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1 Resumo

Este documento apresenta um resumo do artigo Coordenation Games in Graphs,
escrito por Apt et. al [1]. Este artigo fala de jogos de coordenação em grafos e
apresenta alguns resultados de equiĺıbrios e complexidade do problema.

2 Introdução

Um jogo de coordenação é um jogo onde os jogadores têm de escolher entre
opções e são recompensados por concordarem em uma estratégia em comum. As
principais caracteŕısticas desse tipo de jogos são:

• Propriedade de junção a multidão: um único jogador tem impacto pequeno
na utilidade dos demais;

• Conjunto de estratégias assimétrico: as estrategias dispońıveis são diferentes
para os jogadores;

• Dependência local: apenas os jogadores próximos impactam na utilidade do
jogador.

Um exemplo de aplicação desse tipo de jogo é a escolha de operadora de telefonia
celular, que você é recompensado por ter a mesma operadora que as pessoas para a
qual você mais liga.

No contexto do artigo o interesse é especificamente nos jogos de coordenação
em grafos. Neste modelo, é considerado um grafo finito e não direcionado G =
(V,E) onde cada jogador é representado por um vértice e há uma aresta entre
eles se têm relação, ou estão próximos. Para cada vértice existe um conjunto de
cores dispońıveis, que são as estratégias. A utilidade de cada vértice é dada pela
quantidade de vizinhos que escolhem a mesma cor. A Figura 1 mostra um exemplo de
um jogo de coordenação em grafos, onde as cores sublinhadas são as cores escolhidas
por cada vértice.

Como os jogadores são recompensados por concordarem em uma estratégia em
comum, eles podem se unir para combinar uma estratégia que aumente sua utilidade,
esse tipo de grupo é chamado de coalizão, denotado por K. O artigo é focada em
dois tipos de equiĺıbrio: o equiĺıbrio forte, onde nenhuma coalização pode desviar o
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Figura 1: Exemplo de jogo de coordenação em grafos.

equiĺıbrio, e o k-equiĺıbrio, ou equiĺıbrio k-forte, onde dado um inteiro k nenhuma
coalizão de tamanho até k pode desviar o equiĺıbrio.

Formalmente, temos um jogo G = (N, (Si)i∈N , (pi)i∈N), onde: N = {1, . . . , n} é
o conjunto de jogadores, com n > 1, Si é o conjunto de estratégias do jogador i e
pi : S1 × . . . × Sn → R é a função de utilidade do jogador i. Definimos como S =
S1× . . .×Sn o conjunto de todos os s, onde s é um perfil de estratégias. Denotamos
por SW (s) o bem estar social de um perfil s definido como SW (s) =

∑
i∈N pi(s).

Denotamos por s →K s′ o desvio dos jogadores da coalizão K e dizemos que se
pi(s

′) > pi(s) para todo i ∈ K, s′ é um desvio vantajoso. Um caminho de melhoria
de coalizão, ou caminho de c-melhoria, é uma sequencia máxima de estratégia de
coalizões que causem um desvio vantajoso. Se este caminho é finito dizemos que
o jogo G tem a propriedade de caminho finito de c-melhoria, ou c-FIP. Se G tem
c-FIP então tem um equiĺıbrio forte, pois em determinado momento mais nenhuma
coalizão que cause um desvio vantajoso. Uma função P : S → A (onde A é um
conjunto qualquer) é uma ordem generalizada de c-potencial se existe uma ordem
parcial tal que P (s′) � P (s) se e somente se s →K s′ é um desvio vantajoso. Se G
admite uma ordem generalizada de c-potencial uma então tem c-FIP.

3 Equiĺıbrio Forte

Denotamos por E+
s as arestas (i, j) ∈ E tal que si = sj. Chamamos este conjunto

de arestas unicoloridas no perfil s. Note que, SW = 2|E+
s |. Denotamos por E[K]

as arestas com os dois extremos em K. Definimos ∆SW = SW (s′)− SW (s) como
a variação do bem estar social causado por uma coalizão K. Um conjunto F ⊆ E é
um conjunto de arestas de retorno (feedback edge set) de um grafo G = (V,E) se o
grafo G′ = (V,E \ F ) é aćıclico. Temos o seguinte lema.

Lema 1 (Base) Suponha s →K s′, um desvio vantajoso. Seja F o conjunto de

2



arestas de retorno de G[K]. Então:

(i) ∆SW = 2(∆SWK − |E+
s′ ∩ E[K]|+ |E+

s ∩ E[K]|)

e
(ii) ∆SW > 2(|E+

s ∩ F | − |E+
s′ ∩ F |).

Demonstração. Seja NK os vizinhos dos vértices da coalizão K que não estão em
K. Podemos dividir ∆SW em

∆SW = ∆SWK + ∆SWNK
+ ∆SWV \(K∪NK).

Seja δ(K) corte de arestas da coalizão K. Então,

SWK(s) = 2|E+
s ∩ E[K]|+ |E+

s ∩ δ(K)|.

Vale analogamente para s′. Então,

∆SWK = 2(|E+
s′ ∩ E[K]| − |E+

s ∩ E[K]|) + |E+
s′ ∩ δ(K)| − |E+

s ∩ δ(K)|

e

∆SWNK
= |E+

s′ ∩ δ(K)| − |E+
s ∩ δ(K)| = ∆SWK − 2(|E+

s′ ∩ E[K]| − |E+
s ∩ E[K]|).

Note que ∆SWV \(K∪NK) = 0.
Substituindo na primeira equação temos que

∆SW = ∆SWK + ∆SWK − 2(|E+
s′ ∩ E[K]| − |E+

s ∩ E[K]|) + 0.

Que podemos simplificar para

∆SW = 2(∆SWK − |E+
s′ ∩ E[K]|+ |E+

s ∩ E[K]|),

que é a equação (i).
Seja F e = E[K] \ F , então

|E+
s ∩ E[K]| − |E+

s′ ∩ E[K]| = |E+
s ∩ F | − |E+

s′ ∩ F |+ |E
+
s ∩ F e| − |E+

s′ ∩ F
e|.

Como (K,F e) é uma floresta, então

|E+
s ∩ F e| − |E+

s′ ∩ F
e| ≥ −|F e| > −|K|.

Como a utilidade de todo mundo na coalizão K aumentou, vale ∆SWK ≥ |K|.
Substituindo na equação (i), temos que

∆SW ≥ 2(|K|+ |E+
s ∩ F e| − |E+

s′ ∩ F
e| − |K|).

Chegando assim na equação (ii). �
Um subgrafo é completamente não colorido em s se nenhuma aresta dele está

unicolorida em s. Temos o seguinte corolário que é uma consequência do lema.
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Corolário 2 Se ∆SW ≤ 0, então existe um circuito C em G[K] que é completa-
mente não colorido em s e unicolorido em s′.

Demonstração. Suponha por absurdo que todo circuito C em G[K] tem uma aresta
eC que é unicolrida em s e pode ser não unicolorida em s′. Seja F = {eC |C é um
circuito em G[K]}. Então ele satisfaz F ∩ E+

s′ ⊆ F ∩ E+
s . E pela equação (ii) do

Lema 1 temos que ∆SW > 2(|E+
s ∩ F | − |E+

s′ ∩ F |) ≥ 0, uma contradição. �
Uma floresta de cor, é um subgrafo induzido pelas arestas unicoloridas que é

uma floresta. Temos o seguinte teorema.

Teorema 3 Seja G[K] uma floresta de cor. Então ∆SW > 0. Logo, todo jogo de
coordenação em uma floresta de cor tem c-FIP.

Que leva ao seguinte corolário.

Corolário 4 Se G[K] é um grafo com no máximo um circuito. Então ∆SW ≥ 0.

Chamamos de pseudo-floresta um grafo em que toda componente conexa tem no
máximo um circuito. Temos o seguinte teorema que é um dos principais resultados
do artigo.

Teorema 5 (Pseudo-Floresta) Todo jogo de coordenação que é uma pseudo-floresta
tem um equiĺıbrio forte.

Demonstração. Para cada perfil de estratégia s associamos o par P (s) = (SW (s), |{C|
é um circuito unicolido de s}|). Considere um desvio vantajoso s →K s′. Decom-
pomos a colaizão K em subconjuntos que formem subgrafos com no máximo um
circuito. Pelo Corolário 2, para cada um desses perfis vale SW (s′) ≥ SW (s). Se
SW (s′) > SW (s), então P é uma ordem generalizada de c-potencial. Se SW (s′) =
SW (s) não pode ser melhorado em s′. �

4 Outros Resultados

Nesta seção listamos alguns dos outros resultados que podem ser encontrados no
artigo.

Teorema 6 Todo jogo de coordenação onde no máximo duas cores são usadas tem
um equiĺıbrio forte.

Teorema 7 Todo jogo de coordenação tem um equiĺıbrio de Nash e um 2-equiĺıbrio.

Note que um equiĺıbrio de Nash é um 1-equiĺıbrio.

Teorema 8 Existe um jogo de coordenação que não tem um 3-equiĺıbrio.

Teorema 9 Saber se existe um k-equiĺıbrio é co-NP -completo.
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