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Resumo

CONTESINI, G. S. Termodinâmica aplicada à teoria de jogos: estudo sobre risco asso-
ciado à cooperação no jogo do Bem Público. 2019. 36 f. Dissertação (Mestrado - Programa
de Pós-Graduação em Física Aplicada à Medicina e Biologia) - Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

A emergência dos dilemas de cooperação é um dos fenômenos que ainda não compreendemos
completamente. Observamos muitos exemplos dos dilemas de cooperação na natureza. Os jogos
potenciais são uma alternativa viável para estudar o comportamento realista dos jogadores. Este
formalismo estabelece uma ponte entre a Teoria de Jogos e conceitos da Termodinâmica. Inspirado
nos estudos recentes deste formalismo, estudamos o jogo do Bem Público utilizando ferramentas
da Mecânica Estatística. Introduzimos uma notação de operadores, descrevendo o ganho dos jo-
gadores em termos equações de autovalores e autovetores. Estudamos o jogo do Bem Público,
descrevendo-o através de uma “Hamiltoniana”. A análise entre o operador ganho individual e o
ganho coletivo, no cenário mais simples do jogo, revela que o dilema emerge quando escolhemos
apenas um operador para descrever o jogo. Definimos o operador “risco de cooperação” e identi-
ficamos que ele é necessário para descrever o Equilíbrio de Nash correto. Estudamos também o
mecanismo de punição no jogo do Bem Público. Observamos o surgimento de uma transiçãos de
fase, que segrega o regime cooperativos do regime competitivos.

Palavras-chave: 1. Teoria de Jogos 2. Termodinâmica 3. Mecanica Estatística 4. Jogos Potenci-
onais Evolucionarios.
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Abstract

CONTESINI, G. S. Thermodinamics applied to game theory: study of the risk asso-
ciated with cooperation in the Public Goods Games. 2019. 36 f. Dissertation (M.Sc. -
Postgraduate program in Physics Applied to Medicine and Biology) - Faculty of Philosophy, Sci-
ences and Letters, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2019.

The emergence of cooperation dilemmas is a phenomenon that we still do not fully understand.
We observe many examples of these dilemmas in nature. Potential games are a feasible alternative
to study the realistic behavior in players. This formalism establishes a connection between the
Game Theory and concepts of Thermodynamics. Inspired by the recent studies of this formalism,
we have studied the Public Goods game using Statistical Mechanics tools. We introduce an opera-
torial notation, describing the players’s payoff in terms of eigenvalues and eigenvectors equations.
We study the Public Good Game, describing it through a “Hamiltonian”. The analysis between
the individual and the collective payoff operators, in the simplest scenario of the game, reveals that
the dilemma emerges when we choose which operator describe the game. We created the “risk of
cooperation” operator and identified that it is necessary to describe the correct Nash equilibrium.
We also study the mechanism of punishment in the game of Public Goods Game. We observed
the emergence of phase transitions, and that these transitions divide the cooperative regime from
desertion regime.

Key-words: 1. Game Theory 2. Thermodinamics 3. Statistical Physics 4. Evolutionary Potential
Games
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1

Introdução

Não existe conversa mais tediosa do que aquela na qual todas as

partes concordam entre si.

– Michel de Montaigne

O surgimento de dilemas de cooperação é um fenômeno que instiga o nosso

conhecimento sobre a natureza. Um dilema de cooperação é o surgimento de um

comportamento inesperado entre indivíduos, ou seja, é a traição entre indivíduos em

situações favoráveis à cooperação, ou vice-versa. Existem muitos exemplos destes

dilemas na natureza, os quais ainda não compreendemos. Situações como, a for-

mação de cardumes, alcateias de leões, colaboração entre golfinhos e pescadores ou

surgimento de organismos multicelulares a partir de unicelulares são exemplos des-

tes dilemas [1–7]. Desde do século XIX, estes dilemas intrigam diferentes áreas do

conhecimento como Filosofia, Ciências Políticas, Economia, Biologia e Sociologia,

como descrito por Alfred R. Wallace [8]:

À primeira vista, parece que tais comportamentos como os de
justiça abstrata e benevolência nunca poderiam ter sido adquiridos, por-
que eles são incompatíveis com a lei do mais forte, que é a essência da
seleção natural. Mas isto é, penso eu, uma visão errônea, porque devemos
olhar não para indivíduos, mas para as sociedades; e justiça e benevo-
lência, exercidas com respeito aos membros da mesma tribo, certamente
tenderiam a fortalecer essa tribo, e darem-lhe uma superioridade sobre
a outra, cuja a regra a do mais forte prevaleceu, onde consequentemente

1
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os fracos e doentes foram deixados a perecer, e os mais fortes destruíram
impiedosamente aqueles que eram mais fracos.1

(Alfred R. Wallace - Contribuições à teoria da seleção natural
- Capítulo ‘Os limites da Seleção Natural aplicados ao homen’ - página
351)

O pensamento que emerge desse argumento é que a seleção natural não sele-

ciona apenas as “aptidões” dos indivíduos, mas também a “aptidão” do grupo, que

através de um mecanismo interno regula o comportamento dos indivíduos. O dilema

de cooperação emerge quando os indivíduos egoístas exploram um comportamento

cooperativo, prejudicando o grupo. Verificamos isso na natureza, ao observarmos

situações onde a formação de grupos sociais parecem violar a lei da seleção natural

[9–11]. Em vários sistemas biológicos, indivíduos fracos ou doentes são favorecidos

pelo comportamento coletivo, permitindo que sobrevivam e reproduzam. A Seleção

Natural, base da teoria da evolução de Charles Darwin e Alfred Wallace [12], expõe

os reais conflitos nos dilemas de cooperação. O estudo do dilema de cooperação

nos revela perguntas mais abrangentes sobre o comportamento de indivíduos e gru-

pos. Por que observamos, em um mesmo cenário, a cooperação e a traição entre

indivíduos? Por que traímos em situações onde a cooperação é a mais vantajosa e

vice-versa? Quais os fatores influenciam a cooperação (traição)? Essas perguntas

são cruciais para a solução dos dilemas de cooperação. A teoria de Darwin e Wal-

lace apresenta essas perguntas, porém demonstra limitações ao tornar precisas as

relações coletivas.

1.1 A evolução da Teoria de Jogos e suas aplicações

Criada inicialmente para cenários econômicos [13], a teoria dos jogos emerge

naturalmente na biologia quando descrevemos situações de conflito que apresentam

os dilemas de cooperação. Um jogo da Teoria de Jogos é uma descrição abstrata de
1Tradução feita pelo autor. [8]
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um processo de tomada de decisão em analogia a uma situação real. A descrição

concisa dos dilemas, por meio dos jogos, possibilita uma análise quantitativa do com-

portamento dos indivíduos, grupos, e consequentemente dos fatores que influenciam

a cooperação, ou traição [13, 14].

Apesar de seu sucesso, a Teoria de Jogos é considerada uma teoria relativa-

mente nova. O formalismo dos jogos foi introduzido pela primeira vez em 1928 por

von Neumman e Oskar Morgenstern para modelar processos de decisão na econo-

mia [13]. Os primeiros jogos e teoremas foram formulados para jogos estritamente

competitivos, chamados de jogos de soma nula, nos quais o ganho de um jogador é

o prejuízo do outro. No início, a teoria de jogos não se preocupava com os dilemas

de cooperação: o seu o principal objetivo era identificar as estratégias que maximi-

zavam o lucro e reduziam as perdas [15]. Jogos como o “par ou impar”, o “jogo do

ultimato”2 e o Poker são exemplos dessa classe de jogos. A aplicação de jogos de

soma nula está limitada ao vínculo, se um jogador ganha o outro necessariamente

perde. Esses jogos eram usados, por exemplo, em cenários econômicos e políticos,

em que havia sempre um vencedor e um perdedor. Exemplos destes jogos apare-

cem, na economia, em mercados de opções e em contrato futuros, e na politica, nas

“corridas” presidenciais e votações de projetos leis [16].

Com o surgimento de novos jogos, como “o dilema do prisioneiro”, “o pro-

blema da barganha”, “o jogo bem público” e “a batalha dos sexos” [17–19], surgia a

possibilidade de resultados onde a cooperação entre os jogadores era mais propícia,

ou seja, surgia os jogos de soma não nula. A teoria dos jogos passou, portanto, a

descrever com maior naturalidade os dilemas de cooperação. Com os jogos de soma

não nula surge a necessidade de um conceito de estabilidade, uma solução que sugere

qual comportamento é mais aguardado entre os jogadores. Esse novo conceito surge
2No “jogo do ultimato”, dois jogadores devem decidir como dividir uma determinada quantia de dinheiro. Neste

jogo, o primeiro jogador faz uma proposta, enquanto o segundo jogador decidi se aceita ou não. Caso a divisão não
for aceita ambos não recebem nada.
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com os estudos de John F. Nash, que além de revolucionarem a teoria até o mo-

mento, popularizaram e ampliaram seu escopo e aplicações de jogos para diferentes

áreas [20–22].

Uma área que foi beneficiada com a desenvolvimento da Teoria de Jogos foi

a Biologia. Não levou muito tempo até que biólogos notassem a semelhança en-

tre os modelos propostos pela teoria de jogos e as interações entre organismos e

populações. Maynard Smith e George R. Price estão entre os principais acadêmi-

cos pioneiros na utilização da Teoria de Jogos para cenários biológicos. Em 1973,

Maynard Smith e Price estenderam a Teoria de Jogos incorporando ferramentas da

dinâmica de populações e, assim, dando origem a Teoria de Jogos Evolucionários

[23, 24]. A Teoria de Jogos Evolucionários permitiu a descrição de comportamentos

e estratégias mais sofisticadas, por meio de processos estocásticos, ou seja, possí-

veis sequências de decisões sujeitas a efeitos de memória. O estudo realizado pela

zoologista Susan Riechert utilizando a teoria de M. Smith e G. Price em aranhas

do tipo “Agelenopsis aperta”, demonstrou que o comportamento destas, em dispu-

tas territoriais, depende fortemente da diferença de tamanhos corporal, e se a esta

defendendo ou invadindo um território [10]. Com o sucesso desta nova abordagem,

a Teoria de Jogos tornou-se uma cadeira importante dentro da biologia. Hoje em

dia, vemos muitas aplicações da Teoria de Jogos Evolucionários sendo utilizadas por

economistas e cientistas políticos [16, 25].

É comum, consideramos os jogadores como agentes racionais, ou seja, agentes

que sempre adotam estratégias ótimas e que consideram seus adversários como igual-

mente racionais. Contudo, na natureza raramente observamos tal comportamento

idealizado. Jogadores racionais não atingem um desempenho ótimo ao interagir com

jogadores de racionalidade limitada, porque as estratégias ótimas assumem que os

seus adversários são igualmente racionais. Outro argumento importante é que há



1.2 - Dissertação 5

sempre custos e riscos inerentes durante o processo de tomada de decisão. O forma-

lismo dos Jogos Potenciais Evolucionários [26] captura estes fatores de racionalidade

limitada e erros cometidos durante o processo de tomada de decisão. Lembramos

que os Jogos Potenciais Evolucionários não é o único formalismo, “Trembling hand”

e Bounded rationality são modelos que também consideram os erros e a raciona-

lidade dos jogadores [27, 28]. Com os Jogos Potenciais Evolucionários, buscamos

traçar um paralelo entre a Teoria de Jogos e a Mecânica Estatística, modelar o

comportamento dos jogadores por meio de ferramentas da Mecânica Estatística. A

abordagem estudada neste trabalho permite uma melhor compreensão de cenários

nos quais ruídos, erros e a irracionalidade influenciam fortemente o processo de

decisão dos jogadores.[18, 29–35]

1.2 Dissertação

Atualmente a Teoria de Jogos é uma teoria reconhecida e famosa pelas suas

contribuições, aplicações e prêmios [36]. Por causa deste fatores, esta teoria é ampla-

mente utilizada nas ciências Sociais e Políticas, Biologia, Economia e Computação.

Teoria de Jogos demonstrou sucesso ao modelar comportamentos estratégicos e di-

lemas de cooperação assim como outras relações [5, 10, 11, 16].

Esse estudo surgiu de uma conversa entre O Ph.D professor Alexandre Souto

Martinez, o aluno de pós doutorado Ph.D Gilberto de Medeiros Nakamura e o autor,

Guilherme Contesini dos Santos. A prévia experiência do professor Alexandre em

trabalhos acadêmicos na área da Teoria de Jogos e os trabalhos acadêmicos desen-

volvidos pelo Laboratório de Modelagem de Sistemas Complexos (LMSC) permite

que estudos como o apresentado nessa dissertação sejam conduzidos com destreza

[37–42].
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1.3 Resultados e organização da Dissertação

Essa dissertação tem como objetivo melhorar a compreensão e a descrição

dos jogos e dos mecanismos que influenciam o processo de tomada de decisão. Es-

tudamos nessa dissertação o “Jogo do Bem Público” com o formalismo dos Jogos

Potenciais Evolucionários por meio de ferramentas da Termodinâmica e da Me-

cânica Estatística. Enunciamos o jogo utilizando a notação vetorial tradicional,

fazendo uma análise sobre o dilema de cooperação. Mostramos que as funções que

descrevem o ganho individual e coletivo podem ser expressas por meio da álgebra

do su(2). A conexão entre os Jogos Potenciais e a Termodinâmica nos permite fa-

zer uma analogia entre os jogos e sistemas magnéticos. Mostramos que o “Jogo do

Bem Público” se comporta de modo análogo a uma cadeia de spin-1/2. Identifi-

camos que o risco de cooperação é um fator intrínseco ao sistema necessário para

descrever o comportamento dos jogadores previsto pelos resultados clássicos. Rea-

lizamos ensaios estatísticos para calcular a média e o desvio padrão das estratégias

utilizadas. Identificamos que o inverso da frequência de erros cometidos durante

o processo de decisão (β) possui um papel fundamental para descrever um com-

portamento mais realístico dos jogadores. Realizamos simulações de Monte Carlo

utilizando o algoritmo de Metropolis-Hastings e a dinâmica de Glauber, análogos a

regra logit utilizada por Blume [43] para obter as soluções numéricas do problema,

e que corroboram com os resultados analíticos [44].

A dissertação esta organizada da seguinte forma: no capítulo 2 seguinte, apre-

sentamos os principais conceitos e fundamentos da Teoria de Jogos, exemplificando-

os através de jogos de conhecimento comum. Ainda no mesmo capítulo, introduzimos

conceito do equilíbrio de Nash e enunciamos o “Jogo do Bem Público”. No capítulo 3,

apresentamos a Teoria de Jogos Evolucionários, mostrando como a equação logística

descreve a frequência de uso das estratégias e a descrição das Estratégias Reativas
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por meio de cadeias Marcovianas. No 4 capítulo, apresentamos o formalismo dos

Jogos Potenciais Evolucionários e como ele se conecta com a Termodinâmica e a

Mecânica Estatística. No capítulo 5, apresentamos os resultados analíticos e numé-

ricos obtidos nesse trabalho. No último capítulo, debatemos as principais conclusões

do trabalho.
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2

A Teoria de Jogos

Cada jogador deve aceitar as cartas que a vida lhe dá, mas uma vez

elas em mão, ele deve decidir como jogar para ganhar o jogo.

– Voltaire

A Teoria de Jogos estuda o comportamento de agentes e suas decisões, for-

necendo possíveis previsões sobre as decisões e comportamentos mais prováveis de

ocorrer quando um ou mais agentes interagem. Neste capítulo, definimos os prin-

cipais conceitos, terminologias e fundamentos da teoria de jogos, a serem utiliza-

dos nesse estudo. Fazemos a descrição destes fundamentos de modo instrutivo,

exemplificando-os através do “jogo par ou ímpar”(JPI ) [15]. Na sequência introdu-

zimos o “Jogo do Bem Público” (JBP), cujo dilema de cooperação é o cerne desta

dissertação.

2.1 Fundamentos da Teoria de Jogos

No capítulo anterior, vimos que a teoria de jogos é formada por uma família

de modelos matemáticos chamados de jogos. O “jogo par ou ímpar”, (JPI ), comum

ao conhecimento geral, é um exemplo de jogo. Todavia, relembramos aqui a sua

descrição; no JPI, dois jogadores, (“jogador par” e “jogador ímpar”), devem escolher

simultaneamente um número entre zero e dez. Em seguida, mostram com os dedos

9
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o número que representa a estratégia escolhida. Dizemos que o “jogador par” vence

se a soma total dos números for um número par. Por consequência, dizemos que o

jogador “ímpar” perde (se esse for o caso) [45]. O resultado simétrico ocorre quando

a soma dos números resultar em um número ímpar. No caso em que ambos jogadores

escolhem o número zero, haverá um empate, um cenário de menor interesse. Apesar

de simples, o JPI ilustra os principais fundamentos da teoria de jogos.

A partir da descrição de um jogo, identificamos quatro ideias fundamentais

(destacadas a seguir): dizemos que um jogo é um conjunto de regras nas quais

jogadores adotam estratégias baseadas em preferências de modo a adquirir uma

ganho [13, 18, 26, 45]. Dentro da teoria de jogos, cada jogo é uma representação

abstrata, uma analogia matemática a uma situação encontrada na natureza, de

modo que, para cada tipo de jogo, existe um formalismo mais adequado. O JPI é

uma analogia ao jogo par ou ímpar, comumente utilizado para decidir situações de

impasse.

O Jogador é o primeiro conceito de um jogo. Definimos um jogador como um

agente capaz de tomar decisões. Existem diversos exemplos de jogadores na natu-

reza, principalmente na Biologia, aonde exemplos destes agentes incluem bactérias,

células, tumores, aranhas, golfinhos, humanos, dentre muitos outros [1–7, 46]. Esta

diversidade de jogadores com diferentes característica geram diferentes classificações

para os jogos. Duas destas classes são importantes para esta dissertação, pois ca-

racterizam se a cada rodada os jogadores podem, ou não, comunicar entre si antes

de tomar uma decisão. Definimos um jogo como sendo jogo cooperativo, se é per-

mitida a comunicação entre os jogadores, ou seja, se estes conhecem as estratégias

dos demais jogadores antes do final da rodada. Esta comunicação entre os agentes

possibilita o surgimento de comportamentos como acordos, coalizões, blefes e ame-

aças. Um exemplo clássico desta classe de jogos é o Pôquer, no qual os jogadores
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conhecem as estratégias dos seus adversários antes da “mesa” fechar a rodada. Em

contrapartida, jogos não-cooperativos são os jogos nos quais a comunicação entre os

jogadores não é permitida. O JPI é um exemplo desta classe, pois neste jogo, as

decisões dos jogadores de cada rodada, são tomadas individualmente, simultanea-

mente. Nos jogos não-cooperativos, se um jogador souber previamente a estratégia

do seu adversário, este jogador saberá com precisão qual a melhor estratégia deve

usar para vencer.

O segundo conceito chave para a análise de um jogo são as estratégias, que

inclusive dão nome a alguns jogos [45]. As estratégias são as representações de todas

as possíveis decisões que os jogadores podem adotar. No JPI, temos onze possíveis

estratégias, de zero à dez. Lembramos que apesar do JPI conter dois jogadores,

jogos como o Pôquer podem envolver um número maior de jogadores.

Cada combinação das estratégias adotadas por cada jogador resulta em um

desfecho do jogo. Definimos o payoff como o conjunto de todos os possíveis des-

fechos, juntamente com o rótulo associado à combinação de estratégias. Note que

isto sugere que existe uma função payoff que mapeia um vetor contendo uma pos-

sível configuração de estratégias à um vetor de ganhos. Esta ideia de função será

explorada no capítulos posteriores. Para o jogos com dois jogadores, é comum repre-

sentar este conjunto de possíveis desfechos por meio da matriz de payoff. Podemos

extrapolar e definir o payoff de um jogador como todos os possível ganhos que um

jogador pode receber, se este escolher uma determinada estratégia, formando por-

tanto um subconjunto do payoff. A definição do payoff feita aqui, é diferente da

definição encontrada comumente na literatura, aonde o conceito de payoff e ganho

se misturam.

Com os principais conceitos da Teoria de Jogos definidos, ainda temos difi-

culdade em compreender a motivação de um jogador em escolher uma determinada
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estratégia. Esta é uma das perguntas centrais na teoria de jogos alvo de inúme-

ros debates [13, 47, 48]. Na teoria de jogos, utiliza-se o princípio da utilidade, ou

simplesmente utilidade para responder a motivação dos jogadores em escolher uma

estratégia. O princípio da utilidade foi inicialmente introduzido por Bentham em

1789 [49], que argumenta:

Por “princípio da utilidade” entende-se o princípio que aprova
ou desaprova toda ação de acordo com a tendência que aparenta ter de
aumentar, ou diminuir - promover ou opor-se - à felicidade da pessoa ou
grupo cujo interesse que está em questão. (. . . )

Por “utilidade” entende-se a propriedade de algo que tende a
produzir benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade, ou evitar danos,
dor, mal ou infelicidade de um grupo. (. . . )

É inútil falar do interesse da comunidade sem entender o inte-
resse do indivíduo. Diz-se que uma coisa é “promover o interesse” de um
indivíduo quando ele tende a aumentar a soma total de seus prazeres ou
diminuir a soma total de suas dores.

(Bentham, An Introduction to the Principles of Morals and Le-
gislation, page [6-7] 1)

Bentham argumenta que um jogador sempre procura estratégias que lhe ge-

ram o maior benefício e que evitam danos. Este argumento nos permite identificar

quais estratégias são mais prováveis de um jogador adotar. John von Neumann,

um dos fundadores da Teoria de Jogos moderna, utilizou o princípio da utilidade

de Bentham para relacionar a utilidade de um jogador com a estratégia mais pro-

vável de ser adotada [13]. Deste modo, a motivação dos jogadores está em buscar

a estratégia que maximiza a sua utilidade, ou seja, aquela que maximiza o ganho e

minimiza o risco. Apesar deste argumento ser importante, este é ainda simplório.

Neumann, fazendo uma analogia com a Teoria do Calor, justifica que também é

necessário um conjunto de preferências de modo a definir o espectro das estratégias.

Tudo isto é fortemente remanescente das condições existentes
no início da teoria do calor: que também se baseava no conceito intuiti-
vamente claro de sentir um corpo mais quente do que outro, ainda que

1Tradução feita pelo autor. Trecho de An Introduction to the Principles of Morals and Legislation - Chapter 1
- The Principle of Utility - 1780 - page [6-7][49]
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não houvesse modo imediato de expressar significativamente (quantita-
tivamente) o quanto, ou quantas vezes.(. . . )

Essa comparação com o calor também mostra o quão pouco se
pode prever a priori qual será a forma definitiva desta teoria. As in-
dicações acima não revelam de modo algum o que, de fato, aconteceu
posteriormente. Mostrou-se que o calor permite uma descrição quan-
titativa não por um número, mas por dois: a quantidade de calor e a
temperatura.(. . . )

O desenvolvimento histórico da Teoria do Calor indica que é pre-
ciso ser extremamente cuidadoso ao fazer negações sobre qualquer con-
ceito com a pretensão de finalidade. Mesmo se as utilidades aparentam-se
qualitativas hoje, a experiência histórica da Teoria do Calor pode se re-
petir, e ninguém pode predizer com quais ramificações e variações. E
certamente não deveria desencorajar explicações teóricas das possibili-
dades formais de uma utilidade numérica.

(John von Neumann, Oskar Morgenstern - 1994 - Theory of
Games and Economic Behavior - Chapter 3 - The Notion of Utility -
página 16-18)

2

Com as definição de utilidade e o conjunto de preferências, conseguimos or-

ganizar as estratégias de um jogador em um espectro. Dizemos que um jogador é

racional, se baseado na sua utilidade e preferências), este adota a estratégia que

maximiza o seu ganho final. Além disso, jogadores racionais também assumem que

os seus adversários são igualmente racionais, e que estes adotam estratégias análo-

gas. É importante acentuar que, a assunção de que os seus adversários são racionais

influencia fortemente na escolha da melhor a estratégia. No exemplo do JPI, os

possíveis ganhos são 1 para o vencedor, −1 para o perdedor e 0 no caso de empate.

Dizemos que a preferência de cada jogador é vencer, ou seja, jogadores racionais

procuram sempre obter 1. A tabela a seguir (2.1) é utilizada para representar o JPI.

2Tradução feita pelo autor. Trecho de Theory of Games and Economic Behavior - Chapter 3 - The Notion of
Utility - page [16-18][13]
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Jogador 1 \ Jogador 2 Par Ímpar Zero

Par 1,−1 −1, 1 1,−1

Ímpar −1, 1 1,−1 −1, 1

Zero 1,−1 −1, 1 0, 0

(2.1)

Tabela 1: Representação Normal, no formato de tabela do JPI. A tabela de payoff
mostra o que cada jogador recebe baseado nas possíveis estratégias adotadas. Em cada
tupla, o primeiro número indica o ganho do jogador 1, enquanto o segundo número
indica o ganho do segundo jogador, para cada payoff.

Duas classes de jogos emergem quando analisamos o payoff total dos joga-

dores. Elas são os jogos de soma-zero e jogos de soma variada (zero-sum games e

non-zero-sum games). Como o próprio nome indica, os jogos de soma-zero são jogos

cuja soma dos ganhos dos jogadores é nula. Esses jogos possuem a característica

de serem estritamente competitivos, ou seja, não existe uma estratégia que resulte

na cooperação entre os jogadores. Nos jogos de soma-zero, todo o ganho de um

jogador é decorrência da perda do outro jogador. Se um jogador ganha, o outro

obrigatoriamente perde. Em seu livro, Theory of Games and Economic Behavior,

von Neumann e Morgenstern formulam o teorema minimax, o qual permite encon-

trar a solução ótima para os jogos desta classe [13]. O JPI é um exemplo de jogo de

soma-zero, assim como o jogo pedra-papel-tesoura, o Pôquer e o xadrez. Na Biologia,

a competição por acasalamento ou domínio territorial são exemplos dessa classe de

jogos [5, 9–11].

Em contrapartida, nos jogos de soma variada a soma dos ganhos de todos

os jogadores, não é exclusivamente zero, ou seja, pode assumir qualquer valor in-

clusive zero. Nesta classe de jogos existe uma variedade de comportamentos mais

sofisticados, como a cooperação, coalizões, dentre outros. Os jogos de soma vari-
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ada permitem analogias com cenários da Biologia, como o comportamento de um

formigueiro, crescimento de tumores, a pesca coletiva entre golfinho e pescadores, e

muitos outros [1–7].

O ganho de um jogador é resultado de um mecanismo intrincado. Os jogos

de soma variada se destacam por capturar a natureza deste mecanismo. É nesta

classe de jogos que dedicamos o nosso trabalho, pois são nestes jogos que os dilemas

de cooperação emergem.

2.2 Estratégias Dominantes e o Equilíbrio de Nash

Argumentamos que jogadores racionais baseiam suas decisões conforme a

suas preferências e possíveis ganhos. Contudo, o ganho de um jogador não depende

somente da sua estratégia, mas da assunção do comportamento dos demais jogadores

e da combinação das estratégias de todos os jogadores. Essa característica permite

que a escolha de uma estratégia domine a decisão dos jogadores. Uma estratégia é

tida dominante sobre outra estratégia quando, ao utilizar esta a estratégia, o jogador

obtém o maior ganho possível, se o seu adversário permanecer com a mesma estra-

tégia [15, 45]. Dizemos a estratégia dominante é a melhor resposta à uma estratégia

adversária. Representamos uma estratégia dominante por um vetor formado pelas

estratégias utilizadas pelo jogador e o seu(s) adversário(s).

Dada a definição de estratégias dominantes, é interessante identificar os veto-

res de estratégias dominantes que simultaneamente maximizam o ganho e minimizam

o risco. Em 1951, John F. Nash estendeu o conceito de estratégias dominantes para

pontos de equilíbrio. Hoje chamamos de estes pontos de equilíbrio de Equilíbrio de

Nash (EN ). Quando os jogadores utilizam estratégias correspondente ao EN, eles

não possuem estímulo em mudar de estratégias [20, 21]. Em uma analogia com

um sistema físico, o EN corresponde a um ponto de equilíbrio, porém não implica
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que o ponto de equilíbrio seja um mínimo global. No Equilíbrio de Nash, qualquer

mudança isolada das estratégias dos jogadores retorna um ganho inferior ao jogador

que decide mudar. É valido lembrar que o EN não necessariamente corresponde ao

maior ganho global ou individual.

2.3 O Jogo do Bem Público

O objetivo desse estudo é investigar e contribuir com uma solução do dilema

de cooperação chamado "tragédia dos comuns". Este é o dilema de cooperação que

surge no “Jogo do Bem Público”, JBP. Introduzimos, a seguir, o JBP a fim de

melhor compreender a natureza deste dilema. Considere a seguinte situação: uma

comunidade com N moradores (jogadores) isolada por um rio. Decidi-se construir

uma ponte, a fim de facilitar a travessia. Um possível acordo é proposto aos mora-

dores desta comunidade, pois sabe-se que nenhum dos moradores possuem recursos

suficientes para construir a ponte separadamente. Os jogadores então podem, acei-

tar o acordo (cooperar), pagando uma taxa c, parte do custo de construção da ponte

“bem público”, ou rejeitar o acordo (desertar), evitando este custo. A decisão de

cada morador é individual e simultânea, ou seja, não pode haver coalizão, blefes,

represália, ou qualquer tipo de comunicação entre os moradores. Após todos os jo-

gadores terem tomado uma decisão, o montante arecadado é acrescido por um juro,

e o montante final é dividido igualmente entre todos os jogadores, incluindo aqueles

que não cooperaram. Podemos imaginar que, se o valor do juro aplicado for muito

grande, apenas um cooperador será necessário para que todos maximizem o seu ga-

nho final. Por outro lado, se o juros for inferior a unidade, o montante final será

inferior ao montante arecadado, e consequentemente nenhum jogador terá incentivo

para cooperar. Portanto, o juro aplicado r ao montante possui valores restritos,

definidos pela relação (1 < r < N−1) [19, 50–53]. Observe que esta condição impõe
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ao JBP um número mínimo de três jogadores3. A divisão do montante entre todos

os jogadores simboliza que todos os moradores são beneficiados igualmente com a

construção da ponte, do bem público, incluindo aqueles que não contribuíram com o

custo da construção.

No JBP, vemos o surgimento de um dilema de cooperação. O dilema emerge

quando um morador, (racional), percebe que consegue maximizar o seu lucro indi-

vidual ao desertar. Como consideramos todos os moradores como agentes racionais,

todos irão desertar e a ponte não será construída, resultando no pior cenário possí-

vel. Esse resultado difere dos experimentos observados na natureza, onde os agentes

optam por cooperar no maior número dos cenários [54]. Portanto, observamos uma

contradição entre o resultado do modelo e o observado na natureza, ou seja, um

dilema de cooperação. No JBP, este dilema de cooperação é conhecido como “a

tragédia dos comuns” (Tragedy of the commons) [19]. Esse jogo captura com primor

o dilema de cooperação que ocorre em um grupo de jogadores, no qual o comporta-

mento individual ótimo difere do ótimo comportamento global.

3É comum encontrar na literatura, autores afirmando que o número mínimo de jogadores para o JBP é dois, e
que nesta situação o jogo se reduz ao “dilema do Prisioneiro”. Discordamos desta análise, por que no caso em que
há apenas dois jogadores o único valor possível para o juro será r = 1. É fácil ver que cenário todo o montante
arrecado será o montante distribuído, e o jogo se reduz a um jogo de “soma-nula”, que possui solução pelo teorema
minmax.
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A Teoria de Jogos Evolucionários

A matemática compara os mais diversos fenômenos e descobre as

analogias secretas que os unem.

– Jean Baptiste Joseph Fourier

A descrição dos cenários por meio de jogos é útil, porém muitos dos comporta-

mentos dos animais são adquiridos ao longo de inúmeras iterações. Os experimentos

de Pavlov são exemplos clássicos que verificam essa asserção [55]. Os jogos com

múltiplas rodadas, ou seja, iterados são uma evolução natural dos jogos clássicos.

Essa classe de jogos permite uma descrição mais realista do processo de tomada

de decisão encontrados na natureza, e possibilitam o estudo dos mecanismos que

promovem comportamentos distintos. Efeitos de memória, reputação, aplicação de

punição, recompensa, e comportamentos como a seleção de parentesco (kin selec-

tion), dentre outros são exemplos destes mecanismo. Os formalismos mais utilizados

para estudar essa classe de jogos são a Teoria de Jogos Evolucionários (TJE), intro-

duzida por Maynard Smith e Price [23], abordagem por meio dos Jogos de Estratégias

Evolutivas feita por Martin Nowak, Karl Sigmund e Robert May [56–59] e a teoria

dos Jogos Potenciais Evolucionários (JPE), introduzido por Blume e ampliado por

[18, 26, 29, 31, 34, 43, 44, 60–64]. Neste capítulo revisamos a A Teoria de Jogos

Evolucionários e os Jogos de Estratégias Evolutivas.

19
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3.1 Teoria de Jogos Evolucionários

A Teoria de Jogos Evolucionários TJE é o formalismo que utiliza dinâmicas

evolutivas para descrever a dinâmica da frequência das estratégias. Essa teoria foi

introduzida por John Maynard Smith e George Price [14, 65]. Para ilustrar este

formalismo considere um jogo descrito pela matriz de payoff (3.1), com 2 jogadores

e duas estratégias, (3.2). Denotamos ρ1 e ρ2, como as frequências de uso destas

estratégias pelos jogadores {ρ1, ρ2 ∈ R/ρ1, ρ2 ∈ [1, 0]}. A frequência de uma es-

trategia é, então, o número de jogadores que utilizam a estratégia s1, dividido pelo

número total de jogadores. Maynard Smith e Price fazem uma analogia entre essa

frequência estratégia e a densidade populacional de uma espécie, utilizando deste

modo a equação replicadora, também conhecida como mapa logístico [57, 58, 65].

V =

 a b

c d

 (3.1)

Representação matricial de um jogo genérico com duas estratégias.

s1 =

 1

0

 , s2 =

 0

1

 (3.2)

Dada uma matriz de payoff, associamos o “fitness” de cada estratégia ao ga-

nho médio (3.3), tal que, a equação (3.4) modela a dinâmica da frequência ρ1. Como

nesse jogo existem somente duas estratégias, utilizamos o vínculo para determinar a

dinâmica de ambas estratégias em termos de apenas uma das densidades (3.5). Por
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fim reescrevemos a evolução temporal de ρ1 como (3.7).

〈Vi〉 =
2∑
i=1

Vijsjsi (3.3)

d

dt
ρ1 = ρ1 [ρ1〈V1〉 − 〈V 〉] (3.4)

ρ1 + ρ2 = 1 (3.5)

〈V 〉 =
2∑
j=1

ρj〈Vj〉 (3.6)

d

dt
ρ1 = ρ1(1− ρ1)(〈V1〉 − 〈V2〉) (3.7)

V1 = aρ1 + bρ2 (3.8)

V2 = cρ1 + dρ2 (3.9)

Com a equação (3.7), observamos que frequência que possui o maior “fitness”

médio 〈Vj〉 será a mais utilizada pelos jogadores, (ρj → 1). Note que a diferença

entre a média dos payoffs 〈V1〉 − 〈V2〉 é equivalente ao parâmetro de controle no

mapa logístico com tempo discreto, e que, se essa diferença for suficientemente

grande (〈V1〉 − 〈V2〉) ∈ [3.57, 4] haverá a emergência de fenômenos caóticos [66], ao

decorrer das rodadas 1.

A análise de máximos e mínimos da equação replicadora e calculando o payoff

médio de cada estratégia como (3.8) e (3.9) expõe os pontos de equilíbrio existentes
1Como esse formalismo não é cerne dessa dissertação não consideramos esses efeitos. Para uma análise mais

detalhada sobre este formalismo recomentamos os textos [57, 66, 67]
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para esse jogo. Desta análise concluímos que se o ganho médio dos jogadores que

utilizam a estratégia s1, (3.3) for maior que o ganho médio de s2, (〈V1〉 − 〈V2〉 > 0,

então, s1 será a estratégia dominante de modo que no limite para um número grande

rodadas (limt→∞ ρ1 → 1). No caso contrário (〈V1〉 − 〈V2〉) < 0 a frequência irá

diminuir até atingir outro ponto de equilíbrio ρ1 = 0. Para (〈V1〉 − 〈V2〉) = 0,

temos um terceiro cenário que permite a coexistência entre as estratégias, o ponto

de equilíbrio e a sua estabilidade depende da relação dos parâmetros da matriz de

payoff. Utilizando (3.8), (3.9) e V1 = V2, calculamos o ponto de equilíbrio ρ∗, como

(3.10) {ρ∗ ⊂ [0, 1]}.

ρ∗ = d− b
a+ d− c− b

(3.10)

Na TJE, associamos as estratégias que atingem os pontos de equilíbrio ao

Equilíbrio de Nash. Nesse formalismo utiliza-se a premissa de racionalidade ótima,

na qual todos os jogadores não cometem erros e não desviam da estratégia ótima.

Contudo, como já discutido nos capítulos anteriores, essa premissa não é muito

realista quando comparamos com observações e experimentos. Apesar deste fato, a

TJE obtém resultados importantes, e revela a existência de um ponto de coexistência

de estratégias ρ∗. Este ponto de coexistência explica o porque não observamos

somente estratégias dominantes na natureza, e serve como uma primeira resposta

para os dilemas de cooperação. Por fim, concluímos que a TJE fornece uma rica

descrição sobre a dinâmica das estratégias para os jogos iterados.

3.2 Estratégias Evolutivas

Estratégias Evolutivas é uma descrição que busca um comportamento mais

próximo ao do observado na natureza. Uma Estratégia evolutiva é um comporta-

mento dos jogadores que captura os efeitos da última rodada, ou seja, uma estratégia
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que considera a memória dos jogadores. Para ilustrar este formalismo considere um

jogo (3.1) com dois jogadores e duas estratégias puras (3.2), note que as estratégias

puras são agora interpretadas como estados dos jogadores. Uma estratégia evolu-

tiva é descrita por dois parâmetros (p, q), interpretados como probabilidades, e são

definidos como: a probabilidade de cooperar dado que o seu oponente cooperou na

última rodada (p1) e a probabilidade de cooperar dado que o seu oponente desertou

na última rodada (q1) [56, 57]. Para o segundo jogador os parâmetros p2 e q2 descre-

vem as mesmas probabilidades. Alguns exemplos famosos de estratégias evolutivas

são: a estratégia aleatória RANDOM (1/2, 1/2); o ”Tit-For-Tat” TFT (1, 0) ; o

”Generous Tit-For-Tat” GTFT (1, 1/3); a estratégia de sempre cooperar ”Always

cooperates” ALLC (1, 1) e a estratégia de sempre desertar ”Always defect” ALLD

(0, 0) [38].

Para este jogo iterado utilizamos uma cadeia Marcoviana (3.11) para des-

crever a dinâmica das estratégias puras. Uma cadeia Marcoviana é um processo

estocástico que descreve uma sequência de prováveis estados µ(t + 1), com base no

estado anterior µ(t) e em uma matriz de transferência T (µ(t)|µ(t+ 1)). A evolução

temporal dos estados dos jogadores é dada por essa matriz transição (3.12), e os

estados do jogo são as combinações dos possíveis estados de cada jogador, ou seja,

combinações das estratégias puras s1 ⊗ s2 [56, 57]. Estas combinações formam um

espaço vetorial com quatro estados, descritos por (3.13) e (3.14).

µ(t+ 1) = T [µ(t)→ µ(t+ 1)] · µ(t). (3.11)

W =


p1p2 q1p2 p1q2 q1q2

p1(1− p2) q1(1− p2) p1(1− q2) q1(1− q2)
(1− p1)p2 (1− q1)p2 (1− p1)q2 (1− q1)q2

(1− p1)(1− p2) (1− q1)(1− p2) (1− p1)(1− q2) (1− q1)(1− q2)

 (3.12)
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Representação matricial de um jogo genérico com duas estratégias evolutivas.

µcc =


1
0
0
0

 , µcd =


0
1
0
0

 (3.13)

µdc =


0
0
1
0

 , µdd =


0
0
0
1

 (3.14)

Como a matriz de transição (3.12) descreve a evolução do estado µt, cal-

culamos o estado de estacionário, por meio da repetidas aplicações da matriz de

transferência (3.11). Pelo teorema de Perron–Frobenius, se a matriz de transferên-

cia for estocástica e positiva, ou seja, se a soma dos elementos de cada coluna for

igual a um e se todos os elementos forem positivos, então essa matriz possui o maior

autovalor igual a um, e o estado de estacionário do sistema será o autoestado as-

sociado a esse autovalor. Portanto, o estado estacionário e o ganho total do jogo

(p1, q1), (p2, q2), são calculados pelas relações (3.15) e (3.16),

µ∗ =



m1m2

m1(1−m2)

(1−m1)m2

(1−m2)(1−m1)


(3.15)

E((p1, q1), (p2, q2)) = am1m2+bm1(1−m2)+c(1−m1)m2+d(1−m2)(1−m1). (3.16)

m1 = q2(p1 − q1) + q1

1− (p1 − q1)(p2 − q2) , m2 = q1(p2 − q2) + q2

1− (p1 − q1)(p2 − q2) (3.17)
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Para as estratégias evolutivas o equilíbrio de Nash é associado às estratégias

evolutivas que maximizam o ganho dos jogadores, logo, o EN é o par de estratégias

evolutivas (p∗, q∗) que maximiza o ganho para o jogador.

O cientista político Robert Axelrod realizou um torneio entre estratégias

evolutivas para determinar a melhor [68]. Estas estratégias foram testadas no jogo

do dilema do prisioneiro, na qual a estratégia ”Tit-for-Tat"(TFT ) obteve o melhor

desempenho, quando testada contra as estratégias submetidas. Essa estrategia é

está associada ao comportamento de reciprocidade ao cooperador e retalhação ao

desertor. Ao utilizar o TFT, os jogadores cooperam somente se o seu adversário

cooperou na rodada anterior e deserta no caso contrário. Os jogadores que utilizaram

o TFT, obtiveram um bom desempenho quando enfrentam jogadores que sempre

desertam ALLD, ou sempre cooperavam ALLC. Muitas das estratégias evolutivas

são simuladas por meio de Automata Cellular, o que permite o estudo dos efeitos que

estruturas espaciais dos jogadores tem sobre o resultado do jogo [67]. Lembramos que

no formalismo das estratégias evolutivas a condição inicial afeta significativamente

o resultado do jogo. Esta limitação é motivo de estudar um formalismo mais geral,

que não dependa de número grande de parâmetros, nem das condições iniciais do

problema, e que seja estável a erros.
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4

Jogos Potenciais Evolucionários

Reserve o seu direito de pensar, pois até mesmo o pensamento er-

rado é melhor do que não pensar em nada.

– Hypatia

Os Jogos Potenciais Evolucionários é um formalismo dentro da Teoria de

Jogos que recebeu contribuições significativas nos últimos anos, devido a sua co-

nexão com a Mecânica Estatística. Neste capítulo, introduzimos este formalismo,

definindo as principais propriedades, analisando como é feita a conexão com a Me-

cânica Estatística e determinando quais são as ferramentas que podem ser utilizadas

para análise e caracterização dos jogos.

4.1 Jogos potenciais

O Jogo Potencias Evolucionário (JPE) é um formalismo utilizado para estu-

dar os jogos iterados. Um JPE é uma abordagem equivalente às regras evolutivas da

Teoria de Jogos Evolucionários as quais, definem como cada jogador adota uma es-

tratégia por rodada. Essas abordagem se baseia em um processo estocástico descrito

por meio de uma cadeia Marcoviana. Em contraste, os JPE permitem caracterizar

o sistema no equilíbrio após inúmeras rodadas usando de ferramentas da Termodi-

nâmica e da Física Estatística.

27
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Exemplificamos os principais conceitos dos jogos potenciais por meio de um

jogo simples, entre dois jogadores (A, B), com duas estratégias (n, n∗), uma fun-

ção payoff (u) que mapeia as combinação de estratégias em oito distintos ganhos

(uA(nA, nB), uA(n∗A, nB), . . . ,

uB(nA, n∗B), uB(n∗A, n∗B)). Utilizamos a notação uA(nA, n∗B) para indicar o ganho

que o jogador A recebe quando este adota a estratégia s, visto que seu adversário B

adota a estratégia n∗. Dizemos que um jogo é potencial quando um jogador, (e.g. A)

ao transicionar entre estratégias (e.g. nA → n∗A → nA), formando um ciclo fechado,

tem a soma das diferenças entre os seus ganhos igual a zero. Se o jogo simples for

potencial, então a seguinte relação é considerada verdadeira,

uA(nA, nB)− uA(n∗A, nB)− [uA(n∗A, nB)− uA(nA, nB)] = 0. (4.1)

Durante a transição de estratégias, é suficiente e necessário: que uma só

mudança de estratégia ocorra por vez (4.2); que os jogadores retornem ao conjunto

de estratégias inicial, satisfazendo (4.1); e que a diferença entres os ganhos independa

do jogador (4.3), garantindo jogadores simétricos [18, 26, 44, 60, 61],

uA(nA, nB)→ uA(n∗A, nB)→ uA(n∗A, n∗B)→ uA(nA, n∗B)→ uA(nA, nB). (4.2)

uA(nA, nB)− uA(n∗A, nB) = uB(nB, nA)− uB(n∗B, nA). (4.3)

Se um jogo satisfizer estas condições, então, a função payoff será uma função

potencial, V (nA, nB), que mapeia a diferença entre os ganhos obtidos durante cada

transição entre estratégias. Dizemos que V (nA, nB) é uma função potencial que
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mapeia em um número as diferenças entre os ganhos,

uA(nA, nB)− uA(n∗A, nB) = V (nA, nB)− V (n∗A, nB). (4.4)

Fixamos um ganho em particular (V (n∗A, n∗B) ≡ 0)) para construir umamatriz

potencial de payoff, uma representação equivalente àmatriz de payoff. A matriz (4.5)

é um exemplo da matriz potencial de payoff do jogo simples.

A \B nB n∗B

nA V (nA, nB) V (nA, n∗B)

n∗A V (n∗A, nB) 0

(4.5)

Tabela 2: Matriz potencial de payoff para o jogo simples. Observe que, quando am-
bos os jogadores utilizam a estrategia n∗, o ganho resultante é definido como zero,
(V (nA, n∗

B) ≡ 0).

Apesar dos JPE imporem restrições, neste formalismo conseguimos descrever

a dinâmica de um jogo iterado utilizando a função potencial. Entre os jogos que

podem ser descritos por este formalismo estão o “Jogo do Bem Público”, o “Dilema

do Prisoneiro”, a “Caça ao Alce”, “Jogo da Galinha”, “Batalha dos Sexos”, entre

outros. Estudamos aqui o jogo do Bem Publico seguindo uma abordagem semelhante

a feita pelas referências [18, 26, 31, 44, 60, 61].

4.2 Conexão entre estratégias estocásticas e a termodinâ-
mica

Em um jogo de estratégias estocásticas, dois jogadores tem as suas estratégias

representadas por estados que evoluem para um estado estacionário µ. O objetivo

está em explorar diferentes estratégias. Associamos o EN à estratégia estocástica

que proporciona o maior ganho aos jogadores [57, 59, 67, 69, 70]. Como apresentado
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no capítulo anterior, o cálculo para determinar a melhor estratégia estocástica pode

ser feito por meio do teorema Perron–Frobenius e por meio de simulações de Cel-

lular Automaton. Nos estudos realizados por Blume, mostrou-se uma abordagem

alternativa por meio da equação mestra. Podemos descrever a evolução temporal da

probabilidade de encontrar o sistema em uma dada configuração P (µ, t) por meio

da equação equação mestra, com as taxas de transição W (µ → µ∗) e W (µ∗ → µ),

(4.6) [71],

d

dt
P (µ, t+ 1) =

N∑
µ∗

[W (µ∗ → µ)P (µ∗, t)−W (µ→ µ∗)P (µ, t)] , (4.6)

Blume mostrou que esse cálculo também pode ser feito por meio de uma regra

“logit” (4.7), que diz que um jogador irá mudar de estratégia, se esta aumentar o

seu ganho individual. A regra “logit” descreve então a taxa de transição entre os

estados W (µ → µ∗), [43, 64]. A correspondência entre os jogos potenciais e a

termodinâmica é feita comparando a regra “logit” com um sistema termodinâmico

no equilíbrio. Na física esta condição expressa pela regra “logit” é conhecida como

“dinâmica de Glauber”, a qual satisfaz o balanço detalhado (4.8),

W (µ→ µ∗) = 1
1 + e−β[u(µ∗)−u(µ)] (4.7)

W (µ→ µ∗)P (µ) = W (µ∗ → µ)P (µ∗) (4.8)

Se a condição do balanço detalhado for satisfeita, o sistema no equilíbrio será

descrito pela distribuição de Boltzmann (4.9) [72–75], permitindo uma descrição

estatística do sistema. Nesta abordagem interpretamos a priori a função potencial

E(µ) como a função payoff de cada jogador 1, e o valor de β como o erro médio
1Note que se o jogadores forem idênticos a função payoff será única
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cometido pelos jogadores ao adotar uma estratégia. Portanto, identificamos a função

potencial como uma função proporcional ao negativo da “Energia” dos sistemas e β

proporcional ao inverso da temperatura.

Sabendo que o sistema é descrito por uma distribuição de Boltzmann, o

problema se resume à um problema da mecânica estatística, mais precisamente ao de

um sistema em “banho térmico” 2. Para resolver um problema deste tipo calculamos

a função partição (4.9) (Z) 3. Esta função consiste em uma soma, ponderada por β,

sobre todos os possíveis microestados de energia do sistema, ou seja, é uma função

que auxilia no calculo da distribuição de probabilidades do sistema [76]. Blume

concluiu que a estratégia média e o ganho médio de um jogo podem ser calculadas

por meio da função de partição do sistema.

P (nA, nB) = 1
Z

∑
µ

eβE(µ) , Z =
∑
µ

e−β(E(µ∗)−E(µ)) (4.9)

Resumimos este processo da seguinte forma: Na abordagem tradicional, é

utilizada uma Cadeia Marcoviana cuja a taxa de transição é definida pelas estratégias

estocásticas. Na abordagem proposta por Blume, ao invés de estudar o espaço de

estratégias estocásticas, utilizamos a equação mestra (4.6) juntamente com a regra

“logit”, para descrever a evolução temporal da probabilidade de encontrar o sistema

em um determinado estado. Como a regra “logit” equivale à dinâmica de Glauber,

então balanço detalhado é satisfeito, e o sistema no equilíbrio será descrito pela

distribuição de Boltzmann, da qual a média das estratégias adotadas pode ser obtida.

Esse resultado é o núcleo do nosso estudo, pois essa abordagem permite o estudo dos

mecanismos que promovem a cooperação entre jogadores por meio das ferramentas

2O “banho térmico” é um jargão muito utilizado dentro da mecânica estatística para designar um sistema em
contato com um reservatório de calor à temperatura constante

3Este é um procedimento regularmente utilizado mecânica estatística para se calcular as propriedades de um
sistema em “banho térmico” somente por meio da energia potencial do sistema
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da Mecânica Estatística.

O estudo das Simulações de Monte Carlo (SMC ) nos ajudam na interpreta-

ção da energia, (E(µ∗) − E(µ)). As SMC utilizam as mesmas Cadeias Marcovia-

nas, que foram anteriormente apresentadas. Nessas simulações, dinâmicas fictícias

equivalem à taxas de transição entre estratégias W ∗(µ → µ∗), utilizada para ob-

ter uma sequência de estados. Inspirado nas dinâmicas de Glauber (4.10) [72] e

de Metropolis-Hasting4 (4.11) [75], identificamos novamente o paralelo entre função

potencial e a energia potencial de um sistema físico. Definimos agora a energia

como ∆E = (E(µ∗)−E(µ)) = −(V (µ∗)−V (µ)), tal que, µ e µ∗ denotam diferentes

configurações de estratégias. Dizemos que na teoria de jogos, quando os jogadores

escolhem maximizar o seu ganho, equivale a dizer que um sistema físico tende à

minimizar a sua energia.

P (∆E, β) = 1
1 + e−β(E(µ∗)−E(µ)) (4.10)

P (∆E, β) = e−β(E(µ∗)−E(µ)) (4.11)

A dinâmica de Glauber (4.10), e separadamente a de Metropolis-Hasting

(4.11), é uma condição imposta que define a probabilidade do sistema em aceitar,

ou não, uma mudança de estratégia [73]. O procedimento é feito por meio de uma

simulação, na qual a estratégia de cada jogador é representada por um número, 1

para cooperação, ou 0 para deserção. A lógica das dinâmicas consiste em; propor

um mudança de estratégia5; calcular a diferença na energia global ∆E causada pela

possível mudança; gerar um número pseudo-aleatório uniforme; se ∆E for negativa a

4A dinâmica Metropolis-Hasting é equivalente à dinâmica de Glauber, pois ambas são dinâmicas que atualizam
um único componente por passo de Monte Carlo e levam ao equilíbrio térmico. A diferença entre as duas dinâmicas
está na diferença entre os transientes, contudo como o na teoria dos jogos potenciais não nos preocupamos com o
transiente, ambas as dinâmicas são equivalentes.

5Este procedimento é chamado de Passo Monte Carlo
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mudança é realizada, no caso em que ∆E for positivo, se o número pseudo-aleatório

for menor que a relação (4.10), ou (4.11), então a mudança é realizada, caso contrário

a mudança é rejeitada; Se a simulação seguir uma destas dinâmicas, é garantido obter

os estados do sistema no equilíbrio ao término da simulação.

A interpretação de β não é tão direta como a interpretação da energia.

Como havíamos mencionado nos capítulos (1) e (2), os jogadores adotam estratégias

baseando-se nos payoff e nas preferências. Contudo, observamos na natureza, situa-

ções nas quais alguns jogadores não seguem estritamente este argumento. Um modo

de compreender estas situações é dizer que estes jogadores cometem erros quando

adotam estratégias. Ao introduzimos β, quantificamos este comportamento, ou seja,

β é proporcional ao inverso da quantidade média de erros que os jogadores cometem

durante o processo de tomada de decisão. Em Termodinâmica, β é proporcional

ao inverso da temperatura. Desde modo, β é uma variável estritamente positiva,

tal que, quando β → ∞ corresponde aos cenários com jogadores estritamente ra-

cionais, em outras palavras, jogadores que nunca cometem erros. Por outro lado,

quando β → 0, vemos cenários nos quais os jogadores cometem muitos erros, joga-

dores que não utilizam uma regra para adotar uma estratégia e adotam estratégias

aleatoriamente, ignorando as suas preferências e payoff.

Nos estudos realizados [18, 26, 31, 60, 61], os autores fornecem algumas pos-

síveis interpretações para significado de K ≡ β−1. Nesses estudos, K pode represen-

tar; a irracionalidade dos jogadores; os erros cometidos pelos jogadores durante o

processo de tomada de decisão; ou uma possível flutuação do ganho dos jogadores.

Estes autores também argumentam que em sistemas sociais, esta variável pode ser

possivelmente uma característica social do grupo.

Então, com isso, pudemos observar que nos jogos potenciais evolucionários

não é necessário definir uma estratégia estocástica que depende de dois parâmetros



34 4 - Jogos Potenciais Evolucionários

arbitrários. Mostramos que o sistema no equilíbrio é descrito pela distribuição de

Boltzmann e equivale ao EN. A função potencial é equivalente à energia de um

sistema termodinâmico, (E(µ∗)−E(µ)) = −(V (µ∗)−V (µ)), e β, apesar não possuir

uma interpretação precisa, relacionada ao ruído do sistema. Este resultado nos

assegura a caracterização do sistema através de ferramentas da Mecânica Estatística

e da Termodinâmica. Mostramos que os JPE permitem uma descrição macroscópica

dos jogos iterados, ao invés da descrição microscópica tradicional, observando o

comportamento médio dos jogadores, rodada a rodada [18, 26, 44, 60, 61].
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Resultados

A física tem uma história de sintetizar muitos fenômenos em poucas

teorias.

– Richard P. Feynman

O tema desse projeto é estudar a conexão entre a Termodinâmica e a Teoria

de Jogos. Nos capítulos anteriores, identificamos condições nas quais, as ferramentas

da Mecânica Estatística e da Termodinâmica podem ser utilizadas para determinar

a dinâmica dos jogos com dilemas de cooperação. O ponto principal deste estudo

é, portanto, aplicar as ferramentas da Mecânica Estatística para o Jogo do Bem

Público (JBP), e estudar como o mecanismo de punição, afeta a dinâmica do jogo.

Comparamos os conceitos de estratégia, payoff e Equilíbrio de Nash (EN ) com os

elementos de um sistema magnético. Neste capítulo, apresentamos os resultados

obtidos nesse estudo, identificando a equivalência entre o JBP com um sistema

magnético.

5.1 Notação algébrica para os jogos potenciais evolutivos

A notação clássica utilizada nos JPE representa as estratégias dos jogadores

por vetores, e a função potencial por uma matriz. Para exemplificar esta notação,

considere um jogo com dois jogadores A e B e duas estratégias (n e n∗), tais que,

35
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n =

1

0

 , n∗ =

0

1

 (5.1)

Representamos o jogador A escolhendo a estratégia n como nA, e seu res-

pectivo payoff como (nA)T · VA · nB, visto que o jogador B adota a estratégia nB.

Observe que nesta notação podem ocorrer equívocos quanto a definição da matriz

de payoff. Sabendo que, (nB)T · VA · nA 6= (nA)T · VA · nB ≡ (nB)T · (VA)T · nA, é

necessário definir a ordem da multiplicação da matriz de payoff.

Neste trabalho propomos uma notação equivalente, baseada em operadores

e autovetores e que evita equívocos. Nesta nova notação, as estratégias são re-

presentadas pelo produto tensorial dos vetores de estratégias, nA ⊗ nB ≡ |nAnB〉,

autoestados do operador payoff ε̂A. Note que alterar a ordem dos jogadores equi-

vale a alterar os índices. Utilizamos o operador número n̂, da álgebra do su(2) para

descrever jogos com duas estratégias. Os autovalores do operador número são as

próprias estratégias {n, n∗}, n̂A |nAnB〉 = na |nAnB〉,

n̂ =

 1 0

0 0

 (5.2)

Representação matricial do operador número na álgebra su(2).

Para jogos com mais de dois jogadores, vemos que a notação matricial não é

possível, por outro lado a notação de operadores permanece a mesma. Para jogos

como múltiplos jogadores e duas estratégias, os autovalores do operador número per-

manecem os mesmos, n̂A |nAnB . . . nk . . . nN . . . nN〉 = na |nAnB . . . nk . . . nN〉. Esta

abordagem é a mesma utilizada em sistemas físicos para descrever cadeias de spin-
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1/2, e pode ser estendida para jogos com mais de jogadores e mais estratégias.

Afim de facilitar a identificação dos cenários, utilizamos uma regra de rótulo.

A rotulação de cada perfil de estratégias é dada por meio da regra chamada “Little-

endian”1, sendo definida pela regra, |µ〉 = |n0 · 2(0) + n1 · 2(1) + · · ·+ nN−1 · 2(N−1)〉.

Portanto, cada jogador é ordenado por um índice2 k, o seu respectivo autovalor nk

assume o papel de um “bit” na base binária. Para exemplificar esta regra, considere

um cenário com 3 jogadores (k ∈ {0, 1, 2}); Se todos o jogadores cooperarem, todos

os autovalores serão iguais à unidade, e portanto pela regra “Little-endian”, temos o

rótulo |1 · 20 + 1 · 21 + 1 · 22〉 = |7〉; Se somente o segundo jogador (k = 1) desertar

(n2 = 0), teremos o rótulo |1 · 20 + 0 · 21 + 1 · 22〉 = |5〉.

5.2 Modelo de spins para o Jogo do Bem Público

Como descrito no segundo capítulo, o JPB consiste de N jogadores que ado-

tam duas possíveis estratégias, cooperar ou desertar. Consideramos que este jogo

pode ser representado por um sistema de N spins com um grau de liberdade. A

estratégia de cada jogador é então representada por uma variável discreta nk, onde

k indexa cada jogador. Os possíveis valores de nk são ou 1 ou 0, de modo que, 1

corresponde a estratégia cooperação, enquanto 0 corresponde a estratégia deserção.

Além disso, número de jogadores é preservado entre as rodadas e, portanto, dizemos

que cada jogador joga cada rodada com um número fixo de vizinhos. Os vizinhos

de cada jogador são definidos por uma matriz adjacência. Esta matriz carrega a

informação sobre a estrutura da rede de conexões entre os jogadores, podendo va-

riar entre uma cadeia linear, onde cada jogador interage com somente dois outros

jogadores, até uma rede completa, onde todos os jogadores interagem entre si a cada

rodada. Todas demais estruturas de rede se dispõem entre os dois casos limites.
1A notação “Little-endian” é comumente utilizada na ciência da computação para rotular números binários na

base decimal.
2Observe que o índice k começa em 0 e termina em N − 1, somando N jogadores.



38 5 - Resultados

Em sistemas físicos, definimos o operador Hamiltoniano Ĥ para descrever a

evolução temporal do sistema. Fazendo uma analogia ao operador Hamiltoniano,

definimos o operador payoff individual ε̂k para o JBP. Em seguida calculamos o

operador ganho global ε̂, resultado da soma de todos os operadores individuais. O

operador ε̂k é dado pela definição do Jogo do Bem Público (5.5). Fazemos aqui uma

distinção entre o ganho de um jogador que coopera εCk , e o ganho de um jogador

que deserta εDk . Esta distinção será conveniente quando analisarmos a influência do

mecanismo de punição na próxima seção.

Antes de definir os principais operadores do JBP, relembramos as regras deste

jogo. Dado N jogadores, e duas estratégias, cada jogador pode cooperar pagando

um custo c > 0, ao bem público. O montante arrecado é acrescido por um juro

r, tal que este juro esta sujeito a condição (1 < r < N − 1). Como base nestas

regras, definimos os operadores, ganho do cooperador, ε̂Ck , ganho do desertor, ε̂Dk ,

ganho individual, ε̂k e ganho global, ε̂,

ε̂Ck = c

 r

N

∑
j

n̂j − n̂k

 (n̂k). (5.3)

ε̂Dk = c

 r

N

∑
j

n̂j − n̂k

 (1− n̂k). (5.4)

ε̂k = ε̂Ck + ε̂Dk . (5.5)

ε̂k = c

 r

N

∑
j

n̂j − n̂k

 . (5.6)

ε̂ = c(r − 1)
N∑
k

nk. (5.7)
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Com os operadores ganho definidos, podemos analisar os resultados para to-

das as possíveis configurações de estratégias. Esta análise é feita com o operador

ganho individual, e em seguida com o operador ganho global em um jogo com três

jogadores N = 3. Nesse jogo existem 23 configurações de estratégias, com quatro

distintos autovalores do operador ganho individual, e quatro distintos autovalores

do operador ganho global. Os autovalores que correspondem aos ganhos dos coope-

radores e dos desertores para cada perfil de estratégia são resumidos na tabela (5.8)

para o operador ganho individual, e na tabela (5.9) para o operador ganho global,

perfil ganho do cooperador ganho do desertor

|0〉 0 0

|1〉 , |2〉 , |4〉 rc/3− c rc/3

|3〉 , |5〉 , |6〉 2rc/3− c 2rc/3

|7〉 c(r − 1) 0

(5.8)

Tabela 3: A tabela mostra os autovalores do operador ganho individual para os perfis
de estratégias.

perfil ganho de cada jogador

|0〉 0

|1〉 , |2〉 , |4〉 c(r − 1)/3

|3〉 , |5〉 , |6〉 2c(r − 1)/3

|7〉 c(r − 1)

(5.9)

Tabela 4: A tabela mostra os autovalores do operador ganho global para as configurações
de estratégias.
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Observamos que o maior autovalor do operador ganho individual e do ope-

rador ganho global é dado para perfis de estratégias diferentes, isto ocorre sempre,

e é uma decorrência da condição imposta sobre os possíveis valores de r. Portanto,

interpretamos esta divergência como o dilema do jogo. Como os jogadores adotam

decisões egoístas, estes escolhem as suas estratégias baseando-se nos autovalores do

operador ganho individual, o que leva ao pior cenário global. Pela a definição do

Equilíbrio de Nash, a solução deste jogo é a deserção global. Devemos então analisar

com cuidado, a escolha operador que melhor descreve o jogo.

Figura 5.1: Arranjo dos jogadores em um linha completa fornece a condição de contorno periódica
para o sistema4.

Variáveis globais são fundamentais para sistemas físicos, mas o mesmo não

pode ser dito para a Teoria de Jogos, principalmente quando aplicamos o princípio

de minimização. Inspirado na conexão entre os JPE e os sistemas Termodinâmicos,

utilizamos o operador ganho global para descrever a dinâmica do sistema. Definimos

o operador Hamiltoniano do sistema como Ĥ = −ε̂. No contexto de um sistema

físico, essa definição equivale a dizer que o sistema atinge o equilíbrio quando a ener-

gia total é minimizada. Fazemos, então, a simplificação ∆ ≡ c(r−1) e calculamos a

função de partição (5.10) e a estratégia média por jogador (5.11), a partir de (5.7)
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e (5.11) para uma rede circular de jogadores (5.1),

Z = Tr(e−βĤ) , Z = (1 + eβ∆)N . (5.10)

〈n〉 = ∂

∂(β∆) ln(Z) , 〈n〉 = 1
(1 + e−β(∆)) . (5.11)
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Figura 5.2: Observamos o crescimento monotônico da estratégia média por jogador, indicando
que, para os valores (β � 1) os jogadores tendem a cooperar. Este resultado não corrobora com o
Equilíbrio de Nash previsto pela teoria para o JBP. Isto sugere que um fator intrínseco que afeta
a decisão dos jogadores e corrige a dinâmica do jogo6. Em cinza é expresso a região de incerteza.

No gráfico (5.2) observamos que, para jogadores racionais (β → 1), vemos que

a média das tende a cooperação, o que não corrobora com o EN previsto. O operador

ganho global sugere que os jogadores priorizam somente o ganho, não considerando

possíveis perdas. Assim como observamos na análise, perde-se a informação sobre

o correto equilíbrio ao somar os operadores ganho individual. Esta inconsistência
6Imagem do artigo [44] (CC BY-NC 2.5) .
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entre o resultado obtido e o EN. Esse resultado sugere que existe um mecanismo

intrínseco que carrega a informação perdida sobre as possíveis perdas aos quais

o jogadores estão sujeitos ao cooperar. Chamamos esta informação de risco de

cooperação (µk), e que este contém o risco aos quais os jogadores estão sujeitos ao

cooperar. O risco de cooperação está relacionado diretamente com Equilíbrio de

Nash, pois pela definição do risco de cooperação sugere que no EN nenhum jogador

consegue aumentar o seu ganho variando, de modo independente, a sua estratégia,

dado que os seus adversários mantém as estratégias fixas. Portanto, definimos o

risco de cooperação como (5.12).

µk ≡ −
∂〈εk〉
∂〈nk〉

. (5.12)

Considere o menor cenário do JBP com três jogadores, tal que o ganho indi-

vidual esperado é dado por (5.13).

〈ε̂k〉 = rc

3 [〈nk−1〉+ 〈nk〉+ 〈nk+1〉]− c〈nk〉. (5.13)

Então, a correção feita pelo risco de cooperação neste cenário é dado por

(5.14).

∂〈ε̂k〉
∂〈nk〉

= rc

3 − c , µk = −[cr3 − c]. (5.14)

Para compreender melhor o comportamento do risco de cooperação, conside-

ramos uma Hamiltoniana teste, dada exclusivamente pelo risco de cooperação. Essa

Hamiltoniana teste é dada pelo operador linear Ĥteste = µ(n̂k−1 + n̂k + n̂k+1). A

análise dessa resulta em uma estratégia média 〈n〉 = [1 + e−βµ]−1. Apesar desse

resultado recuperar o EN previsto pela teoria, esse sistema não descreve um cenário
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realístico, pois, a Hamiltoniana teste Ĥteste favorece exclusivamente a minimização

do risco, independente do valor do ganho. Escrevemos a Hamiltoniana que contém

a informação completa do jogo por,

Ĥ = −
N∑
k

(ε̂k − µkn̂k). (5.15)

Essa Hamiltoniana contém o incentivo do ganho e a informação sobre o Equi-

líbrio de Nash. Sob o ponto de vista termodinâmico, o risco de cooperação é análogo

a um campo magnético externo, atuando sobre uma cadeia de spins.

Ĥ = −(∆− µ)
N∑
k

n̂k. (5.16)

A adição do operador linear n̂k com a constante de µk incorpora a condição

EN. Portanto, a emergência da cooperação depende da relação entre o custo-ganho e

o “risco de cooperação”. Este é o resultado mais importante do nosso estudo. Temos,

agora, a Hamiltoniana corrigida, Ĥk considerando que o ganho é maximizado e o

risco minimizado. Calculamos nova função de partição, e observamos agora que

a densidade de estratégia adotada depende da diferença entre o ganho e o risco.

Em um sistema aonde o risco µ é maior que o ganho ∆ resgatamos o EN correto,

caso contrário observamos a emergência da cooperação. Esta análise é obtida ao

analisarmos o gráfico da estratégia média adotada de acordo com os valroes de β

(5.3).

Z = (1 + eβ(∆−µ))N , 〈n〉 = 1
(1 + e−β(∆−µ)) . (5.17)
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Figura 5.3: Estratégia média esperada quando o risco de cooperação é considerado8. Novamente
observamos um comportamento monotonicamente, porém não exclusivamente crescente. A incer-
teza (SE) é representada pela região cinza.

5.2.1 Jogo do Bem Público com punição aos desertores.

A punição é um mecanismo de cooperação utilizado para desfavorecer deser-

tores, portanto, um artifício assimétrico imposto a fim de promover a cooperação.

Isso sugere que a punição modifica o comportamento dos jogadores para assegurar

um número maior de cooperadores. Nesta seção examinamos o impacto da punição

(γ) sobre a dinâmica do JBP em uma rede completa, visto na figura (5.4), utilizando

a mesma técnica da seção anterior.

O operador ganho desertor com punição ε̂Pk , resulta da redução do autovalor

ε̂Dk do operador ganho desertor por um valor γ. O valor da punição pode variar

entre 0 (sem punição) e 1 (punição máxima), γ ∈ < / γ ∈ [0, 1].

ε̂Pk = (1− γ)ε̂Dk (5.18)

8Imagem retirada do artigo [44] (CC BY-NC 2.5) .
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...

...
Figura 5.4: Representação esquemática do JBP com punição para um grafo completo.

O novo operador ganho individual ε̂k é calculado a partir do operador ganho

cooperador com o novo operador ganho desertor com punição,

ε̂k = ε̂Ck + ε̂Pk . (5.19)

Definimos (b ≡ rc) e sabendo que o operador número é nilpotente (n̂k)2 ≡ n̂k,

ε̂k = b

N

N−1∑
`=0

n̂`(1− γ(1− n̂k))− cn̂k (5.20)

Sabemos que o EN precisa ser satisfeito. Baseado nos resultados do caso sem

punição, introduzimos o risco de cooperação,

µpk = ∂〈εk〉
∂〈nk〉

= ∂

∂〈nk〉

[
b

N

N−1∑
`=0
〈n`〉(1− γ(1− 〈nk〉))− c〈nk〉

]
(5.21)

µpk = µk −
bγ

N

N−1∑
j 6=k
〈n`〉 (5.22)
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Calculamos o operador Hamiltoniano com punição ĤP ,

ĤP = −(ε̂k − µPk n̂k) (5.23)

ĤP = −γb
N

N−1∑
`,k=0

n̂`n̂k −
N−1∑
k=0

( b
N

)
N−1∑
`=0

n̂` − cn̂k − bγ − µpk)n̂k, (5.24)

Simplificamos os termos, N̂2 = ∑N−1
〈`,k〉 n̂`n̂k, e, N̂ = ∑N−1

k=0 n̂k (5.26), e defini-

mos as constantes de acoplamento e “campo magnético”, α2 = γb
N

e α1 = (hpk − µ
p
k)

respectivamente. As constantes de acoplamento no termo de dois corpos ∑N
〈k,`〉 n̂kn̂`

são iguais. Esta característica permite que apliquemos a aproximação de campo-

médio. Estimamos uma variação no ganho (δε) devido a punição por meio da apro-

ximação de campo médio, δε ≈ −γb〈n〉[1− 〈n〉]. Portanto, ao mesmo tempo que a

punição favorece o comportamento cooperativo reduzindo o ganho do desertor em γ,

esta também favorece a deserção para cenários em que a relação custo-ganho é muito

baixa. Este resultado recupera os resultados relatados na literatura [59, 77, 78] para

jogos iterados.

Investigamos o risco de cooperação com punição µpk substituindo a média

local 〈nk〉 pela média global 〈n〉,

µpk ≈ µk − γb〈n〉(N − 1)/N (5.25)

Substituímos 〈n〉 na equação (5.25) por n̄ dando pela equação (5.17),

µp = µ− γb〈n〉(N − 1) , ĤP = −α2N̂
2 − α1N̂ (5.26)

Escrevemos o operador Hamiltoniano como (5.26) com N̂2 = ∑
k=〈(k,`)〉 n̂kn̂`,

10Imagem retirada do artigo [44] (CC BY-NC 2.5) .
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Figura 5.5: O gráfico mostra o comportamento da estratégia média por jogador com a redução
do ruído. Percebe-se que a punição promove a cooperação, inclusive no cenário de indecisão
c/b = 0.510.

N̂ = ∑
k n̂k e acoplamentos α2 = γb/N e α1 = (∆ − c + b/N) − γb(1 − n̄/N). A

função de partição correspondente é calculada,

Z(x) = z0(x)
∞∑
k=0

[
(βα2)k
k!

1
Z0(x)

∂2k

∂(x)2kZ0(x)
]

(5.27)

Tal que x = βα1 e Z0(x) = (1 + ex)N . Uma formulação mais simples do ope-

rador (∂/∂x)2k é obtida por meio da mudança de variável (∂/∂x)2k = ∑2k
`=0

{
2k
`

}
(u−

1)`(∂/∂)`. O simbolo
{

2k
`

}
denota os números de Stirling de segundo tipo para

` ≤ 2k, e 0 caso contrário.

Nas figuras (5.5) e (5.6), mostramos que os efeitos da punição no JBP em

simulações de Monte Carlo com o algoritmo de Metropolis-Hastings com N = 1024

jogadores em um grafo completo. Para b > 2c e valores positivos de γ, a punição

favorece a cooperação. No caso especial b = 2c revela a equivalência entre cooperação

e deserção cooperativas, sem punição. A adição da punição na dinâmica do jogo
12Imagem retirada do artigo [44] (CC BY-NC 2.5) .
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Figura 5.6: O gráfico mostra o comportamento da estratégia média por jogador para os valores
c/b ∼ 0.65. O gráfico mostra que a punição muda abruptamente o comportamento dos jogadores.
Para valores c/b > 0.75 e β > β∗ ∼ 1.3 a punição passa a promover a deserção12.

favorece estratégias cooperativas, isto pode ser observado na figura (5.6). Realizamos

simulações de Monte Carlo usando o algoritmo Metropolis [73, 79].

A figura (5.7) descreve o comportamento de 〈n〉 para c0 = 0.664b e c1 =

0.665b, com N = 210 jogadores e parâmetro de punição γ = 1. No primeiro caso

a punição favorece a cooperação e a densidade de cooperadores (〈n〉) aumenta mo-

notônica e continuamente para valores de β → ∞. No segundo caso, fazemos um

pequeno incremento sobre o custo anterior, c1 = c0 + δc com δc = 10−3. Esta

pequena variação no custo altera o comportamento de 〈n〉 para β > 2.08. Os resul-

tados numéricos na figura (5.7) sugerem que 〈n〉 desenvolve uma descontinuidade

Γc = 1, em torno de c ≈ 2/3 e γ = 1, com a deserção sendo a estratégia mais

vantajosa para os jogadores racionais. A analogia com a termodinâmica sugere a

interpretação de c e 〈n〉 como o campo magnético B e a densidade de magnetização

14Figura retirada do artigo [44] (CC BY-NC 2.5) .
16Figura retirada do artigo [44] (CC BY-NC 2.5) .
18Imagem retirada do artigo [44] (CC BY-NC 2.5) .
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Figura 5.7: A análise do espaço de parâmetros custo-ganho com punição máxima γ = 1 no limiar
de um mudança de regimes cooperação-deserção, revela um sinal de uma possível transição de fase
crítica. A condição de transição de fase crítica é observada após uma pequena redução na relação
custo-ganho com punção máxima γ = 114.
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Figura 5.8: O gráfico mostra o comportamento da variância da densidade de estratégias com o
aumento de β na escala logarítmica. Observamos o surgimento da transição de fase para a condição
vista anteriormente (c/b = 0.665) com punição máxima (γ = 1) com o aumento de β. A variância
revela que a divergência ocorre para valores próximos de β ∼ 216.
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Figura 5.9: Comportamento da variância na escala log-log. O gráfico mostra uma transição de fase
tipo lambda que decai com a lei |β − β0|−ω1e−ω2β18.

m, respectivamente, de modo que (∂m/∂B)|β,γ = Λc. Este comportamento sugere

uma transição de fase de primeira ordem, separando o regime cooperativo (c < c1)

do regime não cooperativo (c ≥ c1) para jogadores racionais. Além disso, ressal-

tamos que 〈n〉 muda rapidamente com β. Uma análise na escala semilog e log-log

mostra que a densidade de cooperadores 〈n〉 decai com a lei |β − β0|−ω1e−ω2β, com

β0 = 2.175, ω1 = 0.140± 0.002 e β2 = 1.400± 0.005 ≈ 10ω1. A flutuação 〈n2〉− 〈n〉2

exibe uma transição do tipo lambda, λ, em escala log-log, como mostra a figura

(5.8), com um pico em torno de β ≈ 2.2. Os detalhes da transição observada e, se

os pontos críticos são únicos ou múltiplos (ocorrendo ao longo de uma linha crítica)

não é inteiramente claro neste momento.
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Conclusão

Todos concordamos que a sua teoria é louca, mas é louca o sufici-

ente?"

– Niels Bohr

Neste trabalho apresentamos as ferramentas analíticas da Mecânica Estatís-

tica e da Termodinâmica que são utilizadas para descrever a dinâmica dos jogos

potenciais evolucionários na teoria dos jogos. Apresentamos, também, uma formu-

lação quantitativa para o Jogo do Bem Público, mostrando que a introdução do risco

de cooperação é fundamental para a correta descrição do jogo. O risco de coopera-

ção é analago a um operador de um corpo e introduz a informação sobre o Equilíbrio

de Nash, ou seja, sobre o risco que os jogadores estão sujeitos ao cooperar. O nos-

sos resultados numéricos mostram que o JBP apresenta uma transição de fase de

primeira ordem, separando a fase cooperativa da não cooperativa. Outra transição

de fase é sugerida ao longo do parâmetro de racionalidade, β, para um valor espe-

cífico de c/b e γ. A classificação e o estudo detalhado sobre a transição de fase e o

parâmetro gama está em estudo. Notamos que jogos com estruturas espaciais mais

complexas recriam as condições para o comportamento cooperativo competitivo da

literatura. Consideramos este estudo como um avanço na área dos jogos potenciais,

lembrando que consideramos apenas as estruturas mais simples para o JBP, com

51
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todos os jogadores interagindo entre si. O objetivo dessa estrutura é, em primeiro

lugar, fornecer um modo direto de comparação dos resultados obtidos aqui com os

resultados já conhecidos na literatura, e em segundo lugar, a emergência da coope-

ração devido a estruturas espaciais deturpar a análise sobre “risco de cooperação”.

Os efeitos exatos do risco de cooperação com estruturas espaciais complexas ainda

estão sob investigação e merecem mais estudos.
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