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Grupo I. Considere uma economia com dois agentes e dois bens. As preferências

dos agentes A e B são descritas por:

UA = x0.5
A1 + xA2,

UB = xB1 + xB2.

Os recursos iniciais dos agentes são:

eA = (eA1, eA2) = (1, 0),

eB = (eB1, eB2) = (0, 1).

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 = (0.5, 0.5) ; xB = (0.5, 0.5).

(b) xA = (1, 1) ; xB = (0, 0).

(c) xA = (0, 1) ; xB = (1, 0).

(d) xA = (0.25, 0.5) ; xB = (0.75, 0.5).

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



Grupo II. Considere uma economia na qual existe incerteza. Há dois posśıveis

estados da natureza, s = H e s = L, cujas probabilidades são, respetivamente,

qH = 75% e qL = 25%. Os recursos dos agentes em cada um dos estados são:

eA = (eAH , eAL) = (4, 0),

eB = (eBH , eBL) = (4, 4).

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

uA = x0.5,

uB = x.

4. (a) Descreva as atitudes de cada um dos agentes face ao risco.

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

(c) Qual o contrato de seguro total que o agente B deverá propor?

(d) Se o agente B fixar um preço p por unidade segurada, qual o montante que

o agente A irá decidir segurar? [escreva apenas a condição de primeira ordem]

Grupo III. Considere o modelo principal-agente. O principal pretende contratar

um agente para levar a cabo uma atividade que pode gerar dois resultados posśıveis:

x1 ou x2. As probabilidades de ocorrência de cada um dos resultados, p1 e p2,

dependem do ńıvel de esforço do agente na realização das suas tarefas, eL ou eH . O

principal é neutro face ao risco enquanto o agente tem aversão ao risco, procurando

maximizar o valor da sua utilidade, u.

5. (a) Descreva a estrutura temporal da interação entre o principal e o agente.

(b) Escreva analiticamente o problema do principal.

(c) Diga quais as caracteŕısticas do contrato ótimo.

6. (a) Defina risco moral. Exemplifique.

(b) Suponha que o esforço do agente não é verificável por parte do principal.

Escreva a restrição de compatibilidade de incentivos.


