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1. Considere o seguinte jogo Bayesiano. Suponha que existam dois jogadores {1, 2} e que o
jogador 1 tem 3 ações disponíveis U , M , ou D, enquanto o jogador 2 possui duas ações
disponíveis L ou R. O jogador 1 possui uma informação privada que altera sua utilidade.
Se o jogador 1 for do tipo u, as utilidades são descritas pela seguinte matriz de utilidades:

L R
U 6,0 4,1
M 0,0 0,1
D 5,1 3,0

Se o jogador 1 for do tipo m, as utilidades são descritas pela seguinte matriz de utilidades:

L R
U 0, 0 0, 1
M 6, 0 4, 1
D 5, 1 3, 0

O jogador 2 não possui informação privada e acha igualmente provável qualquer um dos
tipos do jogador 1.

(a) Encontre os equilíbrios bayesianos deste jogo.

(b) Suponha agora que o jogador 1 não possuísse informação privada e tivesse incerteza com
respeito a sua utilidade. Suponha ainda que seja conhecimento comum entre ambos
os jogadores que eles acreditem que com probabilidade 1/2 as utilidades dos perfis de
estratégias puras são como na primeira tabela e com probabilidade 1/2 é são dadas
pela segunda tabela. Assuma que o jogador 1 se move primeiro, mas o jogador 2 ao se
mover não sabe qual foi a escolha do jogador 1. Descreva este jogo como um jogo em
forma extensa e encontre os equilíbrios de Nash deste jogo.

2. Seja Q um conjunto de perguntas para os quais as respostas são “sim” ou “não”. Um estado
é uma lista de respostas a todas as perguntas em Q. Suponha que a função de informação P
tenha a propriedade que para algum estado w1, o conjunto P (w1) consiste de todos os estados
no qual as respostas as duas primeiras perguntas são iguais as do estado w1, enquanto para
algum outro estado w2 o conjunto P (w2) consiste de todos os estados no qual as respostas
as três primeiras perguntas são iguais as do estado w2. É P necessariamente particional?

3. Utilizando o modelo de conhecimento que estudamos em sala de aula, podemos modelar um
problema de decisão individual da seguinte maneira. Seja C um conjunto de conseqüências,
Ω um conjunto de estados, P uma função de informação particional, π uma medida de
probabilidade em Ω, e u : C × Ω → IR uma função cujo valor esperado representa as
preferências do indivíduo sobre loterias em C. O problema do indivíduo é escolher uma



função a : Ω → C (chamada ação) para a qual a(w) = a(w′) sempre que w,w′ ∈ P (w) de
forma a maximizar Eπu(a(w), w). Uma função de informação particional P ′ é mais grosseira
que uma outra função de informação particional P se P (w) ⊆ P ′(w),∀w ∈ Ω, ou seja, se
cada membro da partição induzida por P ′ for uma união de membros da partição induzida
por P . Mostre que se P ′ é mais grosseira que P , então a melhor ação segundo a função de
informação P ′ não pode ser melhor que a melhor ação segundo a função de informação P ′.
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