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Resumo 

 

A publicidade paga nos motores de pesquisa online constitui a área do mercado da 

publicidade online com maior dinâmica. Esse espaço disponível para os anúncios pagos, ou 

posições, é vendido através de leilões e o seu pagamento é calculado tendo em conta o nú-

mero de clicks que cada posição recebe. São dois os mecanismos usados nos  leilões de po-

sições online: Generalized Second Price (GSP) (e.g. Google, Yahoo!) e Vickrey – Clarke – Groves 

(VCG) (e.g. Facebook). Estes mecanismos distinguem-se, em particular, relativamente ao 

pagamento ao motor de pesquisa. Ainda, enquanto no VCG existe uma estratégia domi-

nante – revelar a verdade, o mesmo não acontece no caso do GSP.  

O principal objetivo desta dissertação é analisar os dois tipos de leilões que domi-

nam o mercado da publicidade online – GSP e VCG - e perceber qual o mecanismo que 

garante uma receita mais elevada aos intervenientes do mercado (motores de pesquisa e 

licitadores). A metodologia adotada é a simulação multi-agente desenvolvida no programa 

Netlogo e explorada do ponto de vista estatístico no IBM SPSS - Statistical Package for the 

Social Sciences (versão 26) através da realização de testes paramétricos e não paramétricos. É 

ainda feito um estudo exploratório de previsão da receita do motor de pesquisa e dos licita-

dores, com recurso a árvores de regressão. 

Os resultados estatísticos sugerem que os valores médios da receita do leiloeiro e 

dos licitadores, do preço das posições e do pagamento do licitador nº1, são significativa-

mente diferentes nos mecanismos GSP e VCG. Verifica-se ainda que o mecanismo que 

gera mais receita para o motor de pesquisa é o VCG, enquanto para os licitadores é o GSP, 

tendo em consideração que em nenhuma das simulações é definido um equilíbrio específi-

co para cada um dos mecanismos.  

 

 

 

Códigos-JEL: C63; D44; L81; M37. 

Palavras-chave: Anúncios pagos, Leilão de posições online, Generalized Second Price 

(GSP); Vickrey–Clarke–Groves (VCG), Sistema de multiagentes, Simulação, Netlogo, Testes 

paramétricos e não paramétricos, Árvores de regressão. 
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Abstract 

 

Sponsored advertising on search engines is the fastest growing online advertising 

marketplace. This space available for paid ads, or positions, is sold using auctions and the 

payment is calculated considering the number of  clicks that each position receives. There 

are two mechanisms used in position auctions: Generalized Second Price (GSP) (e.g. Google, 

Yahoo!) and Vickrey – Clarke – Groves (VCG) (e.g. Facebook). There are several differences 

between them, such as the payment the search engine receives. While in VCG there is a 

dominant strategy - revealing the truth - the same does not happen in the case of  GSP.  

The main goal of  this dissertation is to analyse the two types of  auctions that dom-

inate the online advertising market - GSP and VCG - and to understand which mechanism 

guarantees the highest payoff  to the market players (search engines and bidders). The 

methodology adopted is a multi-agent simulation developed in the Netlogo program and 

statistically explored in the IBM SPSS - Statistical Package for the Social Sciences (version 

26) through parametric and nonparametric tests. In addition, it is made an exploratory 

study of  the revenues for the search engine and bidders, using regression trees. 

The statistical results suggest that the average profit (for auctioneer and bidders), 

and position price are significantly different in the GSP and VCG mechanisms. It is also 

found that the mechanism that generates the highest payoff  for the search engine is the 

VCG, while for the bidders is the GSP, considering that in none of  the simulations it is a 

defined a specific equilibrium. 
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Capítulo 1. Introdução 

Nos dias de hoje, empresas como a Google, ou a Yahoo!, entre outras, ganham bili-

ões de dólares com os leilões de publicidade nos seus domínios. De acordo com o Zenith’s 

Top Thirty Global Media Owners1, a Google e o Facebook detêm em conjunto cerca de 64% 

do crescimento do valor gasto em publicidade online entre 2012 e 2016, o que representa 

106,3 mil milhões de dólares (20% do mercado global). 

Os anúncios pagos nos motores de pesquisa (search engines) são a área do mercado 

de publicidade online com maior dinâmica quer em termos de volume, quer em termos de 

crescimento (Katona & Sarvary, 2010). Este mercado é dominado pela Google, que atual-

mente controla cerca de 70% das pesquisas online (Katona & Sarvary, 2010). Esta fonte de 

receita das plataformas online é conhecida como sponsored search auctions, position auctions (lei-

lões de posições) ou keyword auctions, e funciona do seguinte modo: os anúncios são dispos-

tos na webpage de resultados de uma pesquisa, feita num motor de pesquisa com uma de-

terminada search query, e o anunciante paga ao motor de pesquisa um valor proporcional ao 

número de clicks que o seu anúncio recebe, sendo que as primeiras posições são as mais 

desejáveis pois têm maior probabilidade de receber mais clicks.  

O search engine marketing é a combinação da publicidade com os motores de pesquisa 

e é dividido entre os anúncios pagos e uma técnica de otimização dos clicks do utilizador 

chamada search engine optimization (SEO) (Li, Lin, Lin, & Xing, 2014). De acordo com o es-

tudo da SEMPO (Search Engine Marketing Professional Organization), os anúncios pagos e o 

SEO são as formas mais eficazes de fazer chegar a informação ao consumidor, de modo a 

influenciar a sua decisão de compra.2 

A ligação entre a publicidade e a internet data os anos 90. No início a publicidade 

chegava aos consumidores através de e-mails ou pop-ups, no entanto em 1998, o motor de 

pesquisa GoTo.com introduziu uma nova forma de fazer chegar a publicidade aos consu-

midores, através de leilões para vender espaço online na página de resultados. Esta empresa 

(mais tarde adquirida pela Yahoo!) adotou os leilões Generalized First Price (GFP), para con-

seguir atingir o seu objetivo. No entanto esta forma de venda dos espaços para a publicida-

 
1 Zenith’s Top Thirty Global Media Owners é o ranking exclusivo da Zenith (the ROI agency) das maiores empresas de 
media, publicado a 2 de maio de 2017, com a particularidade de ser o primeiro ano em que se foca apenas nas 
receitas provenientes da publicidade. Disponível em, https://www.zenithmedia.com/google-facebook-now-
control-20-global-adspend/ , acedido a 21/10/18. 
2 Search engine marketing professional organization survey of  SEM agencies and advertisers, Nov 08 – Jan 09. Global results. 
Disponível em https://pt.slideshare.net/Ataxo/sempo-state-of-search-marketing-2009, acedido a 
02/11/2018. 

https://www.zenithmedia.com/google-facebook-now-control-20-global-adspend/
https://www.zenithmedia.com/google-facebook-now-control-20-global-adspend/
https://pt.slideshare.net/Ataxo/sempo-state-of-search-marketing-2009
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de começou, com o decorrer do tempo, a criar problemas. Segundo Decarolis et al. (2017) o 

leilão GFP incentiva a colusão entre os licitadores, visto que a licitação pode-se tornar 

agressiva o que faz com que os preços aumentem muito rapidamente.  

Noti, Nisan, and Yaniv (2014) afirmam que os leilões Generalized First Price não são 

usados atualmente devido ao facto de exigirem que cada licitador supervisione continua-

mente os seus concorrentes de modo a modificar as suas licitações de forma a conseguir o 

primeiro lugar. Tal levou a que, em 2002, a Google desenvolvesse um novo formato para os 

leilões, o GSP (Generalized Second Price). Ao ver o sucesso da Google, os outros motores de 

pesquisa rapidamente adotaram o mesmo formato para a venda de espaço para publicidade 

no seu domínio. Passada mais de uma década, em 2015, o Facebook introduziu o mecanis-

mo de Vickrey – Clarke - Grooves (VCG) para os seus leilões de anúncios. 

Cada vez que um utilizador usa um motor de pesquisa para procurar um bem ou 

um serviço (e.g. uma viagem, um livro) despoleta um leilão que tem como objeto a search 

query inserida. No entanto os leilões não são apenas usados para vender o espaço para os 

anúncios de publicidade. Em 2004 a Google, por exemplo, utilizou um leilão holandês para 

vender ações, mais propriamente para fazer o seu IPO (initial public offering)3, ou seja, a Goo-

gle usou um leilão holandês para conseguir o melhor preço para o seu IPO.4 

Nos leilões de posições online, são leiloados vários objetos (ou posições numa lista 

de links), sendo por isso proposto um mecanismo generalizado. Neste estudo iremo-nos 

focar nos dois mecanismos principais de leilões de posições online: o Generalized Second Price 

(GSP), utilizado pela Amazon, Google e Yahoo! e o Vickrey – Clarke – Grooves (VCG), usa-

do pelo Facebook. Os dois mecanismos têm o mesmo objetivo: alocar os anunciantes ao 

espaço disponível para publicidade online. Ambos os mecanismos alocam eficientemente a 

posição ao licitador cuja licitação é a mais elevada, no entanto o pagamento por parte dos 

anunciantes é diferente. No GSP, os anunciantes (licitadores) pagam ao motor de pesquisa 

o valor da segunda licitação mais alta, enquanto no mecanismo VCG os licitadores pagam 

um montante igual à externalidade negativa que a sua presença no leilão impõe aos outros 

jogadores (Edelman, Ostrovsky, & Schwarz, 2007b).  

O mecanismo VCG tem uma estratégia dominante: revelar a verdade, enquanto o 

mecanismo GSP não tem um equilíbrio único (Noti et al., 2014). Ainda assim, os motores 

 
3 Normalmente as empresas mais estáveis recorrem ao IPO, não para ganhar dinheiro como acontece com as 
empresas em crescimento, mas para dar aos acionistas a possibilidade de sair da empresa.  
4Disponível em, https://www.forbes.com/sites/jayritter/2014/08/07/googles-ipo-10-years-
later/#1eeb6f692e6c, acedido a 04/12/2018. 
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de pesquisa como o Google ou a Yahoo! usam o mecanismo GSP em vez do VCG, o que é 

justificado por Edelman et al. (2007b), pelo facto de o VCG ser um mecanismo difícil de 

explicar aos licitadores com altos custos de transação para o motor de pesquisa.  

A análise económica dos leilões de posições online é assim de especial relevância, 

visto que são a principal fonte de receita das empresas que disponibilizam o espaço para a 

publicidade online (e.g. Google, Yahoo!, Facebook). Refira-se ainda que se trata de um tópico 

de investigação recente cuja produção científica é ainda exígua, exigindo-se por isso um 

maior esforço na compreensão quer do desenho dos leilões online, quer ainda das estratégias 

possíveis para aumentar a rentabilidade dos seus intervenientes. Verifica-se também que a 

literatura é inconclusiva em relação à melhor estratégia a adotar, visto que as conclusões de 

estudos como Feldman, Meir, and Tennenholtz (2011) e Edelman et al. (2007b) são distin-

tas, pretendendo este estudo contribuir para esta falha da literatura. 

Assim, o principal objetivo desta dissertação é analisar os dois tipos de leilões que 

dominam o mercado da publicidade online - Generalized Second Price (GSP) e Vickrey – Clarke 

- Grooves (VCG) – e, através da simulação multi-agentes, perceber qual o mecanismo que 

garante uma receita mais elevada aos intervenientes do mercado (motores de pesquisa e 

licitadores).5  

Deste modo a metodologia adotada é a simulação multi-agentes desenvolvida no 

programa Netlogo e explorada do ponto de vista estatístico no IBM SPSS - Statistical Packa-

ge for the Social Sciences (versão 26) através da realização de testes paramétricos e não paramé-

tricos, sendo ainda feito um estudo exploratório da previsão da receita do motor de pesqui-

sa e dos licitadores através de árvores de regressão. A abordagem agent-based model (ABM) 

simula interações entre os vários agentes a fim de analisar os efeitos do seu comportamento 

no sistema como um todo (Vermeir & Bersini, 2015). 

Este estudo visa assim responder às seguintes questões de investigação são as se-

guintes: i) Qual dos mecanismos, GSP e VCG, gera maior receita para as empresas licitado-

ras? ii) E qual gera maior receita para os leiloeiros? De forma a responder a estas questões, 

é feita a comparação dos diferentes mecanismos e dos seus efeitos sobre a receita dos lici-

tadores e dos leiloeiros através de uma simulação computacional dos mecanismos em análi-

se, o GSP e o VCG, recorrendo a um sistema multi-agentes. 

Esta dissertação é organizada como se segue. O próximo capítulo sintetiza a litera-

 
5 Para este estudo consideramos, para os dois mecanismos, como leiloeiro um motor de pesquisa como a 
Google ou a Yahoo! e como licitadores os anunciantes.  
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tura mais relevante para o estudo, focando no search engine marketing e nos conceitos relevan-

tes. O capítulo 3 explora mais detalhadamente os conceitos e mecanismos por detrás dos 

leilões online, dando especial atenção a dois tipos de leilões: o GSP e o VCG. Segue-se o 

capítulo 4 que explora a simulação dos leilões de posições online. No capítulo 5 apresentam-

se os resultados das simulações, os testes paramétricos e não paramétricos, e a sua discus-

são. Ainda no capítulo 5, é apresentado um estudo exploratório da previsão da receita do 

leiloeiro e dos licitadores recorrendo a árvores de regressão. O capítulo final sistematiza as 

principais conclusões da dissertação e algumas linhas de possíveis investigações futuras.  
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Capítulo 2. A economia da pesquisa online: revisão de literatura 

 

2.1 Search engine marketing: o que é? 

Search engines (ou motores de pesquisa) são uma ferramenta fundamental na intera-

ção do utilizador com a internet, permitindo rastear bilhões de webpages através das consul-

tas por parte dos utilizadores (Jansen & Mullen, 2008). Os motores de pesquisa apresentam 

ao utilizador dois tipos de resultados: os links relevantes para o utilizador (“organic results”) e 

os anúncios pagos (“sponsored links”) (Cary et al., 2008). 

De acordo com Sen (2005), os meios de publicidade online como banner ads6, janelas 

pop-up e e-mails, não são eficazes na medida em que bloqueiam a procura direta dos utiliza-

dores e não refletem os resultados esperados pelos vendedores online. Pelo contrário, os 

anúncios pagos apresentam melhores resultados, mesmo sendo mais discretos, visto que os 

anunciantes seguem os utilizadores e escolhem publicitar onde houver mais potenciais con-

sumidores. De modo a evitar a perda de receita, os motores de pesquisa têm de fazer um 

investimento contínuo na melhoria da pesquisa para facilitar o matching entre os anunciantes 

e os consumidores (Varian, 2016). As empresas investem em publicidade nos motores de 

pesquisa, com o intuito de aumentar a sua visibilidade entre os resultados da pesquisa online 

(Berman & Katona, 2013). Esse investimento é feito de acordo com uma keyword específica 

(search query) que os utilizadores usam na sua pesquisa. Segundo Yao & Mela (2011), em 

média, entre 2005 e 2007 os anunciantes pagaram cerca de 26 cêntimos por cada click do 

utilizador, o que representa a principal fonte de receita dos motores de pesquisa (Varian, 

2016). 

A figura 1 exemplifica o resultado da pesquisa feita no Google com a search query 

“laptop hp”. Como se pode verificar, os primeiros links são anúncios pagos e após esses apa-

recem para o utilizador os anúncios não pagos (resultados orgânicos). Caso o utilizador 

escolha fazer click num dos primeiros links do resultado da sua pesquisa, o anunciante paga-

rá à Google (motor de pesquisa utilizado no exemplo) o preço que ficou definido no leilão, 

também chamado de price-per-click (PPC) (Li et al., 2014). 

 

 

 

 
6 Banner ads são retângulos com publicidade, normalmente animados, que um website coloca no topo da sua 
página por um determinado preço (Ottaviani, 2003). 
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Figura 1 - Resultado da pesquisa com a search query laptop hp em 10-11-2018 

 

 

Os resultados que aparecem na webpage de resultados de uma pesquisa e que são 

anúncios não pagos relevantes para a pesquisa dos utilizadores (gerados automaticamente 

pelo algoritmo do motor de busca) denominam-se por resultados orgânicos (Arnold, 

Darmon, & Penard, 2018). Os anunciantes podem conseguir com que o seu anúncio esteja 

entre os não pagos, ao modificarem a sua webpage de modo a que essa fique mais próxima 

do que o que os utilizadores procuram. A esta estratégia dá-se o nome de Search Engine Op-

timization (SEO), que permite obter mais clicks (por ter o anúncio bem posicionado na 

SERP) sem pagar nada ao motor de pesquisa, apenas por aumentar a relevância da sua lan-

ding page para o utilizador (Li et al., 2014). 

Os motores de pesquisa atuam como intermediários entre as empresas e os seus cli-

entes, facilitando a transmissão de informação (Chen & He, 2011), pois permitem que as 

primeiras consigam captar a atenção dos utilizadores (possíveis consumidores) através do 

search engine marketing. O search engine marketing (SEM) é uma prática de marketing que as em-

presas usam para promover os seus produtos/serviços na webpage de resultados de um mo-

tor de pesquisa (SERP – search engine results pages). Search engine marketing, também chamado 

de keyword advertising, foca-se em alocar os anúncios que aparecem no SERP às necessidades 

dos utilizadores (Jansen & Schuster, 2011), sendo que os anunciantes pagam ao motor de 

pesquisa um determinado valor por cada click do utilizador (para a search query escolhida). 
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2.2 Search engine marketing: principais métricas 

Inicialmente o modelo usado pelos motores de pesquisa para taxarem os anúncios 

nos seus domínios seguia a lógica do cost-per-mile (CPM) utilizando banner ads que direciona-

vam os consumidores diretamente para a webpage da empresa, onde os anunciantes pagavam 

pelo número de impressões (visualizações) do seu anúncio (Nazerzadeh, Saberi, & Vohra, 

2008).7 Em 1994 surgiram as cookies, que são pequenos ficheiros no dispositivo do utiliza-

dor que permitem que um website grave a informação do histórico. As cookies podem ser 

usadas para providenciar uma melhor experiência para o utilizador, mas também para dire-

cionar a publicidade de acordo com o seu histórico online. Deste modo as cookies tornaram 

possível medir o número de impressões e os clicks de uma determinada publicidade. 

(Ghosh, Mahdian, McAfee, & Vassilvitskii, 2015). 

Em 1996, o modelo cost-per-acquisition (CPA) foi introduzido pela Amazon, no qual 

os anunciantes tinham uma ligação direta na sua webpage para um produto da Amazon. Se-

gundo este modelo o anunciante só paga quando o utilizador completa a compra ou atua 

de acordo com uma ação específica (e.g. preencher um questionário). Este modelo é o ideal 

para anunciantes avessos ao risco ou de pequena dimensão (Nazerzadeh et al., 2008). 

Em 1998 a empresa Goto.com (adquirida em 2001 pela Yahoo!) foi a pioneira na 

aplicação do modelo de publicidade pay-per-click (PPC). Este conceito baseia-se em ordenar 

os resultados da pesquisa com base no valor que os anunciantes estariam dispostos a pagar 

pelo lugar na página, introduzindo posteriormente o preço cost-per-click (CPC). Deste modo, 

os anúncios não eram vendidos por impressões (CPM) mas sim por cada click do utilizador 

(Donaldson, 2008). 

Mais tarde, em 2000, a Google lançou o seu programa de publicidade online chama-

do “AdWords”. No início o processo licitação era baseado num modelo CPM, alterado em 

2002 para o modelo CPC (Hansen, 2009). Segundo Nazerzadeh et al., (2008), o modelo 

CPC tem desvantagens relativamente ao CPA. Por um lado, o CPC obriga a que o anunci-

ante submeta a sua licitação para a keyword antes de saber o rendimento que irá obter pelos 

clicks dos utilizadores. Outra desvantagem apontada pelos autores é o facto do modelo CPC 

ser sensível à fraude de clicks, ou seja, aqueles clicks de utilizadores sem interesse no anúncio. 

Resumindo, inicialmente os anúncios pagos tinham um custo por impressão, ou se-

 
7 Usando o modelo Cost-per-mille (ou Cost-per-impression) – CPM, o anunciante paga ao motor de pesquisa o 
número de vezes que a sua publicidade aparece ao utilizador, independentemente de este clicar ou não no 
link. Disponível em, https://profitworks.ca/blog/243-Cost-Per-Click-vs-Cost-Per-Impression-google-
adwords-facebook-linkedin, acedido a 08/11/18 

https://profitworks.ca/blog/243-Cost-Per-Click-vs-Cost-Per-Impression-google-adwords-facebook-linkedin
https://profitworks.ca/blog/243-Cost-Per-Click-vs-Cost-Per-Impression-google-adwords-facebook-linkedin
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ja, o anunciante pagava só pelo anúncio aparecer na webpage de resultados, mesmo que o 

utilizador não fizesse click no anúncio. Atualmente, todos os motores de pesquisa utilizam 

um modelo de preço por click (Varian, 2009) o qual permite aos anunciantes pagarem ape-

nas quando os utilizadores fazem click nos seus anúncios (Edelman et al., 2007b). Apesar de 

ser o modelo de preço utilizado pelos motores de pesquisa, segundo o estudo de Sen, Hess, 

Bandyopadhyay, and Jaisingh (2008), o PPC não é a estratégia ótima para os motores de 

pesquisa, quando a proporção de compradores que procuram online é elevada. 

O search engine marketing baseia-se num leilão do qual resultam as empresas que apa-

recem em primeiro lugar na SERP, sendo essas aqueles que têm maior probabilidade de 

receber mais clicks por parte dos utilizadores e, consequentemente, maior probabilidade de 

conseguir que os utilizadores comprem os seus produtos (Varian, 2007).  

Deste modo, os anunciantes competem pelos primeiros lugares dos resultados da 

pesquisa, que são atribuídos pelos motores de pesquisa após a análise de três fatores: o va-

lor de licitação, o quality score dos anúncios e o extension score.8 O resultado da decisão do 

motor de pesquisa é conhecido como ad rank, sendo que a melhor posição será alocada 

àquele que tiver a melhor combinação dos três fatores mencionados.  

O valor de licitação (bid) é definido por cada anunciante e representa o valor máxi-

mo que está disposto a pagar por cada click do utilizador. O quality score é uma métrica base-

ada na qualidade dos anúncios que o motor de pesquisa calcula durante o decorrer do lei-

lão, constituído por três componentes: click-through rate (CTR), relevância e landing pages. 

Segundo Graepel et al, (2010) a estimação do CTR é crucial para sponsored search advertising, 

pois tem impacto na experiência do consumidor, na rendibilidade do anunciante e na recei-

ta do motor de pesquisa, sendo definida como a taxa de clicks, ou seja, mostra o número de 

vezes que as pessoas que viram o anúncio realmente clicaram nele.9 De acordo com 

Agarwal, Hosanagar, & Smith (2011), o CTR decresce com a posição do resultado da pes-

quisa. A relevância mede a ligação entre os anúncios e a pesquisa do utilizador. Por último, 

landing page é a webpage para a qual o utilizador é reencaminhado se clicar no link do anúncio 

e é representada pela relevância da informação apresentada, a facilidade da navegação, a 

quantidade de pop-ups, entre outros.10 O extension score mede o impacto esperado das exten-

 
8 Neste estudo é feita uma análise de forma geral, tendo como referência o caso da Google.  
9 Segundo o Google support, o rácio é dado por: CTR= Cliques/Impressões; e serve para medir o desempenho 
das keywords e dos anúncios. Disponível em, https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=pt, 
acedido a 06/11/18. 
10Disponível em, https://support.google.com/google-ads/answer/14086?hl=en, acedido a 06/11/18 

https://support.google.com/google-ads/answer/2615875?hl=pt
https://support.google.com/google-ads/answer/14086?hl=en
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sões e de outros formatos de publicidade, tem em consideração fatores como o destaque 

das extensões na página de resultados da pesquisa.  

Deste modo é possível ganhar uma posição mais elevada na página de resultados 

com um valor de licitação baixo, sendo que quanto maior for o valor do quality score (e.g. 

usar keywords relevantes para o utilizador) menor será o valor da licitação.11 

  

 
11Disponível em, https://support.google.com/google-ads/answer/1752122, acedido a 16/03/19 

 

https://support.google.com/google-ads/answer/1752122
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Capítulo 3. Leilões: revisão de literatura 

 

Neste capítulo, iremos apresentar alguns modelos de leilões, focando principalmen-

te nos leilões de carta fechada e nos dois tipos de leilões que dominam o mercado da publi-

cidade online: o Generalized Second Price (GSP) e o Vickrey – Clarke – Grooves (VCG). 

 

3.1. Classificação dos leilões 

Um leilão é um jogo de informação incompleta em que os participantes não conhe-

cem todas as características dos seus oponentes (Dutta, 1999). 

Segundo Varian (2010) a análise económica dos leilões envolve duas componentes: 

a natureza dos bens e as regras da licitação. Os bens são distinguidos entre bens de valor 

privado (privat-value) e bens de valor comum (common-value). Nos primeiros, cada participante 

tem um valor diferente para o mesmo bem (e.g. leilões de posições como acontece para os 

links de publicidade que aparecem nos motores de pesquisa). Nos segundos, o bem vale o 

mesmo para todos os participantes (porém neste caso os participantes podem ter diferentes 

avaliações em relação ao bem. e.g. quantidade de petróleo). As regras de licitação são dife-

rentes para cada modelo de leilão. 

Os leilões são caracterizados por um leiloeiro e vários potenciais compradores (lici-

tadores), sendo que o primeiro desconhece quanto é que cada licitador está disposto a pa-

gar pelo bem/serviço oferecido. O leiloeiro pode vender apenas um bem, chamado de lei-

lão de um único objeto (e.g. uma obra de arte), pode vender várias unidades de um bem 

(e.g. direitos de rede wireless para vários locais); ou pode ainda vender várias unidades de 

diferentes bens (e.g. leilão de dívida pública de diferentes maturidades) (Dutta, 1999; Jorge, 

Mota, & Sarmento, 2017). 

O leiloeiro define as regras do leilão (aberto, fechado, ascendente, descendente, de 

primeiro preço ou de segundo preço), de modo a obter o resultado mais lucrativo (Jorge et 

al., 2017). 

Segundo Dutta (1999), Varian (2010) e Jorge et al. (2017) podemos identificar qua-

tro tipos de leilões: 

- Leilão inglês (english auction): é um leilão aberto de preço ascendente, isto é, o leilo-

eiro começa o leilão avaliando o bem pelo seu preço de reserva (preço mínimo ao qual o 

vendedor está disposto a vender o bem), de seguida os interessados em comprar oferecem, 

de forma sucessiva, licitações ascendentes para adquirir o bem. A oferta de licitações é feita 
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de forma oral até que nenhum dos participantes esteja disposto a licitar um valor mais ele-

vado. Deste modo, o bem é vendido ao licitador que fizer a oferta mais elevada, e esse paga 

o valor que licitou ao leiloeiro (e.g. leilão de obras de arte da Stheby’s).12  

- Leilão Holandês (dutch auction): é um leilão aberto de preço descendente, ou seja, 

ao contrário do leilão inglês, este começa com um preço elevado e vai diminuindo gradu-

almente até que um jogador licite. O primeiro a fazer a licitação é o vencedor do leilão e 

fica na posse do bem (pagando o preço que licitou). O funcionamento do leilão holandês é 

automatizado e é um leilão rápido (e.g. leilão das lotas do peixe em Portugal).13 

- Leilão de primeiro preço (first price, sealed-bid auction): Como o nome indica, é um 

leilão de carta fechada de primeiro preço, ou seja, cada potencial comprador escreve a sua 

proposta de preço (e quantidade, se não se tratar de um único objeto) num envelope fecha-

do. Os vários envelopes são recolhidos e o bem é vendido a quem tiver feito a licitação 

mais elevada, pagando o valor que licitou ao vendedor. Caso exista um preço de reserva e 

nenhuma das licitações seja superior a esse preço, ninguém recebe o bem. (e.g. projetos para 

trabalhos de construção). 

- Leilão de Vickrey (second price auction): Este tipo de leilão é idêntico ao leilão ante-

rior, mas com a diferença de em vez de ser de primeiro preço é de segundo preço. Isto é, 

temos a licitação é na mesma feita à carta fechada e o bem é entregue ao licitador que apre-

sentar a proposta mais elevada. No entanto o preço do bem é igual ao valor da segunda 

maior licitação. (e.g. leilões de anúncios de publicidade nos motores de pesquisa).14 

No leilão inglês os jogadores conseguem observar os seus oponentes enquanto o 

leilão ocorre, dado que os participantes podem licitar várias vezes, o que lhes permite for-

mar conjeturas sobre as características dos outros licitadores. Assim, e de acordo com 

Dutta (1999), o leilão inglês é mais rico do que o leilão de carta fechada.  

 

3.2. Design de leilões 

O design do mecanismo dos leilões envolve a definição das regras do jogo de modo 

a atingir um determinado resultado. De acordo com Varian (2010), os leilões podem ser 

desenhados de forma a atingirem um de dois objetivos: ótimo de Pareto, ou a maximização 

 
12 De acordo com Varian (2010) este tipo de mecanismo é o mais predominante para um leilão. 
13 O seu nome é devido ao facto de ter sido introduzido nos países baixos na venda de flores frescas. (Varian, 
2010) 
14 Leilão de Vickrey nomeado em honra de William Vickrey, prémio nobel da economia em 1996, pelo seu 
trabalho pioneiro na análise dos leilões (Varian, 2010) 
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da receita. O primeiro implica que a solução do jogo seja a melhor situação possível, ou 

seja, o bem deve atribuído ao licitador que fizer a proposta mais elevada, enquanto o se-

gundo impõe que o resultado seja aquele que torna a receita do leiloeiro máxima. Deste 

modo, numa situação de ótimo de Pareto, não se consegue atingir a maximização do bem-

estar social. 

Varian (2010) distingue ainda duas situações possíveis, a primeira onde o leiloeiro 

conhece os preços de reserva dos licitadores e a segunda o caso contrário. 

No caso de o leiloeiro saber quais os preços de reserva dos licitadores, e o seu obje-

tivo for atingir a receita máxima, a solução do leilão é simples, o leiloeiro deve entregar o 

bem ao licitador que fez a proposta mais elevada e cobrar-lhe esse valor. Por outro lado, se 

o objetivo do leilão for atingir o ótimo de Pareto, o bem é na mesma entregue ao licitador 

que tiver o valor mais elevado, no entanto paga um montante entre a sua licitação e zero, 

pois a distribuição do excedente não é objeto de relevância no ótimo de Pareto. 

A segunda situação é quando o leiloeiro não conhece o preço de reserva dos licita-

dores. Neste caso para se atingir o ótimo de Pareto, o jogador que recebe o bem (aquele 

que fizer a maior licitação), paga o valor da segunda maior licitação com um acréscimo de 

um valor mínimo, de modo a diferenciar o primeiro do segundo, ou seja, o vencedor do 

leilão está sempre disposto a pagar mais do que o que ficou em segundo, enquanto o se-

gundo não está disposto a pagar mais do que a sua licitação. No caso em que o objetivo é a 

maximização da receita, o leiloeiro pode impor um preço de reserva (valor mínimo a que 

está disposto a vender o bem), com a possibilidade de não conseguir vender o bem (caso o 

preço de reserva dos licitadores seja inferior ao preço de reserva do leiloeiro), visto que a 

previsão da receita do leiloeiro depende das espectativas do mesmo sobre os preços de 

reserva dos licitadores. Ao atingir a receita máxima deixa de existir ótimo de Pareto pois 

existe a possibilidade de não se vender o bem.  

 

3.2.1. Leilões de primeiro preço e segundo preço 

Para facilitar a análise do mecanismo do leilão vamos considerar um leilão de um 

objeto com dois jogadores, i=1,2, em que o jogador i avalia o bem em 𝑣𝑖 . 
 As licitações são 

feitas em carta fechada e são representadas por 𝑏𝑖. Num leilão de primeiro preço, o vence-

dor ganha o bem e paga 𝑏𝑖, sendo que o outro jogador não ganha nem paga nada. Em caso 

de empate a decisão do vencedor é feita com o lançamento de uma moeda ao ar. 

No leilão de primeiro preço, o payoff dos jogadores é dado por: 
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𝒖𝒊(𝒃𝒊, 𝒃𝒋, 𝒗𝒊, 𝒗𝒋) =

{
 

 
𝒗𝒊 − 𝒃𝒊        𝒊𝒇  𝒃𝒊 > 𝒃𝒋,

𝒗𝒊 − 𝒃𝒊
𝟐

        𝒊𝒇  𝒃𝒊 = 𝒃𝒋,

𝟎                   𝒊𝒇 𝒃𝒊 < 𝒃𝒋.

 (3.1) 

 

O leilão de carta fechada é um jogo estático, sendo a solução um equilíbrio de Bayes-

Nash que é definido como um perfil de estratégias (𝒔𝟏
∗ , 𝒔𝟐

∗ , … , 𝒔𝒏
∗ ) se, para cada jogador t e 

para cada tipo 𝒕𝒊, 𝒔𝒊
∗(𝒕𝒊) é uma melhor resposta, sendo que a estratégia para o jogador i 

deve especificar que ação tomar em cada conjunto de informação, ou seja, uma ação para 

cada tipo do jogador 𝒕𝒊 (Jorge et al., 2017). 

 O equilíbrio de Bayes-Nash resulta de: 

𝐦𝐚𝐱
𝒃𝒊

 (𝒗𝒊 − 𝒃𝒊) 𝐏𝐫𝐨𝐛{𝒃𝒊  >  𝒃𝒋(𝒗𝒋)} + 
𝟏

𝟐
(𝒗𝒊 − 𝒃𝒊) 𝐏𝐫𝐨𝐛{𝒃𝒊 = 𝒃𝒋(𝒗𝒋)} (3.2) 

⟺       𝒃𝒊(𝒗𝒊) =  
𝒗𝒊
𝟐

 (3.3) 

 

Por sua vez, o leilão de segundo preço, tem por base as mesmas condições, no en-

tanto, o vencedor do leilão que recebe o bem tem um payoff igual á diferença do seu valor e 

da licitação do jogador que ficou em segundo lugar, ou seja: 

𝒖𝒊(𝒃𝒊, 𝒃𝒋, 𝒗𝒊, 𝒗𝒋) =

{
 

 
𝒗𝒊 − 𝒃𝒋        𝒊𝒇  𝒃𝒊 > 𝒃𝒋,

𝒗𝒊 − 𝒃𝒋

𝟐
        𝒊𝒇  𝒃𝒊 = 𝒃𝒋,

𝟎                   𝒊𝒇 𝒃𝒊 < 𝒃𝒋.

 (3.4) 

 

sendo que, deste modo, a estratégia ótima que define o equilíbrio de Bayes-Nash é dada por: 

𝐦𝐚𝐱
𝒃𝒊

 (𝒗𝒊 − 𝒃𝒋) 𝐏𝐫𝐨𝐛{𝒃𝒊  >  𝒃𝒋(𝒗𝒋)} + 
𝟏

𝟐
(𝒗𝒊 − 𝒃𝒋) 𝐏𝐫𝐨𝐛{𝒃𝒊 = 𝒃𝒋(𝒗𝒋)} (3.5) 

⇔       𝒃𝒊(𝒗𝒊) =  𝒗𝒊 (3.6) 

 
 
3.3. Leilões de posições online 

Uma das funções dos motores de pesquisa é servir de intermediário entre os consu-

midores e as empresas, ao disponibilizar espaço para a publicidade online. Para isso e de 

modo a alocar de forma eficiente o espaço disponível, os motores de pesquisa usam leilões 

de posições online. Neste caso, os licitadores e o leiloeiro são os anunciantes e o motor de 

pesquisa, respetivamente, sendo que o objeto a leiloar são as posições na webpage. Existem 
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dois mecanismos nos leilões de posições: o Generalized Second Price (GSP), utilizado pela 

Amazon, Google e Yahoo! e o Vickrey – Clarke – Grooves (VCG) (Clarke, 1971; Groves, 

1973; Vickrey, 1961), utilizado pelo Facebook. 

 

3.3.1. Generalized Second Price (GSP) 

O mecanismo GSP segue o modelo dos leilões de segundo preço, onde os anunci-

antes fazem uma licitação para cada keyword (Edelman et al., 2007b) e as posições disponí-

veis são alocadas por ordem decrescente de acordo com a classificação da ad rank, ou seja, 

a melhor posição na webpage de resultados é alocada ao licitador que tiver o melhor a me-

lhor classificação, a segunda posição é para o segundo melhor e assim sucessivamente (Che, 

Choi, & Kim, 2017). 15 

Os licitadores pagam ao leiloeiro, cada vez que um utilizador clica no seu anúncio, 

o valor da licitação imediatamente abaixo da sua (a segunda mais alta) (Hummel, 2018). 

Deste modo, cada anunciante (i) pagará um valor igual à licitação do jogador da posição 

imediatamente abaixo, 𝑏(𝑖+1) , por cada click que a sua posição recebe, 𝛼𝑖,𝑡 , isto é, o paga-

mento é definido por: 

𝑝𝑖
𝐺𝑆𝑃 = 𝛼𝑖𝑡𝑏

(𝑖+1) (3.7) 

 

sendo que o ganho do licitador é dado pela diferença do valor que atribui ao click para 

aquela posição (𝑣𝑖), e o preço pago ao motor de pesquisa (𝑝𝑖
𝐺𝑆𝑃). Formalizando temos:  

𝛼𝑖,𝑡𝑣𝑖  −  𝑝𝑖
𝐺𝑆𝑃 = 𝛼𝑖,𝑡 (𝑣𝑖 − 𝑏

(𝑖+1)) (3.8) 

 

O GSP apresenta, de acordo com Edelman et al., (2007b) vários equilíbrios de Nash 

que não são eficientes, e não tem estratégias dominantes. Deste modo, os autores propõem 

um conjunto de equilíbrios eficientes para o mecanismo GSP, o locally envy-free Nash equilibri-

um (LEFNE) que define como sendo o equilíbrio do jogo “[…] if  a player cannot improve his 

payoff  by exchanging bids with the player ranked one position above him.” 16, ou seja, LEFNE é o 

equilíbrio quando nenhum jogador preferir a posição de outro à que lhe é atribuída (Bae & 

Kagel, 2019). O LEFNE contém um equilíbrio cujos payoffs são iguais aos do equilíbrio de 

 
15 Caso existam mais posições do que publicitários, o último jogador a licitar paga um preço de reserva adici-
onal. 
16 Edelman, B., Ostrovsky, M., & Schwarz, M. (2007b). Internet advertising and the generalized second-price auction: Selling 
billions of dollars worth of keywords. American Economic Review, Vol. 97, pp. 249-250.  
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estratégias dominantes do mecanismo VCG. Segundo Edelman et al. (2007b) esse equilíbrio 

é o pior LEFNE para o motor de pesquisa, mas o melhor para os licitadores. 

Varian (2007) reforça a ideia de Edelman et al., (2007b) com o symmetric Nash equili-

brium, o qual requer que nenhum jogador tenha um melhor payoff  numa posição diferente 

da que se encontra. O estudo de Fukuda et al. (2013) fortalece a definição de LEFNE mos-

trando que em equilíbrio nenhum jogador ficará melhor se mudar de posição para a que se 

encontra imediatamente acima e para a posição imediatamente abaixo da sua.  

 

Quadro 1 - Exemplo de leilão em GSP com 3 licitadores (X,Y,Z) e 3 posições (A, B, 

C), onde 𝒗𝐗 > 𝒗𝐘 > 𝒗𝐙 

Clicks 

(𝜶𝒊,𝒕) 
Posição Licitador 

Valor por 

click 

(𝒗𝒊) 

Licitação 

I  

(𝒃𝒊) 

Licitação 

II 

(𝒃𝒊) 

Licitação 

III 

(𝒃𝒊) 

10 A X 7 5€ 3€ 7€ 

4 B Y 6 4€ 5€ 6€ 

0 C Z 1 2€ 1€ 1€ 

 

A partir do exemplo do Quadro 1 podemos verificar que o mecanismo GSP tem 

vários equilíbrios. Se a licitação é a Licitação I então os ganhos dos licitadores são: gx = 

10(7-4) = 30; gY = 4(6-2) = 16; gz = 0 

Se o licitador X alterar a sua licitação para 3€, passa a ficar alocado à posição B e o 

licitador Y à posição A. O seu ganho é assim igual a 20 (4*(7-2) = 20). Como 20 é menor 

do que 30 (ganho do licitador X na Licitação I) o licitador X não tem incentivo em alterar a 

sua licitação de modo a mudar a sua posição. 

Se o licitador Y alterar a sua licitação para um valor maior do que 5€, irá assumir a 

primeira posição sendo que o seu ganho nesta situação será igual a 10 (10*(6-5) = 10). Tal 

como no caso do licitador X, ao alterar a licitação de modo a alterar a posição, não tem um 

aumento do ganho, pelo que o licitador Y também não tem incentivos a alterar a sua licita-

ção. Assim, o conjunto das licitações que pertencem ao grupo “Licitação I” é um equilíbrio 

em GSP. 

Fazendo a mesma análise para o grupo de licitações “Licitação II”, temos que os 

ganhos dos licitadores X, Y e Z, são 24, 30 e 0, respetivamente. Se o licitador X licitar um 

valor maior que 5€, ficará com a posição A e o seu ganho será 20. Se o licitador Y licitar 
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um valor igual a 2, o seu ganho seria 20. Como 20 é menor que 24 e menor que 30, ne-

nhum dos licitadores têm incentivo a alterar a sua licitação. Logo, conclui-se que o grupo 

de licitações “Licitação II” também é um equilíbrio em GSP.  

Deste modo, o mecanismo GSP pode ter mais que um equilíbrio, o que vai de 

acordo com as conclusões de Edelman et al. (2007b). 

Por sua vez, fazendo a mesma análise, mas focando na Licitação III, temos que os 

ganhos são gx=10, gy=20 e gz=0. Se a licitação de X for 5€ o seu ganho aumenta para 24. 

Isto é, o mecanismo GSP pode revelar que o valor por click é uma estratégia não dominan-

te.  

 

3.3.2. Vickrey – Clarke – Groves (VCG)  

O mecanismo Vickrey-Clarke-Groves (VCG) (Clarke, 1971; Groves, 1973; Vickrey, 

1961) é uma alternativa ao GSP usado para os leilões de publicidade online, e apresenta vá-

rias propriedades, como o equilíbrio de estratégias dominantes: revelar o verdadeiro preço.17 

O VCG é usado pelo Facebook do mesmo modo que a Google, Amazon e Yahoo! 

usam o GSP: para vender e selecionar a publicidade na sua network. O objetivo do VCG é 

escolher o resultado que maximiza a soma das utilidades de todos os agentes envolvidos 

(Varian, 2010). Este mecanismo segue as mesmas regras base do mecanismo GSP, isto é, o 

lugar melhor posicionado na página de resultados, aquele que chega ao consumidor mais 

facilmente, é alocado àquele que oferecer a licitação mais elevada. No entanto o pagamento 

em VCG é igual à externalidade negativa que a sua presença no leilão impõe nos outros 

jogadores (Mochon, Saez, Gomez-Barroso, & Isasi, 2012).  

Assim, e de acordo com Varian (2014), cada licitador tem de pagar o custo que a 

sua presença no leilão impõe aos outros jogadores, isto é, citando o economista-chefe do 

Facebook, John Hegeman, “If  you’re an advertiser and you’re getting a chance to show your ad, you’re 

going to take away the opportunity from someone else. The price [of  the ad] can be determined based on 

how much value is being displaced from those other people. An advertiser will only win this placement if  

their ad really is the most relevant, if  it really is the best ad to show to this person at this point in time.” 18 

Vejamos por exemplo uma situação em que temos três posições e quatro licitado-

res. Considere-se que o jogador 1 faz a licitação mais elevada, o jogador 2 a segunda mais 

 
17 Outra propriedade do VCG é a alocação eficiente de modo a maximizar a soma das valorizações dos agen-
tes envolvidos. (Guo & Conitzer, 2009) 
18 Disponível em, https://www.linkedin.com/pulse/how-vcg-auction-mechanism-works-behind-facebook-ad-
santosh-yaduvanshi/, acedido a 12/05/2019 

https://www.linkedin.com/pulse/how-vcg-auction-mechanism-works-behind-facebook-ad-santosh-yaduvanshi/
https://www.linkedin.com/pulse/how-vcg-auction-mechanism-works-behind-facebook-ad-santosh-yaduvanshi/
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elevada e assim sucessivamente. Caso o jogador 1 faça parte do leilão, este ficará com a 

primeira posição (visto que fez a licitação mais elevada), o 2 com a segunda e o jogador 3 

com a última posição disponível. Neste cenário o jogador 4 não obtém uma posição, dado 

que apenas existem 3 posições. Caso o jogador 1 não participe no leilão, o jogador 2 fica 

com a primeira posição, o 3 com a segunda e ao jogador 4 é-lhe alocado a última posição. 

Os ganhos dos jogadores são determinados não só pela sua licitação, mas também pela 

posição que lhes foi atribuída, pois, de acordo com Edelman et al, (2007b), o valor de cada 

posição é proporcional ao número de clicks estimados para essa posição. O valor da dife-

rença entre as posições de cada jogador, caso o jogador 1 esteja ou não presente, é a exter-

nalidade negativa que a presença do jogador 1 impõe a cada jogador, e por isso é o valor 

que este tem de pagar para poder participar. Deste modo é fácil entender que a solução 

ótima para cada jogador é licitar o seu valor verdadeiro, uma vez que o valor a pagar é defi-

nido pelos valores das licitações de cada jogador. 

No quadro 2 temos um exemplo semelhante ao apresentado na seção 3.2.1 para o 

mecanismo GSP, onde igualmente temos 3 licitadores (X,Y,Z) e 3 posições disponíveis 

(A,B,C), em que à posição A estão associados 10 clicks por parte do utilizador, à B, 5 e a 

posição C apenas recebem 2 clicks. É ainda assumido que 𝑣X > 𝑣Y > 𝑣Z.  

 

Quadro 2 - Exemplo de leilão em VCG com 3 licitadores (X,Y,Z) e 3 posições (A, B, 

C), onde 𝒗𝐗 > 𝒗𝐘 > 𝒗𝐙. 

Clicks (a) Posição   Licitador  Valor por click (vi) 

10 A  X 3€ 

5 B  Y 2€ 

2 C  Z 1€ 

 

Deste modo, se o licitador X está presente no leilão, a alocação é feita como indi-

cam as linhas cheias do quadro 2 (o licitador X está alocado à posição A, o Y à B e o Z fica 

na posição C) e o pagamento, por parte dos licitadores Y e Z, ao motor de pesquisa é dado 

por: 

(𝛼𝐵𝑣𝑌)  +  (𝛼𝐶𝑣𝑍) (3.9) 

o que se traduz no exemplo em (2*5) + (1*2) = 25. 

Caso o licitador X não esteja presente no leilão, a alocação altera-se e o licitador Y 

fica alocado à posição A e o Z à B (linhas tracejadas), nesta situação o pagamento dos 

mesmos será:  
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(𝛼𝐴𝑣𝑌)  +  (𝛼𝐵𝑣𝑍) (3.10) 

o que corresponde a (2*10) + (1*5) = 12. 

A diferença entre as duas situações será o pagamento do licitador X, pois a sua pre-

sença impede que os outros licitadores recebam mais clicks, ou seja,  

[(𝛼𝐵𝑣𝑌)  +  (𝛼𝐶𝑣𝑍)]  −  [(𝛼𝐴𝑣𝑌)  +  (𝛼𝐵𝑣𝑍)] (3.11) 

Logo, tendo em consideração o exemplo do quadro 2, o pagamento do licitador X 

será igual a 13.  

Generalizando, para i licitadores (i= 1… k) e para n posições, o pagamento do jo-

gador i será dado pela expressão 

𝑝𝑖
𝑉𝐶𝐺 = 𝑣𝑖+1(𝛼1 − 𝛼2) + 𝑣𝑖+2(𝛼2 − 𝛼3) + … + 𝑣𝑘𝛼𝑛 (3.14) 

⟺                   𝑝𝑖
𝑉𝐶𝐺 = ∑  𝑣𝑗(α𝑗−1 − α𝑗)

𝐾

𝐽=𝑖+1

 (3.13) 

 

3.3.3. Diferenças entre os dois mecanismos (GSP vs VCG) 

Quando existe apenas uma posição disponível, o VCG é equivalente ao leilão de 

Vickrey, e consequentemente igual ao GSP. Os dois mecanismos parecem semelhantes vis-

to que o pagamento por parte dos licitadores é baseado, em ambos os casos, na posição 

que lhes foi atribuída (Edelman & Ostrovsky, 2007a). Porém se existirem várias posições 

disponíveis, os dois mecanismos são diferentes (Fukuda et al., 2013), por exemplo, o cálculo 

do pagamento é diferente. Enquanto no GSP, os licitadores pagam o valor da licitação do 

jogador que ficou com a posição imediatamente abaixo da sua (Athey & Ellison, 2011), no 

VCG, cada licitador paga o valor da externalidade negativa que a sua presença no leilão 

causa aos outros jogadores (Edelman & Ostrovsky, 2007a).  

Por outro lado, existem diferenças entre os dois mecanismos relativamente à estra-

tégia do jogo. Enquanto no mecanismo GSP não existe uma estratégia dominante, no VCG 

revelar o verdadeiro valor é a estratégia dominante para os licitadores. No entanto, e se-

gundo Edelman et al, (2007b), existe um equilíbrio, entre os múltiplos equilíbrios de Nash 

que existem em GSP, em que os payoffs dos jogadores sob GSP são os mesmo que no equi-

líbrio de estratégias dominantes em VCG, mesmo sabendo que os dois mecanismos e os 

pagamentos são diferentes. 

Nos últimos anos os leilões de posições online, nomeadamente os mecanismos GSP 

e VCG, têm sido alvo de vários estudos. Fukuda et al. (2013) compararam os dois meca-
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nismos aplicando o equilíbrio locally envy-free Nash equilibrium (LEFNE) (adotado por 

Edelman et al. (2007b) como o equilíbrio do GSP) no mecanismo do VCG com o intuito 

de estudar as receitas do leiloeiro e a eficiência das alocações. Os autores concluíram que a 

distribuição dos licitadores pelas posições disponíveis é eficiente em qualquer LEFNE no 

mecanismo VCG e que o intervalo da receita do leiloeiro em LEFNE em GSP é coinciden-

te com o VCG. Noti et al., (2014) criaram uma simulação dos leilões de posições online sob 

GSP e sob VCG de modo a poderem entender as estratégias de licitação dos jogadores e 

concluíram que não existe convergência para o equilíbrio como sugere a teoria. Afirmam 

ainda que comparando um mecanismo com o outro, o GSP aparenta proporcionar mais 

receita do que o VCG, embora apresentem níveis muito parecidos de bem-estar social.  

Atualmente, motores de pesquisa como o Google ou a Yahoo! usam o mecanismo 

GSP em vez do VCG, mecanismo este utilizado pelo Facebook. Edelman et al, (2007b), 

justifica a escolha da Google e Yahoo! pelo facto de: i) o VCG é um mecanismo difícil de 

explicar para os licitadores; ii) os custos de transação do GSP para o VCG são elevados; iii) 

existe incerteza em relação às consequências da mudança. 
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Capítulo 4. Metodologia 

Com o intuito de responder às questões de investigação, i) Qual dos mecanismos, 

GSP e VCG, gera maior receita para as empresas licitadoras? ii) E qual gera maior receita 

para os leiloeiros?, iremos comparar os diferentes mecanismos e os seus efeitos sobre a 

receita e o preço dos licitadores e dos leiloeiros. Para tal, vai-se desenvolver uma simulação 

computacional dos mecanismos em análise, o GSP e o VCG, recorrendo a um sistema mul-

ti-agentes. 

 

4.1. Modelo baseado em agentes (Agent-Based Model) 

Um modelo baseado em agentes é constituído por agentes, um ambiente e diversas 

interações entre agentes. Um agente é um sistema computacional que atua em prol de um 

ou mais indivíduos que representa. Executa certas tarefas, delegadas pelos indivíduos, de 

forma semiautónoma e semi-inteligente, para satisfazer os objetivos dos mesmos. Por ve-

zes, para que consiga executar essas tarefas da forma mais eficiente, o agente tem de intera-

gir com outros agentes que atuam em prol de outros indivíduos. Assim, quando essas inte-

rações existem, estamos então na presença de um sistema multi-agente (Wooldridge, 2002). 

Os sistemas multi-agente permitem reproduzir universos artificiais com o intuito de testar 

as teorias sobre o comportamento em sociedade.19 Os agentes, ao interagirem uns com os 

outros, podem ter comportamentos de colusão, ou seja, podem coordenar e cooperar as 

ações de cada um, de modo a atingir um resultado Pareto eficiente. Numa definição parale-

la, os agent-based models (ABM) são ferramentas que simulam interações entre os vários agen-

tes a fim de analisar os efeitos do seu comportamento no sistema como um todo (Vermeir 

& Bersini, 2015). A simulação que resulta do ABM pode ser robusta e rigorosa para elabo-

rar explicações, previsões e teorias, assim como para apoiar na tomada de decisões estraté-

gicas (Gómez-Cruz, Saa, & Hurtado, 2017), principalmente quando as relações entre os 

agentes são complexas, permitindo ao investigador controlar as características e estratégias 

dos agentes e do ambiente (e.g. tamanho do ambiente, o número de licitadores que partici-

pam no leilão, o número de rondas do leilão, a maneira de iniciar o leilão). 

Estudos experimentais baseados no comportamento dos agentes têm, segundo 

Fukuda et al. (2013), duas vantagens. Em primeiro lugar, possibilitam a análise de mecanis-

mos que não existam para além da teoria. Em segundo lugar, dá-nos a possibilidade de es-

 
19 Disponível em, http://jasss.soc.surrey.ac.uk/4/2/reviews/rouchier.html, acedido a 08/12/2018 

http://jasss.soc.surrey.ac.uk/4/2/reviews/rouchier.html
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pecificar determinados parâmetros dos agentes que na realidade são desconhecidos. 

Neste estudo iremos usar o programa Netlogo para simular os leilões de publicidade 

online 20, visto que é adequado para a simulação de modelos ABM. O Netlogo é um sofware 

livre, de código aberto que permite a autoria de novos modelos e a modificação de mode-

los existentes. Foi criado por Uri Wilensky em 1999, na universidade de Northwestern nos 

Estados Unidos e tem vindo a ser utilizado em diversos estudos ao longo dos anos. 

(Wilensky, 1999) 

 

4.2. Leilão de posições online: Simulação 

Esta secção descreve os pressupostos para a realização da simulação, com o intuito 

de comparar os mecanismos usados nos leilões de posições online, GSP e VCG. 

Antes de dar início à simulação devemos definir que todos os licitadores escolhem a 

search query para a qual vão licitar de acordo com a abrangência da mesma. Existem 4 níveis 

de abrangência: Broad, Broad Match modifier, Phrase Match e Exact Match.21 O primeiro nível é 

o mais amplo, isto é, ao usar broad match, o anúncio fica visível para qualquer pesquisa feita 

com uma serach query semelhante àquela que o anunciante escolheu. Por sua vez, ao usar 

broad match modifier, o anunciante define que pelo menos uma das palavras tem de ser inseri-

da na pesquisa do utilizador. Ao usar o nível phrase match, a pesquisa do utilizador tem de 

conter pelo menos a search query escolhida pelo anunciante. Por último, o nível exact match é 

o mais restrito o que implica que a pesquisa do utilizador seja feita com a serch query exata 

que o anunciante escolheu para o seu anúncio. Para este estudo assume-se que todos os 

anunciantes usam exact macth, de modo a simplificar a análise sem comprometer os resulta-

dos. 

Sendo o cálculo do pagamento ao motor de pesquisa a diferença mais relevante entre 

GSP e VCG, na simulação controlamos todos os outros fatores de modo a eliminar quais-

quer outras diferenças entre os mecanismos. O jogo segue as regras referidas na secção 3.3 

para cada um dos mecanismos.   

Foram simulados vários leilões, sendo cada leilão representado por uma run.22 Cada 

run segue o seguinte timing: i) os licitadores submetem as suas licitações ao leiloeiro de for-

ma simultânea; ii) os licitadores são atribuídos às posições disponíveis para a publicidade, 

 
20 O código usado para fazer as simulações apresentadas nas secções seguintes encontra-se no Anexo I.  
21 Disponível em, https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=en, acedido a 08/05/2019 
22 Uma run é uma corrida do programa. Todas as runs têm por base a mesma search query. 

https://support.google.com/google-ads/answer/7478529?hl=en
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previamente ordenadas pelo CTR23 de forma decrescente pela sua ad rank; iii) o preço que 

cada licitador paga ao leiloeiro e consequentemente a receita dos licitadores e do leiloeiro 

( 𝑝𝑖
𝐺𝑆𝑃 ;  𝑝𝑖

𝑉𝐶𝐺; 𝜋𝐺𝑆𝑃  ;  𝜋𝑉𝐶𝐺  ) são calculados de acordo com o mecanismo utilizado. 

O valor por click que o licitador i dá à posição X é determinado dentro de um deter-

minado intervalo de valores e é constante durante todos os runs. Cada jogador sabe o seu 

valor, mas não sabe o valor dos seus adversários.  

Para todos os leilões e à semelhança de Ma (2016), assumimos que o preço de reserva 

é de 0,10. Do mesmo modo, assume-se que os licitadores não fazem licitações superiores 

ao seu valor por click de modo a terem uma receita positiva, visto que o valor por click é o 

valor máximo que os licitadores atribuem ao click, o que significa que o limite superior da 

licitação de cada um é o seu valor por click. (Paes Leme & Tardos, 2010)  

Tal como referido na secção 2.2, os licitadores são ordenados por ordem decrescen-

te segundo a sua ad rank (resultado da análise, feita pelo motor de pesquisa, de três fatores: 

o valor de licitação (bid score), o quality score dos anúncios e o extension score.) Nos últimos 

anos, o valor da ad rank era calculado apenas com base no valor da licitação e do quality 

score.24 No entanto, recentemente, a Google alterou a fórmula do cálculo da ad rank. De 

modo a calcular de forma aproximada e atual25 os valores da ad rank de cada jogador, à se-

melhança de Oliveira (2016), usamos a licitação de cada jogador, o quality score e o extension 

score, que são as componentes especificadas pela Google, para fazer a distribuição dos lici-

tadores. Deste modo a ad rank pode ser definida pela seguinte expressão: 

𝐴𝑑𝑟𝑎𝑛𝑘𝑖 =  𝐵𝑖𝑑 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗  𝑃𝑜𝑛𝑑 𝐵𝑖𝑑 +  𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗  𝑃𝑜𝑛𝑑 𝑄𝑆 

+  𝐸𝑥𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 ∗  𝑃𝑜𝑛𝑑 𝐸𝑆 
(4.1) 

em que pond bid, pond QS e pond ES representam o peso que cada componente tem no cál-

culo da ad rank, aos quais demos os respetivos valores de 50%, 40% e 10%, de modo a dar 

mais importância às componentes principais, a licitação e o quality score. O valor da ad rank, 

tal como todos as outras variaveis, é possível de ser alterado a qualquer momento da simu-

lação.  

 
23 O CTR é definido como o número de clicks por parte dos utilizadores que se espera receber numa determi-
nada posição, sendo que a primeira posição será aquela que terá mais clicks, consequência da maior exposição 
aos “olhos” dos utilizadores. 
24 Disponível em, https://searchengineland.com/new-adwords-ad-ranking-formula-what-does-it-mean-
174946, acedido a 22/05/19 
25 A fórmula da ad rank usada pela Google não é pública, deste modo a expressão 4.1 é uma possível adapta-
ção da fórmula, tendo em conta a informação disponível em https://support.google.com/google-
ads/answer/1722122?hl=en, acedido a 16/05/19 

https://searchengineland.com/new-adwords-ad-ranking-formula-what-does-it-mean-174946
https://searchengineland.com/new-adwords-ad-ranking-formula-what-does-it-mean-174946
https://support.google.com/google-ads/answer/1722122?hl=en
https://support.google.com/google-ads/answer/1722122?hl=en
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Por sua vez, as posições disponíveis são também ordenadas de acordo com o número 

de clicks que essa posição irá receber por parte do utilizador. Tal como nos estudos de 

Fukuda et al. (2013) e de Che et al. (2017), o número de clicks que o anúncio receberá de-

pende unicamente da posição onde se encontra, o que vai de encontro com o modelo tra-

dicional de Varian (2007) e de Edelman et al. (2007b). O número de clicks resulta assim da 

seguinte expressão: 

𝐶𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠𝑗 =  𝑀𝑎𝑥𝐶𝑇𝑅 ∗  𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 ∗  𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 (4.2) 

 

Assumimos, à semelhança de Oliveira (2016) que MaxCTR é um valor aleatório en-

tre 0 e 20 que define o número máximo de clicks que uma posição poderá ter. A parcela 

Position Weight é usada para dar maior peso às primeiras posições, ou seja, é uma percenta-

gem que se aplica a cada posição disponível para que a primeira seja a mais desejada pelos 

licitadores. Deste modo, à primeira posição está associado o valor 100%, à segunda 90%, à 

terceira 80% e assim sucessivamente. Por último o parâmetro impressions é um valor fixo 

(definido no capítulo 5) determina o número de vezes que os utilizadores visualizam o 

anúncio.  
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Capítulo 5. GSP vs. VCG: resultados do modelo multi-agente 

Neste capítulo vamos apresentar a simulação e os resultados obtidos com os parâme-

tros definidos. Inicialmente desenvolveu-se uma simulação (A), tomada como baseline e re-

petida 100 vezes, sendo esta simulação e respetivos resultados apresentados nas secções 5.1 

e 5.2. De seguida foram realizadas outras simulações nas quais foram alterados alguns pa-

râmetros, apresentadas na secção 5.3. Na secção 5.4 é apresentada a análise estatística dos 

resultados, recorrendo a testes paramétricos e não paramétricos. De modo a complementar 

a análise é apresentado na secção 5.5 um estudo exploratório para a previsão do lucro do 

motor de pesquisa e dos licitadores através de árvores de regressão. Por fim na secção 5.6 é 

feita a discussão dos resultados.  

 

5.1. Dataset: Simulação A 

Sendo a única diferença entre os dois mecanismos (GSP e VCG) o método de paga-

mento, na simulação controlamos todos os outros fatores de modo a eliminar quaisquer 

outras diferenças entre os mecanismos. Os parâmetros definidos para a primeira simulação 

(simulação A) encontram-se sumariados no Quadro 3.26 

Quadro 3 - Resumo dos parâmetros da simulação A 

Mecanismos GSP e VCG 

Nº licitadores (N) 10 

Nº posições (K) 5 

CTR 

Vi  

Bi  

{179,2; 168; 117,6; 88,2; 68,6} 

[2; 3,5] 

[0; 2] 

 

Nesta simulação (A) existem 10 licitadores (N=10) e apenas 5 posições (K=5) com o 

intuito de criar uma maior competitividade entre os licitadores. Os valores do click-through 

rate (CTR) são gerados aleatoriamente através da simulação, sendo que são do conhecimen-

to comum e são fixos para todos os runs, sendo respetivamente na simulação A, 179,2; 168; 

117,6; 88,2; 68,6, para as 5 posições. O valor por click (vi) e a licitação (bi) de cada jogador 

são os fatores que variam ao longo das 100 repetições, no entanto encontram-se sempre no 

 
26 Os resultados e os parâmetros usados nesta simulação A podem ser consultados ao introduzir a seed 
20190506 no código do Netlogo que se encontra no anexo I. 



25 

 

intervalo de 2 a 3,5 e de 0 a 2, respetivamente. Estes intervalos foram escolhidos devido a 

vários fatores. Em primeiro lugar o valor por click tem de ser sempre maior que o valor da 

licitação, como visto na secção 4.2. Por outro lado, este intervalo permite-nos analisar de 

forma justa as diferenças entre os licitadores e entre os mecanismos, ou seja, com estes 

intervalos garantimos que os valores do primeiro anunciante e do último anunciante colo-

cado não são valores próximos e desse modo não interferem na sua classificação.  

 

5.2. Simulação A: Resultados  

Foram simulados 100 runs, sendo que cada run simboliza um novo leilão. A simulação 

tem duas fases. Numa fase inicial da simulação foram determinados os valores do quality 

score, do extension score e as ponds de cada componente (necessários ao cálculo do valor da ad 

rank de cada licitador em cada run), foi também definido o número de impressões – 14 – 

(necessário ao cálculo dos clicks de cada posição) e definiu-se o preço de reserva de 0,10€. 

Ainda nesta primeira fase foi feito o cálculo do número de clicks de cada posição e as mes-

mas foram ordenadas pelo seu CTR.  

A figura 2 mostra-nos o interface do Netlogo da primeira fase da simulação onde po-

demos ver os valores definidos aleatoriamente para cada uma das variáveis acima mencio-

nadas, os licitadores (representados pelo símbolo do boneco) e as posições disponíveis para 

a publicidade online (representadas pelo símbolo da casa) ordenadas pelo tamanho, isto é, a 

“casa” maior representa a primeira posição na webpage de resultados e consequentemente a 

que tem maior CTR (neste caso a “casa” castanha é aquela que representa a primeira posi-

ção). 
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Figura 2 - Interface da primeira fase da simulação A 

 

 

Na segunda fase da simulação o programa determina aleatoriamente os valores das 

variáveis: valor por click e licitação para cada um dos 10 licitadores e para cada uma das 100 

repetições. Posteriormente são recolhidos os dados de modo a conseguir determinar o pre-

ço e a receita para cada um dos mecanismos. 

Os resultados mostram que para o motor de pesquisa o mecanismo que apresenta 

maior receita é o VCG, no entanto para o total dos licitadores alocados27, aquele que gera 

maior receita é o GSP, como podemos observar nas figuras 3 e 4. Note-se que esta tendên-

cia mantem-se constante para as 100 repetições.  

 
27 Na análise da receita dos licitadores, a receita é apresentada como a soma da receita individual dos 5 licita-
dores colocados.  
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Figura 3 - Receita do motor de pesquisa (simulação A) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da simulação A. 

 

Figura 4 - Total da receita dos licitadores (simulação A) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da simulação A. 

 

Por outro lado, se analisarmos os pagamentos feitos pelos licitadores individualmen-

te, tomando como exemplo o licitador nº1,28 podemos verificar que este tem maiores cus-

tos quando se trata do mecanismo VCG, como podemos ver no quadro 4. Note-se que 

como existem mais anunciantes do que posições haverá, em alguns casos, pagamentos nu-

los (neste caso, o licitador nº1 não conseguiu um lugar na webpage de resultados). 

 

 
28 Os licitadores pertencem todos ao mesmo grupo de agentes (bidders) e por isso têm as mesmas característi-
cas. Deste modo, o licitador nº1 é um exemplo para estudar o preço pago de forma individual. É de realçar 
que poderia ser qualquer outro licitador.   
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Quadro 4 - Pagamento por parte do licitador nº 1 (simulação A) 

 Média Máximo Mínimo 

 GSP VCG GSP VCG GSP VCG 

Simulação A 129,2204 268,613 305,9349 497,2582 26,66304 141,5253 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da simulação A 
 

 

É também possível comparar o preço da primeira posição, aquela que recebe mais vi-

sualizações e consequentemente mais clicks por parte do utilizador, e o preço da última po-

sição. Na figura 6 está representada a dispersão do valor pago pelo licitador que ficou alo-

cado à primeira e à última posição, sob o mecanismo GSP. Na figura 7 encontra-se a mes-

ma representação, mas sob o mecanismo VCG. Na primeira análise, o preço sob VCG é 

maior do que sob GSP, o que gera mais receita para o motor de pesquisa e mais custos para 

os licitadores. Verifica-se também que, tal como era espectável, quer no mecanismo GSP 

quer no VCG, o preço da primeira posição é sempre superior ao valor pago para a última 

posição. No entanto é de notar que, em média, o preço da primeira posição é cerca de 5 

vezes maior que o preço da última posição sob o mecanismo GSP, enquanto que sob o 

mecanismo VCG o preço da primeira posição é apenas 3 vezes maior que o preço da últi-

ma posição. 

 

Figura 5 - Preço das posições da SERP sob GSP (simulação A) 

 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da simulação A 

0

100

200

300

400

500

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

P
R

EÇ
O

LEILÃO

1ª Posição 5ª Posição



29 

 

Figura 6 - Preço das posições da SERP sob VCG (simulação A) 

 
 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados da simulação A 

 

5.3. Alteração dos parâmetros das simulações: criação das simulações B, C, D, E 

e F. 

Nesta secção iremos apresentar outras simulações realizadas sob as mesmas condi-

ções da simulação A, alterando, contudo, alguns dos parâmetros da simulação, tal como se 

encontra sumarizado no quadro 5. Esta alteração foi feita para posterior comparação dos 

resultados com a simulação A, que serve aqui como baseline desta comparação. 

Em primeiro lugar, na simulação B, existem 5 posições e 5 jogadores, o que significa 

que todos os jogadores têm um lugar garantido na SERP. Assim ao comparar a simulação 

A com a B, é possível analisar o impacto do fator da competitividade na receita e no preço 

pago pelos licitadores. 

De seguida, na simulação C, em vez se tomar como fixo o número de clicks de cada 

uma das cinco posições, esses variam em todos os 100 runs simulados. Deste modo, ao 

comparar com a simulação inicial, podemos comprovar a robustez dos resultados da mes-

ma. 

Nas simulações D e E, alteraram-se os intervalos dos parâmetros relativos ao valor 

que os licitadores atribuem ao click e a licitação dos mesmos. Assim, vi passou a estar defi-

nido no intervalo [4 6] na simulação D e a bi passou a estar compreendido entre 2 e 4 na 

simulação E. 

No entanto, na simulação E o foco foi analisar o impacto do aumento da amplitude 

do intervalo dos mesmos na receita e no preço. Nesta simulação os parâmetros tomaram 

valores dentro dos seguintes intervalos, [4 8] para o valor por click e [0 4] para a licitação. 

Por último, a simulação F foca-se no design do leilão, nomeadamente no número de 
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clicks que as posições recebem. Nesta simulação alterou-se o valor das impressões para 30. 

Quadro 5 - Resumo dos parâmetros das simulações 

 
 

5.3.1. Receita do motor de pesquisa 

Tal como na simulação A, podemos observar pelas figuras do anexo II, que em to-

das as simulações realizadas, o motor de pesquisa consegue atingir uma receita maior sob o 

mecanismo VCG do que sob o GSP. É interessante notar que quando o número de clicks é 

variável em todos os runs (simulação C, figura 9) os dois mecanismos apresentam um com-

portamento similar ainda que a receita sob VCG se mantenha sempre superior.  

A maior diferença em relação à simulação A, em termos de receita do motor de 

pesquisa, acontece quando não existe tanta concorrência (simulação B, figura 8), ou seja, na 

figura 8 verificamos que por vezes a receita do motor de pesquisa sob o mecanismo GSP é 

superior ao VCG. No entanto, em média, o VCG continua a ser o mecanismo que gera 

maior receita para o motor de pesquisa.  

 

5.3.2. Total da receita dos licitadores 

A receita dos licitadores é, neste caso, medida como o somatório dos lucros indivi-

duais. Na simulação A, o mecanismo GSP era aquele que gerava maior receita para os lici-

tadores. O mesmo se observa nas cinco simulações realizadas, tal como podemos ver nas 

figuras do anexo III.  

 
29 Os valores dos clicks apresentados são respetivos ao número de clicks que as posições recebem. Sendo que o 
primeiro corresponde à posição que se encontra em primeiro lugar, o segundo à segunda posição e assim 
sucessivamente.  

Parâmetros 
Simulação 

A 

Simulação 

B 

Simulação 

C 

Simulação 

D 

Simulação 

E 

Simulação 

F 

Nº licitadores 

(N) 
10 5 10 10 10 10 

Nº posições 

(K) 
5 5 5 5 5 5 

CTR29 

(179,2; 

168; 117,6; 

88,2; 68,6) 

(179,2; 

168; 117,6; 

88,2; 68,6) 

Aleatório 

nos 100 

runs 

(179,2; 

168; 117,6; 

88,2; 68,6) 

(179,2; 

168; 117,6; 

88,2; 68,6) 

(384; 360; 

252; 189; 

146,99) 

Impressões 14 14 14 14 14 30 

Vi [2; 3,5] [2; 3,5] [2; 3,5] [4; 6] [4; 8] [2; 3,5] 

Bi [0; 2] [0; 2] [0; 2] [2; 4] [0; 4] [0; 2] 
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Tal como acontece para a receita do motor de pesquisa, na simulação B (quando 

existe menos concorrência, figura 13) o total da receita dos licitadores é similar nos dois 

mecanismos, sendo que por vezes o VCG supera o GSP. No entanto, o total da receita sob 

GSP é superior ao VCG, na maioria das simulações. Tirando a situação da simulação B, em 

todas as outras o GSP gera maior receita para os licitadores. 

 

5.3.3. Preço das posições – diferença entre a primeira e a última posição 

Nesta secção a variável em análise é o preço da primeira e da última posição SERP, 

visto que são estas que recebem o maior e o menor número de visualizações, respetivamen-

te. Como podemos ver pelas figuras do anexo IV, em todas as simulações o preço da pri-

meira posição é sempre superior ao da última posição, em qualquer um dos mecanismos.  

É, no entanto, de notar que em cada uma das simulações existe uma dispersão dife-

rente do preço das posições. No caso da simulação B (figuras 18 e 19), tendo em conta que 

existe o mesmo número de licitadores e de posições, o preço da última posição será nos 

dois mecanismos igual ao preço de reserva. Na simulação C (figura 20 e 21) existe uma 

maior dispersão de valores, sendo que o preço da primeira posição é cerca de 11 vezes mai-

or que o preço da última posição sob GSP e cerca de 6 vezes sob VCG. Por sua vez, na 

simulação D (figuras 22 e 23) o preço da primeira posição é cerca de 3 vezes superior em 

relação preço da 5ª posição, nos dois mecanismos (3,31 vezes em GSP e 2,62 vezes em 

VCG). Na simulação E (figuras 24 e 25) e na simulação F (figuras 26 e 27) o preço da pri-

meira posição é 5 vezes maior em GSP e 3 vezes maior em VCG do que o preço da última 

posição. 

 

5.3.4. Pagamento do licitador nº 1 

Nesta seção é analisado o pagamento do licitador nº1, à semelhança da análise feita 

para a simulação A, tendo por base os valores da média, o valor máximo e o valor mínimo 

para cada uma das seis simulações.  

Como vemos no quadro 6, em todas as simulações realizadas o pagamento médio 

feito ao motor de pesquisa é maior sob o mecanismo VCG. Verifica-se que, em média, o 

pagamento do licitador sob GSP e sob VCG é menor quando existe menos competição 

(simulação B). Por sua vez é possível de notar que à medida que se aumentam os diversos 

parâmetros, o pagamento médio também aumenta. Tomemos como exemplo a simulação 

F, onde se aumentou o número de visualizações dos anúncios, o pagamento médio dos dois 
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mecanismos é superior ao verificado na simulação A. 

Quadro 6 - Pagamento do licitador nº1 - simulação A, B, C, D, E e F 30 

 Média Máximo Mínimo 

 GSP VCG GSP VCG GSP VCG 

Simulação A 129,2204 268,613 305,9349 497,2582 26,66304 141,5253 

Simulação B 90,2112 117,2279 325,0426 323,4484 2,3478 0,1 

Simulação C 130,4304 246,0203 474,4856 641,7432 14,1528 34,7726 

Simulação D 400,0682 605,7802 697,1821 949,8468 158,5304 283,9291 

Simulação E 316,6346 728,0585 677,5642 1182,8936 42,6609 293,4581 

Simulação F 274,6439 586,1218 655,5748 1065,5533 57,1350 303,2682 

Fonte: Elaboração própria segundo os resultados das simulações A, B, C, D, E e F 

 

5.4. Testes estatísticos 

De modo a complementar a análise descritiva da simulação dos leilões de posições 

online e de forma a comparar os resultados numa perspetiva confirmatória, iremos nesta 

secção apresentar os testes estatísticos31 feitos às diferentes simulações.32 Em primeiro lugar 

foi feito um teste t-student às cinco variáveis em estudo: i) lucro do motor de pesquisa; ii) 

lucros dos licitadores; iii) valor pago pelo licitador nº1; iv) preço da primeira posição; v) 

preço da última posição, tendo como variável de agrupamento cada um dos mecanismos: 

GSP e VCG. De seguida foi feita a análise de robustez das seis simulações, onde de acordo 

com os resultados do teste de normalidade das variáveis, foi aplicado o teste adequado para 

a análise, sendo cada uma das simulações a variável de agrupamento.  

 

5.4.1. Teste t-student 

O teste t-student é usado para testar se as médias de duas amostras são ou não signi-

ficativamente diferentes. Neste estudo as duas amostras são os dados dos dois mecanismos, 

o GSP e o VCG, nas seis simulações. Para que o teste possa ser aplicado, as amostras têm 

de ter mais de 30 observações (ou as variáveis têm de ter distribuição normal). Como nas 

 
30 No cálculo da média, do valor máximo e do valor mínimo, para a simulação A, C, D, E e F, ignoram-se 
todas as situações onde o licitador 1 não conseguiu lugar para o seu anúncio, ou seja, onde o pagamento é 
zero. Para a simulação B não foi necessário visto que o número de posições é igual ao número de licitadores.  
31 Para todos os testes estatísticos realizados foi considerado um nível de significância de 0,05 (α =0,05) 
32 Na realização dos testes estatísticos foram usados os dados de todas as simulações realizadas (A, B, C, D, E 
e F). 
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nossas simulações temos 100 observações, encontramo-nos nas condições necessárias para 

aplicar o teste t-student. Existem diversas variações do teste,33 sendo que para este estudo foi 

utilizado um teste para amostras independentes (Marôco, 2018). Assim sendo, as hipóteses 

a testar são34: 

𝐻0:      𝜇𝐺𝑆𝑃 = 𝜇𝑉𝐶𝐺  

𝐻1:      𝜇𝐺𝑆𝑃 ≠ 𝜇𝑉𝐶𝐺  

onde, 𝜇𝐺𝑆𝑃 representa a média (que pode corresponder a cada uma das varáveis), sob o 

mecanismo GSP e 𝜇𝑉𝐶𝐺  representa a média (que pode corresponder a cada uma das variá-

veis), sob o mecanismo VCG.  

O quadro 7 apresenta as estatísticas descritivas das variáveis (N, média, desvio-

padrão e erro-padrão da média), e o quadro 8 apresenta o teste de Levene para a homoge-

neidade das variâncias. Sendo o p-value = 0,000 concluímos que as variâncias não são assu-

midas iguais, o que nos leva a utilizar a estatística de teste que não assume as variâncias 

iguais. Sendo o p-value = 0.000 < α =0.05 rejeitamos H0. Ou seja, podemos afirmar que s 

valores médios do lucro (do leiloeiro e dos licitadores), do preço das posições e do paga-

mento do licitador nº1, são significativamente diferentes nos mecanismos GSP e VCG.  

 

Quadro 7 - Estatísticas de grupo - teste t-student 

Variável Leilão N Média Erro Desvio Erro padrão da média 

LUCRO_Motor 
de busca 

GSP 600 1431,3740 643,8413 26,2847 

VCG 600 2405,2831 1189,7403 48,5709 

LUCRO LICIT-
ADOR 

GSP 600 1135,2082 600,5977 24,5193 

VCG 600 161,2991 446,8776 18,2437 

PAGAMENTO_ 
BID1 

GSP 333 210,6619 174,5527 9,5654 

VCG 333 391,3579 295,9927 16,2203 

PREÇO 1ª GSP 600 509,0074 193,4452 7,8974 

VCG 600 724,7153 311,7815 12,7284 

PREÇO 5ª GSP 600 98,4793 73,9898 3,0206 

VCG 600 236,9549 168,3225 6,8717 

 Fonte: Elaborado a partir dos resultados do teste t-student realizado no programa SPSS com os dados das 
simulações, valores arredondados com 4 casas decimais. 

 
33 As variações englobam situações com amostras independentes e amostras emparelhadas e com variâncias 
populacionais conhecidas ou desconhecidas (Marôco, 2018). 
34 Note-se que o teste de hipótese é feito para uma das cinco variáveis (lucro do motor de pesquisa, lucros dos 
licitadores, valor pago pelo licitador nº1, preço da primeira posição e preço da última posição), no entanto as 
hipóteses são as mesmas para cada um dos testes, desse modo as hipóteses apresentadas representam a forma 
genérica do teste t-student. 
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Quadro 8 - Teste t-student de amostras independentes 

 

 
Fonte: Elaborado a partir dos resultados do teste t-student realizado no programa SPSS.  

 

 

  

Teste de Levene para igualda-
de de variâncias 

Teste-t para Igualdade de Médias 

Z Sig. t df 
Sig. (2 ex-

tremidades) 
Diferença 

média 
Erro padrão 
de diferença 

95% Intervalo de Confiança da 
Diferença 

Inferior Superior 

LUCRO_Motor 
de busca 

Variâncias iguais 
assumidas 

565,6260 0,0000 -17,6350 1198,0000 0,0000 -973,9091 55,2270 -1082,2615 -865,5567 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  -17,6350 922,1280 0,0000 -973,9091 55,2270 -1082,2943 -865,5239 

LUCRO LIC-
ITADOR 

Variâncias iguais 
assumidas 

42,1420 0,0000 31,8670 1198,0000 0,0000 973,9091 30,5619 913,9484 1033,8699 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  31,8670 1106,6450 0,0000 973,9091 30,5619 913,9433 1033,8749 

PAGAMENTO_ 
BID1 

Variâncias iguais 
assumidas 

90,8640 0,0000 -9,5960 664,0000 0,0000 -180,6960 18,8307 -217,6709 -143,7211 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  -9,5960 538,0040 0,0000 -180,6960 18,8307 -217,6867 -143,7052 

PREÇO 1ª 

Variâncias iguais 
assumidas 

356,6140 0,0000 -14,4000 1198,0000 0,0000 -215,7079 14,9794 -245,0966 -186,3192 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  -14,4000 1000,6580 0,0000 -215,7079 14,9794 -245,1025 -186,3133 

PREÇO 5ª 

Variâncias iguais 
assumidas 

578,9620 0,0000 -18,4480 1198,0000 0,0000 -138,4756 7,5063 -153,2026 -123,7486 

Variâncias iguais 
não assumidas 

  -18,4480 822,1500 0,0000 -138,4756 7,5063 -153,2094 -123,7418 
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5.4.2. Análise de robustez 

A análise que se segue visa perceber a capacidade do método usado em resistir a va-

riações pequenas e significantes dos parâmetros. 35 Deste modo, a análise de robustez tem o 

objetivo de lidar com a incerteza do modelo.  

Foram feitos dois testes para a análise de robustez das simulações, o teste de nor-

malidade e o teste de Kruskal-Wallis, explicados em detalhe nas seções seguintes.  

 

5.4.2.1. Teste de normalidade 

Para fazer a análise de robustez das simulações é necessário saber se as cinco variá-

veis em estudo seguem a distribuição normal ou não, dado que existem diferentes testes 

para cada uma das situações. Isto é, se a variável seguir uma distribuição normal é feita uma 

análise da variância das simulações (ANOVA), caso contrário, aplica-se um teste não para-

métrico, o teste de Kruskal-Wallis. O teste de normalidade tem como objetivo determinar se 

uma dada variável segue ou não distribuição normal (Marôco, 2018). As hipóteses por de-

trás do teste são as seguintes: 

H0: A variável segue distribuição normal 

H1: A variável não segue distribuição normal 

No quadro 9 encontram-se os resultados do teste de normalidade das cinco variá-

veis. Sendo o p-value de todas as variáveis igual a 0,000 < α = 0.05 rejeita-se H0, o que signi-

fica que nenhuma das variáveis segue distribuição normal. Deste modo, o teste indicado 

para a análise da robustez das simulações é o teste de Kruskal-Wallis. 

 
Quadro 9 - Teste de normalidade 

 
Kolmogorov-Smirnov a Shapiro-Wilk 

Estatística gl Sig. Estatística gl Sig. 

LUCRO_MB 0,127 666 0,000 0,905 666 0,000 

LUCRO LICITADOR 0,058 666 0,000 0,978 666 0,000 

PAG. BID1 0,123 666 0,000 0,898 666 0,000 

PREÇO 1ª 0,122 666 0,000 0,925 666 0,000 

PREÇO 5ª 0,165 666 0,000 0,863 666 0,000 
Fonte: Resultado do teste realizado no SPSS; 

 a) Correlação de Significância de Lilliefors. 

 
35 Disponível em, http://www.portalaction.com.br/validacao-de-metodologia-analitica/117-robustez, acedido 
a 19/08/2019.  
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5.4.2.2. Teste de Kruskal-Wallis 

O teste de Kruskal-Wallis é usado para comparar as distribuições de duas ou mais 

variáveis observadas em duas ou mais amostras independentes. Este teste pode também ser 

usado como uma alternativa não paramétrica ao teste ANOVA. Deste modo, o teste de 

Kruskal-Wallis é usado para testar se as amostras resultam da mesma população ou de popu-

lações diferentes (Marôco, 2018). As hipóteses36 do teste são escritas da seguinte forma: 

𝐻0:      𝜇𝐴 = 𝜇𝐵  =  𝜇𝐶 = 𝜇𝐷 = 𝜇𝐸 = 𝜇𝐹 

(as distribuições dos valores da variável dependente são idênticas nas 6 simulações) 

𝐻1:      𝜇𝐴 ≠ 𝜇𝐵 ≠ 𝜇𝐶 ≠ 𝜇𝐷 ≠ 𝜇𝐸 ≠ 𝜇𝐹 

(existe pelo menos uma simulação onde a variável dependente é diferente de uma das dis-

tribuições das outras simulações) 

onde, 𝜇𝐴 representa a média, para cada uma das varáveis, para a simulação A; 𝜇𝐵 representa 

a média, para cada uma das varáveis, para a simulação B; 𝜇𝐶 representa a média, para cada 

uma das varáveis, para a simulação C; 𝜇𝐷 representa a média, para cada uma das varáveis, 

para a simulação D; 𝜇𝐸 representa a média, para cada uma das varáveis, para a simulação E; 

e  𝜇𝐹 representa a média, para cada uma das varáveis, para a simulação F. 

O quadro 10 apresenta o valor da estatística de teste, do qual observamos que p-

value = 0,000 < α =0.05 o que leva à rejeição da hipótese nula e à conclusão de que existe 

uma diferença significativa entre as seis simulações.  

 

 

Quadro 10 - Estatísticas do Teste Kruskal Wallis 

 LUCRO_MB 
LUCRO 

LICITADOR 
PAG. BID1 PREÇO 1ª PREÇO 5ª 

H de Kruskal-
Wallis 

889,8080 226,7990 351,4600 899,3470 805,0770 

gl 5 5 5 5 5 
Significância Sig. 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Resultados do teste realizado no SPSS, com a variável de agrupamento: simulação_cod 

 

 

  

 
36 Tal como acontece no teste t-student, o teste de hipótese; é feito para uma das cinco variáveis; no entanto as 
hipóteses são as mesmas para cada um dos testes. Desse modo, as hipóteses apresentadas são a forma genéri-
ca do teste de Kruskal-Wallis 
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5.5. Árvore de regressão 

Nesta secção iremos explorar um modelo de previsão para a receita do motor de 

pesquisa e dos licitadores através de árvores de regressão. Trata-se de um estudo explorató-

rio não tendo sido colocadas hipóteses sobre os resultados apresentados. À semelhança dos 

testes estatísticos realizados anteriormente, foi usado o IBM SPSS - Statistical Package for the 

Social Sciences, versão 26.  

Uma árvore de regressão permite dividir um conjunto de dados em grupos, de ma-

neira a conseguir prever o valor de uma variável com base na divisão da mesma. Isto é, um 

problema complexo é dividido em problemas mais simples e a combinação, em forma de 

árvore, das soluções dos sub-problemas proporciona uma solução do problema original. A 

árvore de regressão é constituída por nós de decisão ou terminais, sendo que o percurso 

entre a raiz e um nó terminal (folha) é um conjunto de condições que formam uma regra 

com uma parte condicional e uma conclusão (Gama, Carvalho, Faceli, Lorena, & Oliveira, 

2012). A leitura dos resultados de uma árvore de regressão é feita a partir do nó terminal, 

percorrendo o percurso de decisão desde a folha até à raiz.  

Para este estudo foram realizadas árvores de regressão por se tratarem de variáveis 

dependentes quantitativas, receitas do motor de pesquisa e dos licitadores, e foi usado o 

método de crescimento CTR37. Tratando-se de um método não-paramétrico, apresenta 

vantagens como a transparência (Irimia-Dieguez, Blanco-Oliver, & Vazquez-Cueto, 2015), e 

mostra-se capaz de chegar às mesmas conclusões que as restantes abordagens descritivas, 

além de fornecer uma visão adicional sobre o comportamento da variável dependente 

(Gonzalez, O’Rourke, Wurpts, & Grimm, 2018). Por sua vez, na construção da árvore de 

regressão foi adotada a estratégia da poda. Esta estratégia permite facilitar a análise da árvo-

re visto que minimiza dois problemas, o primeiro relativo à baixa importância das estatísti-

cas calculadas nos nós mais profundos (devido ao pequeno número de exemplos que che-

gam a esses nós), e o segundo devido ao facto de a árvore ter tendência a ser extensa e, 

portanto, difícil de compreender (Gama et al., 2012). 

Deste modo, e de forma a conseguir estudar o efeito dos leilões de posições online na 

receita dos motores de pesquisa e na receita dos licitadores, foram contruídas 4 árvores de 

regressão, tomando como variáveis explicativas: o preço da 1ª posição, o preço da 5ª posi-

 
37 O método de crescimento CRT divide os dados em segmentos homogêneos. (IBM SPSS Decision Trees 24) 
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ção, a simulação (A, B, C, D, E ou F), o número de visualizações, o pagamento do licitador 

nº 1 e o valor do extension score e do quality score. Nas secções seguintes apresentam-se a aná-

lise das árvores de regressão, fazendo a divisão entre receita do motor de pesquisa (secção 

5.5.1) e receita dos licitadores (secção 5.5.2). 

 

5.5.1. Previsão da receita do motor de pesquisa 

Em primeiro lugar, tendo como variável em estudo a receita do motor de pesquisa, 

apresentam-se duas árvores, uma tendo em consideração os dados das seis simulações rea-

lizadas referentes ao mecanismo GSP e outra tendo em conta os dados referentes ao meca-

nismo VCG. A figura 7 apresenta, a título de exemplo38, a árvore de regressão referente aos 

dados sob o mecanismo GSP. A árvore relativa a VCG é apresentada no anexo VI, figura 

28. 

Tal como referido anteriormente, uma árvore de decisão é constituída por diversos 

nós e ramificações. Na figura 7 podemos observar uma árvore de regressão que tem um nó 

principal (nó 0) com dois ramos, sendo que estes dão origem a nós terminais, ou folhas, 

(nós 3 e 5) e nós de decisão (nós 4 e 6). 

 
38 As restantes árvores de decisão e regressão realizadas neste estudo são apresentadas em anexo de forma a 
facilitar a leitura (anexo VI, VII e VIII). 
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Figura 7 - Previsão da receita do motor de pesquisa sob GSP 

 

 

Relativamente à análise das árvores de regressão referentes à receita do motor de 

pesquisa, podemos reparar que, pelo gráfico da distribuição da varável dependente  (figura 

7, nó 0 e anexo VI, nó 0), a amostra está dividida em duas partes, sendo que através da 

primeira ramificação da árvore (nós 1 e 2), é possível notar que a divisão tem como ponto 

de corte o preço da 1ª posição igual a 518,89, para os dados sob GSP (figura 7) e o preço 

da 5ª posição igual a 272,86 para os dados sob VCG (anexo VI). Nas duas situações, se o 

preço for superior, a distribuição da receita é mais direcionada para a direita e se for igual 

ou inferior, para a esquerda. Outra observação interessante é a importância das variáveis 

explicativas em cada caso. Quando são usados os dados sob o mecanismo GSP o preço da 



40 

 

1º posição é a variável com maior importância para a receita do motor de pesquisa, sendo 

seguida pela simulação. Sob mecanismo VCG a variável com mais importância é também o 

preço da primeira posição, no entanto é seguida pelo preço da última posição.  

Cada uma das árvores de regressão tem 6 nós terminais, sob os quais se podem reti-

rar os seguintes resultados. A partir do nó número 7 da árvore apresentada na figura 7, 

podemos dizer que se o preço da última posição for igual ou inferior a 27,96 dado que o 

preço da 1º posição é superior a 300,92 e inferior ou igual a 518,89, em média, a receita 

prevista do motor de pesquisa sob GSP é de 861,17. 39 Por sua vez, sob o mecanismo 

VCG40, se o preço da 5º posição for superior a 178,34 e igual ou inferior a 272,86 e o preço 

da 1º posição for superior a 393,68 a receita prevista do motor de pesquisa será, em média, 

de 1812,26 (nó terminal número 8, anexo VI). 

A análise da qualidade das árvores é feita através da estimativa do risco de classifica-

ção errada, sendo esta estimativa uma ponderação da variância em cada nó terminal.41 Sen-

do a variância uma medida de precisão, quanto maior for a estimativa dos erros menos pre-

cisa será a previsão da receita. De acordo com os valores obtidos para a previsão da receita 

do motor de pesquisa, o mecanismo que gera a previsão mais precisa é o GSP (estimativa 

dos erros sob GSP: 36025,57; estimativa dos erros sob VCG: 48279,99). 

 

5.5.2. Previsão da receita dos licitadores 

Por fim, foram construídas duas árvores semelhantes às da secção anterior, tendo 

como variável dependente a receita dos licitadores. No anexo VII apresenta-se a árvore 

referente ao mecanismo GSP e no anexo VIII a arvore com os dados sob o mecanismo 

VCG. 

Contrariamente ao observado nas árvores de regressão para a previsão da receita do 

motor de pesquisa, a receita dos licitadores apresenta uma distribuição alongada à direita, 

quando são usados os dados sob o mecanismo GSP (anexo VII, nó 0) e uma distribuição 

centrada para os dados do mecanismo VCG (anexo VIII, nó 0). A primeira ramificação em 

ambas as árvores é feita pela simulação, sendo essa a variável explicativa com maior impor-

tância para explicar a receita dos licitadores sob os dois mecanismos. No entanto, sob o 

 
39 A leitura dos restantes nós terminais (nó 3, 5, 8, 9 e 10, anexo VI) é feita de igual maneira. De modo a 
simplificar a leitura apenas é apresentado por extenso a análise de um nó terminal. 
40 A leitura dos restantes nós terminais (nó 3, 5, 7, 9 e 10, anexo VII) é feita de igual maneira. 
41 IMB SPSS Modeler 17 Modeling Note, pp. 83. 
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mecanismo GSP, a segunda variável com maior importância é o preço da primeira posição, 

enquanto para o VCG é o preço da última posição.  

A árvore de decisão e regressão resultante dos dados sob GSP tem 4 nós terminais 

(anexo VII, nós 3, 4, 5 e 6) e pela análise do nó número 6, 42 podemos dizer que se o preço 

da primeira posição for superior a 659,15 e se os dados forem refentes à simulação E ou F, 

em média a receita prevista dos licitadores será 1424,52. Por sua vez a árvore apresentada 

no anexo VIII (usa os dados sob o mecanismo VCG), tem 5 nós terminais (nós 1, 4, 5, 7 e 

8). Através do nó terminal número 8 podemos dizer que se o preço da última posição for 

superior a 371,59 e igual ou inferior a 436,91 e se os dados forem provenientes da simula-

ção E ou F, em média o lucro previsto dos licitadores é de 53,85.  

A análise da qualidade das árvores de regressão é feita de igual modo à secção ante-

rior, através da estimativa dos erros. Nesta situação podemos dizer que a previsão da receita 

dos licitadores é mais precisa quando é usado o mecanismo VCG, visto que a estimativa do 

risco sob GSP é 89171,34 e sob VCG é igual a 40776,70. 

 

5.6. Discussão de resultados  

De acordo com a literatura referida nos capítulos anteriores, existem divergências en-

tre os diferentes autores e estudos, tornando pouco conclusivo qual o melhor mecanismo 

para os leilões de posições online. 

Autores como Edelman et al. (2007b), Fukuda et al. (2013) e Noti et al. (2014), con-

cluem que para o motor de pesquisa, o mecanismo que gera mais receita é o GSP, o que 

justifica o facto de ser esse o mecanismo escolhido pela maioria dos leiloeiros (e.g., Google, 

Yahoo!). No entanto, esses estudos consideraram que o equilíbrio dos dois mecanismos 

(GSP e VCG) é o mesmo. Isto é, definiram como equilíbrio do GSP aquele que, dentro do 

grupo de equilíbrios definido por Edelman et al. (2007b), apresenta os mesmos payoffs do 

equilíbrio de estratégias dominantes do VCG. 

No entanto, autores como Feldman et al. (2011) e Thompson, Leung, and Leyton-

Brown (2011) afirmam que os resultados de Edelman et al. (2007b), são influenciados pelo 

facto de ser escolhido à priori o equilíbrio do mecanismo GSP. Comprovam ainda que na 

maioria dos modelos a receita é profundamente afetada pela seleção do equilíbrio, o que 

sugere que existe alguma incerteza na vantagem do GSP em relação ao VCG em termos de 

 
42 É apresentada a análise o nó número 6 do anexo VII como exemplo, todos os outros nós terminais podem 
ser lidos da mesma maneira.  
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receita. Feldman et al. (2011) concluem que caso essa incorporação não seja feita, o resulta-

do é o oposto, isto é, o melhor mecanismo para o motor de pesquisa (aquele que gera mais 

receita) é o mecanismo VCG em vez do GSP. 

Os resultados das simulações realizadas no capítulo 5 sugerem que o mecanismo que 

gera mais receita para o motor de pesquisa é o VCG, enquanto para os licitadores é o GSP, 

tendo em consideração que em nenhuma das simulações é definido um equilíbrio específi-

co para cada um dos mecanismos.  

De acordo com a análise das árvores de regressão construídas, podemos concluir 

que, em média, a receita do motor de pesquisa é maior sob o mecanismo VCG e que a re-

ceita dos licitadores é maior sob o mecanismo GSP. Esta conclusão é obtida se analisarmos 

os nós terminais de todas as árvores, isto é, a média dos valores previstos para a receita do 

motor de pesquisa é maior sob o mecanismo VCG e para a receita dos licitadores é maior 

sob GSP. 

Estes resultados mostram que a previsão da receita para os dois agentes (motor de 

pesquisa e licitadores) vai de acordo com os resultados obtidos pelas simulações anterior-

mente realizadas. No entanto, segundo a análise da qualidade das árvores de regressão, é 

sob o mecanismo GSP que é feita uma previsão mais precisa da receita do motor de pes-

quisa. Do mesmo modo que a previsão da receita dos licitadores é mais precisa sob o me-

canismo VCG.  
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Capítulo 6. Conclusões  

Este estudo teve como objeto de análise os leilões de posições online, nomeadamen-

te os dois mecanismos que dominam o mercado: o Generalized Second Price (GSP) e o Vickrey 

– Clarke - Grooves (VCG). Estes dois mecanismos são usados no mercado da publicidade 

online para alocar os anunciantes aos espaços disponíveis online. Deste modo, o objetivo 

deste estudo era explorar os dois mecanismos de modo a conseguir concluir qual gera mai-

or receita para o leiloeiro (motor de pesquisa) e qual gera maior receita para os licitadores 

(anunciantes).  

Para se atingir esse objetivo optou-se por se fazer uma simulação multi-agentes dos 

leilões de posições online e a partir dos resultados dessa simulação foi possível determinar o 

preço pago por cada licitador para cada uma das posições disponíveis e consequente receita 

do licitador e do leiloeiro. A simulação foi criada de raiz a partir de um código simples de 

Netlogo onde foram definidos certos parâmetros iniciais (e.g. número de licitadores e de 

posições disponíveis, nº de impressões, intervalo do valor por click e da licitação de cada 

licitador). Foram realizadas seis simulações diferentes onde se alteraram os parâmetros ini-

ciais em cada uma delas, e em seguida foram aplicados testes não paramétricos de modo a 

conseguir comprovar a robustez dos resultados.  

Depois de analisar os resultados, definindo cinco variáveis - lucro do motor de pes-

quisa; lucros dos licitadores; valor pago pelo licitador nº1; preço da primeira posição; preço 

da última posição - foi possível chegar a algumas conclusões. 

Em primeiro lugar, podemos concluir que todas as simulações seguem a mesma 

tendência para todas as variáveis referidas. Em particular, observou-se que o pagamento 

médio feito ao leiloeiro é maior sob o mecanismo VCG relativamente ao mecanismo GSP, 

sendo que o pagamento aumenta à medida que se aumentam os diversos parâmetros. Por 

sua vez, verificou-se que, em média, o pagamento do licitador sob GSP e sob VCG é me-

nor quando existe menos competição entre os anunciantes. Por fim concluímos que, dadas 

as características definidas para a simulação, o mecanismo que gera maior receita para o 

leiloeiro é o VCG. Do mesmo modo, concluímos que para os licitadores o mecanismo que 

se apresenta mais rentável é o GSP.  

Por sua vez, os testes estatísticos realizados (teste t-student, teste de normalidade e tes-

te de Kruskal-Wallis) sugerem que, a nível estatístico, os valores médios da receita (do leiloei-

ro e dos licitadores), do preço das posições e do pagamento do licitador nº1, são significati-

vamente diferentes nos mecanismos GSP e VCG. Verifica-se ainda que o mecanismo que 
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gera mais receita para o motor de pesquisa é o VCG, enquanto para os licitadores é o GSP, 

tendo em consideração que em nenhuma das simulações é definido um equilíbrio específi-

co para cada um dos mecanismos.  

Por último foi feito um estudo exploratório usando árvores de regressão de modo a 

prever os valores da receita do motor de pesquisa e dos licitadores, sendo possível concluir 

que o mecanismo VCG gera maior receita para o leiloeiro e o mecanismo GSP é o mais 

rentável para os licitadores. 

Contudo, o nosso estudo enfrentou algumas limitações: o facto de ser uma simula-

ção aleatória; a receita dos licitadores é calculada como o somatório da receita individual de 

cada licitador; os parâmetros valor por click e licitação são definidos dentro de um determi-

nado intervalo e o facto de não ser definido um equilibro para nenhum dos mecanismos, o 

que é feito por vários autores ao estudar os leilões de posições online (esta limitação poderá 

ter efeitos nos resultados tal como afirma Feldman et al. (2011)). 

Para o futuro existe ainda muito para explorar na área da publicidade online. Em 

particular, sugerimos que se tente obter dados reais dos leilões de posições online, de forma 

a conseguir compreender a escolha dos mecanismos usados. Outra sugestão passa por fazer 

a análise incorporando o equilíbrio de Nash de cada um dos mecanismos.  
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Anexos 

Anexo I – Código Netlogo utilizado na simulação 

globals [  
min-price 
impressions 

;--------- especificas a adrank ---------------------------- 
pond-bid 
pond-qs 
pond-es 
quality-score 
extension-score 

;--------- listas ----------------------------------------------- 
list-clicks  
list-clicks-ordenada 
adrank-list 
vi-list  
vi-list-ordenada 
bi-list  
bi-list-ordenada 
D] 

;__ Definição das posições 
breed [slots slot] 

;_ Definição dos licitadores 
breed [bidders bidder] 
slots-own [ctr position-weight ] 
bidders-own [price1 price2 price3 price4 price5 price6 price7 price8 price9 price10 value-per-click1 

value-per-click2 value-per-click3 value-per-click4 value-per-click5 value-per-click6 value-per-click7 value-per-
click8 value-per-click9 value-per-click10 bid1 bid2 bid3 bid4 bid5 bid6 bid7 bid8 bid9 bid10] 
to setup 

clear-all 
random-seed 20190506;(simulação A + B + D + E + F) ;20190529;(simulação C);  

;_definições das variáveis gerais (constantes): 
set min-price 0.10 
set impressions 14  
set quality-score (random 20) 
set extension-score (random 5) 
set pond-bid 0.5 
set pond-qs 0.4 
set pond-es 0.1 
setup-slots 
setup-bidders 

 
reset-ticks 
end 
to setup-slots  

create-slots 5 [set shape "house"]  
set list-clicks [] 
set list-clicks-ordenada [] 
;_definir o número de clicks de cada posição e ordenar por clicks: 
;--------- Posição 1 ---------------------------- 
ask slot 0 [ 

setxy -6 6 
set color 25 
set position-weight 1 ;(100%) 
let clicks1 0 
set clicks1 ((random 20) * position-weight * impressions) ;nº de clicks da posição 1 
;print (word "nº of  clicks of  slot 1 ," clicks1) 
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let slot0-size 1 + (clicks1 / 100) 
set size slot0-size 
set list-clicks lput clicks1 list-clicks ; insere o numero de clicks1 na lista de clicks  ] 

;--------- Posição 2 ---------------------------- 
 ask slot 1 [ 

setxy 0 6 
set color 125 
set position-weight 0.9 ;(90%) 
let clicks2 0 
set clicks2 ((random 20) * position-weight * impressions) ;nº de clicks da posição 2 
;print (word "nº of  clicks of  slot 2 ," clicks2) 
let slot1-size 1 + (clicks2 / 100) 
set size slot1-size 
set list-clicks lput clicks2 list-clicks ; insere o numero de clicks2 na lista de clicks ] 

;--------- Posição 3 ---------------------------- 
 ask slot 2 [ 

setxy 6 6 
set color 36 
set position-weight 0.8 ;(80%) 
let clicks3 0 
set clicks3 ((random 20) * position-weight * impressions); nº de clicks da posição 3 
let slot2-size 1 + (clicks3 / 100) 
set size slot2-size 
set list-clicks lput clicks3 list-clicks ; insere o numero de clicks3 na lista de clicks ] 

;--------- Posição 4 ---------------------------- 
ask slot 3 [ 

setxy 12 6 
set color 49 
set position-weight 0.7 ;(70%) 
let clicks4 0 
set clicks4 ((random 20) * position-weight * impressions) ;nº de clicks da posição 4 
let slot3-size 1 + (clicks4 / 100) 
set size slot3-size 
set list-clicks lput clicks4 list-clicks ; insere o numero de clicks4 na lista de clicks ] 

;--------- Posição 5 ---------------------------- 
ask slot 4 [ 

setxy -12 6 
set color 18 
set position-weight 0.6 ;(60%) 
let clicks5 0 
set clicks5 ((random 20) * position-weight * impressions) ;nº de clicks da posição 5 
let slot4-size 1 + (clicks5 / 100) 
set size slot4-size 
set list-clicks lput clicks5 list-clicks ; insere o numero de clicks5 na lista de clicks ] 

;--------- ordenação lista de clicks ---------------------------- 
let A 0  
set A (sort-by > list-clicks)  
set list-clicks-ordenada (A)  
end 
 
to setup-bidders  
create-bidders 10 [set shape "person"] 
end 
to go 

print (word "NEW RUN" ) 
   if  ticks >= 100 [stop]   

set adrank-list [] 
set vi-list [] 
set bi-list [] 
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Define-bidders 
Price-GSP 
tick 

end 
 
to Define-bidders 
;--------- Licitador 1 ---------------------------- 
ask bidder 5 [ 

setxy 2 -6 
set color 45 
set bid1 (random-float 2) 
let adrank1 0 
set adrank1 ((bid1 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder5-size (adrank1) 
set size bidder5-size 
set value-per-click1 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank1 adrank-list ; acrescenta a adrank a lista dos adranks 
set vi-list lput value-per-click1 vi-list ; acrescenta o vi1 a lista dos vi 
set  bi-list lput bid1  bi-list ; acrescenta o bi1 a lista dos bi  ] 

;--------- Licitador 2 ---------------------------- 
ask bidder 6 [ 

setxy 4 -6 
set color 65 
set bid2 (random-float 2.5) 
let adrank2 0 
set adrank2 ((bid2 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder6-size (adrank2) 
set size bidder6-size 
set value-per-click2 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank2 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click2 vi-list 
set  bi-list lput bid2  bi-list   ] 

;--------- Licitador 3 ---------------------------- 
ask bidder 7 [ 

setxy 6 -6 
set color 95 
set bid3 (random-float 2.5) 
let adrank3 0 
set adrank3 ((bid3 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder7-size (adrank3) 
set size bidder7-size 
set value-per-click3 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank3 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click3 vi-list 
set  bi-list lput bid3  bi-list  ] 

;--------- Licitador 4 ---------------------------- 
ask bidder 8 [ 

setxy 8 -6 
set color 25 
set bid4 (random-float 2.5) 
let adrank4 0 
set adrank4 ((bid4 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder8-size (adrank4) 
set size bidder8-size 
set value-per-click4 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank4 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click4 vi-list 
set  bi-list lput bid4  bi-list   ] 

;--------- Licitador 5 ---------------------------- 
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ask bidder 9 [ 
setxy 10 -6 
set color 35 
set bid5 (random-float 2.5) 
let adrank5 0 
set adrank5 ((bid5 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
 let bidder9-size (adrank5) 
set size bidder9-size 
set value-per-click5 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank5 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click5 vi-list 
set  bi-list lput bid5  bi-list  ] 

;--------- Licitador 6 ---------------------------- 
  ask bidder 10 [ 

setxy -2 -6 
set color 127 
set bid6 (random-float 2.5) 
let adrank6 0 
set adrank6 ((bid6 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder10-size (adrank6) 
set size bidder10-size 
set value-per-click6 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank6 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click6 vi-list 
set  bi-list lput bid6  bi-list  ] 

;--------- Licitador 7 ---------------------------- 
ask bidder 11 [ 

setxy -4 -6 
set color 75 
set bid7 (random-float 2.5) 
let adrank7 0 
set adrank7 ((bid7 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder11-size (adrank7) 
set size bidder11-size 
set value-per-click7 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank7 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click7 vi-list 
set  bi-list lput bid7  bi-list  ] 

;--------- Licitador 8 ---------------------------- 
ask bidder 12 [ 

setxy -6 -6 
set color 85 
set bid8 (random-float 2.5) 
let adrank8 0 
set adrank8 ((bid8 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder12-size (adrank8) 
set size bidder12-size 
set value-per-click8 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank8 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click8 vi-list 
set  bi-list lput bid8  bi-list   ] 

;--------- Licitador 9 ---------------------------- 
ask bidder 13 [ 

setxy -8 -6 
set color 5 
set bid9 (random-float 2.5) 
let adrank9 0 
set adrank9 ((bid9 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder13-size (adrank9) 
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set size bidder13-size 
set value-per-click9 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank9 adrank-list  
set vi-list lput value-per-click9 vi-list 
set  bi-list lput bid9  bi-list ; acrescenta o bi1 a lista dos bi  ] 

;--------- Licitador 10 ---------------------------- 
ask bidder 14 [ 

setxy -10 -6 
set color 55 
set bid10 (random-float 2.5) 
let adrank10 0 
set adrank10 ((bid10 * pond-bid) + (quality-score * pond-qs) + (extension-score * pond-es)) 
let bidder14-size (adrank10) 
set size bidder14-size 
set value-per-click10 (2 + random-float 1.5) 
set adrank-list lput adrank10 adrank-list  
print (word "adrank_lista_10 " adrank-list)  
set vi-list lput value-per-click10 vi-list 
print (word "vi_lista_10 " vi-list)  
set  bi-list lput bid10  bi-list  
print (word "bid_lista_10 " bi-list)     ] 

;--------- ordenação lista de value-per-click ---------------------------- 
let B 0   
set B (sort-by > vi-list) 
set   vi-list-ordenada  (B)  
;--------- ordenação lista de bid ---------------------------- 
let C 0   
set C (sort-by > bi-list)  
set   bi-list-ordenada  (C)  
end 
 

  



54 

 

Anexo II – Receita do motor de pesquisa – Simulações B, C, D, E, F 

 

Figura 8 - Receita do motor de pesquisa - Simulação B 

 

 

Figura 9 - Receita do motor de pesquisa - Simulação C 

 

 

Figura 10 - Receita do motor de pesquisa - Simulação D 
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Figura 11 - Receita do motor de pesquisa - Simulação E 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Receita do motor de pesquisa - Simulação F 
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Anexo III – Receita dos licitadores – Simulações B, C, D, E, F 

Figura 13 - Receita dos licitadores - Simulação B 

 
 

Figura 14 - Receita dos licitadores - Simulação C  

 
 

Figura 15 - Receita dos licitadores - Simulação D 
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Figura 16 - Receita dos licitadores - Simulação E 

 
 

 

Figura 17 - Receita dos licitadores - Simulação F 
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Anexo IV – Preço das posições da SERP: GSP vs VCG – Simulações B, C, D, E, F 

 

Figura 18 - Preço das posições da SERP sob GSP - Simulação B 

 
 

Figura 19 - Preço das posições da SERP sob VCG - Simulação B 

 
 

Figura 20 - Preço das posições da SERP sob GSP - Simulação C 
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Figura 21 - Preço das posições da SERP sob VCG - Simulação C 

 
 

 

Figura 22 - Preço das posições da SERP sob GSP - Simulação D 

 
 

 

Figura 23 - Preço das posições da SERP sob VCG - Simulação D 

 

0

200

400

600

800

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

P
R

EÇ
O

 D
A

 P
O

SI
Ç

Ã
O

LEILÃO

1º Posição 5ª Posição

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

P
R

EÇ
O

 D
A

 P
O

SI
Ç

Ã
O

LEILÃO

1ª Posição 5ª Posição

0

200

400

600

800

1000

1200

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97

P
R

EÇ
O

 D
A

 P
O

SI
Ç

Ã
O

LEILÃO

1ª Posição 5ª Posição



60 

 

Figura 24 - Preço das posições da SERP sob GSP - Simulação E 

 
 

 

Figura 25 - Preço das posições da SERP sob VCG - Simulação E 

 
 

 

Figura 26 - Preço das posições da SERP sob GSP - Simulação F 
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Figura 27 - Preço das posições da SERP sob VCG - Simulação F 
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Anexo VI – Arvore de decisão e regressão da receita do motor de pesquisa sob o 

mecanismo VCG 

Figura 28 - Previsão da receita do motor de pesquisa sob VCG 
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Anexo VII – Arvore de decisão e regressão da receita dos licitadores sob o meca-

nismo GSP 

Figura 29 - Previsão da receita dos licitadores sob GSP 
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Anexo VIII – Arvore de decisão e regressão da receita dos licitadores sob o meca-

nismo VCG 

Figura 30 - Previsão da receita dos licitadores sob VCG 

 


