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1 – Descrição do problema e revisão da literatura
O uso de funções de utilidade para escolhas ou preferências de um indivíduo pode ser
representado num ambiente de certeza. Ou seja, um consumidor qualquer conhece os
preços de vários bens distintos e escolhe sua cesta de consumo de acordo com o bemestar gerado por esta. O consumidor, no caso, respeita uma série de axiomas determinados
que o faz ser considerado na economia como ser racional. O problema explorado nessa
Iniciação é justamente a racionalidade do indivíduo, que sob condições de risco ou
incerteza, pode tomar diferentes posições frente à situação encontrada.
Num primeiro momento, será analisada a teoria de utilidade esperada com risco de vonNeumann-Morgenstern (1944). Aqui, as utilidades serão definidas a partir do uso de
probabilidades objetivas, ou seja, o tomador de decisão conhece as probabilidades de cada
cenário. A utilidade esperada será ponderada a partir de cada probabilidade já
determinada, ou seja, o indivíduo tem uma função de utilidade que assumirá diferentes
valores para cenários distintos vezes a probabilidade objetiva de cada cenário. Sendo z
um evento qualquer, temos:

EU(x) = ∑𝑛𝑖=1 𝑥(𝑧𝑖 ). 𝑝(𝑧𝑖 )

Contudo, a utilidade esperada de vN-M é criticada por uma série de limitações, o que
ficará evidente no Paradoxo de Allais (1950), onde será demonstrado a quebra do axioma
de independência.
Em seguida, será analisada a teoria de utilidade esperada subjetiva de Savage (1954). O
autor rompe com a ideia de determinação de probabilidades de forma objetiva, propondo
um novo modelo para a determinação de probabilidades, dependendo da subjetividade de
cada indivíduo. Logo, na teoria de Savage, a utilidade está em função dos estados da
natureza, assim como a probabilidade. Dado um evento real s pertencente a um
subconjunto S, temos:

EU(x) = ∫ 𝑢(𝑔(𝑠)). 𝑝(𝑠)𝑑𝑠
𝑠∊𝑆

Novamente será apresentado algumas das limitações da teoria, sendo importante o
Paradoxo de Ellsberg (1961) em explicitar a contradição do modelo baseado na
subjetividade.
Por fim, as escolhas dos indivíduos serão analisadas por meio do conceito de
ambiguidade, isto é, a probabilidade será dada por um intervalo, onde os indivíduos terão
mais confiança de que a probabilidade verdadeira do evento esteja contida no intervalo
estipulado. Para maior entendimento da questão, serão explorados os estudos de Fox e
Tversky (1995) e Fox e Weber (2002) sobre conhecimento comparativo e ordenamento
de escolhas, respectivamente.

2 – Objetivo
O objetivo do estudo é entender e explorar as diferentes formas de escolha e preferência
para determinados indivíduos em diferentes situações. Explorar como cada teoria
contribuiu para a Teoria da Escolha, tentando elucidar como indivíduos ou agentes fazem
escolhas em ambientes de risco, incerteza ou ambiguidade. Um dos principais focos do
estudo será analisar como a utilidade esperada para diferentes circunstâncias é útil para a
tomada de decisão. A partir de cada modelo construído, o trabalho também focará em
mostrar as limitações de cada teoria, apresentando os paradoxos já citados, tanto por meio

da teoria quanto por aplicações no cotidiano, por meio de pesquisas sobre questões
conhecidas e pouco conhecidas para as pessoas no geral. Em suma, a Iniciação Científica
será a construção e a desconstrução constante da teoria da escolha.
3 – Metodologia
O trabalho será dividido em duas partes bem definidas, mas que podem se misturar ao
longo do texto:
Primeira parte: a teoria matemática será toda derivada para melhor apresentação do
conteúdo. Ou seja, as teorias de von-Neumann-Morgenstern e Savage, além dos
paradoxos, serão todos construídos matematicamente. Ainda, muitos dos axiomas usados
pelos autores serão enumerados, pois há uma importância muito grande que estes estejam
bem explicitados para dar sentido aos paradoxos.
Segunda parte: serão feitas pesquisas no próprio Insper com os alunos da graduação. Elas
se basearão nos estudos de papers e livros de (e.g. Dan Ariely, Savage, Faro etc.). Muitas
das perguntas elaboradas tentarão pôr em prática as teorias de escolha, seja sob risco,
incerteza ou ambiguidade. Por meio dessa aplicação, ficarão evidentes o funcionamento
e as limitações do trabalho sobre teoria da escolha produzido. Caso haja uma necessidade
de perguntas mais abrangentes (que fujam do círculo social do Insper), as perguntas
poderão ser feitas em outras faculdades ou colégios de São Paulo ou interior.

4 – Resultados esperados
O resultado esperado é demonstrar como cada paradoxo ou diferente ordenamento podem
indagar dúvida em relação ao modelo utilizado. Portanto, evidenciar como determinados
ambientes de escolha, que serão propostos aos alunos, podem comprovar cada uma das
limitações já citadas.
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