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INTRODUÇÃO

Como foi desenvolvida ?

Essa teoria se desenvolveu a partir 
de estudos sobre economia e 
matemática, através de situações em 
que um jogador precisa fazer as 
melhores escolhas.

 A interdependência nas situações 
estratégicas acontece quando há 
concorrência e, a ação de cada 
jogador, modificará o resultado dos 
outros jogadores e de todo o jogo.

O que é a teoria dos jogos ?

A Teoria dos Jogos é o estudo das 
tomadas de decisões que um 
indivíduo realiza quando o resultado 
desta escolha depende do que 
outros indivíduos decidem, como em 
um jogo de estratégias.
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definição

A teoria dos jogos pode ser definida, em princípio, como conjunto de 
técnicas de análise de situações de interdependência estratégica, 
possuindo história, tradição e prestígio consolidados no âmbito da 
matemática.

Os jogos são de informação completa e perfeita quando os jogadores 
podem observar as ações escolhidas pelo oponente. Quando isso não 
acontece, dizemos que esses jogos são caracterizados como de 
informação imperfeita.

A teoria dos jogos possui uma base de pressupostos que são:

● Os jogadores são racionais
● As regras dos jogos são conhecidas pelos jogadores
● Os jogadores são capazes de analisar seus pay-offs para cada ação
● O jogo pode ser expresso de maneira formal



definição

JOGOS E DECISÕES ESTRATÉGICAS

● O jogo é uma situação em que os jogadores tomam decisões que 
levam em consideração as ações dos outros

● Exemplos: competir para estabelecer preços; um grupo de cliente 
dando lances para arrematar uma peça em um leilão.

PAY-OFFS PARA OS JOGADORES

● Valores associados aos resultados dos jogos (recompensas ou 
benefícios)

● Exemplos: lucros das empresas; excedente de um consumidor no caso de 

um leilão



Caracterização dos jogos

Em todos os casos, podemos caracterizá-los de forma extensiva ou 
de forma estratégica
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Forma extensiva Forma estratégica



Conceito de estratégia 

● Para um jogador determinado, uma estratégia é uma regra de 
conduta que especifica um movimento e uma escolha de 
ramificação para cada um dos conjuntos de informação do 
jogador.



Estratégia dominante

● Os jogadores estão fazendo o melhor que podem 
independente da escolha do outro jogador.

● Empresas A e B vendem produtos concorrentes
● As duas empresas devem decidir se irão ou não realizar 

campanhas de propagandas de seus produtos



Equilibrio de nash

● Situação em que ambos os jogadores estão fazendo o melhor 
que podem em função daquilo que o concorrente está 
fazendo.



Exemplo: 

Um casal está 
tentando se decidir 
onde irá se divertir a 
noite

A batalha dos sexos

Homem(Emílio):

Jogo de futebol

Mulher(Lílian):

Teatro 
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Matriz(quadro abaixo): 

Nível de satisfação de cada um - diferentes 

combinações de decisão do casal
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Por exemplos:

2 significa muita satisfação

2 significa apenas satisfeito

0 não há nenhuma satisfação 



1: Quando o casa decide fazer coisas diferentes

● O fato de estarem sozinhos, mesmo estando em 

seus programas favoritos, não os satisfaz

2: Quando vão juntos

● Apresentam certo nível de satisfação só por 

estarem juntos o que é acrescido pela 

satisfação de eventualmente estarem juntos 

em seus programas favoritos.
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Verificamos que ambos,

{teatro, teatro}, {futebol, futebol}

Equilíbrios de nash são a solução do jogo.

Assim, embora ambos tenham preferência por 

lugares diferentes, eles preferem sair juntos ao 

invés de separados.

Conclusão:

Como em outros jogos, os jogadores ganham 

quando coordenam suas decisões.
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