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O teste tem a duração de 2:30 horas. BOA SORTE. 

 

 

I (6.5 valores) 

No mercado do Street Racing (possivelmente lembra-se dele do 1º teste) as viaturas 

utilizam apenas pneus da famosa marca Pxinxelan. A empresa tem vindo a produzir os 

pneus numa única fábrica com custos de produção descritos por  210000)( qqCP += . 

A procura de pneus é descrita pela expressão pq −= 800 . Consciente do seu 

monopólio, a empresa tem vindo a praticar preços por forma a maximizar o respectivo 

lucro. 

a) Determine o preço e a quantidade de equilíbrio dos pneus neste mercado. Qual o 

lucro obtido pela Pxinxelan neste mercado? (Cotação: 1.0 valor) 

As equipas concorrentes no Street Racing têm vindo a protestar junto da Pxinxelan 

pelos elevados preços praticados pelos pneus. Esta, preocupada com a situação, tem 

vindo a considerar alternativas. Uma alternativa será introduzir uma segunda linha de 

produção de pneus, com a um nova tecnologia que permite produzir pneus segundo a 

função de custos 222 20)( qqCP = . 

b) Determine o preço e a quantidade de equilíbrio dos pneus neste mercado se a 

Pxinxelan utilizar as duas tecnologias para produzir os pneus. Qual o lucro assim 

obtido pela Pxinxelan neste mercado? (Cotação: 1 valor) 
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c) Mostre que a Pxinxelan não deverá manter em actividade a primeira tecnologia. 

(Cotação: 0.5 valores) 

A Pxinxelan decidiu portanto que na próxima temporada só produzirá pneus com a 

segunda tecnologia. Mas esta não deverá ser a única novidade. A empresa Badyear, 

até agora presente apenas no mercado dos chaços, tem vindo a desenvolver a sua 

tecnologia tendo chegado a um nível tecnológico tal que na próxima temporada já lhe 

permitirá entrar no mercado do Street Racing. A sua estrutura de custos será dada por 

fqqC BBB += 32)( , onde f corresponde a um custo fixo. 

d) Admita que, se a Badyear entrar neste mercado, as duas empresas produzirão pneus 

perfeitamente substitutos e escolherão as quantidades em simultâneo. Que preço seria 

assim praticado para os pneus na próxima temporada e que quantidades seriam 

fornecidas por cada empresa?  (Cotação: 2.0 valores) 

e) Surgiu no entanto na Pxixelan a ideia de se antecipar a produção dos pneus para a 

próxima época, antes mesmo de a Badyear ter possibilidade de começar a sua 

produção. Que quantidade de pneus deverá a Pxixelan produzir? E o que espera que 

faça a Badyear? (Cotação: 2.0 valores) 

 

 

 

II (4.0 valores) 

A Maria e a Josefa, estudantes de Gestão, têm de fazer um trabalho de grupo para 
Microeconomia I. Elas sabem que a nota final do trabalho dependerá do esforço que 
coloquem na sua realização. As respectivas utilidades são apresentadas no seguinte 
quadro: 

Alto Baixo Nenhum
Alto 20,20 14,25 12,26

Baixo 25,14 10,10 10,15
Nenhum 26,12 15,10 0,0

Maria

Jo
se

fa

 

a) Identifique os equilíbrios de Nash (em estratégias puras) deste jogo? (Cotação: 1.0 

valor) 
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b) Se, em seguida, for necessário fazer também um trabalho de Marketing, em que as 

utilidades associadas aos diferentes níveis de esforço são as mesmas que no primeiro 

trabalho, que equilíbrios perfeitos em subjogos existem? Quais lhe parecem mais 

plausíveis? (Cotação: 1.0 valor) 

Procurando encontrar uma melhor solução, as duas amigas decidiram acordar que irão 

sempre fazer trabalhos de grupo em conjunto. As duas amigas estimam que depois de 

cada trabalho haverá um novo trabalho com probabilidade δ . 

c) Averigue a existência de um equilíbrio perfeito em subjogos que permita que as 

duas colegas escolham sempre um esforço “Alto” em todos os trabalhos. (Cotação: 

2.0 valores) 

 

 

 

III (3.5 valores) 

O Mário e o José, colegas da Maria e da Josefa, têm menos vontade de trabalhar e 

decidiram recorrer ao mercado negro de trabalhos de Microeconomia. Neste mercado 

existem dois fornecedores (A e B). É sabido que os trabalhos adquiridos a esses 

fornecedores têm notas com a seguinte distribuição de probabilidade: 

20 15 0
Fornecedor A 1/3 1/3 1/3
Fornecedor B 1/4 1/4 1/2

Notas

 

a) No entanto os dois amigos não conseguem perceber qual dos fornecedores tem 

maior qualidade (isto é, não sabem quem é o fornecedor A ou o B), e têm igual 

probabilidade de comprar a qualquer um deles. Sabendo que a utilidade de qualquer 

um dos amigos é descrita por pnpnU −=100),(  , em que n é a nota que terão e p é 

o preço que pagaram, determine qual o preço máximo que eles estão dispostos a pagar 

por um trabalho de Microeconomia, sabendo que caso não o comprem a um destes 

fornecedores não entregarão trabalho. (Cotação: 1.0 valor) 
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b) Para ultrapassar as limitações colocadas pela assimetria de informação, o 

fornecedor A está a considerar a possibilidade de oferecer uma indemnização caso o 

trabalho vendido venha a ter a nota 0. Qual o menor valor de indemnização que 

permitirá aos alunos saberem que estão a comprar o trabalho ao fornecedor A, 

admitindo que qualquer dos fornecedores consegue obter o preço mais elevado que os 

alunos estão dispostos a pagar? (Cotação: 2.0 valores) 

 
 

 

IV (6.0 valores) 

a) Na Questão III, a indemnização analisada na alínea b), seria maior ou menor se os 

alunos fossem neutros ao risco associado com a nota? Porquê? (Cotação: 2.0 valores) 

b) Voltando ao assunto da Questão I, ainda antes da entrada da Badyear no mercado 

dos pneus para Street Racing, a Pxinxelan considerou a possibilidade de celebrar 

contratos individuais com cada uma das várias equipas. Existem duas principais 

equipas, cada qual com a procura pqL
i 1.080−= , e dez pequenas equipas, cada qual 

com a procura pqS
i 8.064−= . Indique, justificando, que tipo de contrato sugeriria 

que fosse feito com cada equipa. (Cotação: 2.0 valores) 

c) A Ocean Spray é uma empresa americana com uma elevada quota no mercado dos 

arandos (pequena baga da família das amoras), controlando o respectivo preço. Neste 

mercado existem muitos outros pequenos produtores que são price-takers. Qual dos 

modelos estudados lhe parece apropriado para analisar o mercado das amoras? 

Descreva brevemente esse modelo, ilustrando-o graficamente. (Cotação: 2.0 valores) 
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I (5.5 valores) 

Depois de ter vencido um concurso para jovens empreendedores, o Xavier criou 

recentemente uma empresa para desenvolvimento e criação do software premiado.  A 

novidade deste software coloca a sua empresa na posição de monopolista no mercado 

nacional, cuja oferta é descrita por 111 330)( ppQ −= , e encarando os custos de 

produção são 2
111 )( qqC = , onde 1q  representam o número de licenças anuais vendidas 

e 1p  o preço de comercialização uma licença anual. 

a) Determine o preço que a empresa deve cobrar pelo software, por forma a 
maximizar os respectivos lucros. Quantas licenças serão vendidas? Qual o lucro? 
(NOTA: trate as variáveis preço e quantidade como contínuas) (Cotação: 1.5 
valores) 

No próximo ano é de esperar que uma empresa indiana que entretanto desenvolveu 

software para fins semelhantes venha a entrar no mercado nacional. Essa empresa terá 

custos descritos por 222 3)( qqC = . Com essa entrada a procura dirigida a cada uma das 

empresas passará a ser 21211 2420),( ppppQ +−=  e 12212 210),( ppppQ +−= . 

b) Admitindo que as empresas competirão em preços e a empresa do Xavier será líder, 
enquanto a empresa indiana será seguidora, determine os preços que as duas empresas 
irão escolher. Que quantidades venderão? Que lucros terão? (Cotação: 2.5 valores) 

c) Formalize o problema que teria de ser resolvido se, no próximo ano, além de 
comercializar o software no mercado nacional, a empresa de Xavier se 
internacionalizasse e o passasse a vender para o mercado internacional, onde seria 
price taker, com o preço igual a Ip ? (Cotação: 1.5 valores) 
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II (5.0 valores) 

O “ladrão de Hollywood” acabou de ser julgado no tribunal da Califórnia e aguarda 

sentença. O júri responsável pela sentença é composto por 2 elementos (A e B).  Sabe-

se que os dois elemento do júri não estão de acordo. O jurado A está convencido de 

que o arguido é inocente, enquanto o jurado B está convencido que o arguido é 

culpado. Os jurados têm hoje de emitir o seu veredicto, escrevendo-o num papel e 

depositando-o numa urna. Se ambos emitirem o mesmo veredicto, o arguido recebe 

essa decisão; se forem emitidos dois veredictos distintos, o arguido terá de ser 

submetido a novo julgamento com outro júri. A matriz seguinte procura descrever a 

situação destes jurados: 

Inocente Culpado
Inocente 1 , -1 X , W
Culpado X , W -1 , 1

A

B

 

a) Que significado têm os parâmetros X e W? (Cotação: 1.0 valor) 

A partir de agora considere que 0=X . 

b) Indique as estratégias dominantes de cada jogador. Quais os equilíbrios de Nash em 
estratégias puras? (Cotação: 2.0 valores) 

Considere agora os mesmos dados mas assuma que as regras do julgamento são 

diferentes. Agora, caso o júri não chegue a acordo, o julgamento não é reiniciado. O 

que acontece é que, se no final do primeiro dia não chegarem a acordo, terão de se 

reunir novamente no 2º dia para tentar novamente decidir. Caso não cheguem a 

acordo, reúnem-se novamente no dia seguinte e assim sucessivamente até acordarem 

no veredicto. Sabe-se também que, por cada dia que passa, cada elemento do júri 

perde o ordenado desse dia relativo à sua profissão. O ordenado diário do jurado A é 

de α enquanto o jurado B é desempregado, logo não tem ordenado. Assuma também 

que  ] [1,1−∈W . 

c) Indique um equilíbrio perfeito em subjogos. (Cotação: 2.0 valores) 
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III (5.0 valores) 

Na sociedade rural do Bangladesh, sem sistemas de seguros desenvolvidos, as famílias 

usam mecanismos “informais” de seguro, como redes de familiares e amigos, para se 

protegerem da incerteza em relação a condições climatéricas. Por esse motivo, os pais 

preocupam-se em casar as filhas com homens que lhes possam servir de ajuda no 

trabalho e/ou proporcionar seguros.  

Considere a situação de um pai de família que tem num terreno a sua única fonte de 

rendimento. Em anos sem problemas, este terreno gera o rendimento de 1500. Porém, 

em 30% dos anos, as más condições climatéricas reduzem o rendimento para 1000. 

Procurando tratar do casamento da sua filha com um homem de uma família mais 

abastada, este pai deseja fazer um acordo com o seu potencial genro: em anos de más 

condições climatéricas o genro concede-lhe o montante 0>α ; em contrapartida todos 

os anos (bons e maus) este pai entrega ao genro o montante α3.0 . 

a) A utilidade deste pai é descrita pela função )ln()( wwU = , em que w é o 
rendimento da terra mais (ou menos) quaisquer transferências que venha a receber (ou 
pagar). Qual é a utilidade esperada deste pai se não fizer o acordo? (Cotação: 1.0 
valores) 

b) Qual é o montante α  que maximiza a utilidade deste pai? Explique a razão do 
resultado). (Cotação: 1.5 valores) 

c) Se o potencial genro for neutro ao risco, qual o impacto deste acordo na sua 
utilidade? Conclua que se este homem tiver uma outra proposta de casamento que lhe 
dá o rendimento fixo de 100, ele preferirá casar com a outra moça. (Cotação: 1.0 
valores)  

d) Estaria o pai cuja decisão temos vindo a analisar disposto a pagar 100 (em qualquer 
dos casos, e para além do acordo inicial) para garantir este casamento? (Cotação: 1.5 
valores) 
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IV (4.5 valores) 

a) Explique os modelos de Cournot e de Stackelberg, identificando tipos de mercados 
de mercados a que se poderão aplicar. (Cotação: 1.5 valores) 

b) Descreva a diferença entre problemas de selecção adversa e de risco moral. Dê um 
exemplo de uma situação (diferente das referidas nas aulas teóricas) de cada um dos 
problemas  (Cotação: 1.5 valores) 

c) Leilões são mecanismos comummente utilizados para a transacção de muitos bens. 
Descreva os quatro principais tipos de leilão estudados. Se você quisesse organizar 
um leilão em que, mesmo depois de realizado o leilão não se conseguisse saber com 
exactidão o valor que o vencedor atribui ao objecto leiloado, que formato de leilão 
utilizava? (Cotação: 1.5 valores) 
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I (6.5 valores) 

No mercado do Street Racing (possivelmente lembra-se dele do 1º teste) as viaturas 

utilizam apenas pneus da famosa marca Pxinxelan. A empresa tem vindo a produzir os 

pneus numa única fábrica com custos de produção descritos por  210000)( qqCP += . 

A procura de pneus é descrita pela expressão pq −= 800 . Consciente do seu 

monopólio, a empresa tem vindo a praticar preços por forma a maximizar o respectivo 

lucro. 

a) Determine o preço e a quantidade de equilíbrio dos pneus neste mercado. Qual o 

lucro obtido pela Pxinxelan neste mercado? (Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: Igualando a receita marginal ao custo marginal conclui-se que são vendidos 200 
pneus ao preço de 600. O lucro é de 70000 . 

As equipas concorrentes no Street Racing têm vindo a protestar junto da Pxinxelan 

pelos elevados preços praticados pelos pneus. Esta, preocupada com a situação, tem 

vindo a considerar alternativas. Uma alternativa será introduzir uma segunda linha de 

produção de pneus, com uma nova tecnologia que permite produzir pneus segundo a 

função de custos 222 20)( qqCP = . 

b) Determine o preço e a quantidade de equilíbrio dos pneus neste mercado se a 

Pxinxelan utilizar as duas tecnologias para produzir os pneus. Qual o lucro assim 

obtido pela Pxinxelan neste mercado? (Cotação: 1.0 valor) 



2/5 

Resolução: Tendo em conta um custo marginal de produção de 20, passarão a produzir-se 
390 pneus (dos quais apenas 10 com a primeira tecnologia), vendidos ao preço de 
410. O lucro será 142200 . 

c) Mostre que a Pxinxelan não deverá manter em actividade a primeira tecnologia. 

(Cotação: 0.5 valores) 

Resolução: O custo variável acrescido de produzir todos os pneus com a segunda tecnologia 
é de 100, inferior ao custo fixo de operar com a primeira tecnologia, que não deve 
por isso ser utilizada. 

A Pxinxelan decidiu portanto que na próxima temporada só produzirá pneus com a 

segunda tecnologia. Mas esta não deverá ser a única novidade. A empresa Badyear, 

até agora presente apenas no mercado dos chaços, tem vindo a desenvolver a sua 

tecnologia tendo chegado a um nível tecnológico tal que na próxima temporada já lhe 

permitirá entrar no mercado do Street Racing. A sua estrutura de custos será dada por 

fqqC BBB += 32)( , onde f corresponde a um custo fixo. 

d) Admita que, se a Badyear entrar neste mercado, as duas empresas produzirão pneus 

perfeitamente substitutos e escolherão as quantidades em simultâneo. Que preço seria 

assim praticado para os pneus na próxima temporada e que quantidades seriam 

fornecidas por cada empresa?  (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: Deve resolver-se o equilíbrio de um duopólio de Cournot, podendo concluir-se 
que  o preço baixará para 284, sendo 264 pneus produzidos pela Pxixelan e 252 pela 
Badyear. 

e) Surgiu no entanto na Pxixelan a ideia de se antecipar a produção dos pneus para a 

próxima época, antes mesmo de a Badyear ter possibilidade de começar a sua 

produção. Que quantidade de pneus deverá a Pxixelan produzir? E o que espera que 

faça a Badyear? (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: Tomando o modelo de Stackelberg como o mais apropriado para esta situação, 
conclui-se que a Pxixelan deverá produzir 396 pneus, actuando como líder, e a 
Badyear apenas produzirá 186 pneus. Deve no entanto levar-se em conta o custo fixo 
da Badyear, pois para certos valores pode ser preferível produzir ainda mais e evitar 
a sua entrada. 

 

 

 

II (4.0 valores) 
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A Maria e a Josefa, estudantes de Gestão, têm de fazer um trabalho de grupo para 
Microeconomia I. Elas sabem que a nota final do trabalho dependerá do esforço que 
coloquem na sua realização. As respectivas utilidades são apresentadas no seguinte 
quadro: 

Alto Baixo Nenhum
Alto 20,20 14,25 12,26

Baixo 25,14 10,10 10,15
Nenhum 26,12 15,10 0,0

Maria

Jo
se

fa
 

a) Identifique os equilíbrios de Nash (em estratégias puras) deste jogo? (Cotação: 1.0 

valor) 

Resolução: Existem dois equilíbrios, em que uma das alunas escolhe esforço “Alto” e outra 
escolhe esforço “Nenhum”. 

b) Se, em seguida, for necessário fazer também um trabalho de Marketing, em que as 

utilidades associadas aos diferentes níveis de esforço são as mesmas que no primeiro 

trabalho, que equilíbrios perfeitos em subjogos existem? Quais lhe parecem mais 

plausíveis? (Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: Em estratégias puras existirão quatro equilíbrios: qualquer das sequências de 
equilíbrios de Nash do jogo estático. Parecem mais plausíveis os equilíbrios em que a 
aluna que escolhe esforço “Alto” num trabalho escolha esforço “Nenhum” no outro 
trabalho. 

Procurando encontrar uma melhor solução, as duas amigas decidiram acordar que irão 

sempre fazer trabalhos de grupo em conjunto. As duas amigas estimam que depois de 

cada trabalho haverá um novo trabalho com probabilidade δ . 

c) Averigue a existência de um equilíbrio perfeito em subjogos que permita que as 

duas colegas escolham sempre um esforço “Alto” em todos os trabalhos. (Cotação: 

2.0 valores) 

Resolução: Deve considerar-se que se alguma vez alguma das alunas não escolher esforço 
“Alto” se passa para o equilíbrio em que essa aluna escolhe esforço “Alto” e a outra 
escolhe esforço “Nenhum”. Tal equilíbrio só existirá se 7/3≥δ . 

 

 

 

III (3.5 valores) 
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O Mário e o José, colegas da Maria e da Josefa (da questão anterior), têm menos 

vontade de trabalhar e decidiram recorrer ao mercado negro de trabalhos de 

Microeconomia. Neste mercado existem dois fornecedores (A e B). É sabido que os 

trabalhos adquiridos a esses fornecedores têm notas com a seguinte distribuição de 

probabilidade: 

20 15 0
Fornecedor A 1/3 1/3 1/3
Fornecedor B 1/4 1/4 1/2

Notas

 

a) No entanto os dois amigos não conseguem perceber qual dos dois fornecedores é o 

fornecedor A ou o B, e têm igual probabilidade de comprar a qualquer um deles. 

Sabendo que a utilidade de qualquer um dos amigos é descrita por 

pnpnU −=100),(  , em que n é a nota que terão e p é o preço que pagaram, 

determine qual o preço máximo que eles estão dispostos a pagar por um trabalho de 

Microeconomia, sabendo que caso não o comprem a um destes fornecedores não 

entregarão trabalho. (Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: O preço será ( ) 4.2431520
24

700 ≈+ . 

 

b) Para ultrapassar as limitações colocadas pela assimetria de informação, o 

fornecedor A está a considerar a possibilidade de oferecer uma indemnização caso o 

trabalho vendido venha a ter a nota 0. Qual o menor valor de indemnização que 

permitirá aos alunos saberem que estão a comprar o trabalho ao fornecedor A, 

admitindo que qualquer dos fornecedores consegue obter o preço mais elevado que os 

alunos estão dispostos a pagar? (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: Se só o fornecedor A der a indemnização, o preço pago ao fornecedor B será 
208.628, enquanto o preço pago ao fornecedor A será 3/171.278 I+ . O valor da 
indemnização tem de ser pelo menos 256.417≥I . 

 
 

 

IV (6.0 valores) 
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a) Na Questão III, a indemnização analisada na alínea b), seria maior ou menor se os 

alunos fossem neutros ao risco associado com a nota? Porquê? (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: Não é possível responder a esta questão porquanto, para além da posição face ao 
risco, o valor da indemnização depende da taxa marginal de substituição entre a nota 
e o preço. Com a mesma taxa marginal de substituição, a redução da aversão ao risco 
por si só levaria à diminuição da indemnização. 

b) Voltando ao assunto da Questão I, ainda antes da entrada da Badyear no mercado 

dos pneus para Street Racing, a Pxinxelan considerou a possibilidade de celebrar 

contratos individuais com cada uma das várias equipas. Existem duas principais 

equipas, cada qual com a procura pqL
i 1.080−= , e dez pequenas equipas, cada qual 

com a procura pqS
i 8.064−= . Indique, justificando, que tipo de contrato sugeriria 

que fosse feito com cada equipa. (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: Uma possibilidade seria praticar preços distintos para cada equipa. Realizando os 
cálculos conclui-se contudo que o preço seria o mesmo. Por conseguinte, dever-se-ia 
explorar uma outra forma de discriminação, como seja uma tarifa de duas partes. 

c) A Ocean Spray é uma empresa americana com uma elevada quota no mercado dos 

arandos (pequena baga semelhante à groselha), controlando o 

respectivo preço. Neste mercado existem muitos outros 

pequenos produtores que são price-takers. Qual dos modelos 

estudados lhe parece apropriado para analisar o mercado das 

amoras? Descreva brevemente esse modelo, ilustrando-o 

graficamente. (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: Dever-se-ia utilizar o modelo de empresa dominante, que descrever o tipo de 
gráfico analisado nas aulas. 
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I (5.5 valores) 

Depois de ter vencido um concurso para jovens empreendedores, o Xavier criou 

recentemente uma empresa para desenvolvimento e criação do software premiado.  A 

novidade deste software coloca a sua empresa na posição de monopolista no mercado 

nacional, cuja oferta é descrita por 111 330)( ppQ −= , sendo os respectivos custos de 

produção 2
111 )( qqC = , onde 1q  representa o número de licenças anuais vendidas e 1p  

o preço de comercialização de uma licença anual. 

a) Determine o preço que a empresa deve cobrar pelo software, por forma a 
maximizar os respectivos lucros. Quantas licenças serão vendidas? Qual o lucro? 
(NOTA: trate as variáveis preço e quantidade como contínuas) (Cotação: 1.5 
valores) 

Resolução: Deve resolver-se o problema 2
111 )30()30(Max ppp −−− , conduzindo a 

4351 =p , 4151 =q  e 4751 =π . 

No próximo ano é de esperar que uma empresa indiana, que entretanto desenvolveu 

software para fins semelhantes, venha a entrar no mercado nacional. Essa empresa 

terá custos descritos por 222 3)( qqC = . Com essa entrada a procura dirigida a cada 

uma das empresas passará a ser 21211 2420),( ppppQ +−=  e 

12212 210),( ppppQ +−= . 

b) Admitindo que as empresas competirão em preços e a empresa do Xavier será líder, 
enquanto a empresa indiana será seguidora, determine os preços que as duas empresas 
irão escolher. Que quantidades venderão? Que lucros terão? (Cotação: 2.5 valores) 
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Resolução: Resolve-se primeiro o problema da empresa indiana (seguidora) 
)210)(3(Max 122 ppp +−− , conduzindo à função de reacção 44 12 pp += . 

Incorporando esta função de reacção no problema da empresa de Xavier tem de ser 
resolver 

2

111 2

7
28

2

7
28Max 







 −−






 − ppp  

o que leva a 9641 =p , 9281 =q , 91121 =π , 9522 =p , 9501 =q  e 8112501 =π  

c) Formalize o problema que teria de ser resolvido se, no próximo ano, além de 
comercializar o software no mercado nacional, a empresa de Xavier se 
internacionalizasse e o passasse a vender para o mercado internacional, onde seria 
price taker, com o preço igual a INTp ? (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: O problema da empresa indiana mantém-se, enquanto o problema da empresa de 
Xavier passará a ser: 

2

111 2

7
28

2

7
28Max 







 +−−+






 − INTINTINT qpqppp  

 

 

 

II (5.0 valores) 

O “ladrão de Hollywood” acabou de ser julgado no tribunal da Califórnia e aguarda 

sentença. O júri responsável pela sentença é composto por 2 elementos (A e B).  Sabe-

se que os dois elemento do júri não estão de acordo. O jurado A está convencido de 

que o arguido é inocente, enquanto o jurado B está convencido que o arguido é 

culpado. Os jurados têm hoje de emitir o seu veredicto, escrevendo-o num papel e 

depositando-o numa urna. Se ambos emitirem o mesmo veredicto, o arguido recebe 

essa decisão; se forem emitidos dois veredictos distintos, o arguido terá de ser 

submetido a novo julgamento com outro júri. A matriz seguinte procura descrever a 

situação destes jurados: 

Inocente Culpado
Inocente 1 , -1 X , W
Culpado X , W -1 , 1

A

B

 

a) Que significado têm os parâmetros X e W? (Cotação: 1.0 valor) 

Resolução: Eles representam a utilidade de cada jurado caso o julgamento tenha de ser 
repetido. 

A partir de agora considere que 0=X . 
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b) Indique as estratégias dominantes de cada jogador. Quais os equilíbrios de Nash em 
estratégias puras? (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: “Inocente” é uma estratégia dominante para o jurado A. Se ] [1,1−∈W  “Culpado” 

será uma estratégia dominante para o jurado B; para qualquer outro valor de W, o 
jurado A não terá nenhuma estratégia dominante. Assim, (Inocente,Inocente) será 
equilíbrio de Nash se 1−≤W , e (Inocente,Culpado) será equilíbrio de Nash se 

1−≥W . 

Considere agora os mesmos dados mas assuma que as regras do julgamento são 

diferentes. Agora, caso o júri não chegue a acordo, o julgamento não é reiniciado. O 

que acontece é que, se no final do primeiro dia não chegarem a acordo, terão de se 

reunir novamente no 2º dia para tentar decidir. Caso não cheguem a acordo, reúnem-se 

novamente no dia seguinte e assim sucessivamente até acordarem no veredicto. Sabe-

se também que, por cada dia que passa, cada elemento do júri perde o ordenado desse 

dia relativo à sua profissão. O ordenado diário do jurado A é de α enquanto o jurado B 

é desempregado, logo não tem ordenado. 

c) Indique um equilíbrio perfeito em subjogos. (Cotação: 2.0 valores) 

Resolução: Por exemplo, a situação em que o jurado A escolhe sempre “Inocente” e o jurado 
B escolhe sempre “Inocente”, corresponderá a um equilíbrio perfeito em subjogos. 

 

 

III (5.0 valores) 

Na sociedade rural do Bangladesh, sem sistemas de seguros desenvolvidos, as famílias 

usam mecanismos “informais” de seguro, como redes de familiares e amigos, para se 

protegerem da incerteza em relação a condições climatéricas. Por esse motivo, os pais 

preocupam-se em casar as filhas com homens que lhes possam servir de ajuda no 

trabalho e/ou proporcionar seguros.  

Considere a situação de um pai de família que tem num terreno a sua única fonte de 

rendimento. Em anos sem problemas, este terreno gera o rendimento de 1500. Porém, 

em 30% dos anos, as más condições climatéricas reduzem o rendimento para 1000. 

Procurando tratar do casamento da sua filha com um homem de uma família mais 

abastada, este pai deseja fazer um acordo com o seu potencial genro: em anos de más 

condições climatéricas o genro concede-lhe o montante 0>α ; em contrapartida todos 

os anos (bons e maus) este pai entrega ao genro o montante α3.0 . 
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a) A utilidade deste pai é descrita pela função )ln()( wwU = , em que w é o 
rendimento da terra mais (ou menos) quaisquer transferências que venha a receber (ou 
pagar). Qual é a utilidade esperada deste pai se não fizer o acordo? (Cotação: 1.0 
valores) 

Resolução: A utilidade esperada será 19.71000ln3.01500ln7.0 ≈+=u . 

b) Qual é o montante α  que maximiza a utilidade deste pai? Explique a razão do 
resultado. (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: O problema a resolver é )7.01000ln(3.0)3.01500ln(7.0Max αα ++− , levando a 

500=α . Será um seguro completo, o que seria de esperar porque o seguro é 
actuarialmente equilibrado. 

c) Se o potencial genro for neutro ao risco, qual o impacto deste acordo na sua 
utilidade? Conclua que para este homem será preferível aceitar uma outra proposta de 
casamento que lhe dá o rendimento fixo de 100. (Cotação: 1.0 valores)  

Resolução: Um seguro completo tem um impacto nulo na utilidade de uma gente 
neutro ao risco. Portanto, o potencial genro preferirá a proposta de receber 100 de 

certeza.  

d) Estaria o pai cuja decisão temos vindo a analisar disposto a pagar 100 (em qualquer 
dos casos, e para além do acordo inicial) para garantir este casamento? (Cotação: 1.5 
valores) 

Resolução: Caso pagasse os 100, para além do seguro completo, a utilidade deste pai 
passaria a ser 13.7)1250ln( ≈=u  inferior à utilidade inicial, pelo que não estaria 

disposto a fazer esse pagamento. 
 

 

IV (4.5 valores) 

a) Explique os modelos de Cournot e de Stackelberg, sugerindo exemplos de 
mercados a que se poderão aplicar. (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: A resposta terá de referir que ambos os modelos se aplicam a situações de 
oligopólio em que as empresas escolhem quantidades (de bens homogéneos ou 
diferenciados), em simultâneo (no caso de Cournot) e em sequência (no caso de 
Stackelberg). 

b) Descreva a diferença entre problemas de selecção adversa e de risco moral. Dê um 
exemplo de uma situação (diferente das referidas nas aulas teóricas) de cada um dos 
problemas. (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: A resposta terá de referir que ambos são problemas de escolha e interacção 
contratual entre agentes que têm diferentes conjuntos de informação sobre dimensões 
que são relevantes para a utilidade resultante da interacção. Em problemas de selecção 
adversa a assimetria é sobre características dos agentes, dos produtos ou do meio, que 
não podem ser alteradas por nenhum dos agentes, enquanto que nos problemas de risco 
moral essas características podem ser alteradas por um dos agentes, sem que o outro 
agente as observe. 



5/5 

c) Leilões são mecanismos comummente utilizados para a transacção de muitos bens. 
Descreva os quatro principais tipos de leilão estudados. Se você quisesse organizar 
um leilão que torne menos óbvio o valor que o vencedor atribui ao objecto leiloado, 
que formato de leilão utilizaria? (Cotação: 1.5 valores) 

Resolução: Foram vistos leilões orais (inglês – propostas ascendentes – e holandês – 
propostas descendentes –) e leilões em envelope fechado (primeiro preço – vencedor 
paga preço oferecido – e segundo preço – vencedor paga o melhor preço rejeitado –). 
Só o leilão de segundo preço fornece com exactidão o valor do vencedor; no entanto, 
os leilões de primeiro preço e holandês permitem a sua inferência a partir da estratégia 
de equilíbrio; o leilão inglês é o que deixa maior incerteza sobre essa informação. 

 


	2008-09_2Sem.pdf
	2009-10_2Sem
	2008-09_2Sem_sol
	2009-10_2Sem_sol

