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1 – Introdução
Ao longo da história muitos economistas contribuíram para o entendimento da
economia, e o pensamento econômico passou por diversas fases, que se distinguem de
forma considerável, havendo, inclusive, oposições e discrepâncias de ideias.
Tendo em vista os trabalhos produzidos pela escola clássica de pensamento,
composta por estudiosos como Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, JeanBaptiste Say, John Stuart Mill, Johann Heinrich von Thünen, Anne Robert Jacques Turgot
e ainda Karl Marx, o problema explorado nessa Iniciação Científica é a aplicação da
Teoria da Escolha e da Teoria dos Jogos à algumas teorias econômicas desenvolvidas
por tais personalidades, como a Teoria dos Sentimentos Morais, de Adam Smith, e as
teorias envolvendo comércio internacional, com trabalhos tendo sido realizados por David
Ricardo e Adam Smith. Assim, deseja-se estudar a racionalidade do indivíduo – inserido
em contextos específicos – que sob condições de risco ou incerteza, pode realizar
diferentes escolhas frente à situação encontrada.
A intenção do trabalho será – em diferentes cenários – modelar como se dariam
as escolhas dos indivíduos inseridos em um ambiente em que uma dada teoria
econômica clássica fosse totalmente verdadeira, além de observar o que acontece ao
mudar premissas dessa teoria ou inserir novos fatores, como risco, por exemplo.
Para isso, inicialmente, será utilizada a teoria de utilidade esperada com risco de
von-Neumann-Morgenstern (1944), no qual o tomador de decisão sabe as probabilidades
de cada cenário. Em seguida, será apresentado o Paradoxo de Allais (1950), que
evidencia limitação no risco de von-Neumann-Morgenstern: o axioma de independência.
Adiante, será utilizada a ambiguidade, ou seja, a probabilidade será representada
por um intervalo, no qual os indivíduos terão mais confiança de que a probabilidade
verdadeira do evento esteja contida no intervalo definido.

Por fim, será utilizada a teoria dos jogos para modelar situações no qual o
resultado depende não só da estratégia própria de um indivíduo, mas também das
estratégias escolhidas pelos demais agentes. Ainda, posteriormente serão realizados
experimentos com alunos da graduação, visando testar algumas hipóteses das teorias
clássicas e contrastar os resultados.
2 – Objetivo
O objetivo do estudo é explorar as diferentes formas de escolha e preferência para
indivíduos em diferentes situações e inseridos em um contexto no qual uma dada teoria
econômica clássica é totalmente válida. Além de explorar como indivíduos ou instituições
inseridos em tal conjuntura escolhem em ambientes de risco, incerteza ou ambiguidade.
Por fim, realizar um contraste entre esses resultados e os experimentos que serão
realizados com alunos da graduação.
3 – Metodologia
O trabalho será formado por três partes principais e que podem se sobrepor no
decorrer do trabalho:
A primeira parte compreenderá o estudo e a apresentação das teorias econômicas
clássicas que serão estudadas, assim como a exposição – com o desenvolvimento e
construção – de toda a teoria matemática que será utilizada nas modelagens.
A segunda parte será a aplicação do arcabouço matemático das teorias da escolha
e dos jogos às teorias econômicas clássicas selecionadas – com diferentes cenários e
em um ambiente no qual ela seja considerada totalmente legítima.
A última parte corresponderá a experimentos realizados com alunos da graduação
do Insper visando, quando possível, realizar um contraste com os resultados encontrados
anteriormente.
4 – Resultados esperados
Busca-se entender como seriam as escolhas de indivíduos, inseridos plenamente
em uma dada teoria econômica clássica, em diferentes cenários e situações ,e contrastar,

quando possível, com experimentos realizados. Portanto, evidenciar se as escolhas dos
indivíduos poderiam estar sendo impactadas pelo fato de uma teoria clássica estar sendo
considerada absoluta e verdadeira.
5 – Cronograma: Agosto de 2021 a Julho de 2022.
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