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Grupo I. [8 valores] Considere uma economia com dois agentes e dois bens. As

preferências dos agentes A e B são descritas por:

UA = x
1/2
A1 x

1/2
A2 ,

UB = xB1 + xB2.

Os recursos iniciais dos agentes são:

eA = (eA1, eA2) = (4, 1),

eB = (eB1, eB2) = (2, 2).

1. (a) Defina alocação ótima no sentido de Pareto.

(b) Defina alocação individualmente racional.

2. Diga quais das seguintes alocações são ótimas no sentido de Pareto e quais são

individualmente racionais.

(a) xA = (6, 3) ; xB = (0, 0).

(b) xA = (1, 1) ; xB = (5, 2).

(c) xA = (6, 0) ; xB = (0, 2).

(d) xA = (2, 2) ; xB = (4, 1).

3. Qual a alocação que o agente A proporia se tivesse todo o poder negocial?



Grupo II. [6 valores] Considere uma economia na qual dois agentes, A e B,

efetuam trocas sob incerteza, havendo dois posśıveis estados da natureza, s e t,

cujas respetivas probabilidades de ocorrência são qs e qt.

Os agentes procuram maximizar o valor esperado das suas utilidades, dadas por:

uA = x0.5
A ,

uB = xB.

4. Distinga entre neutralidade face ao risco e aversão ao risco.

5. (a) Escreva as funções utilidade esperada de cada um dos agentes.

(b) Se os agentes celebrarem um contrato eficiente, como será repartido o risco?

Grupo III. [6 valores] Uma empresa famacêutica (principal) pretende contratar

um cientista (agente) para procurar um novo medicamento. Se a pesquisa for bem

sucedida, a empresa terá receitas iguais a 100 unidades monetárias. Caso contrário,

as receitas serão nulas. A probabilidade de sucesso depende do ńıvel de esforço do

cientista: será pH , se o esforço for elevado; ou pL, se o esforço for reduzido. A

empresa não consegue observar o ńıvel de esforço do cientista. Apenas sabe que:

ele atribui ao pagamento que receber uma utilidade dada por u(z) = z0.5; e às

tarefas que desempenhar uma desutilidade igual a vH ou vL, conforme o esforço seja

elevado ou reduzido. A empresa é neutra face ao risco, procurando maximizar o

valor esperado dos seus lucros.

6. No modelo principal-agente, como está repartido o poder negocial?

7. (a) Defina risco moral. Exemplifique.

(b) Descreva a estrutura temporal da interação entre a empresa e o cientista.

(c) Suponha que a empresa pretende incentivar um ńıvel de esforço elevado.

Escreva a restrição de compatibilidade de incentivos.


