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De que trata a obra “Teoria dos Jogos: crenças, desejos, 
escolhas”?

Tem-se de uma exposição de nível introdutório, com algu-
mas incursões intermediárias, ao ramo da teoria da decisão 
chamado de teoria dos jogos. O subtítulo indica operações 
mentais convencionais: crenças determinam desejos, os quais 
condicionam as escolhas dos agentes (entes que agem).

 De que forma a teoria dos jogos, abordagem matemá-
tica surgida nos 
anos 1930, pode 
ajudar na melhor 
compreensão de 
comportamentos 
dos agentes con-
frontados com 
processos de esco-
lha?

Administrado-
res, gerentes e ou-
tros estudiosos da 
tomada de decisão 
têm na teoria dos 
jogos instrumentos 
como as árvores de-
cisórias (e a chama-
da forma normal de 
um jogo) potentes esquematizações para sinalizar suas etapas 
decisórias colocadas em iteração com outros stakeholders.

 A teoria dos jogos pode ajudar na tomada de decisões, 
tanto de pessoas como de empresas?

Pessoas decidem, ao sair de casa, levar ou não um guarda-
-chuva, escolher cineminha ou churrasco ou ainda votar nas 
eleições municipais. Empresas defrontam-se com cursos de 
ação sobre a reação a uma campanha publicitária, redução do 
preço por concorrentes ou a entrega de encomendas fora do 
prazo. A modelagem feita com a teoria dos jogos sugere a me-
lhor resposta a ser dada em cada caso.

 O Dilema de Prisioneiro ilustra o caso em que agentes 
racionais, decidindo simultaneamente, podem escolher de 
forma que não lhes otimiza os resultados. Podemos alegar 
o mesmo nos campos diplomático, para blocos econômi-
cos entre países ou até mesmo na vida das pessoas?

Conhecido como um paradoxo de escolha social, o Dilema 
de Prisioneiro é uma ameaça constante às ações dos agentes. 
Um país decide armar-se, dada a expectativa de que outros 
países amigos/antagonistas assim agirão. Estudar o Dilema e 
saber que sua repetição pode levar à cooperação é um alento 
para que ações diplomáticas, comerciais e pessoais resolvam 
conflitos usando a racionalidade, desprezando a força.


