode ser

escrito comoPs = c1, c2, e no caso em que nenhum curso é aceitável escrevemosPs = ∅. Não

havendo dúvidas,Ps será por vezes escrito como≻s, então a sentença “c′ é preferido pors a c”

pode ser escrito comoc′Psc ou c′ ≻s c. Procedendo de maneira análoga com as preferênciasPc

do cursoc. Todas as preferências consideradas são assumidasracionais9 e, por simplicidade,

estritas.10

Definição 2.1(Balinski and Sönmez, 1999; Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003b). Um pro-

blema de school choiceconsiste nos seguintes elementos:

i. Um conjunto finito de estudantesS = {s1, s2, . . . , sn};

ii. Um conjunto finito de cursosC = {c1, c2, . . . , cm};

iii. Um vetor de capacidadesq = (qc1 , qc2, . . . , qcm), ondeqc é um número inteiro positivo

indicando o número máximo de estudantes que podem ser admitidos no cursoc;

iv. Uma lista de preferênciasPS = (Ps1, Ps2, . . . , Psn), ondePs é a relação de preferências do

estudantes em relação aos cursos, incluindo a opção de não estudar,C ∪ {∅};

8Embora, por simplicidade, assumamos que todas as instituições de ensino participam do sistema, na prática
isso nem sempre acontece.

9Uma relação de preferências≻i é dita racional se possui as seguintes propriedades:
(i) Completa: quaisquer duas distintas opções,a e b, podem ser comparadas, isto é, teremosa ≻i b ou b ≻i a.
(ii) Transitivas: para quaisquer três opções,a, b e c, sea ≻i b e b ≻i c, entãoa ≻i c.

10Defrontado com um conjunto de opções, o indivíduo sempre temuma escolha que é estritamente melhor que
as demais. Isto é, sea ≻i b então não acontece deb ≻i a, em particular, não ocorrea ≻i a.
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v. Uma lista de preferências dos cursos em relação a estudantes (individualmente)PC =

(Pc1, Pc2, . . . , Pcm) ondePc é a relação de preferências do cursoc em relação aos estudantes

incluindo a opção de manter a vaga desocupada,S ∪ {∅}.

Definido o problema, desejamos sob algum critério alocar os estudantes nas vagas

disponíveis dos cursos. Essa alocação é referida como ummatchinge sua definição formal é a

que segue.

Definição 2.2(Balinski and Sönmez, 1999). Um matchingé uma funçãoµ : S −→ C ∪ {∅}

satisfazendo|µ−1(c)| ≤ qc para todoc ∈ C.

Isto é, um matching é uma alocação de estudantes aos cursos, onde cada estudante

é designado a um único curso (ou sua opção externa) e a cada curso se designa um número de

estudantes não superior ao seu número de vagas. Porém, essa alocação não pode ser imposta.

Portanto, de modo a garantir a “satisfação” dos indivíduos aum determinado matching, espera-

se que a alocação proposta atenda a algumas propriedades.

Consideremos um matchingµ e um par(s, c) tal queµ(s) = c. Se o par não é

mutualmente aceitável (isto é, ses não é aceitável ac, ou c não é aceitável as) dizemos que o

matchingµ serábloqueadopelo lado insatisfeito. Assim, se estudantes e cursos tem a liberdade

de recusar o matching proposto, temos uma primeira propriedade desejável.

Definição 2.3(Roth and Sotomayor, 1990). O matchingµ é individualmente racionalse cada

estudante considera o curso que lhe é proposto porµ aceitável e, da mesma forma, cada curso

considera cada um dos estudantes que lhe são propostos porµ aceitáveis. Isto é, um matching

é individualmente racional se não é bloqueado por qualquer estudante ou curso.

Caso ao estudante fosse permitido enviar solicitação de aceitação a um curso dis-

tinto do que lhe foi designado pelo matching, de modo a garantir que essa solicitação seja re-

jeitada desejamos que o matching possua a seguinte propriedade: qualquer curso preferível por

um estudante àquele ao qual este foi alocado prefere a alocação determinada pelo matching a

qualquer outra que difira desta apenas pela admissão do referido estudante em uma vaga ociosa,

caso exista, ou no lugar de um dos estudantes determinados pelo matching. Formalmente,

Definição 2.4(Roth and Sotomayor, 1990). O matchingµ é não bloqueado por paresse para

todo par(s, c) comc ≻s µ(s) tem-se ques′ ≻c s para todos′ ∈ µ−1(c) e se|µ−1(c)| < qc então

∅ ≻c s.
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A propriedade a seguir resume as condições necessárias paraa manuntenção de um matching.

Definição 2.5(Roth and Sotomayor, 1990). Um matchingµ é estávelse é individualmente

racional e não bloqueado por pares.

Outra propriedade por vezes desejável é a propriedade de nãodesperdício definida a seguir:

Definição 2.6(Balinski and Sönmez, 1999). Se para todo par(s, c), c ≻s µ(s) implica que

|µ−1(c)| = qc dizemos quenão há desperdíciono matchingµ.

É fácil ver que ses ≻c ∅ para todos ∈ S e c ∈ C (isto é, se qualquer curso sempre

prefere um estudante a manter a vaga desocupada) então, se o matching é estável este não possui

desperdício.

Definição 2.7.Um matchingµ é Pareto eficiente se não existeµ′ tal queµ′(s) �s µ(s) para

todos ∈ S eµ′(s) ≻s µ(s) para algums ∈ S.

Utilizaremos a notaçãoµ′ ≻s µ, dizendo ques prefereµ′ a µ, denotando que o

estudantes prefere ser alocado segundoµ′ a ser alocado porµ, isto é,µ′(s) é preferível pors

aµ(s). Entretanto, dado que em um matching são atribuídos aos cursos diversos estudantes, as

preferências de cursos em relação a estudantes (indivídualmente) tornam-se insuficientes para

determinar a preferência de um curso por um ou outro matching. Devemos, portanto, dispor de

preferências dos cursos em relação a grupos de estudantes,P#
C = (P#

c1
, P#

c1
, . . . , P#

cm
). Só então,

faz sentido escreverµ′ ≻c µ denotando que o cursoc prefere o conjunto de estudantes que lhe

é alocado porµ′ ao conjunto de estudantes que lhe é alocado porµ, isto é,µ−1(c)P#
c µ

−1(c).

Uma propriedade das preferências chamadasensibilidadepermite-nos gerar as pre-

ferências dos cursos em relação a grupos a partir de suas preferências individuais. A relação

de preferências do cursoc em relação a grupos de estudantes,P#
c , será chamada sensível se

µ′ ≻c µ sempre que os grupos de estudantes designados ac pelos matchingsµ′ e µ diferirem

em um só estudante eµ′ contém o mais preferido. Formalmente,

Definição 2.8(Roth, 1985). A relação de preferênciasP#
c em relação a grupos de estudantes é

sensível(às preferênciasPc em relação a estudantes individualmente) se, sempre queµ′−1(c) =

µ−1(c) ∪ {sk}\{σ} parask /∈ µ−1(c) e σ ∈ µ−1(c) ∪ {∅} , entãoµ′ ≻c µ (sobP#
c ) se, e

somente se,sk ≻c σ (sobPc).

Note que diferentes preferências sensíveis,P#
c , podem existir para uma dada prefe-

rência individual,Pc, por exemplo, sensibilidade não específica quando um curso deve preferir
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um grupo formado por sua primeira e quarta opções a um grupo desua segunda e terceira

opções, entretanto isso não é um problema para a comparação de matchings estáveis, como

afirma o teorema a seguir. No que segue, admitiremos que as preferências dos cursos atendem

a propriedade acima enunciada.

Teorema 2.1(Roth and Sotomayor, 1989). Se estudantes e cursos têm preferências estritas

(sobre indivíduos) e se as preferências de cada curso sobre grupos de estudantes é sensível

às suas preferências sobre estudantes individualmente, então cursos têm preferências estritas

sobre os grupos de estudantes que podem ser designados em um matching estável. Isto é, seµ

e µ′ são matchings estáveis, então um cursoc é indiferente entreµ−1(c) eµ′−1(c) somente se

µ−1(c) = µ′−1(c).

Percebe-se, portanto, que as preferências dos indivíduos desempenham papel cru-

cial na implementação ou não de determinado matching, devendo, desta forma, ser o ponto

de partida para a escolha deste. Necessitamos, então, de um mecanismo que atribua a dada

preferência um determinado matching, em outras palavras, uma funçãoϕ : P −→ M, onde

P é o espaço de preferências eM espaço de matchings. Dado, portanto, uma preferência

P ≡ (PS, PC), o mecanismo nos leva ao matchingµ = ϕ(P ).

Consideraremos que os cursos têm suas preferências provenientes de critérios pre-

viamente estabelecidos e de conhecimento comum (o que é o caso para as instituições de

ensino superior públicas no Brasil). No entanto, as preferências dos estudantes são de co-

nhecimento privado, somente o próprio estudante conhece suas preferências. Assim sendo, o

mecanismo deve requerer dos estudantes o anúncio de suas preferências. Desta forma, seja

Rs as preferências anunciadas pelo estudantes e denote o perfil de preferências anunciadas por

R = (Rs1, Rs2, . . . , Rsn). E, ainda,R é o espaço de todos os possíveis anúncios dos estudantes.

Definição 2.9(Roth and Sotomayor, 1990). Um mecanismo de matchingé um procedimento

que determina um matching para cada problema de school choice, isto é, uma função com

domínio em
(

(S,R), (C, PC), q
)

e imagem no espaçoM de matchings entreS eC. ComoR é

o único elemento do domínio que não é primitivo do problema deschool choiceescreveremos

somente

ϕ : R −→ M

R 7→ µ
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Seϕ(R) é sempre estável com respeito aR, ele será dito ummecanismo de matching estável.

Seϕ(R) é sempre Pareto eficiente com respeito aos estudantes (i.e.,se nenhum outro matching

é capaz de fazer um estudante melhor sem fazer outro pior, relativamente às preferênciasR)

então ele será dito ummecanismo de matching Pareto eficiente.11

Mas como ter certeza de que os estudantes revelarão suas verdadeiras preferências?

Evidentemente, se um estudante por qualquer razão é levado acrer que o anúncio de um or-

denamento de preferências diferente de suas verdadeiras preferências leva-o a um matching

preferível,12 esse assim o fará, pois o estudante é um agente racional.

Deste modo, podemos definir um jogo em forma estratégica〈S,R, ϕ, PS〉, onde os

jogadores são dados pelo conjuntoS de estudantes, o espaço de estratégias é dado pelo espaço

R de todos os possíveis anúncios de preferências dos estudantes. O resultado de uma dada

estratégiaR adotada é dado pelo matchingµ = ϕ(R), através da função payoff,ϕ, (mecanismo

de matching adotado pelo matchmaker). As preferências dos jogadores são dadas pelas verda-

deiras preferências dos estudantesPS. Tal jogo é chamado ojogo induzido pelo mecanismoϕ.

Portanto, os mecanismos podem e devem ser analisados sob a ótica da teoria dos jogos. Nesse

contexto, a expressão “jogar” o mecanismo possui uma adequação evidente.

Definição 2.10(Roth and Sotomayor, 1990). Uma estratégia dominantepara um agentes é

uma estratégiaR∗
s que é uma melhor resposta a todos os possíveis conjuntos de estratégias

R−s adotadas pelos demais agentes. Isto é,ϕ(R∗
s, R−s) �s ϕ(Rs, R−s) para todosRs ∈ Rs e

R−s ∈ R−s.

Definição 2.11(Roth and Sotomayor, 1990). Um mecanismo de matchingϕ será ditonão

manipulável(ou à prova de estratégia) se para cada jogador é estratégia dominante anunciar

suas verdadeiras preferências no jogo induzido pelo mecanismoϕ.

Jogos nos quais os jogadores devem anunciar suas preferências são algumas vezes chamados

jogos de revelação, e o mecanismoϕ é chamadomecanismo de revelação.

11Observe que estabilidade e optimabilidade de Pareto do mecanismo são definidas em relação às preferências
anunciadas,R, e não às verdadeiras preferências dos estudantes,PS . Deste modo, o matching só será realmente
estável ou Pareto eficiente se os estudantes anunciarem suasverdadeiras preferências.

12As propriedades dos matchings são avaliadas pelomatchmakerem termos de preferências anunciadas devido
seu desconhecimento das verdadeiras preferências dos estudantes. Entretanto, os estudantes avaliarão o matching
em termos de suas verdadeiras preferências.
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2.2 Descrição detalhada dos principais mecanismos

Nesta seção, analisamos alguns dos principais mecanismos de matching utilizados:

deferred acceptance, Boston e top trading cycles. São apresentados seus algoritmos bem como

apontada a satisfação ou não de certas propriedades teóricas por cada um destes. Além disso,

são acrescentados aos mecanismos supracitados o peculiar mecanismo de Shangai, e um me-

canismo historicamente utilizado no Brasil, a saber, o Vestibular. Espera-se, nesta seção, não

só apresentar ao leitor diferentes mecanismos de admissão utilizados, mas também introdu-

zir ideias que darão suporte para o cumprimento de nosso objetivo principal: a modelagem e

apresentação de características do mecanismo do SISU.

2.2.1 Deferred acceptance (Gale-Shapley)

Em 1962 com o artigo “College Admission and the Stability of Marriage”, David

Gale e Lloyd Shapley apresentaram o problema enfrentado porum curso que dispondo deq va-

gas en candidatos (n > q) e suas respectivas qualificações deve decidir que candidatos admitir.

Tendo em mente que nem todas as ofertas de admissão serão aceitas, o curso enfrenta o dilema

de quantas admissões oferecer. Por outro lado, candidatos tendo também aplicado para outros

cursos enfrentam o dilema de aceitar uma admissão já oferecida ou aguardar na esperança de ser

admitido em um curso de maior preferência. Sem a pretenção desolucionar esses problemas,

mas sim a de apresentar ideias úteis em certas fases do problema de admissão, Gale e Shapley

propuseram os seguintes algoritmos: Deferred acceptance com estudantes propondo e deferred

acceptance com cursos propondo.

Algoritmo Deferred Acceptance com Estudantes Propondo

1. Cada curso possui preferências em relação aos estudantes.

2. Cada estudante submete um anúncio de preferências em relação aos cursos.

3. Os estudantes são alocados baseado em suas preferências anunciadas e nas preferências

dos cursos.

Etapa 1: Cada estudante envia proposta a seu curso preferido. Cada curso considera seus

proponentes, designando,temporariamente, vaga para estes um a um, seguindo sua

ordem de preferência, até que não haja mais vagas desocupadas ou propostas a serem

atendidas.
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...

Etapak: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaa seu curso preferido den-

tre aqueles que não o rejeitaram ainda. Cada curso consideraseus novos proponentes

juntamente com os não rejeitados na etapa anterior, designando, temporariamente,

vaga para estes um a um, seguindo sua ordem de preferência, até que não haja mais

vagas desocupadas ou propostas a serem atendidas.

O algoritmo termina quando nenhum estudante é rejeitado ou quando os rejeitados

já propuseram a todos os cursos por eles desejáveis. As alocações finais passam de temporárias

para definitivas. Visando facilitar o entendimento, apresentamos o seguinte exemplo:

Exemplo 2.1. SejamS = {s1, s2, s3, s4}, C = {c1, c2, c3} e q = (1, 1, 2), com as seguintes

preferências e prioridades

Ps1 = Ps2 = c1, c2, c3 Pc1 = s3, s4, s1, s2

Ps3 = Ps4 = c2, c1, c3 Pc2 = s2, s3, s4, s1

Pc3 = s4, s2, s1, s3

Processo de matching seguindo o mecanismo deferred acceptance com estudantes

propondo:

Etapa1: Cada estudante envia proposta ao seu curso preferido. Assim, o cursoc1 recebe pro-

postas des1 e s2, designando vaga,temporariamente, as1 e rejeitandos2 enquanto

c2 recebe propostas des3 es4, designando vaga,temporariamente, as3 e rejeitando

s4 .

Etapa2: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaà sua segunda opção de

curso. Deste modo,s2 e s4 propõem ac2 e c1, respectivamente. Os cursos consi-

deram as propostas desta etapa juntamente com as aceitas na etapa anterior. Assim,

c1 designa vaga,temporariamente, as4 rejeitandos1 ec2 designa vaga,temporaria-

mente, as2 rejeitandos3.

Etapa3: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaao seu curso preferido

dentre aqueles que não o rejeitaram ainda. Deste modo,s3 propõe ac1 que considera

essa proposta juntamente com a proposta des4 (etapa anterior), designando vaga

temporariamenteas3 e rejeitandos4. E,s1 propõe ac2 que considera essa proposta
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juntamente com a proposta des2 (etapa anterior), mantendo a vaga des2 e rejeitando

s1.

Etapa4: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaao seu curso preferido

dentre aqueles que não o rejeitaram ainda. Deste modo,s1 e s4 propõem ac3 que

temporariamenteos designa às vagas.

As alocações finais passam de temporárias para definitivas.

O resultado do mecanismo deferred acceptance com os estudantes propondo é, por-

tanto, o seguinte matching:

µS =
s1 s2 s3 s4

c3 c2 c1 c3

Proposição 2.1.O mecanismo deferred acceptance com estudantes propondo possui as seguin-

tes propriedades:

(i) (Gale and Shapley, 1962) é estável.

(ii) não é Pareto eficiente.

(iii) (Dubins and Freedman, 1981; Roth, 1982) é não manipulável.

Demonstração do item (i) da Proposição 2.1.Claramente o matching produzido é individual-

mente racional. Suponha que o estudantes prefere o cursoc àquela que lhe é designada pelo

mecanismo. Entãos deve ter enviado proposta ac em alguma etapa e consequentemente ter sido

rejeitado, donde devemos ter ques é não aceitável ac ou nenhum dosqc estudantes alocados

emc é menos preferível as.

Demonstração do item (ii) da Proposição 2.1.No Exemplo 2.1, os estudantess2 e s3 podem

alcançar uma situação melhor “trocando de cursos entre si”,logo o matching não é Pareto

eficiente.

Para a demonstração do item (iii), faremos uso dos seguinteslemas que apontam

um limite para o sucesso em manipulações.

Lema 2.1 (Hwang, ?; Gale and Sotomayor, 1985). Sejaµ um matching qualquer individual-

mente racional em relação às preferências estritasP = (PS, PC) e sejaS ′ o conjunto de todos
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os estudantes que preferemµ a µS. SeS ′ é não vazio, existe um par(s, c) que bloqueiaµ tal

ques ∈ S \ S ′ e c ∈ µ(S ′) 13 comµ(s) 6= c.

Demonstração.

Caso 1:µ(S ′) 6= µS(S
′). Escolhac ∈ µ(S ′) \ µS(S

′), digamosc = µ(s′). Entãos′ preferec

aµS(s
′) daí, dado a estabilidade deµS, c preferes a s′, paras ∈ µ−1

S (c) qualquer. Mass /∈ S ′

poisc /∈ µS(S
′), daís preferec aµ(s) (pois as preferências são assumidas serem estritas), logo

o par(s, c) bloqueiaµ.

Caso 2: µ(S ′) = µS(S
′) = C ′. Sejac o último curso emC ′ a receber uma proposta de um

membro aceitável deS ′, digamoss′, no algoritmo deferred acceptance com estudantes pro-

pondo. Como todoc ∈ C ′ tem rejeitado estudantes aceitáveis deS ′, c tem anteriormenteqc

estudantes com aceitação temporária. Sejas o menos preferível desses estudantes temporaria-

mente aceitos emc. Afirmamos que(s, c) bloqueiaµ. Primeiro,s /∈ S ′. Caso contrário, após

ser rejeitado porc (devido a aceitação da proposta des′), o estudantes proporia novamente a

um membro deC ′, contrariando o fato de quec recebe a última de tais propostas. Mass prefere

c a seu par sobµS e comos não está melhor sobµ, ele preferec a µ(s). Por outro lado,s foi

o último estudante rejeitado porc, então antes de rejeitars o curso deve ter rejeitado todos os

estudantes pertencentes aµ−1(c) ∩ S ′. Logo, o par(s, c) bloqueiaµ.

O Lema 2.1 mostra a existência de um potencial trade-off entre estabilidade e Pa-

reto eficiência, uma vez que estabelece que se existe matching que Pareto domine o matching

resultante do algoritmo deferred aceptance com estudantespropondo, então este primeiro não

será estável. Ou seja, o matching resultante do algoritmo deferred acceptance com estudantes

propondo não é Pareto dominado por nenhum outro matching estável. Referiremo-nos ao mat-

ching resultante do algoritmo deferred acceptance com estudantes propondo como “matching

estudante ótimo”.

Lema 2.2(Dubins and Freedman, 1981). SejaP = (PS, PC) a lista de verdadeiras preferências

de estudantes e cursos, e sejaP ′ = (P ′
S, PC) uma lista de preferências que difere deP em

alguma coalisão de estudantesS ′ que anunciam falsamente suas preferências. Então, não

existe matchingµ estável, com respeito aP ′, que seja preferível por todos os membros deS ′ ao

matchingµS (matching estudante ótimo com respeito às verdadeiras preferências).

13Representamos porµ(S′) o conjunto de cursos para os quais o conjunto de estudantesS′ são alocados pelo
matchingµ. Isto é,µ(S′) = {c ∈ C : µ(s′) = c para algums′ ∈ S′}.
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Demonstração.Seµ não é individualmente racional, sob as verdadeiras preferênciasP , então

existe emµ um estudante pareado com um curso que não está em sua verdadeira lista de cursos

aceitáveis, então tal estudante certamente pertence aS ′, chegando a uma contradição. Por outro

lado, seµ é individualmente racional, sob as verdadeiras preferênciasP , segue do Lema 2.1 que

existe um par(s, c) que bloqueiaµ sob as verdadeiras preferênciasP , donde segue ques /∈ S ′

e, portanto este anuncia suas verdadeiras preferências. Logo,(s, c) também bloqueiaµ sobP ′,

contrariando a estabilidade deµ sobP ′.

Demonstração do item (iii) da Proposição 2.1.Segue imediatamente do Lema 2.2.

De fato, o Lema 2.2 apresenta um resultado ainda mais forte doque a não mani-

pulabilidade do mecanismo deferred acceptance com estudantes propondo. O Lema 2.2 afirma

que anunciar as verdadeiras preferências leva a um matchingque, não só é um equilíbrio de

Nash, mas também umcore.14 Deste modo, anunciar as verdadeiras preferências mantêm-se

um equilíbrio mesmo se aos jogadores for permitido agir de modo cooperativo.

Algoritmo Deferred Acceptance com Cursos Propondo

1. Cada curso possui preferências em relação aos estudantes.

2. Cada estudante submete um anúncio de preferências em relação aos cursos.

3. Os estudantes são alocados baseado em suas preferências anunciadas e nas preferências

dos cursos.

Etapa 1: Cada curso envia proposta a seusqc,0 = qc estudantes preferidos. Cada estudante

considera seus proponentes, ocupando,temporariamente, vaga no curso aceitável

que lhe é preferido dentre estes e rejeitando os demais. Ao fimdessa etapa, cada

cursoc terá sido rejeitado porqc,1 estudantes,0 ≤ qc,1 ≤ qc.
...

Etapak: Cada curso envia proposta a seusqc,k−1 estudantes preferidos dentre aqueles para

os quais não realizou proposta em etapas anteriores. Cada estudante considera seus

novos proponentes juntamente com o curso não rejeitado na etapa anterior, ocu-

pando,temporariamente, vaga no curso aceitável que lhe é preferido dentre estes e

14O core de um problema de school choice é o conjunto de matchings não dominados por qualquer outro mat-
ching.
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rejeitando os demais. Ao fim dessa etapa cada cursoc terá sido rejeitado porqc,k

estudantes,0 ≤ qc,k ≤ qc.

O algoritmo termina quando nenhum curso é rejeitado ou quando os rejeitados já

propuseram a todos os estudantes por eles desejáveis. As alocações finais passam de temporá-

rias para definitivas. Novamente apresentamos um exemplo para tornar mais claro o entendi-

mento do algoritmo.

Exemplo 2.2. SejamS = {s1, s2, s3, s4}, C = {c1, c2, c3} e q = (1, 1, 2), com as seguintes

preferências de estudantes e cursos

Ps1 = Ps2 = c1, c2, c3 Pc1 = s3, s4, s1, s2

Ps3 = Ps4 = c2, c1, c3 Pc2 = s2, s3, s4, s1

Pc3 = s4, s2, s1, s3

Processo de matching seguindo o mecanismo deferred acceptance com cursos pro-

pondo:

Etapa1: Cada curso envia proposta a seusqc,0 = qc estudantes preferidos. Assim, o estu-

dantes1 não recebe propostas, o estudantes2 recebe propostas dec2 ec3, ocupando,

temporariamente, vaga emc2 e rejeitandoc3, o estudantes3 recebe proposta dec1,

ocupando,temporariamente, vaga neste e, da mesma forma, o estudantes4 recebe

proposta dec3, ocupando,temporariamente, vaga neste.

Etapa2: O cursoc3 reoferta a vaga rejeitada, oferecendo-a ao estudantes1. Os estudantes

consideram as propostas desta etapa juntamente com as aceitas na etapa anterior.

Como o estudantes1 é o único a receber propostas nesta etapa e não tendo este

recebido propostas na etapa anterior, ele ocupa,temporariamente, a vaga dec3.

Não havendo rejeições de vaga, o algoritmo termina e as alocações finais passam de

temporárias para definitivas.

O resultado do mecanismo deferred acceptance com os cursos propondo é, portanto,

o seguinte matching:

µC =
s1 s2 s3 s4

c3 c2 c1 c3



25

Embora possamos observar que o matching alcançado para o problema de school

choice dos exemplos seja o mesmo, isso só ocorre quando o conjunto de matchings estáveis do

problema é unitário. O exemplo a seguir apresenta um simplesproblema de school choice para

o qual isso não acontece.

Exemplo 2.3.SejamS = {s1, s2}, C = {c1, c2} e q = (1, 1), com as seguintes preferências de

estudantes e cursos

Ps1 = c1, c2 Pc1 = s2, s1

Ps2 = c2, c1 Pc2 = s1, s2

Facilmente se observa que:

µS =
s1 s2

c1 c2
e µC =

s1 s2

c2 c1

Assim como o matching obtido através do mecanismo deferred acceptance com

estudantes propondo é chamado de matching estudante ótimo,o matching obtido através do

mecanismo deferred acceptance com cursos propondo é conhecido como matching curso ótimo.

Proposição 2.2.O mecanismo deferred acceptance com cursos propondo possuias seguintes

propriedades:

(i) (Gale and Shapley, 1962) é estável.

(ii) não é Pareto eficiente.

(iii) (Roth, 1982) é manipulável.

Demonstração.A demonstração da estabilidade do mecanismo deferred acceptance com os

cursos propondo é análoga à demonstração no caso em que as propostas são realizadas pelos

estudantes e será deixada ao leitor. No Exemplo 2.3, os estudantes podem alcançar uma situação

melhor, no matching obtido através do mecanismo deferred acceptance com cursos propondo,

“trocando de cursos entre si” e podem obter isso anunciando apenas seu curso preferido. Por-

tanto o mecanismo não é Pareto eficiente e é manipulável.

A esperança anunciada por Gale e Shapley acerca da aplicabilidade do algoritmo

por eles proposto concretizou-se antes do esperado. Conforme relatado por Gale and Sotomayor
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(1985), o National Resident Matching Problem (NRMP) já aplicava o algoritmo deferred ac-

ceptance para fazer a alocação dos médicos residentes em hospitais nos Estados Unidos há cerca

de 10 anos. A única diferença entre o algoritmo proposto por Gale e Shapley e o algoritmo

utilizado pelo NRMP é que, no último, as ofertas eram feitas pelos hospitais (o que equivaleria

ao deferred acceptance com cursos propondo). Desenvolvidoapós 50 anos de tentativas sem

suscesso de utilização de diversos processos descentralizados,15 o mecanismo deferred accept-

ance utilizado (até os dias atuais) no NRMP é um belíssimo exemplo da utilidade prática da

teoria dos jogos.

2.2.2 Boston

Segundo Chen and Kesten (2011), é o mais comum mecanismo deschool choice

observado em prática. Nomeado devido a seu uso pela cidade deBoston,16 Massachusetts,

realiza o matching segundo o seguinte algoritmo:

Algoritmo de Boston

1. Para cada curso uma prioridade (preferência) sobre os alunos é determinada apartir de

critérios previamente estabelecidos e de comum conhecimento.17

2. Cada estudante submete um anúncio de preferências em relação aos cursos.

3. Os estudantes são alocados baseado em suas preferências anunciadas e em suas priorida-

des nos cursos.

Etapa1: Cada estudante envia proposta à sua primeira escolha de curso. Cada curso conside-

ra seus proponentes e designa,definitivamente, vaga para estes um a um, seguindo

sua ordem de preferência, até que não haja mais vagas desocupadas ou propostas a

serem atendidas.

Etapa2: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaà sua segunda escolha de

curso. Cada curso com vagas remanescentes considera seus proponentes e designa,

15Ver, por exemplo, Roth and Sotomayor (1990)
16O mecanismo a seguir definido foi utilizado de 1989 a 2005, para a alocação de estudantes em escolas de

ensino primário e secundário.
17Nas escolas de Boston, os critérios utilizados para determinação das prioridades sofreram constantes modifi-

cações durante o período de adoção deste mecanismo, mas predominantemente foram os seguintes: escolha dos
pais, estudantes em educação especial e bilingue, irmãos concorrendo por vaga em mesma escola e proximidade
da escola levando em consideração zonas na qual a cidade foi dividida (Boston Public Schools 2012).
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definitivamente, vaga para estes um a um, seguindo sua ordem de preferência, até

que não haja mais vagas desocupadas ou propostas a serem atendidas.
...

Etapak: Cada estudante rejeitado nas etapas anteriores envia proposta à suak-ésima escolha

de curso. Cada curso com vagas remanescentes considera seusproponentes e desig-

na,definitivamente, vaga para estes um a um, seguindo sua ordem de preferência,

até que não haja mais vagas desocupadas ou propostas a serem atendidas.

O algoritmo termina quando não houver mais vagas desocupadas nem propostas a serem

atendidas.

Exemplo 2.4. SejamS = {s1, s2, s3, s4}, C = {c1, c2, c3} e q = (1, 1, 2), com as seguintes

preferências

Ps1 = Ps2 = c1, c2, c3 Pc1 = s3, s4, s1, s2

Ps3 = Ps4 = c2, c1, c3 Pc2 = s2, s3, s4, s1

Pc3 = s4, s2, s1, s3

Processo de matching seguindo o mecanismo de Boston:

Etapa1: Cada estudante envia proposta à sua primeira escolha de curso. Assim, o cursoc1

recebe propostas des1 e s2, designando vagadefinitivamentea s1 (proponente de

maior prioridade) e rejeitandos2 enquantoc2 recebe propostas des3 e s4, desig-

nando vagadefinitivamentea s3 (proponente de maior prioridade) e rejeitandos4.

No fim desta etapa, apenas os estudantess2 e s4 encontram-se não alocados e o

cursoc3 com vagas disponíveis.

Etapa2: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaà sua segunda escolha de

curso. Deste modo,s2 es4 propõem ac2 e c1, respectivamente, mas como estas não

dispõem de vagas remanescentes os estudantes permanecem não alocados. Note

que, emboras2 tenha maior prioridade emc2, o mesmo a perdeu ao não escolher

c2 como primeira opção. O mesmo acontecendo coms4 em respeito ac1. A etapa

termina sem mudanças com relação a anterior.

Etapa3: Cada estudante rejeitado nas etapas anteriores envia proposta à sua terceira escolha

de curso. Os estudantes remanescentes2 e s4 são designadosdefinitivamenteao
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cursoc3.

O resultado do mecanismo de Boston é, portanto, o seguinte matching:

µB =
s1 s2 s3 s4

c1 c3 c2 c3

Proposição 2.3(Abdulkadirŏglu and Sönmez, 2003b). O mecanismo de Boston tem as seguin-

tes propriedades:

(i) não é estável.

(ii) sob a hipótese de não desperdício, é Pareto eficiente.

(iii) é manipulável.

Demonstração.No Exemplo 2.4, a prioridade do estudantes2 para o cursoc2 é violada no

matching resultante do mecanismo de Boston, de modo que, o estudantes2 obtem melhores

resultados anunciandoc2 como sua primeira opção. São demonstradas, assim, a não estabilidade

e a manipulabilidade do mecanismo.

Para demonstrar que o mecanismo de Boston é Pareto eficiente,considere seu algo-

ritmo. Qualquer estudante alocado na etapa 1 tem seu mais preferido curso e portanto não pode

ser melhorado. Qualquer estudante alocado na etapa 2 tem seusegundo mais preferido curso

e, não havendo desperdício, o seu curso mais preferido, necessariamente, teve suas vagas todas

preenchidas na etapa anterior. Logo, como as preferências dos estudantes é estrita, nenhum dos

estudantes alocados nessa etapa pode ser melhorado sem que asituação de algum dos estudantes

alocados na etapa anterior piore. Dessa forma, vemos que a situação de nenhum estudante pode

ser melhorada sem que a de algum estudante alocado em etapas anteriores seja piorada.

De fato, a eficiência do mecanismo de Boston em alocar os estudantes em suas

primeiras opções foi rapidamente observada. Glenn (1991) relata:

The entry-level Boston grades assigned under controlled choice last year and this year

are more desegregated than was the case before, and the greatmajority of these pupils

were assigned to schools that their parents had indicated were acceptable: 74 percent

of incoming sixth graders were assigned to their first-choice schools, and another 10

percent to their second choices; only 13 percent were assigned to schools not selected

by their parents. Only 15 percent of first graders and 9 percent of ninth graders were

assigned to unrequested schools.



29

No entanto, essas propriedades ótimas assumem implicitamente que não há falsos anúncios de

preferências. Contudo, Abdulkadiroğlu and Sönmez (2003b) atentando para o fato de que o

mecanismo de Boston é manipulável, fornecem a correta análise do mecanismo:

On the surface, the high fraction of students receiving their top choice might suggest

that the mechanism is performing well, and/or that matchingdemand and supply is

easy because preferences are dispersed. [...] However, given the incentives of the

Boston mechanism, treating stated choices as true choices does not give an accurate

depiction of the performance of the mechanism. (Abdulkariğlu, Roth, Pathak, and

Sönmez 2006)

Corroborando a teoria, Chen and Sönmez (2006) apresentam osseguintes resultados experi-

mentais:

Under the Boston mechanism, more than 70% of the participants are assigned a seat

at their first choice based on their stated preference; however, because more than 80%

of the participants misrepresent their preferences, less than 30% of them are assigned

a seat at their first choice based on their true preferences.

Desta forma, ainda que o mecanismo de Boston seja um mecanismo Pareto eficiente, como

os estudantes provavelmente anunciarão falsas preferências, o matching resultante dificilmente

será Pareto eficiente.

2.2.3 Shanghai

Chen and Kesten (2011) descrevem uma classe de mecanismos utilizados na China

para admissão na faculdade, chamada deChinese parallel mechanisms. O membro mais simples

dessa classe é o mecanismo de Shanghai, utilizado desde 2003na cidade homônima. A seguir

apresentamos um algoritmo descrevendo o processo segundo oqual esse mecanismo realiza o

matching.

Algoritmo de Shanghai

1. Para cada curso uma preferência em relação aos alunos é determinada baseada, predomi-

nantemente, na nota obtida pelo estudante em testes padronizados.

2. Cada estudante submete um anúncio de preferências sobre os cursos.18

18Existem variações regionais quanto aotiming da submissão de preferências dos estudantes: antes do exame
(9 províncias), depois do exame, mas antes do conhecimento dos escores do exame (1 província), e depois do
conhecimento do escore dos exames (21 províncias).
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3. Os estudantes são alocados baseado em suas preferências anunciadas e nas preferências

dos cursos.

Primeirarodada

Etapa 1: Cada estudante envia proposta ao seu curso preferido. Cada curso considera seus

proponentes, designando,temporariamente, vaga para estes um a um, seguindo sua

ordem de preferência, até que não haja mais vagas desocupadas ou propostas a serem

atendidas.

Etapa 2: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia proposta à sua segunda opção de

curso. Cada curso considera seus novos proponentes juntamente com os não rejeita-

dos na etapa anterior (aqueles aceitos temporariamente), designandodefinitivamente

vaga para estes um a um, seguindo sua ordem de preferência, até que não haja mais

vagas desocupadas ou propostas a serem atendidas.

...

k-ésimarodada

Etapa 1: Cada estudante rejeitado na rodada anterior envia proposta ao seu curso preferido

dentre aqueles que não o rejeitaram ainda. Cada curso com vagas remanescentes

considera seus proponentes, designando,temporariamente, vaga para estes um a

um, seguindo sua ordem de preferência, até que não haja mais vagas desocupadas

ou propostas a serem atendidas.

Etapa 2: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia proposta ao seu curso preferido

dentre aqueles que não o rejeitaram ainda. Cada curso considera seus novos pro-

ponentes juntamente com os não rejeitados na etapa anterior(aqueles aceitos tem-

porariamente), designandodefinitivamentevaga para estes um a um, seguindo sua

ordem de preferência, até que não haja mais vagas desocupadas ou propostas a se-

rem atendidas.

O algoritmo termina quando nenhum estudante é rejeitado ou quando os rejeitados

já propuseram a todos os cursos por eles desejáveis.

Exemplo 2.5. SejamS = {s1, s2, s3, s4}, C = {c1, c2, c3} e q = (1, 1, 2), com as seguintes
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preferências e prioridades

Ps1 = Ps2 = c1, c2, c3 Pc1 = s3, s4, s1, s2

Ps3 = Ps4 = c2, c1, c3 Pc2 = s2, s3, s4, s1

Pc3 = s4, s2, s1, s3

Processo de matching seguindo o mecanismo de Shanghai:

Primeirarodada

Etapa1: Cada estudante envia proposta ao seu curso preferido. Assim, o cursoc1 recebe pro-

postas des1 e s2, designando vaga,temporariamente, as1 e rejeitandos2 enquanto

c2 recebe propostas des3 es4, designando vaga,temporariamente, as3 e rejeitando

s4.

Etapa2: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaà sua segunda opção de

curso. Deste modo,s2 propõe ac2 que considera essa proposta juntamente com

a proposta da etapa anterior, designando vagadefinitivamentea s2 (proponente de

maior prioridade) e rejeitandos3 e,s4 propõe ac1 que considera essa proposta jun-

tamente com a proposta da etapa anterior, designando vagadefinitivamentea s4

(proponente de maior prioridade) e rejeitandos1.

No fim desta rodada, os estudantess1 e s3 encontram-se não alocados e o cursoc3

com vagas disponíveis.

Segundarodada

Etapa1: Cada estudante rejeitado na rodada anterior envia proposta ao seu curso preferido

dentre aqueles que não o rejeitaram ainda. Deste modo,s1 e s3 propõem, respecti-

vamente, ac2 e c1 mas como estas não dispõem de vagas remanescentes o estudante

permanece não alocado. Note que, emboras3 tenha maior prioridade emc1 o mesmo

a perdeu ao não escolherc1 como primeira opção.

Etapa2: Cada estudante rejeitado na etapa anterior envia propostaao seu curso preferido

dentre aqueles que não o rejeitaram ainda. O cursoc3 recebe propostas des1 e s3,

designando vaga a estes em definitivo.
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O resultado do mecanismo de Shanghai é, portanto, o seguintematching:

µSh =
s1 s2 s3 s4

c3 c2 c3 c1

Observa-se que o mecanismo de Shangai é uma mistura dos mecanismos deferred

acceptance e Boston. Infelizmente, o mecanismo de Shangai não possui propriedades ótimas.

Proposição 2.4(Chen and Kesten, 2011). O mecanismo de Shanghai tem as seguintes propri-

edades:

(i) não é estável.

(ii) não é Pareto eficiente.

(iii) é manipulável.

Demonstração.No Exemplo 2.5, o par(s3, c1) bloqueia o matching resultante do mecanismo

de Shanghai, de modo que, o mecanismo não é estável. O estudante s3 obtem melhores resul-

tados anunciandoc1 como sua primeira opção, portanto o mecanismo é manipulável. Ainda, o

matching não é Pareto eficiente pois os estudantess2 es4 podem alcançar uma situação melhor

“trocando de cursos entre si”.

2.2.4 Top Trading Cycles

Em seu artigo “On Cores and Indivisibility” Shapley and Scarf (1974) exploram a

mais simples economia de trocas (cada indivíduo possuindo apenas um bem indivisível). Eles

mostram a existência de um core para seu modelo e apresentam um algoritmo para alcançá-lo, o

algoritmo top trading cycles, o qual atribuem a David Gale. Oalgoritmo top trading cycles tem

sido utilizado com enorme sucesso no mercado estadunidensede transplantes de rins e começa

a ser utlizado também em problemas de school choice.19

Para a descrição do mecanismo top trading cycles precisaremos estabelecer a defi-

nição de um ciclo.

19Apesar de ter sido recomendado pela Força-Tarefa de Alocação Estudantil das Escolas Públicas de Boston
(BPS Student Assignment Task Force) como mecanismo para substituição do mecanismo de Boston, o mecanismo
top trading cycles passou a ser utilizado na alocação estudantil apenas em 2012, pela cidade de Nova Orleães,
Luisiana. (Sönmez 2012)
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Definição 2.12(Abdulkadirŏglu and Sönmez, 2003b). Um ciclo é uma lista ordenada de dis-

tintos cursos e estudantes da forma(c1, s1, c2, s2, . . . , ck, sk), ondec1 escolhes1, s1 escolhec2,

c2 escolhes2, . . . , ck escolhesk esk escolhec1.

Figura 2: Representação gráfica de um ciclo

s2

s1

c2

c1

sk

ck

Algoritmo Top Trading Cycles

1. Cada curso possui preferências em relação aos estudantes.

2. Cada estudante submete um anúncio de preferências em relação aos cursos.

3. Os estudantes são alocados baseado em suas preferências anunciadas e nas preferências

dos cursos.

Primeirarodada

Etapa1: Admite-se que cada estudante deseja algum curso e vice-versa. Designe um conta-

dor para cada curso (informando a quantidade de vagas disponíveis no curso). Seu

valor inicial é a capacidade do curso.

Etapa2: Cada estudante “aponta” para seu curso favorito e cada curso “aponta” para seu

estudante favorito. Existe pelo menos um ciclo. Cada estudante em um ciclo é

designado a uma vaga no curso “apontado” e removido do processo. O contador

de cada curso em um ciclo é reduzido em um, e se este se torna zero (isto é, se o

curso teve todas as suas vagas ocupadas), o curso também é removido do processo.

Contadores dos demais cursos mantêm-se inalterados.

...
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k-ésimarodada

Etapa1: Estudantes/cursos que não desejam qualquer dos cursos/estudantes remanescentes

são sistematicamente removidos do processo, recebendo suaopção exterior/mantendo

as vagas restantes desocupadas, até que cada estudante que deseje algum dos cursos

restantes e vice-versa.

Etapa2: Cada estudante remanescente “aponta” para seu curso favorito dentre os cursos re-

manescentes e cada curso remanescente “aponta” para seu favorito dentre os estu-

dantes remanescentes. Existe pelo menos um ciclo. Cada estudante em um ciclo é

designado a uma vaga no curso “apontado” e removido do processo. O contador de

cada curso em um ciclo é reduzido em um, e se este se torna zero,o curso também

é removido do processo. Contadores dos demais cursos mantêm-se inalterados.

O algoritmo termina quando não há mais estudantes ou cursos remanescentes.

Exemplo 2.6. SejamS = {s1, s2, s3, s4}, C = {c1, c2, c3} e q = (1, 1, 2), com as seguintes

preferências e prioridades

Ps1 = Ps2 = c1, c2, c3 Pc1 = s3, s4, s1, s2

Ps3 = Ps4 = c2, c1, c3 Pc2 = s2, s3, s4, s1

Pc3 = s4, s2, s1, s3

Processo de matching seguindo o mecanismo Top Trading Cycles:

Etapa1:

s1

s3 s4

s2c1

c2 c3

i        c1 ( )1 = 1

i        ( )1 = 1c2 i        ( )1 = 2c3
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Existe somente um ciclo nessa etapa:(s2, c1, s3, c2). Portanto, os estudantess2

e s3 são designados a vagas, respectivamente, nos cursosc1 e c2 e removidos do

processo. O contador dos cursosc1 e c2 são reduzidos a zero e estes são, portanto,

removidos do processo. O contador do cursoc3 é mantido inalterado.

Etapa2:

s1

s4

c3

i        ( ) = 22c3

Existe somente um ciclo nessa etapa:(s4, c3). Portanto, o estudantes4 é designado

a vaga no cursoc3 e removido do processo. O contador do cursoc3 é reduzido em

um.

Etapa3:
s1

c3

i        ( ) = 13c3

Existe somente um ciclo nessa etapa:(s1, c3). Portanto, o estudantes1 é designado

a vaga no cursoc3 e removido do processo. O contador do cursoc3 é reduzido a zero
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e este é removido do processo. Não há mais estudantes ou cursos remanescentes,

então o algoritmo termina.

O resultado do mecanismo Top Trading Cycles é, portanto, o seguinte matching:

µTTC =
s1 s2 s3 s4

c3 c1 c2 c3

Proposição 2.5.O mecanismo Top Trading Cycles tem as seguintes propriedades:

(i) não é estável.

(ii) (Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003b) é Pareto eficiente.

(iii) (Abdulkadiroğlu and Sönmez, 2003b) é não manipulável.

Demonstração do item (i).No Exemplo 2.6, o par(s1, c1) bloqueia o matching resultante do

mecanismo top trading cycles,demonstrando que este não é estável.

Demonstração do item (ii).Qualquer estudante alocado na etapa 1 é designado a sua primeira

opção, logo não pode ser melhorado. Qualquer estudante alocado na etapa 2 é designado a

sua melhor opção dentre as vagas remanescentes na etapa 2 e como as preferências são estritas

ele não pode ser melhorado sem que algum dos estudantes alocados na etapa 1 piore. Seguindo

esse raciocínio, nenhum estudante pode ser melhorado sem piorar a situação de algum estudante

alocado em etapas anteriores. Portanto, o mecanismo top trading cycles é Pareto eficiente.

O seguinte lema nos auxiliará na demonstração do item (iii) da Proposição 2.5.

Lema 2.3 (Abdulkadirŏglu and Sönmez, 2003b). Fixe as preferências anunciadas por todos

os estudantes excetos emR−s = (Ri)i∈S\{s}. Suponha que no algoritmo top trading cycles o

estudantes é removido na etapaT sob o anúncioRs e na etapaT ∗ sob o anúncioR∗
s . Suponha

queT ≤ T ∗. Então os estudantes e cursos remanescentes no início da etapaT são os mesmos

quer o estudante anuncieRs ouR∗
s .

Demonstração.Como o estudantes falha em participar de um ciclo anteriormente à etapaT , os

mesmos ciclos se formam e portanto os mesmos estudantes e cursos são removidos nas etapas

anteriores à etapaT .
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Demonstração do item (iii).Considere um estudantes com verdadeiras preferênciasPs. Fixe

um perfil de preferências anunciadas pelos demais estudantesR−s = (Ri)i∈S\{s}. Desejamos

mostrar que anunciando suas verdadeiras preferênciasPs o estudantes obtem alocação pelo

menos tão preferível à alocação obtida através de qualquer outro anúncioRs. SejaT a etapa na

qual o estudantes é removido sob o anúncioRs, e seja(c, s1, c1, . . . , ck, s) o ciclo do qual ele

faz parte, e portanto este é alocado no cursoc. SejaT ∗ a etapa na qual o estudantes é removido

sob o anúncioPs. Desejamos mostrar que a alocação obtida pors sob o anúncioPs é pelo

menos tão preferível quanto o cursoc. Temos dois casos a considerar.

Caso 1:T ∗ ≥ T .

Suponha que o estudantes anuncie suas verdadeiras preferênciasPs. Considere a

etapaT . Pelo Lema 2.3, os estudantes e cursos remanescentes no início dessa etapa são os

mesmos quer o estudantes anuncieRs ou Ps. Portanto na etapaT , o cursoc aponta para o

estudantes1, o estudantes1 aponta para o cursoc1, . . . , o cursock aponta para o estudantes.

Mais ainda, eles continuam fazendo isso até que o estudantes seja alocado em algum curso.

Como o estudantes, sobPs, verdadeiramente aponta para sua melhor escolha dentre os cursos

remanescentes de cada etapa, ele é designado a um curso melhor do quec ou eventualmente ele

une-se ao ciclo(c, s1, c1, . . . , ck, s) e é designado à vaga no cursoc.

Caso 2:T ∗ < T .

Pelo Lema 2.3, no algoritmo top trading cycles, os cursos remanescentes no início

da etapaT ∗ são os mesmos quer o estudante anuncieRs ou Ps. Mais ainda, o estudantes

é designado à vaga em sua melhor opção dentre os cursos remanescentes na etapaT ∗ sob o

anúncioPs. Portanto, neste caso sua alocação sob as verdadeiras preferências é pelo menos tão

preferível quanto o cursoc.

2.2.5 Vestibular

Segundo França (2007), no Brasil, a obrigatoriedade da realização de exame para

admissão ao ensino superior se deu em 1911. Em 1915, a denominação oficial desses exames

passa a ser “vestibular”.

Ao longo dos anos se estabeleceram diversas formas de examinação, mas o vestibu-

lar tradicional, o mais frequente, é realizado em sua grandemaioria em duas etapas. A primeira

composta por questões objetivas de múltipla escolha, comuns a todos os candidatos de todos os

cursos. A segunda composta por questões discursivas relacionadas à área do curso escolhido.
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Diferentemente dos mecanismos até então abordados, o mecanismo vestibular é

“descentralizado” no sentido de que ele ocorre no âmbito de uma única instituição. Assim,

apesar de agregar uma série de cursos e sua modelagem (no âmbito institucional) ser análoga

à modelagem até então abordada (modelagem de mecanismos centralizados) devemos ter em

mente que o estudante é passível de participação em diferentes mecanismos de vestibular, e

muito embora os algorítmos de matching destes sejam independentes, a efetivação dos mat-

chings (isto é, a aceitação por parte do estudante do matching resultante de um algoritmo de

vestibular) é claramente afetada pelo matching que lhe é proposto por distintos mecanismos de

vestibular no qual este participe.

A distinção nesse modelo faz-se presente, então, na opção externa do indivíduo.

Relembremos que a opção externa foi definida como trade-offsenfrentados pelo estudante ao

encarar a oportunidade de estudar em um dos cursos, tais como, estudarem umainstituição

nãolistadano problema, trabalhar, etc. Deste modo, a opção externa se traduz como um valor

esperado do estudante “de tudo o que é alheio ao problema modelado”. Portanto, o conjunto

de cursos aceitáveis deixa de ser estático, isto é, ao participar de um vestibular, se o estudante

escolhe um curso que é ex-ante preferível a sua opção externa, a aprovação do estudante nesse

curso não significa a aceitação do mesmo pelo referido estudante, uma vez que ex-post este

curso pode não ser preferível à sua opção externa se o estudante participou de um diferente

mecanismo de vestibular e foi aceito em um curso melhor.

Apesar disso, continuaremos a expressar a opção externa do estudante como algo

estático. Reconhecemos a fragilidade do modelo a seguir apresentado, no entanto, essa mode-

lagem servirá de base para o próximo mecanismo. Uma modelagem que leva em consideração

a participação de estudantes em distintos mecanismos de vestibular pode ser encontrada em

Gontijo (2008).

Algoritmo Vestibular

1. Cada estudante escolhe e anuncia um único curso como o de sua preferência.

2. Para cada curso uma preferência em relação a estudantes é determinada.20

3. Os estudantes são alocados baseado em seus anúncios e nas preferências do curso esco-

lhido.
20A determinação das preferências dos cursos é decorrente basicamente dos resultados de um exame denomi-

nadoexame de vestibular. Algumas vezes outros fatores são considerados, tais como:raça, cor, nível de renda,
etc., ou seja, em universidades que oferecem cotas ou bônus para candidatos com aquelas características.
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Etapa única: Cada curso considera seus proponentes e oferece admissão para estes um a um,

seguindo sua ordem de preferência, até que tenham realizadonúmero de ofertas

igual ao de sua cota ou que não haja mais propostas a serem atendidas.

4. O algoritmo termina.

Exemplo 2.7. SejamS = {s1, s2, s3, s4}, C = {c1, c2, c3} e q = (1, 1, 2), com as seguintes

preferências e prioridades

Ps1 = Ps2 = c1, c2, c3 Pc1 = s3, s4, s1, s2

Ps3 = Ps4 = c2, c1, c3 Pc2 = s2, s3, s4, s1

Pc3 = s4, s2, s1, s3

Processo de matching seguindo o mecanismo de Vestibular:

Etapa única Cada estudante envia proposta à sua primeira escolha de curso. Assim, o cursoc1

recebe propostas des1 e s2, designando vagadefinitivamentea s1 (proponente de

maior preferência) e rejeitandos2 enquantoc2 recebe propostas des3 e s4, desig-

nando vagadefinitivamenteas3 (proponente de maior preferência) e rejeitandos4.

O resultado do mecanismo de Vestibular é, portanto, o seguinte matching:

µV =
s1 s2 s3 s4 ∅

c1 ∅ c2 ∅ c3

Teorema 2.2.O mecanismo de Vestibular tem as seguintes propriedades:

(i) não é estável.

(ii) não é Pareto eficiente.

(iii) não é strategy-proof.

Demonstração.No Exemplo 2.7, o par(s3, c2) bloqueia o matching resultante do mecanismo

do Vestibular, de modo que, o mecanismo não é estável. O estudantes3 obtem melhores resul-

tados anunciandoc2 como sua primeira opção, portanto o mecanismo é manipulável. Ainda, o

matching não é Pareto eficiente, pois ocupando vaga emc2, o estudantes3 pode alcançar uma

situação melhor sem piorar a situação de qualquer um dos outros dois estudantes.
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É notável que se impusermos aos jogadores uma restrição sobre o anúncio de pre-

ferências, anunciar não mais do que um único curso, os mecanismos Deferred Acceptance com

estudantes propondo e Boston coincidem com o mecanismo do Vestibular. Discutiremos na

Seção 3.3.2 o efeito de restrições sobre o anúncio de preferências no mecanismo deferred ac-

ceptance com estudantes propondo, mas já a esse ponto podemos observar que a inclusão de

restrições sobre os anúncios é capaz de retirar as propriedades ótimas do mecanismo.

Para fixarmos o entendimento, apresentamos na Tabela 2 os mecanismos acima

analisados com uma lista de suas propriedades.

Tabela 2: Propriedades dos Mecanismos

Mecanismo Estável Eficiente Não-manipulável
DA Estudantes Sim Não Sim
DA Cursos Sim Não Não
Boston Não Sim∗ Não
Shanghai Não Não Não
Top Trading Cycles Não Sim Sim
Vestibular Não Não Não
Fonte: Elaboração própria.

Nota:∗ Sob a hipótese de não desperdício.
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3 MECANISMO SISU (SISTEMA DE SELEÇÃO UNIFICADA)

3.1 Descrição do SISU

O processo seletivo divide-se em quatro etapas: Inscrição,Primeira Chamada, Se-

gunda Chamada e Lista de Espera. A seguir descrevemos cada uma das etapas:

Etapa 1

Inscrição. Somente os participantes do último ENEM podem se inscrever no SISU. O período

de inscrição compreende um intervalo de cinco dias durante oqual o estudante pode a qualquer

momento acessar a plataforma do sistema (usualmente no sitesisu.me.gov.br) e escolher, em

ordem de preferência, até duas opções dentre as ofertadas pelas instituições participantes do

processo.

Durante o período de inscrição, o estudante pode alterar quantas vezes desejar suas

opções de inscrição, sendo considerada para fins de ocupaçãode vaga apenas a última inscrição

realizada até o quinto (último) dia de inscrição.

A partir do segundo dia, o sistema simula um processo de matching, considerando

como ranking de preferências do estudante aquele submetidono dia anterior: à 0h o sistema

faz uso das correntes opções de cada estudante computando o matching que seria ofertado

aos estudantes na etapa seguinte – primeira chamada. Às 2hs oestudante recebe informação

acerca de sua situação caso à 0h tivesse terminado a etapa de inscrição ou, equivalentemente,

se as opções de curso de cada estudante à 0h fossem mantidas até o fim da etapa de inscrição.

Assim, mediante esta simulação o estudante observa se seria, em primeira chamada, chamado

a matricular-se em sua primeira opção, chamado a matricular-se em sua segunda opção ou não

seria chamado a matricular-se em quaisquer das duas opções.

Referiremo-nos aos estudantes chamados a realizar matrícula na etapa da primeria

chamada (quer seja em sua primeira ou segunda opção) como estudantes “selecionados em

primeira chamada”. A simulação do fim do processo também informa a cada estudante qual

seria sua posição no ranking do curso e a nota do último estudante selecionado em primeira

chamada de cada curso, essa nota é referida como “nota de corte”.

A Figura 3 ilustra como as informações são apresentadas aos estudantes, nela pode-

mos observar um estudante que tendo escolhido como sua primeira opção o curso de Economia

da UFC e como segunda opção o curso de Matemática, também da UFC, observa suas notas em
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Figura 3: Representação do layout da página do SISU apresentado ao estudante durante a etapa
de inscrição.

Fonte: Elaboração própria.

cada um dos cursos segundo as ponderações destes, assim comoas notas de corte e sua posição

no ranking referente à 0h do corrente dia (hipotéticamente 10/01/2013). Na parte inferior da

figura observa-se maiores detalhes da condição do estudante. Neste exemplo o estudante, à 0h

do corrente dia, ocupava a 21a posição de 35 vagas do curso de Economia da UFC, isto é, se

fossem mantidas por todos os estudantes até o final do processo as escolhas de 0h deste dia, este

estudante seria classificado em primeira chamada no curso deEconomia da UFC, ocupando a

21a posição em ordem de classificação. O estudante também pode observar que sua nota no

curso de Matemática da UFC também é maior que a nota de corte deste curso (calculada à

0h do atual dia, ilustrativamente 10/01/2013), no entanto não é informado de sua posição no

ranking deste curso. Isso se deve ao fato de que no SISU a ordemde preferência tem papel

determinante quando o estudante possui nota suficiente paraclassificar-se em ambos os cursos

escolhidos, como é o caso ilustrado na Figura 3.

Nesse caso o estudante é classificado exclusivamente em sua primeira opção de

curso, não fazendo parte do ranking de sua segunda opção de curso. Dessa forma, se até à 0h do

dia 10/01/2013 o estudante tivesse escolhido o curso de Matemática da UFC como sua primeira
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opção e o curso de Economia da UFC como sua segunda opção a simulação teria mostrado

o estudante como classificado no curso de Matemática, apresentando sua posição no ranking.

E, reciprocamente, o sistema teria deixado de considerar a sua posição no curso de Economia.

Além dessas informações, o sítio do SISU disponibiliza ferramenta onde o estudante pode con-

sultar a nota de corte de qualquer curso participante do processo de seleção. Vale observar que

o sistema deixa claro ao estudante que as informações apresentadas se referem a um ponto do

tempo, especificamente à 0h do atual dia, de modo que as mesmasnão representam a atual

situação do estudante uma vez que mudanças nas escolhas dos estudantes podem ter ocorrido

desde então.

Etapa 2

Primeira Chamada. Com base nas preferências anunciadas pelos estudantes e naspreferên-

cias dos cursos o SISU gera um matching (que é proposto, não imposto, aos estudantes) e os

estudantes selecionados em primeira chamada são solicitados a realizar matrícula. Como argu-

mentaremos na Seção 3.2 o mecanismo utilizado pelo SISU paragerar o matching proposto aos

estudantes na primeira chamada é o mecanismo deferred acceptance com estudantes propondo.

Desde já, é importante salientar que, enquanto na literatura explora-se as carac-

terísticas de mecanismos de matching implicitamente supondo ser este matching passível de

imposição, no SISU o matching gerado a partir dos anúncios depreferências dos estudantes na

etapa de inscrição é apenas proposto aos estudantes. Cada estudante decide por matricular-se

ou não no curso que lhe é ofertado. Caso ao estudante:

• Seja ofertada vaga no curso de sua primeira opção, a não realização de matrícula por parte

deste estudante resulta na perda da vaga e na exclusão do estudante do processo, isto é, a

este estudante não será reofertada vaga de sua primeira opção de curso ou ofertada vaga

de qualquer outro curso, restando ao estudante, portanto, apenas a sua opção externa.

• Seja ofertada vaga no curso de sua primeira opção, a realização de matrícula por parte

deste estudante assegura a este vaga no referido curso. A vaga do estudante (em sua

primeira opção de curso) é tida como ocupada em definitivo nãosendo reofertada em

etapas posteriores.

• Seja ofetada vaga no curso de sua segunda opção, a não realização de matrícula por parte

deste estudante resulta na perda da vaga, mas não na exclusãodo estudante do processo, a
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este estudante não será reofertada vaga de sua segunda opçãode curso, no entanto, poderá

o estudante receber em etapas posteriores oferta de vaga em sua primeira opção de curso.

• Seja ofertada vaga no curso de sua segunda opção, a realização de matrícula por parte

deste estudante assegura a este vaga no referido curso, no entanto, assim como no caso em

que o estudante não realiza matrícula em sua segunda opção decurso, poderá o estudante

receber em etapas posteriores oferta de vaga em sua primeiraopção de curso. A vaga do

estudante (em sua segunda opção de curso) é tida como ocupadaaté que, em recebendo

oferta de sua primeira opção de curso em etapa posterior o estudante resolva matricular-

se em sua primeira opção de curso. Se isto acontece, a vaga (naqual o estudante havia

previamente se matriculado) é então reofertada pelo SISU a outro estudante na etapa

que segue. Caso o estudante não realize matrícula em etapas posteriores, em sua primeira

opção de curso a vaga (em sua segunda opção de curso) é tida como ocupada em definitivo

não sendo reofertada em etapas posteriores. É importante ressaltar que, tendo o estudante

realizado matrícula em sua segunda opção e posteriormente recebido oferta de matrícula

em sua primeira opção, a recusa de matrícula nesta última nãoimplica ao estudante na

perda da vaga de sua segunda opção.

• Não seja ofertada vaga em quaisquer de suas opções de curso, este não é solicitado a

realizar matrícula restando-lhe apenas aguardar as etapasseguintes nas quais este pode

receber oferta de matrícula em qualquer de suas opções de curso (primeira ou segunda

opção).

A interpretação para esses casos é a de que quando um estudantes ao fim da etapa de

inscrição tem escolhido um cursoc′ como sua primeira opção e um cursoc′′ como sua segunda

opção, o SISU computa o matching utilizando o mecanismo de Gale-Shapley assumindo as

preferências do estudante como sendoPs = c′, c′′ , assim sendo o SISU assumec′ ≻s c
′′ ≻s ∅.

Todavia, isto é apenas uma suposição baseada no anúncio do estudante s ao fim da etapa de

inscrição, de modo que podem não representar as verdadeiraspreferências do estudantes. O

SISU passa, então, a “atualizar sua crença” acerca das preferências do estudante a partir das

ações tomadas por este (matricular-se ou não) nas etapas queseguem a inscrição. Assim, se o

estudantes:

• Não é solicitado a realizar matrícula. O estudantes não pode realizar qualquer ação

(i.e., não pode decidir por matricular-se ou não) e consequentemente o SISU não pode
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reconsiderar o anunciado pelo estudante. Deste modo, o SISUmantém sua suposição de

quec′ ≻s c
′′ ≻s ∅, ocasionalmente ofertando ao estudante s em etapa posterior vaga

em sua primeira ou segunda opção de curso, dando preferênciaà sua primeira opção de

curso.

• Quando solicitado a realizar matrícula em sua segunda opção21 de curso não o faz, o

SISU entende esta ação como um sinal de que o estudantes prefere sua opção externa à

sua segunda opção e, portanto, passa a assumirc′ ≻s ∅ ≻s c
′′, não reofertando em eta-

pas posteriores ao estudantes vaga em sua segunda opção de curso mas ocasionalmente

ofertando a este vaga em sua primeira opção de curso.

• Quando solicitado a realizar matrícula em sua segunda opção22 de curso o faz, o SISU

entende esta ação como um sinal de que o estudante realmente prefere sua segunda opção

à sua opção externa e mantém sua suposição acerca das preferências do estudantes (i.e.,

c′ ≻s c
′′ ≻s ∅), ocasionalmente ofertando ao estudantes vaga em sua primeira opção

em etapas posteriores por presumir que a vaga em sua primeiraopção é preferível à vaga

já ocupada por este em sua segunda opção. Todavia, caso ao estudantes seja ofertado,

em etapa posterior, vaga em sua primeira opção e este tendo realizado anteriormente

matrícula em sua segunda opção decida por não matricular-seem sua primeira opção o

SISU assumindoc′′ ≻s c
′ ≻s ∅ ouc′′ ≻s ∅ ≻s c

′ mantém o estudantes alocado no curso

de sua segunda opção e não mais oferta a este vaga em sua primeira opção.

• Quando solicitado a realizar matrícula em sua primeira opção de curso não o faz, o SISU

entende esta ação como um sinal de que o estudantes prefere sua opção externa à sua pri-

meira opção e por transitividade à sua segunda opção de curso, portanto, passa a assumir

∅ ≻s c
′ ≻s c

′′ não ofertando em etapas posteriores ao estudantes vaga quer seja em sua

primeira ou segunda opção de curso.

• Quando solicitado a realizar matrícula em sua primeira opção de curso o faz, o SISU

entende esta ação como um sinal de que o estudante realmente prefere sua primeira opção

à sua opção externa e mantém sua suposição acerca das preferências do estudantes (i.e.,

c′ ≻s c
′′ ≻s ∅), não ofertando ao estudantes vaga em sua segunda opção em etapas

21O estudante só recebe oferta de matrícula em sua segunda opção de curso se em etapas anteriores não recebeu
oferta qualquer de matrícula.

22O estudante só recebe oferta de matrícula em sua segunda opção de curso se em etapas anteriores não recebeu
oferta qualquer de matrícula.
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posteriores por assumir que a vaga em sua segunda opção é menos preferível do que a

vaga já ocupada por este em sua primeira opção.

Assim, se cada estudante selecionado em primeira fase matricula-se, todas as va-

gas são preenchidas e o processo de seleção do SISU tem fim. De outro modo, caso algum

estudante selecionado em primeira fase não matricula-se, avaga destinada a este estudante per-

manece disponível e é em etapa seguinte ofertada a outro estudante.

Etapa 3

Segunda Chamada. Participam da segunda chamada todos aqueles que não foram selecio-

nados em primeira chamada em sua primeira opção, concorrendo às vagas não ocupadas de-

vido a recusas de matrícula na etapa anterior (primeira chamada). Na primeira chamada os

estudantes selecionados são chamados a se matricular e tendo estes sido selecionados em sua

primeira opção, a não realização de matrícula elimina o estudante do processo. Por outro lado,

se o estudante foi selecionado apenas em sua segunda opção, arealização ou não de matrícula

permite-lhe nas etapas seguintes disputar vaga em sua primeira opção. Entretanto, ao não se

matricular, o estudante perde o direito de ocupação desta vaga (em sua segunda opção) a pos-

teriori. Ainda, se o estudante não foi selecionado em primeira fase a qualquer de suas opções,

concorre em segunda chamada à vaga tanto em sua primeira quanto em sua segunda opções.

Assim como em primeira chamada, no caso em que o estudante possa classificar-se em ambas,

o mesmo recebe oferta de matrícula apenas em sua primeira opção de curso.

Com base no anúncio de preferências dos estudantes e nas preferências dos cursos

sobre estes, na primeira chamada cada curso possui duas listas de estudantes, uma lista de

classificados e uma lista de classificáveis. Os estudantes classificados em primeira chamada em

um determinado curso c são todos os estudantes para quem é ofertado matching em primeira

chamada no curso c, desta forma, como em todo matching cada estudante é designado a um só

curso, nenhum estudante consta na lista de classificados de dois ou mais cursos. Os estudantes

classificáveis em primeira chamada em um determinado curso csão todos os estudantes que em

etapa de inscrição anunciaram o curso c como uma de suas opções e não foram classificados

em primeira chamada em sua primeira opção. É, portanto, possível que um estudante conste na

lista de classificáveis de dois cursos se este não foi classificado em qualquer de suas opções ou

ainda que um estudante conste na lista de classificados de suasegunda opção de curso e da lista

de classificáveis de sua primeira opção de curso. Todavia, nenhum estudante constará na lista
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de classificados de dois cursos ou ainda lista de classificáveis de sua segunda opção de curso

estando na lista de classificados de sua primeira opção de curso. A lista de classificáveis de

um curso c é formada por todos os estudantes classificáveis deste curso, ordenados segundo a

ordem de preferência de c sobre os estudantes.

Assim, se o cursoc teve, digamos,̄qc vagas não ocupadas em primeira chamada

decorrentes da não matrícula de estudantes (0 ≤ q̄c ≤ qc), este realiza oferta de vaga a seus

q̄c estudantes preferidos de sua lista de classificáveis. Portanto, na segunda chamada um novo

matching é proposto formado pelas ofertas de vaga já aceitasmediante realização de matrí-

cula em primeira fase e reofertas de vagas não ocupadas em primeira chamada a estudantes

classificáveis.

Nos referiremos a todos aqueles que, estando classificados em primeira chamada em

um cursoc, realizaram matrícula (i.e., excluindo estudantes classificados em primeira chamada

em c que não realizaram matrícula) juntamente com todos aquelesque nesta etapa recebem

oferta de vaga emc como: estudantes classificados em segunda chamada no cursoc. A lista

de classificáveis da segunda chamada de um cursoc é formada pela lista de classificáveis da

primeira chamada deste curso excluindo-se os estudantes que nesta etapa passam a integrar a

lista de classificados em segunda chamada dec.

Eventualmente, podem haver ao fim desta etapa vagas remanescentes seja porque

algum estudante ao receber oferta de vaga em segunda chamadanão realiza matrícula ou por-

que um estudante classificado em primeira chamada em sua segunda opção de curso realizou

matrícula na primeira chamada e na segunda chamada recebeu oferta de matrícula em sua pri-

meira opção de curso e matriculando-se agora em sua primeiraopção torna disponível a vaga

de sua segunda opção de curso. Todo estudante que não recebeuoferta de vaga em sua primeira

opção de curso na primeira ou segunda chamadas pode optar porcontinuar a constar da lista

de classificáveis do curso de sua primeira opção se este resolve inscrever-se na lista de espera.

Todas as vagas remanescentes desta etapa serão preenchidasem definitivo na etapa posterior

por estudantes inscritos em lista de espera.

Etapa 4

Lista de Espera. É facultado a todos aqueles que não tenham, até então, sido aprovados em

sua primeira opção de curso a inscrição na lista de espera. Osinscritos na lista de espera concor-

rem exclusivamente à sua primeira opção. Deste modo, após a segunda chamada, havendo vaga
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em determinado cursoc, todos os candidatos inscritos na lista de espera cuja primeira opção

tenha sidoc são ordenados segundo a ordem de preferência dec e então solicitados um a um a

realizar matrícula até que não haja mais vagas emc ou não haja mais candidatos ac (todavia,

como na prática o número de candidatos por curso é muito grande, essa é uma possibilidade

extremamente improvável de modo que pode ser desconsiderada sem qualquer ônus).

A Figura 4 ilustra, através de uma representação temporal doSISU, todos as possí-

veis decisões que o estudante pode ser chamado a realizar durante o processo de realização de

matching.

3.2 A utilização do mecanismo deferred acceptance no SISU

3.2.1 O mecanismo deferred acceptance com os estudantes propondo para gerar o matching

de primeira chamada

Segundo o regulamento do Sisu

Art. 12. Encerrada a fase de inscrição, os candidatos serão classificados na ordem
decrescente das notas na(s) opção(ões) de vaga(s) para a(s)qual(is) se inscreveram,
observado o limite de vagas disponíveis na instituição participante do SiSU e a ordem
das opções.
[...]

Art. 12-A, §1, III. [Caso o candidato] possua nota para ser classificado em suas duas

opções de vaga, será selecionado exclusivamente em sua primeira opção [...].(Brasil

2010c)

Portanto, se estabelecem os seguintes critérios para o resultado da seleção:

C1. O estudante é aprovado em, no máximo, uma de suas opções e, emqualquer curso não se

classificam mais estudantes do que vagas ofertadas.

C2. Se o estudante não é aprovado em seu curso de primeira opção,sua pontuação é inferior

à pontuação de qualquer estudante aprovado neste curso.

C3. Se o estudante não é aprovado em seu curso de segunda opção, sua pontuação é inferior

à pontuação de qualquer estudante aprovado neste curso ou o estudante foi aprovado em

sua primeira opção.

O primeiro critério estabelece que o resultado da seleção é um matching de estu-

dantes e cursos. Isto é, o perfil depreferênciasanunciadas pelos estudantes na fase de Inscrição,
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Figura 4: Fluxograma de decisão individual do SISU.
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R = (Rs1, . . . , Rsn), transforma-se através de um mecanismo de matching,ϕ, em uma classifi-

cação de estudantes,µ1 ≡ ϕ(R). Comµ1(s) ∈ Rs ∪∅, isto é, cada estudante é classificado em

uma de suas opções de curso ou desclassificado (classificado em sua opção exterior).

Os demais critérios estabelecem que o mecanismo de matchingé estável com res-

peito às preferências anunciadas,R.

Por fim, o parágrafo 1o do Art. 10 de Brasil (2010c) diz que na inscrição o candidato

deverá especificar de formahierárquica até duas opções de vaga as quais desejaconcorrer.

Deste modo, cada candidato concorre inicialmente apenas emsua primeira opção,

passando a concorrer em sua segunda opção apenas no caso em que este não consegue vaga

na primeira. O que, juntamente com os critérios anteriores,caracteriza queo mecanismo de

matching utilizado na primeira chamada do Sisu é o deffered acceptance com os estudantes

propondo.

3.2.2 Um algoritmo similar ao deferred acceptance com os cursos propondo para gerar o

matching final

Como descrito na seção anterior, no SISU, a partir da primeira fase inicia-se um

processo onde:

• Cada estudante que recebe oferta de matrícula decide por aceitar ou rejeitar a oferta rece-

bida;

• Rejeições provocam a realização de novas propostas; e

• Propostas são aceitas temporariamente, podendo cada oferta aceita ser “trocada” por uma

oferta considerada “melhor”. Até que ao fim do processo com o preenchimento de todas

as vagas (ou até que todo curso tenha sido rejeitado por todosos estudantes considerados

por estes aceitáveis) as propostas aceitas passam de temporárias para definitivas.

Todas essas são características do SISU (após a etapa de inscrição) e do algoritmo

deferred acceptance com os cursos propondo.

Na seção seguinte apresentaremos um modelo que utilizando uma ideia de atuali-

zação de anúncio de preferências busca aproximar-se do mecanismo do SISU. Todavia, as di-

ficuldades analíticas apresentadas pelo mecanismo do SISU levou-nos a recorrer a uma certa

simplificação do problema: consideraremos um mecanismo onde qualquer estudante participa
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de forma automática da lista de espera e que estudantes que até a lista de espera não receberam

qualquer oferta de matrícula em períodos anteriores concorram, assim como em primeira e se-

gunda chamada, às suas primeira e segunda opções. Isso introduz homogeneidade ao problema

e torna mais simples sua análise.

3.3 Um Modelo Estilizado do Sisu

Como se pode perceber, o SISU se distingue bastante dos mecanismos de matching

até então apresentados, sendo suas principais diferenças (i) a restrição imposta aos estudantes

quanto ao anúncio de suas preferências, limitando cada estudante ao anúncio de não mais do

que dois cursos; (ii) a realização de uma etapa de inscrição que permite ao estudante observar a

título meramente informacional resultados de simulações de matchings no decorrer da etapa; e

(iii) a apresentação do matching como algo que é proposto ao estudante podendo este matching

efetivar-se ou não, e uma vez que haja rejeição do matching por algum estudante (não matrícula

de algum estudante classificado) nova proposta de matching éapresentada em um processo que

só termina após a aceitação por todos os estudantes do matching proposto (matrícula de todos

os estudantes classificados) introduzindo, assim, um dinamismo ao problema.

A modelagem da etapa de inscrição é algo bastante complexo, inevitavelmente en-

volvendo crenças dos estudantes acerca das preferências dos demais estudantes em relação aos

cursos e das preferências dos cursos em relação aos estudantes. Tal modelagem foge ao escopo

deste trabalho de modo que assumiremos que na inscrição o estudante simplesmente anuncia

duas opções de cursos por ordem de preferência.

A restrição de anúncio de preferências imposta aos estudantes é abordada na lite-

ratura e será tratada na subseção seguinte, na qual será introduzido um novo conceito de não-

manipulabilidade do mecanismo bem como apresentados resultados de grande utilidade para o

desenvolvimento da analíse do jogo do SISU.

Por sua vez, o dinamismo gerado pelas diferentes propostas de matchings resultan-

tes do anúncio dos estudantes na fase de inscrição e de suas sequentes decisões de aceitação ou

recusa de matrícula não nas etapas seguintes torna o nosso modelo um mecanismo de matching

dinâmico.23

23Acerca de mecanismos dinâmicos ver por exemplo, Pereyra (2013), Halaburda and Haeringer (2011) e Kurino
(2009).
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3.3.1 O Jogo SISUα: O SISU como um mecanismo de matching dinâmico

Consideraremos o seguinte jogo

SISUα =
〈

S,M,H, (Φt)∞t=1, PS

〉

• Um conjuntoS = {s1, s2, . . . , sn} jogadores;

• Um espaçoM = {µ |µ : S −→ C ∪ {∅} é um matching} de estados;

• Um conjuntoH de sequências finitas que satisfaz as seguintes propriedades:

– h0 ≡ (ν0) ∈ M é membro deH, ondeν0 é tal queν0(s) = ∅ para todos ∈ S;

– Se(ν0,a0, ν1, . . . ,a
k−1, νk, . . . ,a

t−1, νt) ∈ H então(ν0,a0, ν1, . . . ,a
k−1, νk) ∈ H;

(Cada membro deH é uma história, cada componenteat ≡ (ats)s∈S é um perfil de

ações dos jogadores no períodot, comats ∈ At
s ondeAt

s é o espaço de ações do

jogadors no períodot,

At
s ≡



























Rs set = 0,

{espera} set > 0 eνt(s) = ∅,

{aceita, rejeita} set > 0 eνt(s) 6= ∅.

ondeRs é o espaço formado pelos anúnciosRs (lista de preferências) com não mais

do que dois cursos aceitáveis. E cada componenteνt (νt ∈ M) de uma história é

um estado. Seνt(s) = c diremos que o estudantes recebe oferta de vaga no cursoc

no períodot e, seνt(s) = ∅ diremos que o estudante não recebe oferta no período

t.) Uma história(ν0,a0, ν1, . . . ,a
t−1, νt) é dita terminal seνt = ν0, com t > 0.

Denotamos o conjunto de histórias terminais porZ;

• Para cada períodot = 1, 2, . . . uma função de transiçãoΦt (um tipo de mecanismo de

matching) que associa um par formado por uma história não-terminal e um perfil de ações

a um novo estado, isto é

Φt : (H, A)t −→ M

Φt(ht,at) = νt+1



53

onde(H, A)t ≡ {(ht,at) | ht = (ν0, . . . ,a
t−1, νt) ∈ H/Z eat = (ats)s∈S comats ∈ At

s};

• Para cada jogadors ∈ S, uma relação de preferênciaPs sobreZ.

O jogo:

Em t = 0:

• Nenhum estudante recebe oferta neste período.

• Todos os estudantes escolhem simultaneamente uma ação (anúncio de preferências) e o

perfil de ações é formadoa0 = RS ≡ (Rs)s∈S comRs ∈ Rs para todos ∈ S.

• Cada estudante recebe um matching temporárioµ0 = ν0.

• O matchmaker (SISUα) realiza a transição para o próximo estado. O formato da função de

transição nesse período é o do mecanismo deferred acceptance com estudantes propondo,

isto é,

Φ0(h0,a0) ≡ ϕS(Rs) ≡ ν1.

O matchingν1 tem as seguintes características:

– Para todos ∈ S, ν1(s) = c somente secRs∅, ou seja, nenhum estudante recebe

oferta de vaga em curso que não tenha sido por este (estudante) anunciado como

aceitável.

– Para todoc ∈ C, |ν−1
1 (c)| ≤ qc, i.e., nenhum curso oferta número de vagas maior do

que sua capacidade.

– Se s′ /∈ ν−1
1 (c) entãoν1(s′)Rs′ c ou para todos ∈ ν−1

1 (c) tem-se ques ≻c s
′.

Mais ainda, se|v−1
1 (c)| < qc entãoν1(s′)Rs′ c ou∅ ≻c s

′. Em palavras, se algum

estudantes′ anunciou o cursoc como aceitável e não recebeu oferta de vaga neste ou

em outro curso anunciadamente preferível ao cursoc então todos os estudantes que

receberam oferta de vaga dec são preferíveis (pelo curso) as′ e ainda, se alguma

vaga não foi ofertada então o estudantes′ não é aceitável ao cursoc.

Em t > 0:

• Cada estudantes que recebe uma oferta de vaga neste período,νt(s) 6= ∅, decide por

aceitar ou rejeitar a oferta recebida. Cada estudante que não recebe oferta neste período,

νt(s) = ∅, espera pelo próximo período.
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• Cada estudante recebe um matching temporárioµt, com

µt(s) =











νt(s) seats = aceita

µt−1(s) caso contrário

para todos ∈ S.

• Seνt 6= ν0, o matchmaker realiza a transição para o próximo estado (ofertas do período

seguinte).

Φt(ht,at) ≡ νt+1

ondeht ≡ (ν0,a
0, . . . , νt).

O matchingνt+1 tem as seguintes características:

– Para todos ∈ S, νt+1(s) = c somente secRs∅, ou seja, nenhum estudante re-

cebe oferta de vaga neste período em curso que não tenha sido por este (estudante)

anunciado como aceitável.

– Para todoc ∈ C, |µ−1
t (c)|+ |ν−1

t+1(c)| ≤ qc, isto é, em todo curso as vagas tempora-

riamente ocupadas no período anterior juntamente com as ofertas do periodo somam

número não superior à capacidade deste.

– Ses′ /∈ ν−1
t+1(c) entãoνt+1(s

′)Rs′ c ou para todos ∈ ν−1
t+1(c) tem-se ques ≻c s

′

(se|µ−1
t (c)| + |v−1

t+1(c)| < qc então∅ ≻c s
′) ou ainda, existek ≤ t tal queνk(s′)

é, segundo o anúncioRs′, pelo menos tão preferível ac. Em palavras, se algum

estudantes′ anunciou o cursoc como aceitável e não recebeu oferta de vaga deste

ou em outro curso anunciadamente preferível ao cursoc, neste período, então:

(i) todos os estudantes que receberam oferta de vaga dec neste período são prefe-

ríveis, pelo cursoc, as′ (e, se alguma vaga não foi ofertada o estudantes′ não

é aceitável ao cursoc); ou

(ii) ou o estudantes′ recebeu em período anterior oferta pelo menos tão preferível,

segundoRs′, ao cursoc.

• Seνt = ν0, o jogo acaba e o matching temporárioµt torna-se definitivo. Denotaremos o

matching final porµα.
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A Figura 6 apresenta o fluxograma de decisão individual do SISUα, na qual é pos-

sível obeservar as possíveis decisões que o estudante pode ser chamado a tomar durante o pro-

cesso de realização de matching.

Uma estratégia de um jogador em um jogo induzido por um mecanismo de matching

dinâmico (como o SISUα) é um plano que especifica uma ação a ser executada pelo jogador para

toda possível história não-terminal.

Definição 3.1.Uma estratégia(pura) para um jogadors ∈ S em um jogo induzido por um

mecanismo de matching dinâmico
〈

S,M,H, (Φt)∞t=1, PS

〉

é uma função que designa para cada

história não-terminalht = (ν0,a
0, . . . , νt) ∈ H \ Z uma açãoats ∈ At

s.

3.3.2 O mecanismo deferred acceptance com restrição de anúncio de preferências

Na Seção 3.2 argumentamos que o mecanismo utilizado no Sisu faz uso do me-

canismo deferred acceptance com os estudantes propondo para gerar o matching proposto em

primeira chamada, no entanto existe uma restrição sobre o anúncio das preferências. Tal restri-

ção não consta na proposta original do referido mecanismo dematching em Gale and Shapley

(1962), no entanto é prática comum (Denver e Nova Iorque nos Estados Unidos, e Manchester

e Newcastle na Inglaterra são exemplos de cidades que realizam processos de admissão escolar

utilizando o mecanismo deferred acceptance com os estudantes propondo sob restrições, i.e.,

limitando o número máximo de instituições anunciadas). Existem sérias implicações decor-

rentes de tais restrições, uma delas é que a desejada propriedade de não manipulabilidade do

mecanismo deferred acceptance com os estudantes propondo éperdida e, consequentemente, a

estabilidade do matching resultante (ver, por exemplo, Haeringer and Klijn (2008) ou Pathak

and Sönmez (forthcoming)).

Haeringer and Klijn (2008), além de ressaltar a manipulabilidade do mecanismo

deferred acceptance com os estudantes propondo quando há restrições de anúncio de preferên-

cias, apontam que não existem estratégias (fracamente) dominantes no mesmo e destacam um

conjunto de estratégias não dominadas descritas no seguinte teorema.

Teorema 3.1(Haeringer and Klijn, 2008). Para o mecanismo deferred acceptance com os es-

tudantes propondo sob restrições de anúncio de, no máximo,k opções de cursos,

(i) Se um estudante tem no máximok cursos aceitáveis, então ele não pode ter resultado

melhor do que anunciando suas verdadeiras preferências;
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Figura 5: Fluxograma de decisão individual do SISUα.
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(ii) Se um estudante tem mais dek cursos aceitáveis, ele não pode fazer melhor do que em-

pregar uma estratégia de anúnciark cursos aceitáveis, ranqueando-os em sua verdadeira

ordem de preferências.

Assim, se as verdadeiras preferências do estudante sãoPs = c1, c2, c3, c4, c5, c6 e a

este é permitido o anúncio de três cursos, o anúncioRs = c2, c4, c5 domina (fracamente) qual-

quer anúncio distinto que contenha (apenas) os mesmos cursos, por exemplo,R′
s = c5, c2, c4.

Como ressalta Haeringer and Klijn (2008), a mensagem é que umestudante não perde (po-

dendo inclusive ganhar) por submeter o mesmo conjunto de cursos em sua verdadeira ordem de

preferência.

Deste modo, é de se esperar que no SISU as opções anunciadas pelos estudantes

não são nescessariamente as suas mais preferidas, mas que defato o estudante prefere a sua

primeira opção anunciada à segunda. Introduziremos portanto a seguinte definição:

Definição 3.2.Um anúncio de preferências será ditocompatívelcom as preferências do es-

tudante se, e somente se, este anuncia somente cursos aceitáveis e em maior número possível,

ranqueando-os em sua verdadeira ordem de preferências. Dizemos, ainda, ser um mecanismo de

matching compatível às preferências se para cada estudanteé estratégia não dominada realizar

um anúncio compatível às suas preferências.

Deste modo, no SISU, qualquer estudante para o qual apenas umcurso é desejável

fará um anúncio compatível com suas preferências se anunciar somente o curso que lhe é de-

sejável como primeira opção (não anunciando qualquer cursocomo de sua segunda opção) e

qualquer estudante para o qual mais do que um curso lhe é desejável fará um anúncio compa-

tível com suas preferências se anunciar dois cursos desejáveis de modo que o curso anunciado

como primeira opção é preferível ao curso anunciado como segunda opção.

Dadas as características do SISUα observamos que se o estudantes recebe, em

t = 1, oferta de matrícula

• ν1(s) = ∅, entãoa1s = espera (necessariamente);

• ν1(s) = c, ondec é o curso de primeira opção do estudantes (isto é, o anúncio do

estudantes é do tipoRs = c, c′ (com c′ ∈ C \ {c}) ouRs = c, então sea1s = rejeita,

µα = ∅. De outro modo, sea1s = aceita,µα(s) = c. E, uma vez que é razoável assumir

que o anúncio do estudante seja composto apenas de cursos verdadeiramente aceitáveis
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(ou seja, aceitáveis segundo suas verdadeiras preferências) então a estratégiaa1s = aceita

é dominante para este estudante.

• ν1(s) = c, ondec é o curso de segunda opção do estudantes (isto é, o anúncio do

estudantes é do tipoRs = c′, c, com c′ ∈ C \ {c}), então sea1s = aceita teremos

µα(s) = c ouµα(s) = c′, e sea1s = rejeita teremosµα(s) = ∅ ouµα(s) = c′.

Assim, com o intuito de explorar a possibilidade da existência de um perfil de es-

tratégias não dominadas para o qual algum jogadors que receba oferta de vaga em sua segunda

opção de curso prefira a açãoa1s = rejeita à açãoa1s = aceita (isto é, desejamos saber quanto

à possibilidade de que algum estudante que receba, emt = 1, oferta de vaga em sua segunda

opção de curso possa, através da não aceitação dessa vaga,a1s = rejeita, obter em matching

final sua primeira opção,µα(s) = c′, enquanto que este mesmo estudante caso aceitasse a vaga

ofertada,a1s = aceita, seria levado a um matching final no qual obteria apenas a sua segunda

opção,µα(s) = c) propomos o jogo apresentado na subseção que segue.

3.3.3 O Jogo SISUβ

Consideraremos um jogo como o SISUα exceto pelo fato de que o espaço de ações

dos jogadores nos períodost > 1 sofrem uma restrição sobre o seu espaço de ações e agora

passamos a ter

At
s ≡







































Rs set = 0,

{espera} set > 0 eνt(s) = ∅,

{aceita, rejeita} set = 1 eν1(s) 6= ∅,

{aceita} set > 1 eνt(s) 6= ∅.

Ou seja, consideramos que para os períodost > 1 as ofertas de matching sejam

impostas, uma vez que toda oferta deve necessariamente ser aceita, limitando o “problema

estratégico” do estudante ao períodot = 1 pois somente set = 1 eν1(s) 6= ∅ o jogador possui

conjunto de possibilidades de ação não unitário. Isto nos possibilita escrever o jogo em apenas

dois períodos.

O jogo:

Em t = 0:
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• Todos os estudantes escolhem simultaneamente uma ação (anúncio de preferências) e o

perfil de ações é formadoa0 = RS ≡ (Rs)s∈S comRs ∈ Rs para todos ∈ S.

• O matchmaker (SISUβ) realiza a transição para o próximo estado. O formato da função de

transição nesse período é o do mecanismo deferred acceptance com estudantes propondo,

isto é,

Φ0(h0,a0) ≡ ϕS(Rs) ≡ ν1.

Em t = 1:

• Cada estudantes que recebe uma oferta de vaga neste período,ν1(s) 6= ∅, decide se

aceita ou rejeita a oferta recebida. Cada estudante que não recebe oferta neste período,

νt(s) = ∅, espera pelo matching final.

• O matching final é determinado por uma função de transiçãoΦ1.

Observando que o processo empregado pelo SISUα, quando da aceitação das vagas por

todos os estudantes, equivale ao algoritmo deferred acceptance com cursos propondo

podemos escrever

Φ1(h1,a1) ≡ ϕ(R̃S) ≡ µβ

ondeϕC é o mecanismo de matching deferred acceptance com cursos propondo eR̃S

representa um perfil de preferências anunciadas para os jogadores baseado nos perfis de

açõesa0 ea1

R̃S = (Rs)s∈S com R̃s =



























Rs sea1
s = espera

Rs

∣

∣

�ν1(s)
sea1

s = aceita

Rs

∣

∣

≻ν1(s)
sea1

s = rejeita

onde

Rs

∣

∣

�ν1(s)
= {Qs ∈ Rs | ∀ c, c

′ ∈ C, cRs c
′ ⇒ cQs c

′ e cQs ∅ ⇔ cRs ν1(s)}

e

Rs

∣

∣

≻ν1(s)
= {Qs ∈ Rs | ∀ c, c

′ ∈ C, cRs c
′ ⇒ cQs c

′ e∅Qs c⇔ ν1(s)Rs c}.
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Denotaremos o matching final prµβ.

A Figura 6 apresenta uma representação temporal do SISUβ.

3.3.4 Resultados

Teoremas utilizados:

Teorema 3.2(Gale and Shapley, 1962). Quando estudantes e cursos têm preferências estritas,

sempre existe um matching estável estudante-ótimo (o qual épelo menos tão preferível quanto

qualquer outro matching estável por todos os estudantes). Mais ainda, o matchingµS produzido

pelo algoritmo deferred acceptance com estudantes propondo é o matching estável estudante

ótimo.

Teorema 3.3(Dubins and Freedman, 1981). SejaPS = (Ps1, Ps2, . . . , Psn) as verdadeiras

preferências dos estudantes, e sejaP̄S preferências que difiram dePS em alguma coalisão de

estudantes̄S ⊆ S que anunciam falsamente suas preferências. Então, não existe matching

estávelµ, com respeito āPS, o qual é preferível aµS por todos os membros dēS.

Proposições:

Proposição 3.1.No SISUβ, nenhum curso está melhor emµβ do que emν1.

Demonstração.Comoν1 é estável com relação aRs então para cada cursoc temos que se um

estudantes /∈ ν−1
1 (c) es ≻c s

′ para algums′ ∈ ν−1
1 (c) entãoν1(s) Rs c.

Em palavras, seν1 não alocas emc e o cursoc prefere o estudantes a algum outro

estudante que lhe é alocado porν1, então o estudantes, segundo o anúncioRs, prefereν1(s) a

c.

Logo, comoµβ(s) é pelo menos tão preferível, segundoRs, aν1(s) que por sua vez

é estritamente preferível, segundoRs ao cursoc, o matchingµβ não aloca no cursoc nenhum

estudante preferível a qualquer dos estudantes que lhe são alocados porν1. Donde segue o

resultado.

Proposição 3.2.No SISUβ, o matchingµβ é estável com relação ãRs.

Demonstração.Segue imediatamente do fato de queµβ é o matching curso ótimo derivado de

R̃s.
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Figura 6: Fluxograma de decisão individual do SISUβ.
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Proposição 3.3.No SISUβ, sejaS̄ = {s ∈ S | ν1(s) 6= ∅ ea1s = rejeita} então:

(i) Para todos ∈ S \ S̄, µβ(s) é, segundo o anúncioRs, pelo menos tão preferível quanto

ν1(s).

(ii) Se S̄ é não vazio, existes′ ∈ S̄ para o qualν1(s′) é, segundo o anúncioRs′ , preferível a

ν1(s
′). Portanto,µβ(s

′) = ∅.

Demonstração do item (i).Seν1(s) = ∅, uma vez queµβ é estável com relação ãRs, µβ é

individualmente racional com relação ãRs. Daí,µβ também é individualmente racional com

relação aRs.

Resta-nos mostrar que seν1(s) = c ∈ C entãoµβ(s) 6= ∅. Pois daí, por definição

deR̃s, µβ(s) é pelo menos tão preferível quantoν1(s), segundoRs.

Afirmação1. Se|µ−1
β (c)| < qc entãoµβ(s) 6= ∅.

Demonstração da Afirmação 1.Comoν1(s) = c, temos ques ≻c ∅. Logo, todo matchingµ

tal que|µ−1(c)| < qc e cRs ∅ = µ(s) é bloqueado por(s, c). E, uma vez queµβ é estável, o

resultado segue.

Afirmação2. Seµβ(s) 6= c entãoµβ(s) 6= ∅.

Demonstração da Afirmação 2.Suponhamos com propósito de absurdo queµβ(s) = ∅. Da

Afirmação 1 segue que|µ−1
β (c)| = qc e comoν1(s) = c, existe algum estudante alocado emc

pelo matchingµβ que não estava alocado emc pelo matchingν1 e, portantoµβ(s
′) = cRs′ ν1(s

′)

poisR̃s′ não contém nenhum curso menos preferível aν1(s
′). E, uma vez queµβ é estável, com

relação aR̃s, devemos ters′ ≻c s pois de outro modoµβ seria bloqueado por(s, c). Mas,

então,(s′, c) bloqueiaν1, contrariando o fato de queν1 é estável segundoRs. Logo, devemos

terµβ(s) 6= ∅.

Da Afirmação 2 segue que em todo casoµβ(s) 6= ∅.

Demonstração do item (ii).Do Teorema 3.3, temos que no mecanismo deferred acceptance

com os estudantes propondo a estratégia de anunciar as verdadeiras preferências faz parte do

core do jogo.24 Então, segundo o anúncioRS (isto é, considerandoRS as verdadeiras preferên-

cias dos jogadores) teremos que para qualquer coalisãoS̄ de estudantes que rejeitem a proposta

24O core de um problema de school choice é o conjunto de matchings não dominados por qualquer outro mat-
ching.
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de matrícula recebida em primeira chamada, pelo menos um dosmembros avaliaráϕS(RS)

como pelo menos tão preferível quantoϕS(R̃S).

Mas como se o estudantes′ ∈ S̄ rejeita a oferta de vaga recebida porϕS(RS) ≡ ν1,

nas etapas posteriores só pode receber oferta melhor do que arecebida porν1 ou então∅,

devemos terϕS(R̃S) = ∅.

Ainda, o Teorema 3.2 anuncia queϕS(R̃S) é pelo menos tão preferível aϕC(R̃S)

segundoR̃S, o que implica que tambémϕC(R̃S) = ∅, pois o estudante não pode receber oferta

senão daqueles cursos os quais anunciou como uma de suas opções. Concluindo a demonstra-

ção.

A Proposição 3.3 nos diz que no subjogo ondeh0 = (ν1), o perfil de estratégias

ξ = (ξs)s∈S tal que

ξs(h
0) =











aceita seν1(s) 6= ∅

espera seν1(s) = ∅

.

Daí, no jogo SISUβ teremosµβ = ν1 e, portanto, a estratégia adotada emh0 = (ν0), no SISUβ ,

deve ser a mesma utilizada no deferred acceptance sob restrição de anúncio de, no máximo,

duas opções de curso. O que, segundo Teorema 3.1, constitui-se de anúncios compatíveis com

as preferências dos estudantes.

Proposição 3.4.No SISUα, o perfil de estratégiasξ = (ξs)s∈S onde

ξs(h
0) ∈ {Rs ∈ Rs |Rs é compatível comPs}

e

ξs(h
t) =











aceita seνt(s) 6= ∅

espera seνt(s) = ∅

∀ht ∈ H \ Z, comht 6= h0

é tal que para todo estudantes ∈ S, ξs é uma estratégia não-dominada eξ constitui um

equilíbrio no subjogo ondeh0 = (ν1).

Demonstração.Basta notar que sob esse perfil de estratégias os jogos SISUα e SISUβ equivalem-

se. Daí, o resultado segue da Proposição 3.3 e do Teorema 3.1.
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3.4 Propriedades do SISUα vis-a-vis Vestibular

No capítulo 2 fizemos uma análise de variados mecanismos observando suas ca-

racterísticas quanto a não manipulabilidade, Pareto eficiência e estabilidade. No entanto, a

introdução de restrições sobre o anúncio das preferências aqualquer destes tem impactos sobre

suas propriedades usuais, o que levanta a seguinte questão:não sendo o mecanismo Sisu (meca-

nismo deferred acceptance sob restrições de anúncio a listas de preferências com, no máximo,

dois cursos) strategy proof o que o tornaria mais desejável do que, por exemplo, o mecanismo

de vestibular (o qual pode ser visto como um mecanismo deferred acceptance sob restrições de

anúncio a listas de preferências com, no máximo, um curso)?

Pathak and Sönmez (forthcoming) propõem uma comparação da manipulabilidade

de mecanismos não strategy proof com a seguinte definição

Definição 3.3(Pathak and Sönmez, forthcoming). Um mecanismoψ épelo menos tão manipu-

lável quantoum mecanismoϕ se todo problema de school choice que é vulnerável à manipula-

ção sobϕ é também vulnerável à manipulação sobψ, e este émais manipulávelse, em adição,

existe pelo menos um problema de school choice que é vulnerável à manipulação sobψ mas

não sobϕ.

E, com base nessa medida de manipulabilidade apresentam o seguinte resultado

Proposição 3.5(Pathak and Sönmez, forthcoming). Sejal > k > 0 e suponha que existem pelo

menosl cursos. Então o mecanismo deferred acceptance com possibilidade de anúncio dek

opções de cursos é mais manipulável que o mecanismo deferredacceptance com possibilidade

de anúncio del opções de cursos.

Portanto, temos como resultado:

Corolário 1. O mecanismo do SISUα produz matchings menos manipuláveis do que o Vestibu-

lar.

A Proposição 3.5 leva-nos a conjecturar que permitir anúncio de maior número de

cursos, no SISUα, leve a um mecanismo ainda menos manipulável.

Ainda, Chen and Kesten (2011) definem, de maneira análoga, uma medida de graus

de estabilidade e eficiência (no sentido de Pareto).

Definição 3.4(Chen and Kesten, 2011). Um mecanismoψ é pelo menos tão estável quanto

(pelo menos tão eficiente quanto) um mecanismoϕ se todo problema de school choice que é
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estável (eficiente) sobϕ é também estável (eficiente) sobψ, e este émais estável(mais eficiente)

se, em adição, existe pelo menos um problema de school choiceque é estável (eficiente) sobψ

mas não sobϕ.

O que podemos dizer quanto à estabilidade e eficiencia do mecanismo SISUα? Seria

o mecanismo SISUα mais estável que o mecanismo do vestibular? Mais eficiente?
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo desta dissertação foi fornecer uma análise, no âmbito da teoria dos jogos,

do recentemente implantado mecanismo brasileiro de acessouniversitário, o Sistema de Seleção

Unificada (SISU).

No Brasil, o sistema de seleção para entrada no ensino superior foi predominante-

mente o vestibular, desde a sua regulamentação oficial em 1911 até recentemente, onde passou

a dividir esse papel com o SISU. A mudança no processo brasileiro de admissão ao ensino su-

perior tem início em 1998 com a implantação do Exame Nacionaldo Ensino Médio (ENEM).

O exame foi criado com a finalidade de ser uma modalidade alternativa ou complementar de

acesso aos cursos profissionalizantes, pós-médio e ao ensino superior.

Em 2010, é implantado o SISU que oferece às intituições de educação superior uma

alternativa de realização de exame seletivo de entrada utilizando as notas do ENEM. Além disso,

o SISU oferece ao sistema federal de ensino superior, e às demais instituições que aderirem a

este, significativos ganhos operacionais e de custos, e busca reforçar a influência do modelo de

avaliação do ENEM sobre as matrizes curriculares e práticaspedagógicas aplicadas no ensino

médio. O SISU também amplia as possibilidades dos estudantes egressos do ensino médio de

candidatar-se às vagas oferecidas por instituições públicas de todo o país, permitindo maior

mobilidade acadêmica e maior equidade no acesso às vagas ofertadas.

Desde sua implantação, o SISU vem apresentando uma crescente participação tanto

de estudantes que buscam acesso ao ensino superior via este,quanto cursos, que passam a

utilizá-lo no lugar do tradicional vestibular. Diante desses fatos faz-se essencial o melhor en-

tendimento das “qualidades” da alocação gerada pelo SISU. No entanto, o SISU tem sido um

tema ausente na literatura econômica brasileira. Dessa forma, este trabalho vem preencher

esta lacuna, esperando fomentar outras pesquisas acerca dotema, bem como contribuir através

da inclusão de uma perspectiva econômica à discussão já existente acerca do SISU em outros

campos do conhecimento.

Alicerçados na teoria introduzida por Gale and Shapley (1962) iniciamos o trabalho

de descrição do SISU como um mecanismo de matching. As características do SISU levou-nos

a desenvolver o trabalho dentro de um contexto deschool choice. Nesse contexto, a teoria des-

creve um mecanismo de matching como um processo que, partindo de preferências anunciadas

pelos estudantes e das verdadeiras preferências dos cursos, gera um matching entre os mes-
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mos25. Todavia, o SISU se desenvolve em diversas etapas, ou seja, osistema possui aspectos

sequenciais (ou dinâmicos). Na primeira etapa, preferências são anunciadas e um mecanismo é

utilizado para gerar um matching entre estudantes e cursos.Na segunda etapa, estudantes são

solicitados a anunciar a aceitação ou não do matching através da realização ou não de sua matrí-

cula no curso que lhe é proposto pelo sistema. Ao fim desta etapa, tendo ocorrido sobra de vagas

em algum curso (vagas desocupadas decorrente da não realização de matrícula por alguns estu-

dantes) o SISU utiliza-se de um novo mecanismo, que considera não somente as preferências

anunciadas pelos estudantes mas também sua ação, caso tenhasido solicitado a matricular-se no

período anterior, para gerar nova proposta de matching e esse processo continua até que todas

as vagas sejam preenchidas.

Deste modo, passamos a descrever o SISU como um mecanismo de matching dinâ-

mico (um conceito mais amplo de mecanismos de matching, ver por exemplo Pereyra (2013)).

E, muito embora, não tenhamos avançado muito em nossa exploração, esta foi capaz de nos

fornecer valiosos “insights” e despertar nossa atenção para questões cruciais sobre o funciona-

mento do SISU.

Por exemplo, é notório que grande parte das matrículas ofertadas na primeira cha-

mada do SISU são rejeitadas, gerando a necessidade da realização de novas propostas de mat-

ching.26 Isto prolonga o tempo demandado pelo processo de seleção aumentando os custos de

participação para os estudantes e, principalmente, para asinstituições de ensino superior. O

coordenador do SISU na UFC, Miguel Franklin, atribui o baixoíndice de comparecimento às

matrículas a vários fatores, dentre eles, o fato de que há alunos que não se matriculam por-

que foram escolhidos para a segunda opção e estão esperando uma vaga no curso preferido.

(Klix 2012) Seriam, então, essas recusas de matrícula, pelomenos em parte, reflexo de uma

estratégia incentivada pelo mecanismo de matching do SISU?

Para oferecer uma resposta precisamos desenvolver um modelo para o SISU. No

entanto, como ressaltado anteriormente, o SISU é um mecanismo de grande complexidade.

Esse fato no levou à formulação de mecanismos analiticamente mais tratáveis, nomeados SISUα

e SISUβ. Os dois modelos são reproduções estilizadas que, embora não retratem o verdadeiro

processo empregado pelo SISU, são bastante similares ao mesmo.

Conseguimos provar três proposições acerca do SISUβ. A primeira proposição de-

25Formalmente um matching pode ser visto como uma funçãoµ : S −→ C ∪ {∅} satisfazendo|µ−1(c)| ≤ qc
para todoc ∈ C.

26Ver, por exemplo, Cieglinski (2012) ou Universidade Federal do Ceará (2013).
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clara que se algum estudante rejeita matrícula no curso que lhe é proposto pelo matching de

primeira chamada, o curso rejeitado recebe, como matching final, alocação menos preferível

por este à alocação designada pelo matching de primeira chamada. Em outras palavras, todo

curso que recebe recusa de matrícula por algum estudante é prejudicado, sendo levado a um

matching de menor desejabilidade. Dessa forma, é do interesse dos cursos que o matching de

primeira chamada seja implementado, isto é, que todos os estudantes que recebam oferta de

vaga realizem matrícula.

O matching proposto em primeira chamada é estável com relação às preferências

anunciadas. Entretanto, se esse matching é rejeitado por algum estudante, instabilidade é intro-

duzida. A segunda proposição declara que o mecanismo SISUβ através do matching final, de

certa forma, reestabelece a estabilidade perdida. O matching final pode ser considerado está-

vel se avaliarmos não somente com base nas preferências anunciadas, mas também levando em

consideração as ações de recusa de matrícula dos estudantes.

A terceira proposição declara que nenhuma coalisão de estudantes é capaz de, atra-

vés da rejeição de matrícula no curso que lhe é proposto pelo matching de primeira chamada,

(i) prejudicar estudantes não integrantes dessa coalisão,e (ii) não prejudicar algum de seus

membros.

Em decorrência desta última proposição, encontramos como resultado, que no SISUβ,

existem diversas estratégias não dominadas, mas em todas elas o estudante, na primeira cha-

mada, ao ser solicitado a matricular-se, assim o faz. Por fim,mostramos que toda estratégia não

dominada para o SISUβ reflete uma estratégia não dominada para o SISUα onde cada estudante

solicitado a matricular-se, em primeira chamada, também o faz.

Esses resultados apontam para o fato de que fatores externosao mecanismo do SISU

possam ser os únicos responsáveis pelo alto índice de não matrícula em primeira chamada, o que

gera a necessidade de realização de outras etapas. Apesar dos resultados encontrados parecerem

promissores é importante salientar algumas omissões:

a) A não modelagem do SISU em exato, mas tão somente de um mecanismo similar impede a

constatação de que, de fato, no SISU nenhum jogador possa usufruir de vantagens ao adotar

a estratégia na qual recusa matricular-se em sua segunda opção de curso;

b) O modelo proposto não incorpora a existência de cotas e ações afirmativas no SISU;

c) O trabalho não considera o possível comportamento estratégico dos cursos via a escolha
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de suas capacidades e ou na decisão de realizar sua seleção via vestibular ou via SISU.

Considerações do possível comportamento estratégico dos cursos via capacidades são feitas

em Sönmez (1997) e, mais recentemente, em Kesten (2012) no contexto deschool choice.

Por fim, sugerimos para trabalhos futuros a modelagem computacional do meca-

nismo do SISU bem como a análise qualitativa dos matchings resultantes deste para os casos

em que outros mecanismos que não o deferred acceptance são utilizados para a geração do

matching proposto em primeira chamada.
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