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ÓTIMO DE PARETO: UMA NOTA METODOLÓGICA 

(Um pequeno exercício de lógica aplicado à Ciência Econômica) 

Alain Herscovici 

 

 

Dois problemas:  

i) As imprecisões e as ambigüidades no que diz respeito a dotações iniciais dos agentes e aos 

recursos totais disponíveis na economia 

ii) As incompatibilidades possíveis entre a utilização do ótimo de Pareto (Pigou) e o critério 

de Kaldor-Hicks (Coase)  

 

 

I ) As ambiguidades e contradições do conceito de ótimo de Pareto 

 

1) A caixa de Edgeworth 

 

                      Y B                                                                                                                    OB 

 

P 

                   Qo 

                                                                                                                                                              xB 

xA                                                                      Ub 

                                                                      

                                                                   E                                                             Ua 

 

 

AO         yB                                                                                   P’  

 



2 
 

O equilíbrio walrasiano é um ótimo de Pareto (Primeiro teorema do Welfare); 

A curva AO OB representa a curva dos contratos: nesta curva, as taxas marginais de 

substituição de A e de B são iguais entre si, e são iguais aos preços relativos dos dois bens 

Vamos supor que Δ xB/ Δ yB >  px/py   ↔ Δ xB /px > Δ yB/ py 

Para o agente B, a utilidade marginal suplementar por unidade monetária do bem x é superior 

à utilidade marginal suplementar por unidade monetária do bem y; consequentemente, para 

maximizar sua utilidade total, ele vai aumentar o consumo de x trocando y por x. Tendo em 

vista o fato da utilidade marginal ser decrescente, ele vai aumentar o consumo de x até o 

seguinte estado:  

Δ xB /px = Δ yB/ py                 (2), ou seja 

Δ xB/ Δ yB =   px/py                   (3) 

Em (3), ele maximiza sua utilidade total, tendo em vista sua restrição orçamentária: 

 RB = xB . px + yB. py               (4) 

O mesmo raciocínio vai ser aplicado ao agente  B 

No ponto E, que representa o ótimo de Pareto, as seguintes relações são  verificadas: 

 Δ xB/ Δ yB = Δ xA/ Δ yA = - px/py (5) 

 

A linha PP´ representa  os preços determinados pela CPP e permite determinar a restrição 

orçamentária de A e de B. 

Este mecanismo pressupõe que:  

i)  As dotações iniciais representam as quantidades de x e de y a disposição de cada um dos 

agentes; isto significa que para cada dotação inicial diferente, o ótimo de Pareto será diferente 

ii) para cada nível de recursos totais disponíveis na economia (o cumprimento de cada lado do 

retângulo), o ótimo de Pareto será também diferente.  

O ótimo de Pareto é um ótimo relativo: ele depende (a) da dotação inicial dos agentes (b) dos 

recursos totais disponíveis e (c) dos preços relativos dos dois bens x e y. Qualquer 

modificação desses parâmetros implica em uma modificação do ótimo de Pareto. 

2) Ambiguidades e contradições  

Esta análise é baseada sobre uma concepção ordinal  (e não ordinal) da utilidade: os agentes 

podem comparar os diferentes níveis de utilidade, mas não podem atribuir valores cardinais, 

ou seja, mensuráveis. Logicamente, em nível agregado, não é possível comparar diferentes 
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ótimos de Pareto, ou seja, comparar dois estados diferentes da economia. Assim, é 

impossível:  

i) comparar dois ótimo de Pareto, à medida que esta comparação implica em uma avaliação 

cardinal da utilidade total de cada um dos estados considerados: “A noção de maximização da 

satisfação, em nível social, não tem sentido;  tendo em vista o  fato que as satisfações obtidas 

pelos indivíduos não são mensuráveis,elas não podem ser somadas” (Denis, p. 517)    

ii) da mesma maneira, é impossível aplicar o princípio de compensação (Barone); este 

princípio afirma que a desutilidade de determinados agentes é compensada por um valor   

monetário.Esta compensação implica em uma medida cardinal da utilidade, seja ela positiva 

ou negativa, em unidades monetárias. Por outro lado, em função da dimensão subjetiva e 

individualista da teoria neoclássica do valor, não é possível estabelecer comparações 

interindividuais de utilidade; consequentemente, é impossível comparar os ganhos e as perdas 

dos diferentes indivíduos (Jessua, p. 159), e a compensação relativa às perdas.  

 Em conclusão, o ótimo de Pareto é um conceito ambíguo, e não é desprovido de 

contradições:  

i) a partir da concepção ordinal da utilidade adotada por Pareto, é impossível comparar dois 

estados diferentes; neste caso, o ótimo de Pareto se limita a determinar, para um determinado 

estado da economia (produção total, dotação iniciais dos agentes e sistema de preços 

relativos), as condições de otimização. Neste ótimo, qualquer medida que aumenta a utilidade 

de um indivíduo, mas que diminui a utilidade de outro, prejudica o bem-estar social. Seguindo 

esta lógica,  qualquer medida redistributiva é obrigatoriamente descartada, à medida que ela 

aumenta a utilidade de certos agentes, mas diminui aquela de outros agentes. 

ii) A indemnização dos poluídos pelos poluidores implica que a concepção ordinal seja 

rejeitada, em favor da concepção cardinal da utilidade. O princípio de compensação, assim 

como a comparação entre diferentes estados, implica em abandonar a concepção ordinal da 

utilidade.       

 

II)  Pareto ótimo e Pareto superior 

1) As diferentes definições 

1.1 Um estado Pareto ótimo : não é possível aumentar a utilidade de, pelo menos,  um 

agente sem diminuir a utilidade de um ou de vários outros agentes, para uma determinada 

nível de recursos disponível, e para uma dotação inicial dada para cada um dos indivíduos. 

“Qualquer desvio, em relação a esta posição de ótimo, tem por efeito de aumentar a  

utilidade (ophelimity) de certos indivíduos e de diminuir a utilidade de outros” (Manuel 

d´Economie Politique, 1927,  p. 354, Paris (original, 1929)) 

Este estado é Pareto ótimo. 
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A caixa de Edgeworth define o ótimo de Pareto para um nível de recursos totais constantes, 

na Economia, e para uma dotação inicial ela também constante. Se este nível se modifica, o 

ótimo de Pareto se modifica também.  

 

1.2 Um estado é Pareto superior , em relação a S1 se (a) nenhum agente prefere S1 a S2 e 

se, pelo menos um agente prefere S2 a S1, quando a utilidade total cresce. A passagem para 

um estado Pareto superior implica que (a) não haja “perdedores”. em relação ao estado 

anterior, e (b) que a utilidade total cresça.  

“Podemos considerar uma posição qualquer. E podemos supor que a gente se afasta desta 

posição (....). Se aumentamos o bem-estar de todos os indivíduos da coletividade, é óbvio que 

a nova posição é mais vantajosa para cada uns deles. (......). Por outro lado, o bem-estar de 

alguns indivíduos pode permanecer constante, sem afetar essas conclusões”  (Manuel 

d´Economie Politique, 1927,  p. 543, Paris (original, 1929)). 

Logicamente, as duas definições são equivalentes: 

i) A partir da segunda definição, o fato de S2 ser  Pareto superior em relação a S1 significa 

que, em S2,  não é possível aumentar a utilidade de um agente sem diminuir a utilidade de, 

pelo menos,  um outro agente. 

ii) A diferença entre as duas definições provém do fato que, enquanto na primeira, o nível dos 

recursos disponíveis e a dotação inicial a disposição de cada agente é constante, esses níveis 

variam, na segunda definição.  

iii) A análise de Enrico Barone (Il ministro della produzione nello Sato collettivista, Giornal 

degli Economisti, 1908), permite afirmar que se os ganhos dos beneficiários são superiores 

aos prejuízos dos agentes prejudicados,  e se esta compensação for realmente implementada, a 

mudança será vantajosa, em termos de bem-estar social. Em outras palavras, esta situação será 

um Pareto superioro.  

iv) A segunda definição permite relaxar a hipótese de constância dos recursos totais a 

disposição dos agentes; , neste sentido, ela é dinâmica.   

v) A partir desta definição, todo estado Pareto-superior é um ótimo de Pareto, mas nem todo 

estado Pareto ótimo é Pareto superior 
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III)  A avaliação do Bem-estar social: Coase versus Pigou 

 

 

                                            

                                               Utilidade de X            Utilidade de Y              Utilidade total  

 

Sem alarme                              1200                          1000                             2200                  S1 

                                                 

Sem negociação                       1000                           1500                            2500                  S2 

Com negociação                      1200                           1300                            2500                  S3 

 

 

S2 e S3 correspondem a diferentes  dotações iniciais entre X e Y; senão, S2 e S3 

corresponderiam cada um a um ótimo de Pareto, o que é absurdo! 

 

Proposição 1  S3  é Pareto superior, em relação a S1 e a S2.   

Proposição 2  S1 não é Pareto superior  em relação a S3. 

 Proposição 3  S2 não é Pareto superior, nem em relação a S1, nem em relação a S3.  

Proposição 4  Nem todo estado eficiente, do ponto de vista do critério de Kaldor Hicks, é 

Pareto superior; coloca-se o problema da efetivação da compensação.   

Para Coase, a comparação entre S1 e S2 mostra que S2 é mais eficiente que S1, pelo fato da 

utilidade total ser superior em S2, em relação a S1 (o critério de Kaldor-Hicks, a partir do 

qual a compensação não precisa ser efetivamente implementada ( Herscovici, ANPEC 2010)). 

Para Coase, S2 e S3  são equivalentes  em termos de Bem-Estar Social; S2 é mais eficiente 

que S1, mesmo se S2 não  Pareto ótimo, nem Pareto superior.  

A controvérsia entre Pigou e Coase se relaciona com a comparação entre S1 e S2; Pigou 

afirma que S1 representa o estado mais eficiente, à medida que ele Pareto-ótimo; Coase firma 
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que S2 é mais eficiente, em relação à utilidade total (critério de Kaldor-Hicks), mesmo se ele 

não é Pareto-superior.  

 

Para Coase, S2 e S3 são equivalentes, esses dois estados sendo socialmente mais eficientes 

que S1.    

A respeito das externalidades negativas, Coase (1960) afirma que “Pigou está, é 

claro,razoavelmente correto ao descrever tais ações como “prejuízo não compensado- 

cobrados”. Contudo, está errado quando as descreve como atos “anti-sociais”. O estado 

socialmente eficiente é aquele que maximiza a produção (ou a utilidade)  total: se o ganho for 

superior à perda provocada pela atividade de produção, este estado é socialmente desejável  

Ex: S2 é mais eficiente que S1.  

 

Proposição 5 Nem todo estado Pareto ótimo é Pareto superior EX: S1 em relação a S3 

Proposição 6 Todo estado Pareto superior é um Pareto ótimo: EX: S3 em relação a S1 
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