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1� Considere o problema:

maxx

Z t1

t0

F (t; x(t))dt (1)

onde F(.,.) é uma função real contínua e x(t); função real também contínua,
toma valores em [x1; x2] = X .
Prove a seguinte a�rmativa:
"Se x�(t) resolve o problema (1) então necessariamente vale:

maxx2XF (x(t); t) = F (x
�(t); t) para todo t em [t0; t1]

Ou seja, se x� resolve (1) então a cada instante de tempo t, x�(t) maximiza
o integrando F (:; :)."

2- Considere o problema:

maxx

Z t1

t0

F (t; x(t); x0(t))dt (2)

onde F(.,.) e x(t) são funções de classe C2, x(t) tomando valores em [x1; x2] =
X, tendo-se ainda

x(t0) = x0 (3)

x(t1) = x1 (4)

Classi�que as a�rmativas a seguir como verdadeiras ou falsas, dando um
contra exemplo se falsa e provando se verdadeira.
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a- "Se x�(t) resolve o problema (1) então necessariamente vale:

maxx2XF (x(t); x
0(t); t) = F (x�(t); x�0(t); t) para todo t em [t0; t1]

Ou seja, se x�(t) resolve (1) então a cada instante de tempo t, x�(t)maximiza
o integrando F (:; :)."

b- "Se x�(t) resolve o problema (1) então necessariamente vale:

Fx(t; x
�(t); x�0(t)) =

d

dt
Fx0(t; x

�(t); x�0(t)); t0 � t � t1

Obs: O item b acima representa a condição de necessidade de Euler. Um
dos exercícios abaixo mostra que o item b é verdadeiro e pede para você
provar. Uma demonstração simples encontra-se no Kamien e Schwarz (logo,
na verdade você precisa acima apenas se preocupar com o item a).

3- Analise os dois exercícios anteriores. Caso você tenha dados respostas
distintas no exercício 1 e no exercício 2a, explique em palavras porque isto se
deu. Você seria capaz argumentar em termos de um exemplo interpretanto
x(t) como o estoque de capital de uma economia e x�(t) como sua taxa de
investimentos?

4- (Equação de Euler): Considere o problema:

maxx

Z t1

t0

F (t; x(t); x0(t))dt (5)

sujeito a

x(t0) = x0 (6)

x(t1) = x1 (7)

Assuma que as derivadas parciais de F até segunda ordem existam e sejam
contínuas, e que a classe de funções admissíveis x(t) onde a solução do prob-
lema deve ser procurada consiste nas funções continuamente diferenciáveis
no intervalo [t0; t1] satisfazendo (6) e (7).
a) Mostre que se x�(t) satisfaz ao problema, então deve valer a Equação

de Euler:
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Fx(t; x
�(t); x�0(t)) =

d

dt
Fx0(t; x

�(t); x�0(t)); t0 � t � t1

b) A derivade de Fx0 em relação ao tempo no membro á direita na equação
de Euler é uma derivada total ou parcial?
c) Suponha que x seja de classe C2: Mostre usando sua resposta em (b)

que quando Fx0x0 6= 0; a equação de Euler associada ao problema acima é de
ordem 2.
d) Conclua do item c que há necessidade de duas constantes de integração.

Tais constantes determinam-se usando (6) e (7).

5�- Mostre que a única função possível satisfazendo a equação de Euler
relativa ao problema de otimizar:

J(x) =

Z 1

0

(x2 + x02)dt (8)

sujeito a

x(0) = 0; x 2 C2 (9)

x(1) = e2 � 1 (10)

é
x(t) = e1+t � e1�t

Prove, através de um contra exemplo, que esta solução não maximiza
J(x).
Sugestão: Ache uma outra y(t) função C2 passando pelos pontos (0,0) e

(1,e2 � 1) tal que J(y)>J(x).

6- (Su�ciência no Caso de Concavidade): Suponha que a função F
acima é côncava e diferenciável em (x,x�). Neste caso pode-se escrever:

F (x�; x�0; t) + Fx(x
�; x�0; t) [x� x�] + Fx0(x�; x�0; t) [x0 � x�0] � F (x; x0; t)

Utilize este fato para provar que quando F é côncava em (x,x�) a condição
de Euler é também su�ciente para o problema descrito no exercício 4.

7 - (Su�ciência no Caso de Convexidade): Suponha no exercício (4)
que o problema seja de minimização, ao invés de maximização. Mostre que a
condição de Euler também tem que valer; e que, neste caso, se F for convexa
em (x,x�), então a equação de Euler é também uma condição de su�ciência
para o problema de minimização.
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8- (Condição de Transversalidade): Resolva agora o problema do
exercício (4) assumindo que x(t1) possa assumir qualquer valor (t1 �xo).
a)Mostre que tem que valer a equação de Euler e a condição de transver-

salidade:
Fx0(x

�(t1); x
�0(t1); t1) = 0 (11)

Observação: Neste problema não se tem mais (6) e 7, mas apenas (6).
Como a equação de Euler a princípio é de ordem dois, há necessidade de
duas constantes de integração. A condição de transversalidade (11) substitui
a condição (7). Ela deve ser entendida no sentido de que modi�cações mar-
ginais de x� (que posteriormente chamaremos de variável de controle) não
devem afetar o valor da função F ao �nal do horizonte de planejamento.
b) Mostre que se F for côncava em (x,x�) então a condição de Euler e a

condição de transversalidade são su�cientes para a maximização.
c) Mostre que se F for convexa em (x,x�) então a condição de Euler e a

condição de transversalidade são su�cientes para o problema de minimização.
9�- (Condição de Transversalidade): Resolva agora o problema do

exercício (4) assumindo que x(t1) possa assumir qualquer valor maior ou
igual a um valor arbitrário x1 (t1 �xo).
a)Mostre que tem que valer a equação de Euler e a condição de transver-

salidade:
Fx0(x

�(t1); x
�0(t1); t1) � 0 (=0 se x�(t1) > x1) (12)

Sugestão: Considere separadamente os casos x�(t1) > x1 e x�(t1) = x1.
Obs: A concavidade também vale como su�ciência neste caso.
b) Como a condição 12 mudaria caso o problema fosse de minimização?

Porque? Com esta condição e com convexidade de F em x e x� haveria
su�ciência?

10 - (Horizonte In�nito e Steady State): Muitos dos problemas em
economia escrevem-se sob a forma:

max

Z 1

0

e�gtF (x(t); x0(t))dt

sujeito a x(t0) = x0:

a) Em tais problemas seria correto dizer que a equação de Euler será
autônoma, ou seja, não dependerá explicitamente de t?
b) De�na steady state como um ponto no qual x0 = x00 =0. Mostre que

neste caso a equação de Euler assume o formato:

Fx(xs; 0) = �gFx0(xs; 0)
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Obs.: A segunda condição de fronteira neste caso costuma ser limt!1x(t) =
xs:
11 - (Aplicação ao Modelo Neoclássico de Crescimento): Seja o

problema:

max

Z 1

0

e�gtU(c)dt

com a condição
_k = f(k)� c (13)

onde U é crescente e estritamente côncava, f 0 > 0; f 00 < 0 e k(0) = k0.
a) Obtenha a equação de Euler associada ao problema;
b)Se a taxa de juros f�(k) for superior à g o consumo estará crescendo no

tempo, constante ou decrescente? Pode-se ter steady state com f 0(k) > g?;
f 0(k) < g?
c) (Diagrama de Fases): Mostre em um diagrama de fases k � c o

caminho de convergência para o steady state.

12) (Linearização em torno do Steady State):
Dado o sistema de equações diferenciais:�

_x
_y

�
=

�
f(x; y)
g(x; y)

�
expanda o lado direito do sistema acima para obter a linearização em torno
do steady state (xs; ys):

�
_x
_y

�
=

�
f1(x; y)[x� xs] + f2(x; y)[y � ys]
g1(x; y)[x� xs] + g2(x; y)[y � ys]

�

13*) (Linearização do Modelo de Crescimento Neoclássico): Lin-
earize o modelo neoclássico em torno do steady state de acordo como exercício
anterior.
a) Obtenha a fórmula para a solução com respeito a k(t) e a c(t);
b) Mostre que a velocidade de convergência do sistema linearizado é pro-

porcional ao desvio entre a posição atual e a posição de steady state.

14) Generalize o problema do exercício 4 para o caso onde x é um vetor de
n variáveis. Trabalhe assumindo que para a q<n variáveis se tenha a condição
x(t1) = x1 e, para as n-q restantes, x(t1) 1 x1: Se quiser, simpli�que para
n=2 e q=1.
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