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1. Considere o seguinte jogo em forma normal G.

C D E
C 3,3 -3,6 -2,-3
D 6,-3 0,0 -2,-3
E -3,-2 -3,-2 -5,-5

(a) Seja GT a repetição de G T vezes, isto é, o jogo onde os jogadores 1 e 2 jogam G nos
períodos 1, 2, . . . , T observando as escolhas passadas antes de escolherem as ações do
t-ésimo período, e recebendo como pagamentos a soma dos seus pagamentos em cada
período. Encontre todos os equilíbrios de subjogo perfeito de GT .

(b) Mostre que não existe equilíbrio de Nash de G2 onde ambos escolhem C no primeiro
período, mas que G3 tem um equilíbrio de Nash onde ambos escolhem C no primeiro
período. Dica: Recorde que equilíbrios de Nash que não são equilíbrios de subjogo
perfeito são justificados por ameaças inacreditáveis.

(c) Seja G∞ a repetição infinita de G com fator de desconto δ. No limite quando δ → 1,
determine através de um gráfico o conjunto de possíveis pagamentos médios que podem
os jogadores receberem em um equilíbrio de subjogo perfeito de G∞?

(d) Mostre que ambos jogarem sempre C é um equilíbrio de subjogo perfeito de G∞ se
δ > 1
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2. Esta questão se refere a repetição infinita com ações passadas observáveis do seguinte jogo
onde os jogadores descontam pagamentos futuros utilizando um fator de desconto com um
δ.

C D
C 2,2 -1,3
D 3,-1 0,0

(a) Considere a estratégia “fazendo o contrário” definida por “jogue C no primeiro período,
após isso jogue a ação oposta a ação do oponente no período anterior.” Para que valores
de δ, se existir algum, o perfil de estratégias onde cada jogador utiliza esta estratégia é
um equilíbrio de subjogo perfeito? Justifique sua resposta.

(b) Considere a estratégia “jogue C no primeiro período. Depois, jogue C se no período
anterior ambos jogadores escolheram a mesma ação, em caso contrário escolha D.” Para
que valores de δ, se existir algum, o perfil de estratégias onde cada jogador utiliza esta
estratégia é um equilíbrio de subjogo perfeito?

3. João e Maria estão decidindo se eles irão ao ballet, a luta de boxe, ou ficarão em casa
esta noite. Eles têm um gerador de números aleatórios, e eles concordam em tomar suas



decisões baseadas no resultado deste gerador, de modo a criar uma loteria com qualquer
distribuição de probabilidade sobre as três opções. Se eles não escolherem a mesma ação,
eles irão permanecer em casa. João quer ir a luta de boxe, e é indiferente entre ir ao ballet
e ficar em casa. Para Maria, ir ao ballet seria o melhor, ficar em casa seria o pior, e ela é
indiferente entre ir a luta de boxe e uma loteria com probabilidade 1/4 de ir ao ballet e 3/4
de permanecer em casa. Ambos satisfazem os axiomas de da teoria da utilidade.

(a) Descreva esta situação por um problema de barganha de duas pessoas (F, v) e calcule
a solução de barganha de Nash. Como eles poderiam implementar esta solução do
problema?

(b) A descrição do problema não especifica um problema de barganha específico. Qual
axioma da solução de barganha de Nash lhe permite responder a parte (a) de qualquer
modo?

(c) Encontre escalas de utilidade naturais para João e Maria segundo a qual as soluções
utilitárias e igualitárias coincidem com a solução de barganha de Nash.

(d) Se o aparelho de televisão for quebrado, então a opção de ficar em casa se torna bem
pior para João. Para ser mais específico, João seria indiferente entre ir ao ballet e uma
loteria com probabilidade 2/3 de ir ao boxe e 1/3 de ficar em casa com a televisão
quebrada. Uma televisão quebrada não afetaria as preferências de Maria. Se Maria
quebrar a TV, seu irmão (que conserta TV’s, e virá tomar café amanhã) a consertará
sem cobrar nada. Como quebrar a TV modifica a probabilidade de ir ao ballet na
solução de barganha de Nash?

4. Suponha que x ∈ F , y ∈ F , x1 = v1, y2 = v2, e 0,5x + 0,5y for uma alocação fortemente
eficiente em F . Mostre que 0,5x+ 0,5y é a solução de barganha de Nash de (F, v).
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