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1. Encontre as estratégias racionalizáveis do seguinte jogo:

B S X
B 4,3 0,0 2,1
S 0,0 3,4 1,1

2. Considere uma situação em que duas pessoas tem que realizar um trabalho e cada

uma delas pode colocar um esforço xi ∈ [0, 1] para o qual ela terá um custo de
x2
i

2
. O

resultado do projeto vale u1(x1, x2) = x21x2 e u2(x1, x2) = x1x
2
2 para os jogadores 1 e 2,

respectivamente. Determine os equilíbrios de Nash do jogo.

3. Suponha que Γ1 é um jogo em forma estratégica derivado de Γ eliminando estratégias
puras que são fortemente dominadas em Γ. Mostre que σ é um equilíbrio de Nash de Γ
se, e somente se, σ for um equilíbrio de Γ1.

4. Suponha que Γ2 é um jogo em forma estratégica derivado de Γ eliminando estratégias
puras que são fracamente dominadas em Γ. Mostre que se σ é um equilíbrio de Nash
de Γ2, então σ é um equilíbrio de Γ.

5. Suponha que 3 jogadores participam de um leilão de um objeto que vale R$3,00 reais.
Para participarem do leilão os jogadores tem que pagar R$1,00 real. Supondo que cada
um deles tem 3 estratégias puras ofertar 0, 1, ou 2 reais. Suponha que se houver empate
entre as maiores ofertas, o objeto será aleatoriamente vendido a um dos jogadores que
der a maior oferta. Encontre todos os equilíbrios de Nash simétricos deste jogo, onde
um equilíbrio simétrico é um equilíbrio onde todos os jogadores implementam a mesma
estratégia.

6. O gerente de uma empresa multinacional e o sindicato dos trabalhadores estão reunidos
em uma mesa de negociação preparando os detalhes de um novo contrato para os tra-
balhadores. Cada lado desenvolveu certas propostas para o conteúdo do novo contrato.
Vamos chamar as propostas do sindicato de �Proposta 1�, �Proposta 2� e �Proposta 3�, e
as propostas do gerente de �Contrato A�, �Contrato B� e �Contrato C�. Ambas as partes
têm consciência das conseqüências �nanceiras para cada combinação de proposta e con-
trato. Assuma que este é um jogo de soma zero e que a utilidade para os trabalhadores
é dada pela seguinte matrix:

A B C
1 9 12 7
2 7 8 6
3 6 9 10



Qual a utilidade de equilíbrio para a empresa?

7. Em sala de aula vimos que em qualquer equilíbrio de Nash somente estratégias raciona-
lizáveis correlacionadas podem estar no suporte de alguma estratégia de equilíbrio de
algum jogador. Contudo, estratégias puras racionalizáveis podem não receber probabi-
lidade positiva em nenhum equilíbrio de Nash. Considere o seguinte jogo:

L C R
T 0,7 2,5 7,0
M 5,2 3,3 5,2
B 7,0 2,5 0,7

(a) Mostre que todas as estratégias puras dos 2 jogadores são racionalizáveis.

(b) Encontre todos os equilíbrios de Nash do jogo e conclua que nem todas as estra-
tégias racionálizáveis recebem probabilidade positiva em algum equilíbrio de Nash
do jogo.

8. Um novo processo de produção que uma �rma 1 está desenvolvendo é igualmente pro-
vável de ter custo alto ou baixo. Após a Firma 1 saber se o novo processo de produção
terá custos altos ou baixos, ela poderá escolher construir uma nova planta de produção
ou não. Firma 2 terá conhecimento sobre os custos do novo processo da �rma 1, e além
disso, a �rma 2 poderá observar se a �rma 1 construiu uma nova planta de produção
ou não. Firma 2 então decidirá se entrará no mercado deste produto contra �rma 1 ou
não. Firma 2 terá um lucro de 2 milhões de reais se entrar no mercado e a �rma 1 tiver
um alto custo de produção, mas a �rma 2 perderá 4 milhões se entrar no mercado e a
�rma 1 tiver um baixo custo de produção. Baixos custos de produção do novo processo
aumentarão o lucro da �rma 1 em 4 milhões. Construir uma nova planta acrescentará
mais 2 milhões se o novo processo tiver um baixo custo, mas construir uma nova planta
diminuirá 4 milhões da �rma 1 se o novo processo tiver um alto custo. Em qualquer
situação, seja o custo do novo processo alto ou baixo, tendo a �rma 1 construído ou
não uma nova planta, a entrada da �rma 2 no mercado reduz os lucros da �rma 1 em
6 milhões. Considere que ambas as �rmas buscam maximizar seus ganhos monetários
esperados.

(a) Descreva este jogo em forma extensa.

(b) Construa a representação em forma normal deste jogo.

(c) Analise a forma normal eliminando iterativamente as estratégias fracamente do-
minadas.

(d) Encontre a representação multiagente deste jogo. Algum agente tem uma estraté-
gia estritamente dominada nesta representação multiagente.

9. Exércitos 1 e 2 estão lutando por uma ilha inicialmente tomada por um batalhão do
exército 2. Ambos exércitos têm K batalhões. Sempre que a ilha está ocupada por
um exército o exército oposto pode lançar um ataque. O resultado do ataque é que o
batalhão ocupante e um dos batalhões de ataque são destruídos; o exército que ataca
vence e, desde que ele ainda possua batalhões, ocupa a ilha com um batalhão. Note
que após K batalhas nenhum dos exércitos ocupa a ilha por que nenhum deles possuem
batalhões. O comandante de cada exército está interessado em maximizar o número de
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batalhões sobreviventes mas acredita que ocupar a ilha vale mais que um batalhão e
menos que dois batalhões.

(a) Considere o caso K = 2. Analise a situação como um jogo em forma extensa.
Mostre utilizando a noção de equilíbrio de subjogo perfeito que o comandante do
exército 1 ocupará a ilha no �nal.

(b) Considere o caso K = 3. Mostre utilizando a noção de equilíbrio de subjogo
perfeito que o comandante do exército 2 ocupará a ilha no �nal.

(c) Repita a análise para K = 4.

(d) Determine utilizando a noção de equilíbrio de subjogo perfeito quem será o ven-
cedor em função de K. Determine as estratégias de equilíbrio.

10. Considere o seguinte jogo de barganha no qual dois jogadores estão tentando dividir um
bolo de tamanho 1. Jogador 1 oferece x1 ∈ [0, 1] e o jogador 2 ou aceita (A) ou rejeita
(R). Se o jogador 2 aceitar, jogador 1 recebe um pedaço de utilidade x1 e o jogador 2
recebe um pedaço de utilidade 1− x1. Se o jogador 2 rejeitar, então jogador 2 se move
novamente e oferece x2 ∈ [0, 1] e o jogador 1 então se decide se aceita (A) ou rejeita (R)
a oferta. Se o jogador 1 aceita, a utilidade dos jogadores 1 e 2 é dada por δ(1 − x2) e
δx2 respectivamente, onde δ ∈ (0, 1) é um fator de desconto comum para os jogadores.
Se o jogador 1 rejeita a oferta então um árbitro termina o processo de barganha e dá
aos jogadores 1 e 2 pedaços de utilidades δ2y e δ2(1− y), respectivamente. Encontre o
equilíbrio de subjogo perfeito deste jogo.

11. Considere o jogo da Figura 1 abaixo:

(a) Se 1 escolhe a estratégia comportamental σ1 tal que σ1(〈2/3〉)(A) = 1
3
e σ1(〈1/3〉)(C) =

1
2
e 2 escolher a estratégia comportamental σ2 tal que σ2 escolhe E com probabi-

lidade 1/4, determine u1(σ1, σ2) e u2(σ1, σ2).

(b) Determine a representação em forma normal deste jogo.

(c) Determine os equilíbrios de Nash do jogo onde os jogadores utilizam apenas estra-
tégias puras.
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Figura 1: Jogo em forma extensa.
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