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EMENTA 
1. Esboço da disciplina 

Este é um curso introdutório de informação assimétrica e desenho de mecanismo. Se o tempo permitir, 
vamos abordar os seguintes tópicos: 
- Introdução aos modelos de informação assimétrica: seleção adversa, sinalização, triagem, risco moral 
e informações ocultas. 
- Desenho de mecanismos: ambiente formal, a implementação em estratégias dominantes, a 
implementação Bayesiana, restrições de participação e mecanismos bayesianos ótimos. 
Além de apresentar os modelos clássicos e os resultados, vamos estudar alguns trabalhos recentes 
abordando estes temas. Mais detalhes estarão disponíveis no Wiki. 
 

2. Listas 
Haverá um total de seis listas de exercícios, que serão publicadas on-line às sextas-feiras. As listas não 
serão avaliadas, mas as soluções serão publicadas na semana seguinte. Pelo menos um exercício será 
parte de cada exame (literal ou aproximadamente). 
 

3. Exames e classificação 
Haverá um exame de meio termo no início de novembro e um exame final em meados de dezembro. A 
nota final será a média ponderada dos dois exames com pesos de 40% para o médio prazo e 60% para 
o final. Todos os tópicos do curso podem ser avaliados no final, embora a ênfase seja os tópicos 
abrangidos na segunda parte. 
 

4. Textos e outras fontes 
Vamos seguir mais ou menos de perto capítulos 13, 14 e 23 de Mas-Colell et al. (1995). Referências 
adicionais serão fornecidas durante as palestras e serão listadas na Wiki do curso. 
 

OBJETIVOS 
Estudos de modelos de informação assimétrica 
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