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Notas esparsas – Jogos Sequencias de Informação Completa – I  

 

1. Lembram-se do jogo dos três deputados visto em sala? O exemplo é de Morrow 

(1994), p.125. Basicamente, três deputados votam o aumento de salário para eles 

mesmos. Todos desejam o aumento (“b > 0”), mas certamente a aprovação do aumento 

gerará um ressentimento do eleitor (“c > 0”). A idéia é que o benefício líquido é tal que 

b – c > 0. Seja b = 3 e c =1 e considere que a regra de votação é sequencial e o aumento 

será aprovado se houver maioria simples. 

 

Como encontrar o equilíbrio de Nash neste jogo?  
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2. O jogo da centopéia. 

 

O jogador 2, no último nodo, escolhe “s”, pois 5 > 4. Sabendo disto, 1 deve escolher 

entre “S”, recebendo 5 ou “C”, recebendo, forçosamente, 4. Logo, 1, escolherá “S”. No 

passo anterior, 2 terá que escolher entre “s” (ganhando 4) e “c” (ganhando 3). Escolherá 

“s”. Analogamente, 1 escolherá S (pois 4 > 3) e, no passo anterior, 2 escolherá “s” (3 > 2). 

Finalmente, resta a 1 escolher entre C e S. O payoff é maior em S. Ou seja, o equilíbrio de 

Nash encontrado por indução retroativa é 1 jogar S e o jogo se encerrar no início com o 

vetor de payoffs para 1 e 2 sendo dado pelo par (3,1). 

Para saber mais sobre este jogo, veja, dentre outros, o verbete da Wikipedia: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centipede_game.  

 

3. O jogo da entrada 

A história em análise é aquela em que existe um monopolista no mercado que é 

ameaçado por um concorrente. Enquanto alguns economistas argumentavam que o 

monopolista entraria em uma guerra de preços, outros achavam que a guerra de preços 

prejudicaria mais o monopolista do que a acomodação do concorrente. Este é o espírito 

deste jogo. 

Primeiro, suponha o jogo simultâneo. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centipede_game
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Verifica-se que existem dois equilíbrios de Nash em estratégias puras, certo? Quais são? 

Agora, imagine que o jogo seja sequencial e representado pela forma extensiva abaixo.  

 

O Equilíbrio de Nash Perfeito em  Subjogos será_________________________________. 

Obs: árvores geradas pelo programa aberto Gambit, sem prejuízo do meio ambiente. 

 

Notas esparsas – Jogos Sequencias de Informação Completa – II 

Esta é quase uma tradução livre do exemplo de Rasmusen no capítulo 2. Primeiramente, 

a árvore do jogo. 

 

Neste jogo sequencial, Smith (jogador 1) joga primeiro e Jones, depois. Quais são as 

estratégias neste jogo? Para Smith, [(Small), (Large)]. Mas, para Jones, temos o seguinte 
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conjunto de estratégias: [(Caso Smith escolha Large, escolha Large; caso Smith escolha 

Small, escolha Large), (Caso Smith escolha Large, escolha Large; caso Smith escolha Small, 

escolha Small), (Caso Smith escolha Large, escolha Small; caso Smith escolha Small, 

escolha Large), (Caso Smith escolha Large, escolha Small; caso Smith escolha Small, 

escolha Small)]. Abreviando:  

[ (L|L, L|S), (L|L, S|S), (S|L, L|S), (S|L, S|S)] 

Definições: (a) Ação ou Movimento de um jogador “i”, portanto, “ai” é uma escolha que 

ele pode fazer. (b) Estratégia de um jogador “i”, “si”, é uma regra que lhe diz que ação 

ele pode tomar em cada instante do jogo, dado seu conjunto de informações.  

Assim, embora Jones possa ter duas ações, no momento 2 do jogo, ele tem que saber que 

ação tomar no instante 2. Bem, no instante 2 ele pode estar em um dos dois nodos 

denotados na figura como “2:1” e “2:2”.  

Como fica este jogo na forma normal? Com Smith nas linhas e Jones nas colunas... 

 (L|L, L|S) (L|L, S|S) (S|L, L|S) (S|L, S|S) 
Large 2, 2 2, 2 -1, -1 -1, -1 
Small -1, -1 1, 1 -1, -1 1, 1 

 

Temos três Equilíbrios de Nash (em negrito, acima). O primeiro é [Large, (L|L, L|S)]. 

Jones escolhe Large em qualquer situação e Smith responde escolhendo Large. No 

segundo, [Large, (L|L, S|S)], Jones escolhe o que Smith escolhe e, neste caso, Smith 

escolhe Large. No terceiro, [Small, (S|L, S|S)], Smith escolhe Small porque ele sabe que 

Jones responderá com Small independente do que ele faça e Jones deseja responder com 

Small porque Smith escolhe Small  no equilíbrio. Note que tanto no primeiro quanto no 

terceiro equilíbrio ([Large, (L|L, L|S)] e [Small, (S|L, S|S)]), as escolhas L|S e S|L 

reduziriam o ganho (payoff) de Jones caso o jogo alcançasse o segundo período do jogo 

(2:1 ou 2:2). 

O ponto é que a ordem do jogo importa e, como vimos em sala, neste caso, apenas o 

segundo equilíbrio faz sentido (por isso o conceito de Equilíbrio Perfeito de Nash em 

Subjogos, que podemos abreviar para EPNS ou EPS). 

Repare como ficaria o jogo se a informação fosse imperfeita.  
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Neste caso, o jogo deve ser resolvido na forma normal (o resultado de Nash, neste caso, 

será (2,2)). 

Um pouco de taxionomia sobre informação é sempre bem-vindo. A tabela 2.4 do livro 

nos ajuda neste sentido. 

Categoria da informação Significado 

Perfeita Cada conjunto de informação está em um 
único nodo. 

Certa (Certeza) A Natureza não se move após quaisquer 
movimentos dos jogadores. 

Simétrica Nenhum jogador tem informação diferente 
do outro ao se mover, ou quando está no 
nodo terminal. 

Completa A Natureza não se move primeiro, ou seu 
movimento inicial é observado por todos 
os jogadores. 

 

 


