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Resumo

Apresentamos um modelo estocástico de agentes interagentes que permite investigar a
formação de preço em mercados financeiros como sendo um resultado de dois fatores:

a interação social entre agentes e a heterogeneidade de suas crenças individuais. Nós

mostramos que nosso modelo exibe transição de fase. Para encontrar as propriedades
desta transição, importante para a aplicação, nós analisamos certos sistemas dinâmicos.

Tanto a existência de transição de fase quanto os sistemas dinâmicos que emergem deste

estudo tornam o modelo interessante do ponto de vista de um estudo matemático. O

modelo também é atraente do ponto de vista de aplicação, pois explica a formação de

bolhas especulativas e crasÀes, assim como a multiplicidade de preços de equilíbrio em
mercados financeiros.
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Abstract

We present a stochastic modem of interacting agents that allows one to investigate prece
formation in financial markets as a result of the combination of two factors: the social

interactions between agents and the heterogeneity of their individual beliefs. We show

that our model exhibits phase transition. To find the properties of this phase transition,
important for application, we analyze certain dynamical systems. Both the existence of

phase transition and the dynamical systems that emerge in this study, make our model

interesting from the point of view of mathematical study. The model is also attractive

from the point of view of application. The model explains formation of bubbles and
crashes, as well as multiplicity of equilibrium preces in financial markets.
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Capítulo l

Introdução

Em 1995, T. Lux j191 propôs um modelo para a explicação de bolhas especulativas e crasÀ-

es de preços no mercado de ações. Neste modelo, T. Lux sugere que agentes económicos

se deixem influenciar pela atitude de investimento de outros agentes. Partindo de um
mecanismo de contágio de opiniões, T. Lux deriva a dinâmica do preço. Esta abor-

dagem vai contra a "hipótese de eficiência de mercado" (HEM). Sua contestação à HEM
tem como base o trabalho de West, publicado em 1988 j31j. Neste artigo, West conclui

que a variação da vo]ati]idade de uma ação observada ao longo do tempo não pode ser

adequadamente explicada por modelos baseados no passeio aleatório (com incrementos

homogêneos no tempo). \Vest sugere então a necessidade de se considerar modelos que fo-

quem em mecanismos sociológicos e psicológicos que venham a capturar forças intrínsecas

à dinâmica do preço.

Mais recentemente, vários modelos e resultados oriundos da teoria de Sistemas de
Partículas Interagentes vêm sendo aplicados a.o desenvolvimento de modelos em economia

e finanças, a fim de contemplar interdependências sociais que possam ter um empa.cto em

variáveis socioeconómicas. Estas variáveis são, poi exemplo, a demanda por um ativo

financeiro, o desemprego, a criminalidade e a produtividade de um determinado setor

industrial. Nestes modelos, são tipicamente postulados as interdependências individuais

do ponto de vista socioeconómico e, posterior'mente, são analisados os comportamentos

macroscópicos emergentes destas interações, mediante as técnicas já desenvolvidas para o

estudo de Sistemas de Partículas Interagentes (SPI).
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1.1 Revisão bibliográfica comentada

Apresentaremos a seguir uma revisão bibliográfica comentada de gra.nde parte dos trabalhos

jú desenvolvidos na área de econolTlia e finanças que se utilizam de técnicas em SPI. Boa

parte desta revisão advém do a.rtigo de J. A. Scheinkman, de 2000 1231, e de outros
trabalhos que serviram de consulta para a elaboração do presente trabalho.

l O primeiro artigo em economia a usar este tipo de estrutura foi escrito por Fõllmer

j19741 jlll. Em seu antigo, ele modelou uma economia cuja estrutura de pre-
ferências dos agentes apresenta uma interdependência local. Com base na estrutura

do modelo de lsing, ele examinou quando uma aleatoriedade nas preferências dos

agentes pode afetar o comportamento macroscópico resultante, mesmo quando o

número de agentes tende pala o infinito (limite termodinâmico). Como resultado,

obteve dois vetores de preços de mercado possíveis; cada qual correspondendo a uma
fase da economia.

2 Outros modelos inspirados em mecânica estatística partem de uma descrição mais

explícita de como as decisões individuais são tomadas no tempo. Bak, Chen,
Sheinkman e Woodford j19931 1321 estudaram o impacto de choques setoriais inde-

pendentes sobre a flutuação agregada com um modelo que exibe uma criticalidade
auto-induzida.

3. Brock j1993j l61 e Blume j1993j l51 reconheceram a relação entre uma classe de

modelos de partículas interagentes e os modelos de escolhas discretas na presença
de inOuências sociais tratados na literatura económica.

4. Brock e Durlauf j19951 j8je l91 desenvolveram vários resultados em escolhas discretas

na presença de influências sociais.

5. Durlauf j19931 171 construiu um modelo baseado em interações locais de tecnologia

a fim de examinar a possibilidade de entraves na produtividade global, segtmdo

o qual técnicas de baixa produtividade são empregadas justamente porque outros
produtores também usam processos de baixa produtividade.
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6 Outros artigos exploram a possibilidade do "processo de aprendizagem dos agentes"

Nestes modelos, os agentes baseiam suas decisões no comportamento de outros

agentes: Arthur j19891 12l; Banerjee j19921 13jl Bickchandani, Hirshleifer e Welch

j10921 130li Ellison j19031 j10li Kirman j1993j j16li Young j19931 135jl Ellison e

Fudemberg j1993j j12li e Gul e Lundholm j19951 j181.

7. T. Lux j19951 j191 apresentou um modelo de contágio de opiniões para a descrição
da dinâmica de preço em mercados financeiros. Bolhas especulativas e crasÀes de

preço emergem em seu modelo como fenómenos cíclicos.

8. O trabalho de Pesendorfer j19051 j211 sobre os ciclos da indústria da moda examina

como um monopolista explora a presença de interações sociais.

9. 1'opa j19971 1291 examinou a distribuição espacial do desemprego com a ajuda do
"processo de contado"

10. Glaeser, Sacerdote e Scheinkman j19961 1221 usaram o "modelo votante" para analisar

a distribuição da criminalidade entre as cidades americanas.

11. Glaesei e Scheinkman j20011 1241 baseiam-se no modelo acima proposto usando
um modelo de ações contínuas e sugerem uma metodologia para quantificação de

interações locais e globais usando a variação de agregados entre cidades.

12 Madrigal e Scheinkman j19971 1251 apresentaram uma explicação para crasAes de

preço no mercado de ações usando um modelo de ordens de compra e venda ("Bid"
e "Ask"). Eles mostrara.m que o preço de equilíbrio, como uma função do fluxo de

ordens, apresenta. ullla descontinuidade. Esta descontinuidade pode ser interpretada

como um crash de preço.

13 Kaizoji 120001 jlSI, baseado no modelo de lsing de longo alcance, elaborou um
modelo pata a explicação de bolhas especulativas e crasAes como um fenómeno de

transição de fase. Com base neste modelo, ele propôs uma explicação qualitativa e

quantitativa para a formação de bolha especulativa e subseqüente brasa da bolsa de

Tóquio, ocorridos entre 1987 e 1992.
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14. Becker e Murphy 120001 1201 apresentaram uma análise abrangente das interações

sociais na economia. Este volume estende a análise anterior de Becker (1991) relativa

à foiinação de preços nos restaurantes qualldo existe interação social na demanda

por um restaurante específico.

15 Glaeser e Scheinkman 120001 1231 exploraram a estrutura matemática comum de

alguns modelos acima descritos. Eles pariram de um modelo de interação social

bastante genérico e estudaram as implicações deste modelo em diversos graus de

generalidades. Muitos dos modelos já mencionados emergem como casos especiais

da formalização aqui proposta.

16. Scheinkman e Xiong 120021 133j apresentaram um modelo para a explicação de crasA-

es de preço de mercado (exemplarmente observado no crash das ações de Internet),

onde cada agente superestima a precisão de sua informação em relação à informação
dos demais agentes.

17 Clhallet e Zhang j19971 1401, inspirados no problema do "Bar EI Farol" enunciado

por Arthur j19941 jll, propuseram o "Minority Game" (usaremos a notação MG
em referência ao modelo "Minority Game"). Segundo este jogo, cada agente á C

{1, 2, . . . , n} de um conjunto de n agentes deve optar por um entre dois lados a} C

{--l,+lj} a cada instante de tempo t C {0, 1,2,.. .}. A cada instante de tempo
t, ganham aqueles que optarem pelo lado da minoria. Para a tomada de decisão

cada agente observa os últimos rrz resultados em termos de lados vencedores (por

exemplo: (--1,+1,+1,... -- 1)) e, com base em uma estratégia, dada por uma
função / : { l, +l]."' --, {--l, +lj}, opta correspondentemente por --l ou +l. Cada

participante { possui um conjunto {/({'i), /(í,2), . . . , /(i,')} de s estratégias (funções)

escolhidas aleatoriamente do conjunto de todas as estratégias possíveis (conjunto de

todas as funções de / : { 1,+11" --, { 1,+1}). Cada. estratégia ./' do conjunto

de todas as estratégias de todos os agentes recebe uma. nota acumulativa Nt(.f) a
ca.da instante de tempo t. Se a estratégia / foi capaz de acertar o lado da minoria

no instante t (independentemente se ela foi aplicada ou não), ela recebe a nota
Nt(/) (./) + 1, ca« contra:io, N(./) :(/) + 0. Se .#(.) denotam

estratégia do agente ã, a qual obteve a maior' nota até o insta.nte de tei-npo t, então

4



sua ação a; adorada neste instante será aÍ = ./}(zt i, zt-2, . . . , zt-.), onde zt-j

{--l,+l} (.j = 1,2,. . . ,m) denotam os últimos m lados vencedores observados.

Apesar de sua simples formulação, o MG apresenta resultados bem interessantes:

quando o número total de estratégias n#s ultrapassa 2"+i , estratégias positivamente

correlacionadas (que na maior paire do campo de definição {--l, +ll" coincidem)
começam a surgir expressivamente. Com isso, um nún-taro grande de agentes acaba

optando pela mesma ação, resultando em grandes discrepâncias entre o número de

perdedores e ganhadores ao longo do tempo. Originariamente, o MG foi estudado

através de simulações numéricas. Posteriormente, as evidências destas simulações

foram tratadas com maior rigor através de um modelo de spin glas por Challet
e Marsilli j19991 j411, Challet, A/larsili e Zecchina 120001 1371 e Marsili, Challet e
Zecchina 120001 138j (veja também 1361 indicado por Zhang e os artigos na web

pago www.unifr.ch/econophysics --} "RESOURCES/minority game" --} "Analytic
results"). O interesse por este modelo cresceu de tal forma que anualmente mais de

cem artigos relativos ao modelo compõem a web page www.unifr.ch/econophysics

--} "RESOURCES/minority game"

18 Outros modelos exploram processos de formação de opinião através de um modelo

de lsing, onde, diferentemente do reticulado Zd, a estrutura de interações entre os
sítios é aleatória e refiete um comportamento social mais natural: "novos" sítios

tem maior probabilidade de se conectarem a sítios com maior número de conexões

jú existentes. Nesta linha, Kacperski e Holyst j19991 j13j, Kacperski e Holyst 120001

j141 e Aleksiejuk, Holyst e StauRer 120021 1281 apresentam algumas contribuições.

1.2 Modelos de agentes heterogêneos interagentes

Como havíamos comentado, vários resultados oriundos da teoria de Sistema.s de Partículas

Interagentes (SPI) vêm sendo aplicados para o desenvolvimento de modelos em economia

e finanças a íim de contemplar interdependências sociais que possa-m ter um impacto no
agregado socioeconómico emergente.

Ocorre, no ente.nto, que uma das características básicas dos SPls não tem interpretação

socioeconânlica imediata. Esta característica é a aleatorieda.de com que cada partícula
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reage a seu meio. Supondo racionalidade das decisões dos agentes económicos, tal aleato-

riedade não se justifica de imediato ou, pelo menos, torna o modelo pouco inteligível do

ponto de vista socioeconómico.

Nos modelos que surgem desta linha de pesquisa, tal aleatoriedade vens sendo tratada

essencialmente por dois tipos de abordagem: de um lado, estão os modelos que atribuem

esta aleatoriedade a um certo grau de irracionalidade no processo decisório real de ca-
da agentes e, de outro lado, estão os modelos em que esta aleatoriedade é atribuída a

diferenças individuais entre os agentes. Esta.s diferenças individuais dizem respeito a
variáveis socioeconómicas específicas e relevantes pa.ia a investigação de interesse. Tais

variáveis podem ser, por exemplo, a renda, a liquidez, o capital, a avaliação sobre o
valor fundamental de um ativo etc. Recentemente, estes modelos têm sido denominados

de "modelos de agentes heterogêneos interagentes" (h/IAHI). Em 2002, E. Glaeser e J.
A. Scheinkman 1231 publicaram um artigo revisando boa parte da pesquisa desenvolvida

nesta segtmda ramificação. Neste artigo, eles explora.m a estrutura matemática comum

de muitos modelos tipo MAHI propostos até então. Os autores partiram de um modelo

de interação social bastante genérico e estudaram suas implicações em diversos graus de
generalidades.

A construção e análise de modelos tipo MAHI abrem a perspectiva de que certos
fenómenos socioeconómicos críticos, como a ocorrência de bolhas especulativas e cansa

de preço no mercado financeiro, possam ser explicados e quantificados em função da

interação social de agentes heterogêneos. O interessante desta abordagem é que essa
heterogeneidade pode ser observada na distribuição de probabilidades de certas variáveis

socioeconómicas da população de agentes em questão. Este fato facilita o ajuste do modelo
à realidade.

1.3 Objeto da tese

Em nosso trabalho, apresentamos três modelos pa.ta a descrição da dinâmica de preço de

um ativo negociado no mercado financeiro (exemplos de ativos financeiros são: ações de

unia empresa, títt-tios de dívida do governo, uma moeda etc.). Os modelos que apresentare

mos são do tipo MAXI, i.e., baseados na interação de agentes económicos heterogêneos.

Para a construção desses modelos, desenvolvemos três sistemas de partículas interagentes.
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Uma componente importante do primeiro e do teiceii'o modelo está na heterogeneidade

dos agentes financeiros com relação a suas avaliações individuais sobre o valor fundamental

do ativo. O valor fundamental de um ativo é dado pelo preço futuro do ativo estimado no

longo pra-zo e trazido ao valor presente pela taxa de juros acrescida de uma adicional de

risco. O segundo modelo introduz o fato de que agentes financeiros diferem uns dos outros

com relação à intensidade com que estes são influenciados pela opinião de outros agentes.

No primeiro e no segundo modelo, a interação entre as partículas do sistema de partículas

interagentes associado ao modelo é de longo alcance. O último modelo é a versão do

primeiro modelo, onde as interações entre as pa-rtículas do SPI correspondente são locais.

Estas interações locais modelam as interações sociais entre os agentes financeiros e seus
grupos locais de referência.

Com esses três modelos, propomos uma explicação alternativa tanto qualitativa como

quantitativa para a existência de mais de um preço de equilíbrio localmente estável do

ativo (igualando oferta e procura), bem como uma explicação para as ocorrências de
bolhas especulativas e crasÀes de preço do ativo.

1.4 Apresentação do trabalho de tese e resumo dos
principais resultados

Este trabalho está dividido em cinco capítulos e um apêndice.

No Capítulo 2 apresentaremos o primeiro modelo. Neste capítulo, mostraremos também

que o processo estocástico do preço, que resulta da definição do modelo, converge para um

sistema dinâmico determinístico. Estudaremos o sistema. dinâmico de preço para o qual
o correspondente processo estocástico de preço converge, e derivaremos essencialmente os

seguintes resultados para a dinâmica do preço: se a dispersão das avaliações individuais so-

bre o valor fundamental do ativo (modeladas por variáveis aleatórias independentes e iden-

ticamente distribuídas) for alta, então o preço (no sistema determinístico) converge para
o valor esperado dessas avaliações individuais (opinião lllédia sobre o valor fundamental

do ativo). Se essa dispersão estiver abaixo de uma dispersão crítica, o preço apresenta um

comportamento cíclico em torno do valor esperado das avalia.ções individuais. Para este

comportamento cíclico derivaremos as estimativas sobre os respectivos preços de reversão

de tendência (preço de crash). Ul-n outro cenário se estabelece quando variamos a fiação
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dos dois tipos de agentes que estaremos considerando nos três modelos: especuladores e

fundamentalistas. Se a fração de especuladores for baixa, mas a força de interação entre
especuladores, alta, obteremos dois preços de equilíbrio de mercado localmente estáveis

que diferem da avaliação média (esperança matemática das avaliações individuais) sobre

o valor fundamental do ativo. Um destes preços de equilíbrio de mercado está acima, e o

outro, abaixo da avaliação média sobre o valor fundamental do ativo.

No Capítulo 3 apresentaremos o segundo modelo. Neste modelo, cada agente é influen-

ciado pela atitude de investimento de outros agentes, porém, com intensidades diferentes.

Estas intensidades de influência correspondem à força de interação entre as partículas do

sistema de partículas interagentes correspondente ao modelo. Assumiremos que esta.s in-

tensidades são distribuídas independentemente sobre a população de especuladores segun-

do uma distribuição de probabilidades comum para todos os especuladores. Mostraremos

que este modelo gera resultados similares ao modelo apresentado no Capítulo 2, porém,

neste caso, não haverá uma dispersão crítica das avaliações individuais sobre o valor fun.
damental do ativo.

No Capítulo 4 apresentaremos o terceiro modelo, que é a versão do primeiro modelo

com interações locais entre agentes. Neste modelo, partiremos de uma rede local de

influências entre agentes correspondendo a um subconjunto de Z2. Derivaiemos algumas

propriedades que possibilitaram conjeturar que este modelo se comporta de forma análoga

ao primeiro modelo. Neste modelo, introduziremos o conceito de preço metaestável de

equilíbrio de mercado, que conjecturamos existir sob condições análogas àquelas exigidas

para a existência de preços de equilíbrio de mercado localmente estáveis no contexto do

primeiro modelo.

No Capítltlo 5 apresentaremos a conclusão deste trabalho, bem como uma investigação
pretendida.

No Apendice a[)resentaremos as demonstrações de duas Droooslcoes



Capítulo 2

Modelo de Influência Social
Determinística

2.1 Definição do modelo
2.1.1 Excesso de demanda relativo

A cada instante t = 0, 1, 2, . . ., cada agente de um conjunto de -N agentes, denotado por ,4

demanda ou oferta uma quantidade q fixa de unidades de um ativo financeiro. A atitude

de investimento do agente { C ,4 no tempo t será denotado por XJi) seguindo a seguinte
convenção:

xf:' +l agente á demanda q unidades do ativo no tempo t
--l agente ã oferta q unidades do ativo no tempo t (2.1)

Introduzimos

S',xPln

De acordo com a convenção estabelecida em (2.1), a diferença entre demanda e oferta

do ativo, q >ll:ÍC.4 Xji) dividida pe]o vo]ume total de demanda e oferta do ativo, q >1::c.,! IX(i) ,

é dada pela média aritmética das atitudes de investimento de todos os agentes Ãt dada
em (2.2). Chamaremos .4t de excesso de demanda relativo ou simplesmente excesso de

del-manda, ou, ainda, de média empírica das atitudes dos agentes

'4. (2.2)
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2.1.2 Ajustamento do preço

A cada instante de tempo t, um agente especial do modelo, que chamaremos de market

rrzaker,i ajusta o preço do ativo pela seguinte regra:

Pí+i= Pí+À,4t for [ = 0, 1, 2, para um dado À > 0 (2.3)

onde Pt denota o logaritmo natural do preço do ativo no instante t.

Com (2.3) assumimos que o preço seja atualizado por um favor que cresce exponen-

cialmente em função do excesso de demanda relativo.2 Notamos que o símbolo Pt é

tradicionalmente usado para designar o "preço no tempo t", e, conseqüentemente, in Pt

para designar o ]ogaritmo natural do preço do ativo no tempo t. Apesar disso, cojn
um certo abuso de notação e linguagem, optamos por denotam o logaritmo do preço no

instante t com Pt e nos referir a Pt com a expressão "preço do ativo" . Observamos que a

constante positiva À é um pa.lâmetro do modelo que regula a reação do preço ao excesso

de demanda relativo. Notamos ainda que o logaritmo do quociente entre os preços que o

ativo assume em dois instantes subseqüentes de tempo, dado por Pt+i -- Pt, é chamado

tradicionalmente de retorno do ativo na literatura financeira. Chamaremos Pt+l Pt dc

retorno do ativo ou, com um certo abuso de linguagem, de incremento de preço do ativo.

2.1.3 Heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor
fundamental do ativo

Um dos fatores que influenciam as decisões de agentes financeiros com relação à compra
ou à venda de um ativo é seu "valor fundamental". O valor fundamental de um atino

corresponde aos rendimentos futuros esperados do ativo trazidos ao valor presente por
unia taxa de juros acrescida de um adicional de risco.

Um pressuposto essencial do modelo é que irão existe um único valor fundamental

do ativo. Isto porque assumimos que cada agente financeiro tem uma expectativa es-
pecífica sobre os rendimentos futuros do ativo, bem como uma avaliação individual sobre

os riscos de insolvência da contraparte. Portanto, partimos simplesmente da existência

iA suposição da existência de um market maker pode sei encontrada também nas contribuições de T.
Lux j191 e T. Kaizoji j151.

cessa estrutura pode ser encontrada tanlbéill no artigo de D. Challet, R.l. À/larsili e Y.-C.Zhang 1341.
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de "avaliações individuais (específicas de cada agente) sobre o valor fundamental do ati-

vo" Estas avaliações individuais têm a dimensão do preço do ativo. Por questões de
conveniência, denotaremos com /4{) o logaritmo da avaliação individual sobre o valor

fundamental do ativo feita pelo agente á no instante f (observe que /l({) tem a mesma

dimensão de Pt apresentado em (2.3)). Referiremo-nos a -r:lÇ{), á C .4, simplesmente como
sendo as avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo no instante t.

A fim de admitir uma heterogeneidade entre avaliações individuais sobre o valor funda-

mental do ativo a cada instante de tempo t, modelamos as mesmas como sendo variáveis

aleatórias independentes e identicamente distribuídas, assumindo a seguinte estrutura:

4a - F+ oÍO (oÍO - q') à c ..'i (2.4)

onde P denota a avaliação média (valor esperado) das avaliações individuais sobre o valor

fundamental do ativo e 0ÍÍ), { C .4, t = 0, 1, . . ., denotam variáveis aleatórias independentes

e identicamente distribuídas,3 cuja função de distribuição de probabilidades acumulada

será denotado por ®. Assumimos que '} seja diferenciável em todo IR. Denotamos por q''

a derivada de Q'. Assumiremos também que Q' é contínua em IR e satisfaz as seguintes
propriedades:

1) Simetria:

2) Monotonicidade:

'b'(z) - Õ'(1«1) V« C R e

Q' é estritamente decrescente em 10, oo)
(2.5)

Pelas propriedades dadas em (2.5), segue que a avaliação média sobre o valor fundamental

do ativo é a esperança matemática de .l#i), i.e., F = X(/:l(í)).

Estudaremos, entre outros fenõinenos, como uma variação (abrupta) de P pode alterar

o regime da dinâmica (.4t)t?o do excesso de demanda relativo do ativo. Entendemos que

uma variação de -P (avaliação média sobre o valor fundamental do ativo) ocorre na vida
real devido a notícias que bombardeiam o mercado de tempos em tempos. Essas notícias

3Apesai de a suposição de independência no tempo das variáveis 0Íi), t . 0, 1, . . ., (e c ..4) não ser muito
lealista (em geral, investidores otiinistas tendem a permanecer otinlistas e vice-versa), ela facilita a ex-
posição dos principais fatos que queremos expor. Notamos, no entanto, que esta suposição não é necessária
no caso do modelo apresentado na presente seção (modelo de campo tnédio), ou seja, obteríamos os mes-
mos resultados se escolhêssemos unia única vez é?({), ã C ,4, independentes e identicamente distribuídas
para todos os tempos e congelássemos as avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo, tais
que /:f') - P -F 0({), VÍ c .4,Vt ? 0.
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são de domínio público e dizem respeito a mudanças nos fundamentos económicos do
ativo. Essas notícias, em geral, rebaixa.m ou eleva.m a maioria das avaliações individuais

sobre o valor fundamental do ativo. Ao estudarmos o impacto que uma variação positiva

(negativa) de P exerce sobre a dinâmica de preço do ativo em ]iosso modelo, procuraremos

entender o impacto de notícias positivas (negativas) sobre a dinâmica do preço de um ativo
na vida real.

2.1.4 Fundamentalistas e especuladores

O conjunto .A de todos os -agentes consiste de dois subconjuntos: um subconjunto de

especuladores S e outro de fundamentalistas -F (.A = S U F), atuando em uma proporção

a C 10, 11 no mercado, i.e.,

NsjN =ct. NFjN=\} «) (2.6)

onde Ars e JVP denotam o número de especuladores e funda.mentalistas, respectivamente

(/V + .A%). Introduzimos

Chamaremos St e .Ft de excessos de demanda relativos ou de médias das atitudes de

especuladores e fundamentalistas no tempo t, respectivamente. Observamos que o excesso

de demanda relativo .At é dado pela seguinte média ponderada dos excessos de demanda

relativos de especuladores e fundamentalistas:

>:,csX.')/]Vs se S#0 7..0 se S=0 ''
Í..;Ç:FX-L'\INF Se F:F%
0 se r'=0se r'=0 (2.7)

a)-F. (2.8)

A identidade (2.8) será usada na Seção 2.2

2.1.4.1 Regi'a de decisão fundamentalista

Pata um fundamentalista / C -F postulamos que

+l se Pt < /#/)
l caso contrário V/ € F, Vt - 0, 1, 2, (2.9)

Com a regra acima, modelamos que um funda.mentalista ./ C F' baseia sua atitude de

investimento somente no preço atual do ativo e em sua avaliação individual sobre o valor
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fundamental do ativo. Ele compra (vende) uma quantidade fixa q do ativo somente se

o ativo estiver subvalorizado, i.e, Pí < -Pt(/) (sobrevalorizado Pt ? /:fJ')) de seu ponto de
vistaindividual.

2.1.4.2 Regra de decisão especulativa

A regra de decisão de um especulador s C S modela o comportamento de um agente de

mercado que busca lucro de compra e venda no curto prazo. Denotando por a.r:EI a
estimativa de retorno formada pelo especulador s no instante t sobre o verdadeiro retorno

no instante seguinte dado por zXPt+i := Pt+l -- Pt (ainda não realizado), postulamos

X.l4 - +l (-1) se, e somente se a/ÜI. > 0($ 0)

Ou seja, o agente s compra (vende) uma cluantidade fixa do ativo no instante t, quando

estima que o preço do ativo no instante t + l será maior (menor ou igual) que o preço do

ativo no instante t. Agora, para a estimativa de retorno z\./:lliil postularemos inicialmente

.â/Ü\:::J:Z\Pt+J2S. i-Ja(Pt Pt©) com J:,J220 e J3>0

onde z\Pt := Pt -- Pt.i denota o último retorno observado, .r#') denota a avaliação sobre

o valor fundamental do ativo formada pelo especulador s no instante t, relembrando que

$t.] = >ll:scs Xjs):/A/s, i.e., que S,.] denota a média aritmética das decisões tomadas
pelos especuladores no instante anterior.

A seguir, comentaremos os fatores que influenciam esta estimativa e postularemos a

regra de decisão dos especuladores. Este favores são: 1) influência da tendência do preço

(JI > 0), onde cada especulador é tanto mais influenciado a estimar que o próximo retorno

do ativo seja positivo quanto maior tenha sido o último retorno observador 2) influência
da maioria dos especuladores - contágio de opinião (J2 > 0), onde cada especulador s é

tanto mais influenciado a orientar suas estimativas ao sinal da maioria das estimativas

formadas no instante anterior quanto mais representativa tenha sido esta maiorias e 3)
influência da sobrevalorização do ativo (J3 > 0), onde cada especulador s é tanto mais

influenciado a estimar que o próximo retorno do ativo seja negativo quanto maior for a

sobrevalorização do ativo avaliado pelo especulador. De (2.3), (2.10) e (2.11) segue agora

+l se J7,-i + Ã'lg*-t - (Pz -- -d4) >0
l caso contrário

(2.10)

(2.11)

xf'' V. C S, Vt - 1, 2, .(2.12)
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onde J := JiÀ/J3 ? 0 e .l( := J2/Ja 2 0. A regra acima pode ser interpretada da seguinte

forma: cada especulador s deixa de seguir a tendência positiva (negativa) do preço e/ou

opinião da maioria dos outros especuladores quando ele avaliar que o preço do ativo está

demasiadamente acima (abaixo) de seu valor fundamental. A justificativa para esta com-

ponente fundamentalista na regra de decisão especulativa (2.12) decorre da tentativa de

os especuladores estimarem o impacto que a ação de fundamentalistas excercem sobre

incremento de preço resultante no curto prazo. Se, por exemplo, o especulador s estimar

que o ativo está demasiadamente sobrevalorizado no instante t (Pt Pt(') grande), avaliará

também que a maioria dos fundamentalistas estimarão que o preço do ativo está acima

de seu valor fundamental, í.e., o especulador s estima.rá um excesso de demanda funda-

mentalista negativo no instante t. l;'ormalmente, estamos assumindo, portanto, que cada

especulador s C S conhece a regra de decisão fundamentalista (2.9) e sabe que, em média,

sua avaliação individual sobre o valor fundamental do ativo é tão boa ou ruim quanto a de

qualquer outro fundamentalista, porém, no entanto, desconhece as avaliações individuais

/)(.f), ./' C F, bem como a distribuição © que rege todas as avaliações individuais /li),

ã C S U F'. Como o incremento de preço tem o mesmo sinal que o excesso de demanda

total (Pí+l -- Pt = À.4t, À > 0), que por sua vez é formado pelo excesso de demanda de
especuladores e fundamentalistas (.4t = aSt + (l a)F't), é natural supor que o especu-

lador s leve em conta Pt Pt(') como uma forma de estimar a contribuição negativa dos

fundamentalistas (À(l -- CP)F't) para o incremento resultante do preço do ativo. Soma-se a

esse comportamento o fato de cada especulador partir do mesmo tipo de comportamento

por parte de outros especuladores, tanto mais se justifica a componente fundamentalista

na regra (2.12). Posteriormente, estudaremos o modelo sob uma outra regra de decisão

especulativa.

2.2 Processo da sobrevalorização do ativo e excesso
de demanda relativo

Na seção a.nterior construímos uln sistema que possui componentes estocásticas e se de-

senvolve no tempo discreto. Nosso próximo objetivo é estudar as propriedades do processo

de preço que se forma neste sistema. Lembramos que o preço no modelo foi designado

por Pt, portanto, o objetivo do estudo é o processo estocástico (Pt)t20. Este objetivo
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está sendo considerado como o principal, pois o preço é uma das quantidades facilmente

observadas no mercado real e, porta.nto, a comparação do comportamento do "preço real"

com o comporta-mento do preço do modelo pode servir como critério de adequação do
modelo à realidade

Estudaremos inicialmente o processo tríplice (Pt IF, lgt, IPt)t20 que surge no sistema

construído. A razão pela qual estudaremos inicialmente o processo tríplice é que, de
uln lado, o processo (Pt)t?o pode ser facilmente extraído do processo tríplice e, de outro

lado, este processo tríplice corresponde à mais reduzida observação do sistema que possui a

propriedade Markoviana. Esta propriedade facilita significantemente o estudo do processo.

Vamos, agora, introduzir as notações que serão tlsadas neste estudo. Designamos com

a diferença entre o preço e a avaliação tnédia sobre o valor fundamental do ativo definido

em (2.4). Chamaremos Ht de sobrevalorização do ativo. Note que, dado Pt, .ll/. é a
diferença média entre o preço e a avaliação individual sobre o valor fundamental do ativo,

i.e., valor esperado de Pt -- /Í{) (lembramos que /#{), { c .4, são variáveis aleatórias

identicamente distribuídas com valor esperado igual a IP). A sobrevalorização do ativo

tem a seguinte interpretação: .li/t corresponde à percepção média dos agentes de quanto o

ativo está sobrevalorizado no tempo t.

O processo tríplice que estudaremos será denotado por (Wt)t?o, onde Wt = (Ht, 3t, .F,)

denota o vedor composto pela sobrevalorização do ativo, pelo excesso de demanda relativo

dos especuladores e pelo excesso de demanda relativo dos fundamentalistas. Introduzire-

mos agora as notações para restringir o conjunto ao qual I'Ht pertence. Para um dado
número natural n, definimos A(n) C j--l, 11, tal que

Para uma quantidade total de agentes J\r C IN e uma proporção de especuladores c!, com
aJV C N, definimos

A(n):- {l2(k/n)--ll :k=0,1,2,. ,m} se n#0
{0} se n

(2.13)Ht\= P. P

(2.14)

Q(a, .N) :- R x A(aN') x A((l - a).M) (2.15)

Segue agora, de acordo com (2.7) e (2.14), que }Vt C Q(a, .N) para t = 0, 1, 2, . . . Notamos

que para uma dada fração a C 10, 11 e dois números naturais JV e A segue Q(a, N) c
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Q(a, kN) . Esta propriedade será empregada na Seção 2.3 quando passarmos a quantidade

de agentes N para o infinito.

Pela identidade (2.8) e pela.s regrar de decisão (2.9) e (2.12), as variáveis aleatórias

Xjjl: , s C S, são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas dado

o vedor Wt (t = 0,1,2,. ). O mesmo vale pata as variáveis aleatórias XIÍI, / C -F

(t = 0, 1, 2, . . .). Observamos que esta é a razão pela qual o processo tríplice (Wt)t?o é

Markoviano.

Para «« C Q(a, .V) C R x l--i, tl', denotamos com QS(u,) := P(X.IP: - +l l W= = ««)

e QF(w) := P(XIÍI = +1 l Wt = w) as probabilidades condicionais de Xji): = 1 e X.l+: =

l dado I'Ht = w, respectivamente. Chamaremos QS(w) e QF(w) de probabilidades de

compra de especuladores e fundamentalistas, respectivamente. De acordo com (2.3), (2.4),

(2.8), (2.9), (2.12) e (2.13) é fácil ver que estas probabilidades de compra de especuladores

e fundamentalistas são funções de m, i.e., com domínio eln ç2(a, N), passíveis de extensão

ao domínio R x j--l, lj2 (:) ç2(a, N)). Estas funções são unicamente determinadas pelo

fator À apresentado em (2.3), pela função de distribuição de probabilidade '} de (2.5),
pela fração de especuladores a em (2.8) e pelas constantes J e K da regra (2.12). Isto é,

Qs : R x j--l, lj2 --> 10, 11 e QP : R x j--l, lj2 --} 10, 11, onde

C?s(h,lg,F)(JH+Ã'S(h+,X.4)) e QP(h,S,-F)-a'(-(h+.X-A))(2.16)

onde À := aS + (l Q)F'

Destaca.mos mais uma vez que o processo (Wt)t?o é Markoviano e que, dado krt-i =

(Ht-l, St.i, F't-l), o vedor Wt é gerado da seguinte forma:

H. - H.-: +.X(alg.-: + (l - a)7.-:)

Wz =(Ht,lgt,7t) sendoque l $t - >:..sX,')/Ns (2.17)

!.. jç:t. X.i) INF

onde XI'), s C S, e Xj/), / C .F, são realizações independentes de variáveis aleatórias
geradas mediante a. lei

xJ''-l 11i :: :::::ili:=:: ?-hÜ.o v''' p.")

:: :::: :iliS=1: ?f.(=tÜ,,.o "/'' p."q

16



2.3 Limite do processo para grandes populações de
agentes (Proposição l)

A seguir, deduziremos o sistema dinâmico para o qual a cadeia de Maikov (-Ht, lgt, F't)t?0
converge em probabilidade, quando JV --} oo para uma fração fixa de especuladores a, i.e,

.ÍVs/Ar = a. Deduziremos também uma estimativa para a velocidade de convergência do

processo estocástico pata o sistema dinâmico. Partiremos de funções Qs e (l?P genéricas

pata (2.18) e (2.19). Isto porque a Proposição l que apresentaremos abaixo será aplicada

também a uma outra regra de decisão especulativa, além daquela mencionada em (2.12).

Proposição 1. Sejam (l?s e QT' duas /uniões com domíhío em R x j--l, lj2 e imagem
em /0,-7/ e sda a C 10, 11 um número racáonaJ, {.e., a = p/q com p,q C IV e p $ q. Para

um vetar ande a/ arb trarão wo := (Há'),lglT), Fo )) c Q(a,q) de$7zàmos a seqaencza

determánútãca zot t = 1, 2 . . . pe/a recursão

d-) - d:'i' +,X(~SÍ3+(t «)'PÍ3)sl') - z,(.«.-:)
FÍ-) - .E,(««.--)

«,, - (-Ká'),Sl-),pÍ-)) o«d.

(2.20)
om,de

E.(«.-0 :- { .'2'("'-0 - : ;.
cl > 0
a =0 E,(«,.-0 :- .f :'2'««.-0 - l '' itl 0 .e (l-a) -0

SeyaG: R x j--l,ll2 --> j--l,lj2, a/unção dadapor

G(««) :- (.E.(««), .Ep(««)) (2.21)

Se G for tocütmevtte contínlta. segundo Lipschitz nos po'fetos 'ut, t = ç). \..'2 . . ., i.e., se

paratodom. C O : 11: ezãsfàrem constantesl9(w.) > 0 eZ.) > 0,

tais q'üe

«, c .Bo(««.) n -o ::> IG'(w) - G(t«.) l«- < -L «« - «,.ll«- (2.22)

,... denota a norma dos má=ivnos (mázãmo valor absoluto das componentes) e
uma baia em RS de raio l9, centrada em w.

onde l
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e«tão para Q c«dei'- de Marcou ÇWtht.ZO de$nàda por (2. 11), (2. 18) e (2. 19) '«ale Q segui«tte

convergência em T)robabilidade: 'Vt 2 0, e > Q vale

p'l l w.,.: «,,+: ll.,.. > .\ ii ' ' ' ' ' ' llm(z:z;
lim

k H oo
N - kq

NsjN = ci

Wo = mo (2.23)

ao'rn a, seg'ui'nte cota supe'r'ior para. a probabi\idade ewl (2.23) qu,e uül,e 'para N c \kq
k C N } (número tola,l de agentes) su8cãentemente grande e sob a condição de que E
n..,.:/{/N ? o;

''P''+0.':p{ ""'ml-*'Gv--n«p{ l. :/ml'} P.")
orzdeQ:::.A/ànlcl, l a} se0<a< leq:= 1 sea=0 oucv=1. .4s constanlesll. e
Mt (t Q,L, 2, . . .) são de$Ttido,s da seguinte fo'rn\a.:

n.+: - e'' ll L(«,,-) Vt 2. 0
l

07'
(2.25)

w. l)Má«ó$.:;'(n.)j vt ? o (2.26)

onde c é uma constante positiva, qualquer e L(wt), t -- 0, 1.,2,. . . , constatei de Lipschitz
no sentido (2.22).

2

A Proposição l afirma que a cadeia de Markov (Wí)t20 converge para o sistema de-

ter-ninístico (wt)t?0 quando o número de agentes .N tende ao oo sob uma dada fração

cv constante de especuladores. A ideia intuitiva da demonstração é a seguinte: dado

Wo :: wo, segue que /7i depende deterministicamente de mo. Como, por construção, ,f?(")

depende de too da mesma forma. que .HI depende de mo, segue //i = .17:'"). Por outro

lado, dado Wo = wo, as decisões dos especuladores no instante seguinte XI'), s c S são
variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas. O mesmo vale para as

variáveis XÍr), / c F'. Segundo a lei forte dos grandes números, as médias empíricas Si

e Fi convergem em probabilidade para os respectivos valores esperados de XÍ') e X(/)

dado Wo :: mo. Pot construção, estes valores esperados são S(") e F("), respectiva-

mente. Para uma grande quantidade de agentes, podemos espetar que tVI está próximo
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de ml. Posto isso, podemos obter intuitivamente uma aproximação para Wa aplicando
novamente a lei forte dos grandes números, dado que l,ri = mi. Intuitivamente obte-

mos a convergência pala f > 1 através de t aplicações sucessivas da lei forte dos grandes

números. A demonstração rigorosa para t > 1, bem como a obtenção da estimativa da

probabilidade de desvio entre Wt e mt, expressão (2.30), é simples, porém, longa e não
trivial. A construção da demonstração é baseada em estimativas para grandes desvios de

variáveis aleatórias discretas. Esta prova será apresentada na Seção 2.3.2.

Sistemas dinâmicos limites para grandes populações de agentes. Devido à iden-

tidade (2.8) e à Proposição 1, o excesso de demanda ãt converge em probabilidade para

7(-) :. «Sl") + (l - a)7l© (2.27)

quando a quantidade de agentes .N tende ao infinito sob Ns//V = cl. Chamaremos .R("),

.17(«)) lgÍ") IF(") ã(.o) e w. com os mesmos termos usados para Pt, ]7t, St, Ft, ,4t e

Wt, respectivamente. Ou seja, chamaremos -rÍ") simplesmente de "preço do ativo" , .HÍ")
de "sobrevalorização do ativo" e assim por diante. Quando houver dúvida, chamaremos

.f)(«') de «limite para grandes populações do preço do ativo" , .HJ") de «limite para grandes

populações da sobrevalorização do ativo" e assim por diante. Para não carregar a notação

e sempre que não houver dúvida, omitiremos também "(oo)" nas notações /)(-), Hjm),

lg(") -Fi(«,) e ,4(") substituindo estas notações por Pí, .17t, St, .Ft e ,4t, respectivamente.

Apresentamos a seguir uma vizualização esquemática do processo estocástico (Wt)t?o,
bem como de sua convergência, para o sistema dinâmico (wt)t?o.
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PROCESSO ESTOCASTICO

(XÍ4,s C S) ] [ (Xl4,. C S)

' l (x:,s:,'F:) J l (-K:,s,,7:)

:+ (Xt, St, F't)t20 é um processo estocástico Markoviano

DO ESTOCASTICO PARA O DETERMINISTICO

Mantendo a fiação a (= Ars/N) de especuladores constante, segue abaix

de }ri pala mi quando a quantidade de agentes N tende ao infinito.

n': ÀX. - HÁ") +ÀX(m)

S: - Z:.li;:e --, E(XMjWo -«-o) - 2C?s(««o) -l

7: - 11:ali;!e --* E(x('olmo --«o) -2Qs(.«o)-]

onde ã:") :- aS:"') + (l a)FS")

A convergência de W2 para w2 dad

forma:

:b o::#,(xÍn,/c-p) ':B'(x:n,/c.p)
pf'' l 'ü -u'

) W\ = u]. e NsjNS = a (constante) segue da seguinte

uE:.»ZE . a.E.:.:!=.
N Ns ' N Np

N --» oo

.«l2Qs(mo) il + (l a)l2QP(Wo) il

l

S2

HÍ") +ÀÃ: --, HÍ-) +.XÃ(-)
Z-l:g H K(XUjW. -««:) -2Qs(««:)-l

E'Situ --* E(xu) l w. - ««.) - 2Qs(««:) -i

20
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2.3.1 Corolários da Proposição l

Nesta seção apresentaremos uma estimativa alternativa à (2.24) para a probabilidade de

desvio entre Wí e mt. Esta nova estimativa é dada por (2.30). A estimativa (2.30) permite

um maior controle sobre a probabilidade de desvio entre W. e mt. De acordo com a nova

estimativa (2.30), concluímos que quanto mais rápido a seqüencia (.L(wt))t?o convergir
para zero, menor (melhor) será a estimativa da probabilidade de desvio entre o processo

estocástico Wt e o sistema dinâmico wt. Esta implicação sela esclarecida logo após a prova
do Corolário l.

Corolário 1. Se ezástá«m «nsíant« de Làp« it, (L(«,.)).?o, t«ás q«. . seu p«duÉÓ,áo

conuáÜa para 0 ezponencãaZmenÉe rápido, á.e., se ezàsÉárem constantes b ? l c > 0, tais

q«. H;.. -L(«,.-) $ be '' V t ? 0, então p.demo; «tám" « p«Z,«biZid«de em ÍP.eSJ p«

"m''-- D.*p{ :':@'- 0:m} +'(-v-- 0.*p{ ' !':/'''l. z,/ml'} P.30

Demonstração do C'oro/ária Z. Como qualquer constante maior que uma constante de

Lipschitz também é uma constante de Lipschitz, podemos admitir, sem perda de genera-
lidade,

11 z,(.«,-) - z,''''
r=O

vt> o (2.31)

substituindo (2.31) em (2.25) segue o resu]tado. []

Observação. O Corolário l relaciona a taxa de decaimento exponencial do produtório

das constantes de Lipschitz (-L(mt))t?o com a velocidade de convergência da probabilidade

em (2.23). Note que quanto maior for c > 0 e menor for b ? l tanto menor será (2.30).
Portanto, quanto mais rápido (-L(mt))t?o convergir pala- zero, menor será a estimativa da

probabilidade de desvio entre IVt e wE.

(]oro[ário 2. Sqa (' : ]R x j--], ]j2 --> lO, ]j2 em ÍP.e7,) dii/erencááueJ. .Denotan7zos com

Gi,j ('i = 1,2 e j :; 1,2,3) a derivado, parda! da {-ésima componente de G pela j-ésima

comporzente do argumento de G. Z)anotamos com G' a /unção dada por G' : R x j--l, ll -+

lO, ll', .«de G'' - (Xj-: G:,j, Xj.: G,.j).
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Se w* C R x j--l, lj' /or o ponto onde G' tem a maior nor'ma e fazer llG'(m*)ll... < 1,

á.e., llG'(t«*) «- llG'(w)ll«- : t« C R x l--i, tl: } < 1, então urze a está«.atát,a

do Corotáho l para

C log llC'(««*) 1.«. . b - l (2.32)

l)emonstraçâo do Corolário 2. Col-no l G'(w*)l «- é o valor máximo que a norma de C"

pode assumir, l IG'(w*) 1... é uma constante de Lipschitz universal. Portanto,

L(««.) : llc'(.«*)ll.., (2.33)

é uma constante de Lipschitz local em mt (t = 0, 1, 2 . . .). Como llG'(to*)ll... < 1 temos

c > 0 em conformidade com (2.32). De (2.32) e (2.33) está claro (lue IT,..-L(m,)
be '' V t ? 0. O resu]tado segue o do Coro]ário ]. []

O resultado do Corolário 2 relaciona a estimativa da probabilidade de desvio entre Wt

e wt dada em (2.24) com um "grau de estabilidade" do sistema dinâmico (deteiininístico)

de suas médias (wt)t?o dado em (2.20). Pa.ia entender isso, note inicialmente que, por

construção, ««. = (E(H l Mo = .«o),E(S. l Wo = ««o),]E(-F. l Wo = «,o)). Suponha, agora,

que m* seja o único equilíbrio globalmente estável do sistema dinâmico (wt)t?o, i.e., para

qualquer vetor inicial mo C R x j--l, lj2, limo....wt :: m". Como o sistema dinâmico das

médias é dado por

( Xl=) + ÀlaG. (««.-:) + (l a)G:(««. :)l; G:(««.-:); G,(««. :)) (2.34)

é fácil ver que quanto menor for llG'(w*) 1..,, maior será a velocidade de convergência

do sistema dinâmico (wt)t20 para o equilíbrio to* nas proximidades deste equilíbrio. Neste

sentido, -- log IG'(w*)ll... expressa um "grau de estabilidade" do equilíbrio global m*

Por outro lado, segundo o Clorolário 2, a constante c pode ser escolhida tão grande quanto

log l G'(w*)l l«-. Ou seja, quanto maior for - log C'(w*)ll.«,, i.e., cluanto mais estável

foi o equilíbrio w*, menor será a estimativa (2.30) do Corolário l.

Veremos que, sob algumas suposições, a cadeia de Markov (WI)t?o dada em por (2.17),

(2.18) e (2.19) satisfaz as condições do Clorolário 2.
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Uma vez que m* é o único equilíbrio globalmente estável do sistema dinâmico (wt)t?o,
temos que wt está próximo de w* para t suficientemente grande. Supondo continuidade

de G', isto implica que l G'(wt)l «- está próximo de l G'(w*)ll... para t suficientemente

grande. Portanto, neste caso, as constantes de Lipschitz em (2.33) são, a partir de um certo

instante t, essencialmente as menores (melhores) possíveis e, portanto, a maior constante

de decaimento para o produtório de constantes de Lipschitz é de fato -- log llG'(w*)ll..,.
Neste contexto, é interessante observam' que, quando ljG'(w*)ll = 1, temos c = 0 e a

estimativa (2.30) para a probabilidade em (2.23) se perde, i.e., assume um valor maior que

1. Uma estimativa inferior pa-la a. probabilidade em (2.23) nos esclareceria se l IG'(m*)l = l

é crítico ou não pala a probabilidade de desvio entre Wt e wt, quando w* é o único
equi[íbrio g[oba[mente estável do sistema dinâmico (wt)t20 (sistema dinâmico dos valores

esperados de I'Hí). Este tema não será abordado neste trabalho.

Observamos ainda que a condição do Corolário l pode valer mesmo quando a sequência

(Z,(mt))t?o assume, um número infinito vezes, valores maiores que um. Para tanto, basta

que rl:' L(wt) convirja exponencialmente rápido para zero. Este é o caso de alguns ciclos
predominantemente determinísticos do processo (Wt)t>o em que a norma das derivadas
nas médias G'(Wt) l«a. assume valores menores que l em maior freqüência do que valores

maiores que 1. Veremos essa situação quando o sistema dinâmico das médias (wt)t?o da

cadeia de Markov dada em (2.17), (2.18) e (2.19) entra em certos ciclos, que, no contexto

do modelo apresentado, corresponderam à ocorrência de sucessivas bolhas especulativas
e eras/zes de preço do ativo em um sentido ainda a ser explicado.
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2.3.2 Demonstração da Proposição l

Vamos introduzir inicialmente as seguintes notações: sejam

n.(««.+:) : {««cQ(a,N') : 1 «« ««..-:11«- $.}
B.(Ht(=)) : : lh- .KJ=) 1 $ c}

.a.(SÍ:) : A(aN) : IS lgÍ:l 5;.}

B.(7Í!):- {'FCA((l-a)N): ir-FIEIS.}
as notações pai'a as vizinhanças de wt+i, ]l4+i), S(m) e F(-), respectivamente. Deno-

tamos com D.('«.+-) : N)/B.(.«.+:), ia.(.r4=)) : (-HJ=)), ia.(SÍg) :
A(a.V)/.B.(lgÍ:) e ia.(PÍ2) : a).N)/-B.(7Í=) os resp"uivos compl'm-tos
destas vizinhanças. Para t, r c IN e m c Q(a, -M), sejam

P,(.a.('"')1'«) :- F'(W+,- C B.('-') Wt -.«) V««'CQ(a,.V) (2.35)

«,W.MI«) :- «(«.*,''.W "'.-«) ««.« P")
p,(-e.(lg)l«') :- p(lg.+,- c B.(3) wl -'«) vlgcA('-w) (2.37)

«,('.aOÊ«) :- «(;.--,'«.© "';-«) '''.««: .QM P.")
P,('-' 1 «') :- P(Wt+, V««' C Q('-, N') (2.39)

De maneira análoga, introduzimos as notações p,-(ID.(««') l to), p,-(IB.(h) 1 «,), p,-(ID.(S) l t«)

e p,(.B.(F') l w) (paras as probabilidades condicionais dos complementos). Note que as

definições de (2.35) até (2.39) não dependem de t, pois a cadeia de Markov (Wt)t20 é

homogênea no tempo, com probabilidades de transição pl(w' l w) Vm', m c Q(a, N).

A prova consistirá em mostrar que para todo c > 0 e t = 0, 1, 2, . . . existe Nt(c) C N,
tal que

(2.39)

qN '> NtÇÜ P.(B.(««.--:) l «,o )
< "cota superior dada en] (2.24)" (2.40)

A prova será dividida em três pa.ires.

1) Primeiro, mostraremos que pa-la todo t ? 0 vale

H.+: (IB.(««.+:) l «'o ) $ P.( IB..(m(«-.) l ««o ) + P: ('B.(««.,.-) 1 ««; ) (2.41)
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onde

..(x'):- n.+:/(-L(.«.)'yN)(2.42)

e onde w; c -B..(w)(wt) é definido de ta] sorte a maximizar a probabilidade condicional

P- (B.(.«.+:) 1 ««1') , isto é,

p: (B.(«''--:)1 '";) - M«{ p- (n.(«''.-:) 1 ") : «' c -e..(m('"') } (2.43)

2) Em seguida, mostraremos que para todo c > 0 e t = 0, 1, 2, . existe ]Vt(c) C N, tal
que, para ]V > Nt(c), vale

P:(B.0«.--D i««;) $ 2(w+ U';"P{ ' i':-wl' n..:/o''XI'} p.4

3) Por último, mostraremos que para todo t = 0, 1, 2, . . ., existe Nt c N, tal que, para
N > Nt. -vale

p.(B..(m('"') 1 '".) $ 2t(x'+ i) "p { {a.m.#N}(2.4S)
ondeg:= Minha, 1 -- a} se 0 < a < leg:= 1 se a - 0 ou cv = 1.

De(2.41),(2.44) e(2.45) segue o resultado em(2.40).

Z)e«,onstraçâo de é2.47). Para t ? 0 calculamos inicialmente p.+i (B.(«,.+:) l ««o)

p.--:(B.(««.--:) l «'o) - >ll: p:(B.(««.--:)1 .«)p.(««l ««o)
«,CÇ2(a,N)

tuCB..(W)(wt) wCB,(N)(lut)
''----..,.----/ '-----v''''''z

T l T

Agora, / e // podem ser estimados como segue:

.r- >: p:(B.(««.--:)1«,)p.(.«l««o) $ P.(B..mO(««.) -«o)
'"eB..(M(w.) ã
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p: (B.(«,.*:)1 ,«) p.( «,1 ««.) <
}: p: (p.(«'.*o l J5,)p.( «'1 '".)

WCB.(N)(wt) (2.43)

P:(B.(.«.*.-)1««;) }: P.(««1««.)
wCB .(M(«,.)

P: ( B.(««.+: ) 1 «,;) #. ( .B..On («'.) l ««o).
<1

< p:(Ê.(.«.+:)1 ««;)

Z)emonstração de ÍP.4q,). A prova (2.44) é direta, i.e., ela não se dará por indução.

Pa:a t 2 0, estimaremos abaixo p- (IB.(««.+:)l t«;). Dado que a «izinhança B.(«,.+:) está

definida pela norma l . ll.., (máximo valor absoluto das componentes), temos inicialmente

p-(B.(««.--:)1 «,;) $ p:('a.(xl=))1 .«;) + p:(B.(3Í:)l ««;) + p:(B.(PÍ:)l ««;)(2.46)

Como Ht+i = -Ht + À(ctSt + (l -- a)-Ft) (depende determinística e continuamente de

Wt St,71)) e w; C -B..(M(wt), com mt (Ht('),lgÍ-),7(-))), segue que para to(io
E > 0 existe JVth(c), tal que

D

qN '> NtÇe) p. (B.(-d=))1 ««;) (2.47)

Portanto, devido a (2.46) e (2.47), temos, para -M > .ÍVth(c),

p-(B.(.«.+:)1 «';) $ p:(B.(SÍ:)l ««;) + P:(B.(7Í:)l ««;) (2.48)

A seguir, provaremos que para todo E existe JVf(c) > 0, tal que

H: (B: 6ÍR)l ««;)

P: ( IB.(lg(m))l «,;) $ (c-JV + 1) exp {

qN '> NF(el
se a-0

l } " " (2.49){««,l.
onde

õ :- n... :/{''N (2.50)

Demonstração de Í2.#q. Para a = 0, a prova segue imediatamente da definição de

(Wt)t?o e (wt).20, pois neste caso lg, = lg*-) = 0, Vt ? 0.
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vainus supor figura a .;" u. uoservelnos Inicialmente que, inclepenaentemente dos

valores assumidos por Es(mt), -Es(m;), 5 e c, sempre vale a seguinte implicação:

.Es(m.) - Es(w;) l $ Õ < c ::> -B.(.Es(u,.)) C B. .i(Es(u,;)) (2.51)

Vamos supor que exista ]Vf(c) > 0, tal que o lado esquerdo da implicação (2.51) esteja

assegurado sel-npre que N > Nf(c) (isso será provado abaixo). Sob esta suposição e

[embrando que ]gÍ=? = .Es(wt), va]e para qua]quer N > ]Vf(c)

« (B.nÍ=b «;) :; «:(p.-.(,.(«m «;)

Retomemos apoia que St+i dado I'Ht = m; corresponde à média aritmética de aN
variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas assumindo +l e -- l com

probabilidades p* := Qs(lo;) e l --p* , respectivamente com valor esperado lg;+: := -Es(w;).

Observemos também que para cada lg C A(aN) a fração z(lg) := (lg + 1)/2 indica a
proporção de +l associada com a média empírica S.

Aplicando um resultado pa.ia grandes desvios de medias empíricas de variáveis aleatórias

independentes e identicamente distribuídas que assumem um número finito de valores (ve-

ja Dembo e Zeitouni 1391, Clapítulo 2, Lema 2.1.9) concluímos a primeira desigualdade
de

P:(.a.(S) '";) $ -p{ - a7VI'(3)1'g ('(S)/3'*) + (l - ;(S)) i'g ((i - ,(S))/(i -P*))l}
' -p{ "'wl'(p* '©)):l} vg'A(«A'')

A segunda desigualdade pode ser verificada derivando o lado direito da primeira desigual.
dade 2 vezes em S.

Co:no S C Z?.-õ(S;..:) + lp* ,(S) > (c .5)/2, concluímos finalment.

(m) $ B.-.(E...J «p{ -"wl'(k ü/2):l}
$ ('-JV+l)"P{ -aNlc Õl:/2}

o"de l -B.-õ(S;+i) l denota o número de elementos de B.-õ(lg;+:) (no máximo a.N + l).

Provaremos agora que o lado esquerdo da implicação (2.51) está assegurado para N

suficientemente grande, isto é, retomando (2.50), provaremos que existe J\F(c) > 0, tal

que, para qua]quer ]V > ]Vf(c), valha

-Es(««.) -Es(««;) $ n.+:/e/N<. (2.52)
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Demorzstração de é2.ÕPJ. Provaremos inicialmente a primeira desigualdade de (2.52).

Como G(u,.) = (Es(.«.), -Es(wt)) e L(2«.) é uma constante de Lipschitz local de G no

ponto wt, temos

E. («,. ) Es(«,;) l $ G(««.) c(««;) 11«- $ L(««.)ll ««. .«; l.., (2.53)

desde (lue ll mt m; 11.., $ 29(mt). Como zo; C -B.,(W)(wt), existe /\T > 0 suficientemente
grande, tal que, para N > .Vf, vale

«,. ««;ll.., s..(x')
L qm th'VN

Portanto, (2.53) está satisfeita para .V > JVf. Agora, como para ]V > ]\F vale (2.53)

e (2.54), podemos substituir ll wt -- w; 1 «- por llt+i/(-L(wt)yN) em (2.53) e concluir a

validade da primeira desigua[dade de (2.52) pala ]Vt > ]\F

A segunda desigua]dade de (2.52) está garantida para ]V maior que um certo Nt(c),
pois [[t+i é positivo e leão depende de ]V. Podemos assumir Nt(c) > .Ns e conc]uir que

ambas as desigua]dades de (2.52) va]em para ]V > Nz(c). ]]

(2.54)

Com a prova de (2.52), a prova de (2.49) está concluída. D

De maneira análoga a (2.49), podemos estimar pi (B.(7.U )l w;). Ou seja, para todo
c, existe ]Vr(c) > 0, ta] que, para todo ]V > Nf'(c), vale

liil:il:ll:ll:l.. .,,.,*:,«-' *: .,«[. ']'} « - .»i,«,
Levando em conta (2.48), (2.49), (2.55) e que cr C 10, 11, temos que
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para N > Nt(c) N']-{ ]Vr(.), 7VF(.), JV.'(.) }, «le

p:(B.(«,.--:)1 .«;)

('zN +l)exp{ --$axlc- l }+((i a).N+l)exp{ -laxlc-- I'}

(.M + 1) exp { {ax'lc-õl }+2(N'+l)'xp{ -$a-wlc- l:}

(N+l)'xp{ -$awlc- I'}

<

2(x + l)exp{ !awlc-- n.+./{''NI }
ondeq:=Minla,l alse0<a<leQ:-:lsea=0oucr=l
Com esse ú]timo, passo a prova de (2.44) está conc]uída. []

Z,)emonstraçâo de Í2.,gS). A prova se data por indução.

Início da indução: para t - 0 vale (2.45).

Z)emonstraçâo. Conforme (2.42) e (2.25), co(N) = 1/#.© e, portanto, para qualquer
8 > 0 e ]V > 0 va]e HnÍ.B,.ív\rWn) ] tOn) :: 0 < C.r.Ar). []

Passo da indução: supondo t > 0 e que (2.45) vale para t -- 1, temos que (2.45) vale para

Z)emonsÉração. Como (2.41) vale para qua]quer c > 0 e t > 0, podemos escolher c = ct(]V)
e afirmar inicialmente que, para N > 0 e t > 0, vale

Í

P.(ID..00(«'.) l ««o) $ P.-:(B..-.mO(««.) l««o)+ P:(ID..(m(««.) 1 «,; :)(2.56)

onde w; l C -B...:(JV)(mt-i) e wt.i definido de tal sorte a maximizar a probabilidade

condicional p:( D..u«)(««.)1 «,; :), i.e.,

p:(B..mo('".)1 ";-:) - M":{ p: (B. mo('".) '") : «' c n...:mo('-.-:) } (2.57)

O objetivo final do próximo passo é estimam pi (IB..(/v)(mt) l m;.: ) da mesma forma
que estimamos (2.44), i.e., substituindo em (2.44) t por t -- l e c poi ct(JV) . Para que isso
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possa ser feito, é necessário assegurar somente o equivalente a (2.52), ou seja, que existe
Nt, tal que, para Ar > Nt, valha

-E. («,.- : ) Es(««;.:) 5; n,/«N< c.(.v) (2.58)

Com exceção da prova de (2.58), todas os demais argumentos empregados para a estima-

tiva de pi (IB..(W)(mt)l w;.:) são os mesmos já empregados na prova de (2.44).

Por enquanto, vamos supor que (2.58) esteja assegurado para N > Nt (provaremos
mais adiante a validade de (2.58) para JV > ]Vt ). Sob esta suposição, podemos concluir
que, para Ar > Art, vale

P:(B..(mO«Dlw; .) $ 20''+ 0."P{ ãa'WI'.(-W) -n./{'X'l'}
2w+o.':P{ in.-.:/ü(«,oyM

'p'+D«P{ l@' n./ml'}
2n'+o.*P{ ;alk' Un.I'«N}

onde q :::: Mima, 1 -- cl} se 0 < a < le q := 1 se a = 0 ou a = 1.

Vamos agora substituir em (2.56) a probabilidade condicional pi (B..(JV)(mt) l m;.: )

pela estimativa acima obtida e substituir também pt-i ( D....(w)(mt) l wo ) pela hipótese
de indução. Assim, para 7V > .Nt, vale

P. ( IB..(m (««.) l «,o

<

V2(t- i)(.V+0«p{ !':W'-.#Nl+2(-V+i).*p{ {':l(''
ondeg:=Minia,l alse0<a<leg:=lsea=0oua=1.

Agora, como p']a definição (2.26) ]\4t-l - l(e' t)N/finos.St-i(il.)l:, concluímos
fina[mente que, para .ÍV > ]Vt, va]e

p.(IB..(M(mt) lwo) $ 2t(N + l)exp { -- {QMz«N}

ondeg:=Minla,l alse0<cr<leQ:=lsea=0oua=1.
Clom esse passo, acabamos de provei (2.45) sob a suposição de que (2.58) esteja asse-

gurado pala JV > Nt
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Demonstrczção de Í2.58). Provaremos que existe Nt, tal que, para todo JV > Nt, valha

(2.58). A validade da primeira desigualdade de (2.58) para JV suficientemente grande já
foi provada com a prova de (2.52). A segunda desigualdade vale para qualquer .IV > 0.
Este fato decorre da seguinte relação:

ü.,IWm < ü' u*lWm n.-.- :/(.c («,.) #N) ..(.N) D

Com esse último passo, concluímos a prova de (2.45) e fechamos a prova da Proposição l
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2.4 Dinâmica de grandes populações

A seguir, estudaremos as propriedades do sistema dinâmico (mt)t?o definido em (2.20)

pata as probabilidades de compra dadas em (2.16).4 Mais especificamente, deduziremos

o comportamento do sistema dinâmico (mt)t?o para diferentes regiões dos parâmetros ©

(distribuição das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo), J (influência

social de preço), Ã' (influência social direta) e a (fração de especuladores no mercado).

Observamos que o objetivo principal do trabalho é a análise do comportamento do pro-

cesso estocástico do preço (Pt)t2o em função dos parâmetros mencionados acima.

A relação do estudo das propriedades do sistema dinâmico (mt)t?o com o processo

estocástico do preço (Pt)tào vem da Proposição 1. A Proposição l alma que o processo

estocástico construído (aquele que designamos por (Wt)t20) converge para o processo

determinístico (wt)t20. Portanto, para uma grande quantidade de agentes e para um
horizonte de tempo finito, podemos aproximar a evolução do preço Pt pelo limite de

grandes populações do preço Pt("). Por sua vez, /l(") :: .Zi/j") + IF, sendo que .Hl") é a
primeira componente de wt.

Para podermos aplicar a Proposição l às probabilidades de compra dadas em (2.16),
é necessário verificar a validade das suposições da Proposição l neste caso, i.e, para as

probabilidades de compra dadas em (2.16). Esta verificação é fácil. Faremos isso logo

adiante. Inicialmente, gostaríamos de comentar as razões que nos levaram a estruturar a

presente seção da forma como é apresentada. Como será visto, a seção aborda o compor-

tamento do processo (wt)t?o para diferentes regiões dos parâmetros do modelo. Os casos

estudados correspondem a situações realistas diferentes e também exibem propriedades

matemáticas diferentes. Notamos que, em cada caso, a estimativa da probabilidade de

desvio entre o processo (Wt)t20 e o sistema dinâmico (mt)t?o pode ser melhorada via
aplicação dos Corolários l e 2 da Proposição 1. Estes melhoramentos serão indicados e
discutidos no decorrer do texto.

Conforme anunciamos no parágrafo a.nterior, mostraremos agora que nosso processo

original (Wí)t?o converge para o processo (wt)t?o quando o número de agentes (parâmetro

ILembialnos que estas probabilidades de compra foianl deduzidas a partir das regras (2.9) e (2.12).
No Capítulo 3 modificatenlos estas negras. Porém, estas modificações não exigirão grandes mudanças,
pois a Proposição l e seus corolários foram feitos pala serem facilmente aplicados às novas probabilidades
de compra que originaram das novas regras de compra e venda que apresentaremos no Capítulo 3.
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do processo (Wt)t?o) tende ao infinito.

O que precisamos fazer é verificar a validade das suposições da Proposição l para
a probabilidade de compra de especuladores C?s e para a probabilidade de compra de
fundamentalistas QP dadas em (2.16). Lembramos que Qs e QP foram dadas da seguinte

forma em (2.16): para cada m := (X,S, F) c R x j--l, lj', tínhamos

Qs('") - 'P(}] + Klg (n +.XÃ)) e Q,(«,) (2.59)

onde ] = alg + (i -- a)7
Como todas as derivadas parciais das probabilidades de compra QS(m) e QF(w) dadas

eni (2.59) existem, isto é, não são infinitas, temos que G' possui constantes de Lipschitz

locais no sentido (2.22) em todo o seu domínio de definição R x j--l, lj2. Lembramos que

G : R x j--l, lj: --, j--l, ll foi definida por G(w) := (Es(w), -EP(w)), onde

onde cl c lO,ll.

As constantes de Lipschitz acima mencionadas podem ser dadas da seguinte forma:

pala cada m C IR x j--l, lj2, definimos uma constante de Lipschitz local de (l; em w,
i.e., que vale para uma vizinhança de w, por I'(w) := 1 G'(m)ll«- + ', onde ' > 0 e

onde G'(w) denota a derivada de G no sentido do Corolário 2 da Proposição 1. Com

isso, as condições da Proposição l estão satisfeitas e vale a convergência W, -5 m. (em
probabi[idade) quando ]V --, oo, i.e., quando o número de agentes ]V tende ao infinito.

-Es(.«) -
:Q.(") - : :=.:;«::á.:. ",'(«) -

2Qp(««) -- l se (l -- a) > 0
0 caso contrário

2.4.1 Caso J ? 0, Ã' = 0 e À = 0 (-/7t leão varia no tempo)

Nesta seção analisaremos a dinâmica de (wt)t20 quando K = 0 e À - 0. Este caso
corresponde à situação real na qual os especuladores não se deixam influenciar diretamente

pela opinião de outros especuladores (K = 0), podendo, no entanto, ser influenciados

apenas pela tendência do preço (J 2 0), porém, sob a suposição de que a sobrevalorização

do ativo não varie no tempo (À = 0).'

õLembiamos ao leitor que segundo a fórmula (2.12), J foi definido poi J :- JiÀ/Js ? 0. É clamo
que desta definição segue necessariamente À :: 0 :+ J :: 0. No entanto, queremos considerar o sistema
dinâmico (wl)t?o dado em (2.20), onde À é substituído por uma outra constante À' > 0 desvinculado de
/ (variação da sobrevalorização do ativo desvinculado da variação do preço). Para evitar a introdução
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2.4.1.1 Justificativa do interesse no caso À 0

A particularidade desta (e de várias outras seções) está no estudo do comportamento

do sistema dinâmico (wt)t2o quando À = 0. Lembramos que o estudo de (wt)t20 tem o

objetivo de revelei o comportalilento do processo original (Wt)t?o, onde À > 0. Deste fato

surge naturalmente a questão sobre as razões de considerarmos o caso À = 0. Explicaremos

nosso interesse no caso À = 0 a seguir. Antes, porém, faremos algumas considerações que
serão usadas no tratamento do caso À = 0.

Note inicialmente que, sob À = 0, o sistema dinâmico (wt)t;ZO corresponde ao sistema

dinâmico definido em (2.20), onde

Ht - h '.-- Ho, 'qt 'Z Q

e onde Qs e QP são dadas segundo (2.59). Portanto, no caso À = 0, podemos definir
as probabilidades de compra de especuladores e fundamentalistas, Qs e QP, como sendo

funções constantes em -f/. Isto é, para m - (-H, S, .F) C R x l--l, lj2, podemos definir

Q.(«) õ(J]'+ Ã'S h) e QF(.«) a' ( - h) (2.60)

onde h := Ho. Note que, quando À = 0, tanto a definição (2.59) quanto (2.60) resultam

no mesmo processo estocástico (Wt)t?o e no mesmo sistema dinâmico (wt)t?o definidos

no enunciado da Proposição 1. Por conveniência ao tratamento que daremos neste caso,

optaremos pela definição (2.60) sempre que neste capítulo valer À = 0.

Como havíamos anunciado, apresentaremos agora as razões que nos levaram a considerar

o caso À = 0, ou seja, o caso Xt = h (h constante). A primeira razão é bastante formal,

porém, suficiente pala a justificativa do estudo do caso Ht = A (h constante). A razão

é que este estudo facilitará o estudo do processo original (wt)tZO no qual À > 0, i.e., no

qual Hí varia no tempo. Mais especificamente, ocorre que as propriedades do equilíbrio

de excesso de demanda no caso Ht = h (h const.), qlte serão reveladas na presente seção,

serão de grande utilidade para o estudo do comportamento de (wt)t20 no caso À > 0.

A segunda razão é que o caso Ht = h (h const.) possui um paralelo na vida real. A

fim de descrever este paralelo, observemos inicialmente que o processo estocástico (Wt)t?o,

de uma segunda constante À', vamos considerar o sistema dinâmico (2.20), onde as constantes À e J
são desvinculadas uma da outlal podendo valer inclusive .J > 0 e À = 0. O propósito deste estudo sela
esclarecido ao .justificarmos o interesse no caso À = 0.
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sob À = 0, como acima descrito, pode ser obtido se considerarmos À > 0 e postularmos

que a avaliação média sobre o valor fundamental do ativo (não seja uma constante IF,

mas sim que a mesma) seja um processo (IFt)t20 que acompanha o processo de preço a

menos de uma defasagem constante A, ou seja, Pt := Pt -- h (h const.), t = 0, 1, 2, .

Acreditamos que esta situação ocorra na vida real quando agentes financeiros tomam a

própria evolução do preço como um indicador da evolução sobre o valor fundamental do

ativo, a menos de uma defasagem A. A diferença A continua correspondendo ao quanto os
agentes financeiros, eill média, a.creditam que o preço esteja acima do valor fundamental

do ativo (h = Pt IPt). Porém, neste caso, uma elevação do preço não aumenta a
sobrevalorização do ativo dada por h. Sob a ótica deste modelo, onde IP, :-: Pt --h

(h const.), uma alteração da defasagem h ocorreria na vida real devido à incidência de
novas informações sobre alterações nos fundamentos económicos do ativo. Sob a ótica

desta modelagem, estas notícias chegariam ao mercado de tempos em tempos alterando

a percepção média da sobrevalorização do ativo h independente da evolução do preço /)t.

Existem outros modelos que trabalham com uma diferença constante de preços (no
nosso caso, diferença entre Pí e IF) e que, em essência, analisam o mesmo tipo de fenõmelao

socioeconómico apresentado nesta seção. Recomendamos o artigo l41 para uma melhor

apreciação das análises que apresentaremos sempre que considerarmos Ht = h (h const.)

Neste artigo, a situação económica abordada trata de um conjunto de consumidores que

costumam freqüentar dois estabelecimentos distintos cuja diferença de preço de ingresso
é h (h const.). A decisão de qualquer consumidor continuar freqüentando um dos esta-

belecimentos depende das decisões dos demais consutnidores e da diferença h de preços
entre os dois estabelecimentos. O problema aqui é determinar até quanto um dado esta-

belecimento pode aumentar o preço de ingresso e, ao mesmo tempo, garantir que todos os

lugares sejam vendidos. Dependendo do contexto, o preço máximo possível pressupõe um

certo nível de excesso de demanda (fila). Qualquer preço acima deste preço corresponde

a um alto nível de excesso de oferta (subocupação do estabelecimento).
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2.4.1.2 Dinâmica de excesso de demanda .'l.).ZO

Estudaremos agora a dinâmica da seqüência (.At)t?o para -Ht - h, Vt 2 0. Levando em
conta as probabilidades de compra (2.59), esta dinâmica é dada pela seguinte recursão

.4. - g(..4.-:;h), t - 1,2,...(2.61)
onde

g(";h):- '-l2q'(J«- h) - lj+(l - a)l2'>(-h) il(2.62)

Neste caso particular (À = 0), observamos que a dinâmica de (wt)t?o é unicamente
determinada pela dinâmica de (.4t)t?o. Isto porque -H, = h, 7t = 2{'(--h) -- l e lg,

IÃt -- (l -- cv)(2q'(--h) -- l)l/a para a > 0 e lg. = 0 para c- = 0.

2.4.1.3 Excesso de demanda de equilíbrio

A seguir, definiremos o "excesso de demanda de equilíbrio", que é o objeto principal
desta seção. Antes, porém, vamos introduzir a notação g(')(zl h) para designar a t-ésilria

i+teração de g('l h) em z. Isto é, definimos g(t) : j--l, ll x R --, j--l, ll por

gm(«; h) - gm(g« D(z; h);h) (2.63)

onde gO)(aç; h) = g(z; h).

Diremos que .4 C 1-- 1, +11 é um equilíbrio de excesso de demattda do sistema dinâmico

(2.61) ou equilíbrio do sistema dinâmico (2.61) ou, ainda, simplesmente um excesso de
demanda de equilíbrio se

g(.A; h) (2.64)

Diferenciaremos os equilíbrios de excesso de demanda entre equilíbrios globalmente

estáveis, localmente estáveis e equilíbrios instáveis, como segue:

1. .,'1 c j--l, +ll é globalmente estável se, e somente se, para qualquer .4o c j--l, +ll,
valer limo-« g(')(ao; h) = ÃI

2. ..'1 C j--l, +ll é localmente estável se, e somente se existir um c > 0, tal que, para
qual(quer '4o c (.4 e, .A + c) n j--l, +lj, valha limo-. g(')(Ão; A) = IÃ;
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g(x,'À,l

l

Figura 2.1: .4(A) é um equilíbrio globalmente estável do sistema dinâmico ãt+l = g(]t; h).

3. ,4 C j--l, +ll é um equilíbrio instável se, e somente se, ,4 não for nem globalmente
estável nem localmente estável.

Definimos o domínio de atração de um equilíbrio ã de (2.61) como o conjunto dado por

D(R) - {Xo C 1-1, tl: +li=.gU(ão;h) - Ã}(2.65)Z;---p00 ' \ /

Veja as figuras 2.1 e 2.2.

Clhamamos a atenção para fato do conceito de equilíbrio de excesso de demanda não

ser equivalente ao conceito de equilíbrio de mercado (onde oferta e demanda do ativo

coincidem, i.e., excesso de demanda zero). Somente quando o equilíbrio de excesso de

demanda for zero, teremos um equilíbrio de mercado. Ou seja, em geral, o sistema de
excessos de demanda dado em (2.61) permite a existência de equilíbrios de excesso de

demanda localmente estáveis diferentes de zero. E justamente este fato que, no contexto

do modelo, será usado mais adiante para- a definição e explicação de bolhas especulativas
no mercado financeiro
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Figura 2.2: -Á (h) e .A+(h) são equilíbrios localmente estáveis, en(quanto ã(h) é um

equilíbrio instável do sistema dinâmico X.+i = g(ãt;A). j--l,Ã(h)) e (ã(h)), 1] são os
domínios de atração de .4 (h) e .4+(h), respectivamente.

2.4.1.4 O resultado principal: transição de fase entre excessos de demanda
de equilíbrio

Na seção anterior, definimos os excessos de demanda de equilíbrio e classificamos estes

equilíbrios em equilíbrios globalmente estáveis, localmente estáveis e equilíbrios instáveis.

Nesta seção, estudaremos os equilíbrios do sistema de excesso de demanda Xt+i = g(Xt; h)

em função dos parâmetros da função g(-; h) definida em (2.62). Apresentaremos os re-

sultados deste estudo formalmente na Proposição 2. Antes, porém, faremos algumas
observações que facilitarão a compreensão da Proposição 2 como um todo. Com estas

observações, esclareceremos também as razões que nos levaram a apresentar a Proposição
2 da forma como será visto mais adia.nte.

Observamos que o gráfico da função g( ; 0) tem o mesmo formato em "S" do gráfico
da função q' (o formato em "S" do gráfico de (> decorre das propriedades da derivada

$'' apresentadas em (2.5): ®' é simétrica em toldo do zero e estritamente decrescente em

10, oo)). É fácil ver que g( ;0) possui três pontos fixos se, e somente se, g'(0; 0) > 1, i.e.,
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g(x,'A)

u) (2® {- h)- l)

Figura 2.3: O gráfico de g(-; h), 0 < h < h*, é uma translação do gráfico de g(.; 0)

se, e somente se,

2aJ'},(0) - 2gÍl:iiD > 1 (2.66)

caso contrário, g(.;0) possui um único ponto fixo. Como o gráfico de g(-;A) é uma

"translação contínua em h" do gráfico de g(-; 0), o mesmo vale para g(.;h), desde que

ül não exceda uln determinado valor crítico. Ou seja, g(.; h) possui três pontos eixos se,

e somente se, valer (2.66) e hl for menor que um valor crítico h* (a ser especificado na

Proposição 2); caso contrário, g( ; h) possui um ou dois pontos fixos (veja a Figura 2.3).
Notamos que a condição (2.66), necessária para a ocorrência de mais de um excesso de

demanda de equilíbrio (pontos fixos de g( l h)), pode ser expressa da seguinte forma:

(a''(0))'i < 2aJ (2.67)
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Na Proposição 2, usaremos (2.67) pa.ia formular a condição necessária para que ocorra

mais de um equilíbrio de excesso de demanda. Esta formulação visa a uma interpretação

socioeconómica que faremos na Seção 2.4.1.5. Como veremos na Seção 2.4.1.5, o valor

de (Q''(0))'i pode ser interpretado como uma medida de heterogeneidade das avaliações
individuais sobre o valor fundamental do ativo. Com base nesta interpretação e na inter-

pretação dos demais parâmetros (a, J e h), daremos, na Seção 2.4.1.5, uma explicação
socioeconâl-mica para a ocorrência de bolhas especulativas e crasAes de preço no mercado
financeiro.

Dependendo de a (fração de especuladores no mercado), de J (influência social de
preço), de (õ'(0))'i (dispersão das avaliações individuais sobre o valor fundamental do

ativo) e de h (sobrevalorização do ativo), o sistema (2.61) admitirá no mínimo um e no
máximo três equilíbrios de excesso de demanda. As figuras 2.4 e 2.5 ilustram os equilíbrios

de excesso de demanda para as diferentes regiões de valores dos parâmetros a, J, Q(0)'i
e A, que serão tratadas na Proposição 2.

Dadas as propriedades de ® em (2.5), podemos formalizar as relações ilustradas com

a.s figuras 2.4 e 2.5 como segue abaixo.

Proposição 2. Seja q) Mina .função de distribuição de probabilidades que satis.faz as pro-

ph.d«d« de é2.5). Sd«m a c 10, il, J c 10, .«) e h c R t,ê' «n.t-te; «Z,át«áh« . .d«
g como de$"ãd" em ÍP.ÓPJ. Z,)e$mãndo' M(a, J, '>'(0)':, h) := { z C 1--1, il l z = g(Z; A) }
e 'Z'not-do . «ám«o d' ./ement« d. M(a,J,q'(0) :,h), q«« dã«,, o ná«,«o 'Z'

.q«ã/züó« do .{'tem« é2.6-7), po, l M(a, J, q''(0)':, h) 1, t.«.« " ;ey«ante. «/«çõe;.

/ .S'e (®'(0))'i 2 2aJ

.ntã. IM(a, J, '>'(0)'", h)l - 1; e o ánàc. eJ.m.nt. de M(a, J, q''(0)':, h) é gZoZ,«/-

me'nte estámet; mantendo os parâvnetros ci, J e ® $xos, porém, arbii,r(lhos, e, demo.

t-d« o á"'" guãZzÜ«Í. d. M(a, .Ã 'D'(0)':, h) p« Ã(h), t'm« q«e ã(h) é «t«át«-

mente decrescente, ímpar (A(9h = Q) e contínuo e'm, h (veja, Q Figura, 2.8).

2. Se ('b'(0))': < 2aJ

'A pl'incípio, À4 depende de todo a'; porém, as propriedades de À/ que estão sendo estudadas na
Proposição 2, dependem somente da característica (®'(0))'i da função Q. É por isso que escrevemos À/
coillo função desta característica e não de 'P como um todo.
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Figura 2.4:
Subcasos:

Caso (a''(0))': ? 2aJ. ã(h) é o único excesso de demanda de equilíbrio
a) h < 0; b) /z = 0; e c) h > 0.
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Figura 2.5: Caso (q''(0))': < 2aJ.
demanda. Subcasos: a) h < h*; b)

IA), .4(h) e -A+(h) são equilíbrios de excesso de
--h*;c) h*<h<h*;d)h=h*;ee)h>h*.
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c/z't'u'u lat'l l.u} '/) 'v \.UJ ) /z,JI .puuc õcZ' i} ..Ó 0'(Z .), CZ :.P 7&C&e7&CZ0 (,Z(ZS COn,(22;GOÊS eZPOSZia.S

abaãzo,. estas condições ent;oZuem o par de uaZores (h*,ãl*) > (0,0) chamados de

sobrevalorização crítica do ativo e excesso de demanda crítico do ativo, respectiva

mente, deÊnidos pela solução do sistema, abaixo que satisfaz h* > 0 e'Ã* > 0

.f ã* - al2'b(.74*-A*) ll+(l-a)l2'D(-h*) -il
1 1 - 2aq''(Jã* - h*);

(a) Se --m <. h < h*

'ntão IM(a, J,q''(0)'',h)l - l e . áná« ./.m.ml. de M(a,J, 'D'(0)'',h), d.

n,atado por A.}Çh], é sm, equina)r'io g\oba,tmebte estáuetl

(b) s. h - t«*

e"tâ' IM(a, J, 'b'(0)': , h)l doá. e/emenlo. de M(a, J, 'P'(0)':, h), de-
«f«'jos PO, .A (-h*) . .A*.(-A*), «íás/a*m

á. ã (--h*) < ].+(--h*) com Ã (--h*)

áã. ..'l (-h*) é in;tá«J . À+(-h*) é /o«Zm.nf. «tá«Z,-

iií. 0(7(-/'*)) -ã*l .o(ã+(-h*)) -7*,il
(dom(ni,os de atraçào dos equitüü,os);

(c) Se --h* <. h < h*

e"tão l.M(a, J, 'D'(0)'", h)l = 3 ' o' t«ês ./em.ratos de M(a, J, ©'(0)':, h), d.-

«t«d« p« ã (h), ã(h) . ã+(h), s«tás/a*m

í. X-(h) < -ã* < ã(h) < ã* < a+(h);
iá. ](h) é án'táueZ, enqu ní. q« ].(h) e ã+(h) são /o«/m.nt. e.tá«ãs,

íí{. -o(.4 (h)) - l-i,Ã(õ)),
D(.4(h)) - { ,4(h) },

o(.Á+(h)) - (,'i(h), il

(domínios de cttrüção dos equil(büos);

(d,) Se h, - h*

'ntâo l.M(a, J,'P'(0)':, h) - 2 e « does falem.nZo. d' &/(a, J,'P'(0)':, h), d.

«ot«dos po, ,4 (h*) . H+(h*), s«tãsla"«.

ã. ã (h*) < ã+(h*) com Ã+(h*)

l/
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áí. Ã-(h*) é Zo«Zmente e.tá«/ e a+(-h*) é án;tá«./,

áíà. D(.A (h*)) - l-t, .A*) e D(.4--(h*)) - l-.'!*, il
(domíni,os de atração dos equitíbri,os);

(e) Se h* < h < m

.ntão IM(a,J, 'D'(0) :, h)l - l e o Único e/emenf. d' M(.«, J, 'P'(0)':,h), d.-

n,otado por A Çhà, é um equilü'úo gl.obalm,elite estáuetl e

(.f) A+-(h) e A Çh) são funções decrescentes e contínuas para h l)edencente a,
;'"' "'p«tá«. domháo' d' de$náçã., í.'., p«« h ped'n«nt' « (-.«,h*l
e [--h*,.«), respectiva«ente. .,4Zém disso, ua/e ] ã+(--«)) > Ã+(h) ? ]]* >

0 > .4* ?.4 (h) > .4-(oo) = 1,Vhc l--h*,h*l buda a Fãgura2.g9

A prova da Proposição 2 se dá através de uma aplicação do teorema das funções

implícitas, onde se leva em conta as propriedades de '} apresentadas em (2.5). Esta prova

encontra-se no Apêndice.

2.4.1.5 Interpretações socioeconómicas: estabilidade global do excesso de de.
manda ou formação exógena de bolhas especulativas e crashes

A seguir, daremos uma interpretação socioeconómica para a quantidade (a''(0))': e co-

mentaremos a dinâmica determinística de (.4t)tZO do ponto de vista socioeconómico.

Interpretamos (®'(0))'l como uma medida de heterogeneidade das avaliações indi-

viduais sobre o valor fundamental do ativo. A motivação desta interpretação vem do

seguinte fato: para uma grande classe de funções de densidade de probabilidades, a quan-

tidade (a''(0)) : (inverso do valor da função de densidade no zero) é uma função crescente

do desvio padrão de qualquer variável aleatória com função de densidade 'lj'. Como as

avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo, .f#i), t ? 0, ã C ..4, são vai'iavels

aleatórias independentes e identicamente distribuídas segundo a função de densidade q'',

temos que a quantidade (q''(0))': mede a dispersão média de uma amostra (aleatória) de

avaliações .f)(í), ã C ,4 feitas pelos agentes financeiros no instante de tempo t = 0, 1, 2, .

(para uma grande classe de 'b's). Notamos ainda que, se a'' for em particular a função
de densidade de probabilidades de ul-na normal de naédia zero e desvio padrão o-, então

((D'(0))'' (= 1/2;a) é diretamente proporcional ao desvio padrão a das avaliações indi-

viduais Pí({), á C .4.
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Vamos agora comentei e interpreta-i a dinâmica do excesso de demanda (.4t)t?o do

ponto de vista socioeconómico. Para tanto, faremos uso das afirmações da Proposição

2, bem como da interpretação de (®'(0))': encluanto (medida de) heterogeneidade das
avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo. Chamaremos os equilíbrios

de excesso de demanda localmente estáveis de "atratores" (do sistema dinâmico (7t)t?o)

ou "excessos de demanda estáveis". Chamaremos J de "influência social (de preço)" ,

pois J quantifica a tendência de especuladores alinharem suas atitudes de investimentos

à atitude da maioria dos agentes.

Sob alta heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo

(('D'(0))': 2 2aJ), o sistema dinâmico de excesso de demanda (ãt)t20 possui um único

atrator (excesso de demanda de equilíbrio localmente estável) .4(h) O atrator .Ã(A) é

contínuo, decrescente e ímpar (.4(0) = 0) enquanto função da sobrevalorização do ativo

h. Isto significa que o atrator .4(h) é negativo (positivo), sempre que a sobrevalorização
do ativo for positiva (negativa), i.e., sempre que h > 0 (h < 0) (veja a Figura 2.8).

Portanto, para uma. grande população de agentes, temos que o excesso demanda será

positivo (negativo) sempre que a maioria dos agentes financeiros julgarem que o ativo

está subvalorizado, i.e., h < 0 (sobrevalorizado, i.e., h > 0). Neste caso, não ocorrerão

bolhas especulativas e nem crashes de preço do ativo. Os conceitos de bolhas especulativas

e de cruza de preço do ativo serão apresentados abaixo.

Sob baixa heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do
ativo ((q''(0))': < 2aJ), podemos obter um excesso de demanda positivo e estável pelo

ativo mesmo que a maioria dos agentes julguem que o ativo esteja sobrevalorizado, mas não

excessivamente sobrevalorizado (0 < h < h*) Este é o caso em que bolhas especulativas e

crasAes de preço do ativo podem ocorrer. Neste caso, i.e., no caso em que (q''(0))': < 2aJ,

o sistema de excesso de demanda possui no mínimo um e no máximo dois atratores
(excessos de demanda de equilíbrio localmente estáveis). Um deles, denotado por ã+(h),
é positivos o outro, denotado por .A (h), é negativo. Estes atratores possuem as seguintes

propriedades enquanto funções da sobrevalorização do ativo h: existe um limiar positivo

para a sobrevalorização do ativo dada por h* > 0 e um excesso de demanda positivo

crítico dado por .4* C (0, 1), tais que:

1. .4t pertence ao domínio de atração de .4+(h) sempre que h $ h* e .4t > .4*
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2. .At pertence ao domínio de atração do (único) atrator .4 (h), sempre que h > h*

3. Os atratores .4+(h) e -A (h) são decrescentes e contínuos em h em seus respec-

tivos do:nínios (--oo,h*l e l--h*,'»), com l = ].+(--oo) > Ã+(h) > 0 > ã (h) >

,4 ('«) = --1, VA C l--h*,h*l; Á (--h) - --.4+(h),Vh C (--«,,h*l (veja » ngur»

A propriedade 1) implica que o excesso de demanda .At pode se manter positivo mes-

mo quando o ativo estiver sobrevalorizado, mas não "supervalorizado" (excessivamente

sobrevalorizado), i.e., quando 0 $ h < h*. Este é o caso quando o excesso de demanda

.4t se encontra no domínio de atração do atrator positivo .4+(h). Definimos uma bolha

especulativa positiva (localmente estável) ou simplesmente bolha especulativa o estado do

sistema em que o ativo está moderadamente sobrevalorizado, 0 < h < /t*, e o excesso de

demanda .4t encontra-se no domínio de atração do atrator positivo .4+(h) (veja a Figura

2.2: convergência .4t T .4+(h) (quando .Ao > .4(h)).

A propriedade 1) implica também que uma mudança da sobrevalorização do ativo de

um nível h para um nível h + .6.h, onde h < h + A/z < h*, leva o sistema a convergir pala
um novo equilíbrio em .A+(h + Ah) sempre qite o sistema no instante t, imediatamente

anterior a esta intervenção, estiver no equilíbrio .4+(h) ou próximo ao mesmo, i.e., sempre

que .Át ? Á*. Isto ocorre pois, segundo a propriedade 1), l.4*, ll pertence ao domínio de

atração de todos os atratores .4+(h), para h $ /z* (veja a Figura 2.6).

Agora, se a nova sobrevalorização do ativo h + Ah exceder o limiar h*, o excesso de

demanda .4t será atraído da posição .A+(h) para o único atrator negativo remanescente

,4 (/z+a.h), cujo domínio de atração é todo o intervalo j--l, +ll. Este fato é garantido pela

propriedade 2) (veja a Figura 2.7). Note que para reverter um equilíbrio em 7 (h + a.h)

pa-ra um outro em Á+(/z), onde A* < h < h* < h + Ah, não é suficiente eliminei o

incremento da sobrevalorização do ativo dado por Ah. Devido à simetria do sistema,

observada com a propriedade 3), uma mudança da sobrevalorização do ativo de h + z\h

para h, onde --A* < h < A* < h+Ah, levaria o sistema para o equilíbrio .A (h) (e não pala

o equilíbrio .4+(h)). Para levar o sistema de volta ao e(luilíbrio H+(h), a sobrevalorização

do ativo tem de ser reduzida a um nível h' com A' < h* < h (i.e., bem abaixo de
h) e depois trazida de volta ao nível h. Ou seja, quando a sobrevalorização do ativo
ultrapassa- o limiar crítico A*, o excesso de demanda .4t não somente cai abruptamente para

(
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g(x;h+&h}

Ã+(à+ÁÀ) Ã+(ã) l r

l

Figura 2.6: Convergência de .4t para o novo equilíbrio -4+(h+ Ah) após uma variação zXh
moderada da sobrevalorização do ativo h, onde 0 < h < h + Ah < h*.

4S'

..- g(l;h+Ã.h)

A.(h+AJi)

Figura 2.7: Convergência de ãt para o novo equilíbrio Ã (h + Ah) após uma variação
z\h da sobrevalorização do ativo h para além da sobrevalrização crítica do ativo, i.e..
O < h < h* < h + Ah.
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um patamar negativo, como também sofre uma mudança de regime enquanto função da

sobrevalorização do ativo h. Interpretamos esta mudança abrupta de um regime positivo

Ã+(h) pa.ia um regime negativo de excessos de demanda 7 (h) enquanto função de A

como sendo um eras/z de preço do ativo resultante de um aumento da sobrevalorização

do ativo pala alélll do limiar crítico A*. Note que esse resultado é consistente coi-n a

intuição socioeconómica: assim que o preço do ativo exceder tim limiar acima da avaliação

individual média sobre seu valor fundamental (P + h*), ocorre o "estouro" da bolha
especulativa seguido do crava de preço do ativo.

Observamos que na vida real uma variação da sobrevalorização do ativo h (h = Pt --P)
pode ocorrer em função de ul-na notícia negativa sobre os fundamentos económicos do
ativo, de modo a diminuir a média das avaliações individuais sobre o valor fundamental

do ativo dado por P. Veremos mais adiante que esta sobrevalorização excessiva do ativo

implica em uma clama mudança da tendência de preço do ativo quando considerarmos .Ht

variando no tempo (À > 0).

De maneira análoga à definição de bolha especulativa positiva e brasa de preço do
ativo, defilaimos também uma bolha especulativa negativa e um zoom de preço do ativo.

Uma bolha especulativa negativa corresponde ao estado do sistema em que o ativo está

subvalorizado, mas não excessivamente subvalorizado, --h* < h < 0, e o excesso de

demanda -At se encontra no domínio de atração do atrator negativo .Ã (h). Um zoom
de preço do ativo, ou brasa negativo de preço do ativo, ocorre quando A sofre um rebai-

xamento para um valor menor que h*. Quando esse rebaixamento ocorre, o excesso de

demanda .At passa a- ser atraído para o único atrator positivo .4+(h). Este é o caso na vida

real quando o preço do ativo se torna tão baixo, i.e., abaixo da avaliação individual média

sobre o valor fundamental do ativo (Pt < P h*), a ponto de uma quantidade crítica de

agentes avaliar que o ativo está demasiadamente subvalorizado e dar, então, início a uma

demanda crescente e auto-referenciada pelo ativo.

2.4.1.6 Similar'idade com o modelo de lsing ferromagnético com interação de
longo alcance

O fenómeno de bolha especulativa seguido de crash de preço do ativo, descrito na seção
anterior, é similar ao fenómeno de histerese seguido de transição de fase estudado no mod-

elo de lsing ferronaagnético. Pelo nosso modelo, qua.ndo a heterogeneidade das avaliações
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Figura 2.8: Caso (®'(0))'t 2 2ctJ (alta heterogeneidade das avaliações individuais sobre
o valor fundamental do ativo). Gráfico do único equilíbrio globalmente estável de excesso
de demanda .4(/z).

Figura 2.9: Caso ('D'(0))'i < .2aJ (baixa heterogeneidade das a.valiações individuais sobre
o valor fundamental do ativo). Gráficos dos equilíbrios localmente estáveis de excesso de
dela:anda, .4 (h) e d+(h).

49



individuais sobre o valor fundamental do ativo for relativamente baixa em comparação

com a influência social de preço (('b'(0))'' < 2clJ), podemos induzir uma formação de

bolha especulativa e consecutivo crash de preço do ativo mediante uma variação da so-

brevalorização do ativo h para além do limiar crítico h*. De maneira similar, no modelo
de lsing, quando a temperatura for relativamente baixa com relação à força de interação

entre os spins, podemos induzir o fenómeno de histerese seguido de transição de fase

mediante uma variação do ca.mpo externo para além de um lin-bar crítico.

Notamos, no entanto, que não estamos usando o modelo de lsing ferromagnético para

descrever os conceitos de bolhas especulativas e crasAes de preço do ativo. Na verdade,

a principal contribuição do modelo está na inteligibilidade das relações socioeconómicas

modeladas e na generalidade de suas contrapartes matemáticas. Note que a temperatura

no modelo de lsing corresponde à quantidade ((>'(0)) ' , que em nosso modelo mede o quão

diferente os agentes avaliam o valor fundamental do ativo. O campo externo do modelo

de lsing corresponde, em nosso modelo, à "subvalorização do ativo" h (valor negativo da

sobrevalorização do atino h) e a função "tanh"corresponde à função "2(b 1" , onde q' éa

função de distribuição das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo (não
necessariamente paiamétiica). Devido à generalidade de (1), diferentemente do que ocorre

no modelo de lsing, os valores críticos de h para a ocorrência de crash e para ocorrência de

zoom podem diferir eni valor absoluto, desde que a função de densidade de probabilidades

®' não seja simétrica em torno do zero. Nesta apresentação do nosso modelo, estamos

considerando apenas o caso em que 'D' é simétrica em torno do zero. Optamos por nos

restringir ao caso simétrico somente pala facilitar a exposição dos principais fatos que
queremos apresentar. Colho conseqüência desta simetria, obtemos que os valores críticos

de h para ocorrência de crash e zoom são iguais em valor absoluto e são dados por A* e
h*, respectivamente.

Um ajuste do modelo a dados reais permite a consideração de funções de densidade

de probabilidades não-simétricas ein torno do zero, implicando em estimativas diferentes

em valor absoluto para as sobrevalorizações críticas de Z)oom e brasa de preço do ativo.

Observamos que a consideração de tal assimetria não seria possível mediante uma. adap.-

ração direta do modelo de lsing aos fenómenos de zoom e brasa de preço do ativo aqui
descritos.

50



2.4.1.7 Melhoramento da estimativa de convergência do processo estocástico
para o sistema dinâmico determinístico

Lembramos que no começo da Seção 2.4 mostramos a convergência do processo estocástico

(I't)t?o para o sistema dinâmico determinístico (wt)t?o. Aplicamos a Proposição l e
mostramos que a probabilidade de desvio entre Wt e mt tende a zero quando o número

de agentes (parâmetro do processo (Wt)t?o) tende ao infinito. Mais especificamente,

estimamos a probabilidade de que IT't wtl > c em função do número de agentes /V,

do tempo t e do desvio c. Esta estimativa foi dada pela expressão (2.24). Com base
nesta convergência, justificamos o estudo do comportamento do processo I'rt através do

estudo de wt. Como já observamos na Seção 2.3.1, a estimativa (2.30) apresentada no

Corolário l da Proposição l oferece uin maior controle sobre a probabilidade de desvio
entre o processo Wt e o sistema dinâmico wt.

Na presente seção mostraremos que a estimativa (2.24) pode ser substituída pela es-

timativa (2.30) se garantirmos certas condições adicionais. Em todos os casos analisados

neste capítulo, estas condições estarão garantidas desde que J (influência social de preço)
ou Ã (influência social direta) seja suficientemente pequeno ou suficientemente grande
em comparação a (a''(0))': (heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fun-

damental do ativo). Mais precisamente, temos, no presente caso:

Proposição 3. Sejam (Wt)t20 e (wt).2o dados como no enwncãado da Proposição .Z, onde

Qs e Qs são dado's por (2.60) e ovtde \ = ç], K = q e J Z ç). Exi,saem co'n,stavttes J\ e Ja,

onde 0 < Ji < J2, ta's que, se

J < J\ ou J'> Ja

e Ao não for um excesso de demanda, de equitürio inst(íuel, 'Date a, estimativa (2.30) pura

Q 'probnbiti,dc-de e'm,(2. 23).

Z)emonstração. A prova é uma aplicação dos Corolários l e 2 da Proposição l para Qs

e QF definidas em (2.60) com Ã' = 0 e À = 0. Vamos calcular inicialmente IG'(w) l...
conforme apresentado no Corolário 2 da Proposição 1. Sendo Qs e QP funções constantes

em H, temos que, para qualquer m = (X,lg,7) C R x j--l, lj', vale G'(m) = ( clJ + J(l --
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a) + 0)2'b'(JÃ -- h);0 + 0 + 0), onde 7 := alg + (l -- a)F e G(w) deânido em (2.21).

Portanto,

llc'(««)ll.., - J20'(J.Ã - h) -
ag(.'l;h)

(2.68)

onde relembramos que g(zl h) é dada por

g(«; h) :- al2'>(J« h) 11 + (1 a)l2q'( - A) l (2.69)

Vamos agora mostrar a validade da hipótese da Proposição 3 no caso J < Ji pala um
dado Ji = Ji(q), h, a). Mais especificamente, mostraremos a seguir que para

J < J: :- (2q''(0)) : (2.70)

vale a hipótese da Proposição 3.

A prova no caso J < Ji é uma aplicação do Corolário 2 da Proposição 1. Como q)'
assume seu valor máximo em 0, segue de (2.68) que lla'l ... assume seu valor máximo

em w* 0, 0), onde então

lc''(««*)ll«- J2«''(o) < l (2.71)

Observamos que a desigualdade em (2.71) provém de (2.70). Do Corolário 2 da Proposição

l segue a estimativa (2.30) pala a probabilidade (2.24) (probabilidade de l Wt -- m. ll > e).

Vamos agora mostrar a validade da hipótese da Proposição 3 no caso J > J2, para um

dado J2 = J2(®,h,a) > 0. A seguir, especificarelnos a constante J2 = Ja(Q,h,a). Para
tanto, observemos inicialmente que, para qualquer h c R, vale

.IU. M"lg'(ã-(h, J); h); g'(]'--(h, J); h)} - 0(2.72)

onde g'(z; h) denota a derivada da função g( ; h) : z -, g(z;h). A.s notações Ã.(h, J)
e Ã+(h, J) destacam as dependências entre os pontos fixos ã (À) (= 7 (/z, J)) e Ã+(h)
(= .A+(h, J)), e o parâmetro J (influência social de preço).'

'À'laxlg'(.Ã-(h,J);h);g'(7+(h,J);h)}(h,J);h)(g'(.Ã(h,J)), quando ã(h,J)
(.4+(/},J) ) i)ão estiver definido, i.e., quando /} < h* (h > h*). Note que para qua]quei h C ]R,
temos (®'(0))'i < 2a.J pala J suficientemente gi ande. Portanto, para J suficientemente grande, existe
h* = h*(J) > 0 e, consequentemente, ou .4 (à, J) ou .A+(h, J) está definido. Portanto, para J suficien-
temente grande, i\'laxlg'(.A (h, J); h); g'(Á+(A, J); A)} está bem definido
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A convergência em (2.72) vem do seguinte fato: como a' é uma função de distribuição

de probabilidades, a função g(.l h), que relembramos em (2.69), converge pontualmente

(quando J --' oo) para a função constante z -* a + (l -- a)(2q'(--h) -- 1) quando z > 0 e

para a função constante z -* --a + (l -- a)(2'1S(--h) 1) quando z < 0. Como g(.; h) é

estritamente crescente e limitada inferiormente e superiormente pelas funções constantes

acima mencionadas, podemos facilmente ver que as derivadas de g(.l h) nos pontos fixos
.4+(h) e .4 (A) convergem para zero (quando J tende ao infinito.

Vamos agora escolher J2 = Je(®, h, a) > 0, tal que

MaxÍg'(Ã(h,J);h);g'(Ã+(h,J);h)} < 1 VJ > J2 (2.73)

Vamos concluir a prova da Proposição 3 no caso em que J > J2 pata Je - Je(Q',A,a)
como especificado acima. Para tanto, observemos que, de (2.68) e da continuidade de

g'(-; h), seg«

ilU, llG''(w.)jjm- - .y=, g'(ã.; h) - P'(illU, ã.; h) (2.74)

Agora, se .4o não é o excesso de demanda de equi]íbrio instáve], i.e., se ]]o # ]l(h),
temos que ,4t converge pala um dos equilíbrios estáveis .Ã (h) ou Ã+(h) (veja a Figura

2.2). Portanto, qualquer que seja o limite de ãt (ã (h) ou 7+(h)), segue de (2.73) a
seguinte desigualdade:

J!=, lla'('-.) Im- - g(il!=,X.; h) < 1 (2.75)

Como IG'(mt)ll«- --, g(limo-« .At; h) < 1, existem constantes 7 > e C' > 0, tais que

Z.(t«.) := IC''(«,.)ll... + ' < C' < 1, wt '> t* (2.76)

pata um dado instante t* > 0.

Para concluir a Proposição 3, basta observar que as constantes Z,(wt), t = 0, 1, . .,

definidas em (2.76), formam uma seqüência de constantes de Lipschitz no sentido (2.22)
Portanto, fazei-tdo b : HS::. L(w.-) e c := -- log C' (c > 0), temos

H Z.(w.-) $ be '', Vt ?0

Do Corolário l da Proposição l segue a estimativa (2.30) para a probabilidade (2.24)

t

0T
(2.77)
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Observações. A demonstração da Proposição 3 pode ser elucidada e resumida da forma

a seguir. Caso ('b'(0))': ? 2aJ, o excesso de demanda .Ãt converge para o (único)

equilíbrio globahnente estável .4(h), onde a derivada de g(.; h) é tanto menor em valor

absoluto qua.nto menor for J. Esta situação é a oposta quando (®'(0))': < 2aJ. Neste

caso, o excesso de demanda 4t converge pala um dos equilíbrios Ã-(h) ou ã+(A), onde a
derivada de g(.; h) é tanto menor em valor absoluto quanto maior for J

Como cada constante de Lipschitz L(wt) pode ser tomada arbitrariamente próxima à

derivada de g(.; h) em -4t, (t = 0, 1, . . .), podemos obter um produtório de constantes de

Lipschitz, apropriadamente escolhidas, que convergem exponencialmente rápido para zero

se supusermos limo-«g'(Át; h) < 1. Pela continuidade g'( ; h), basta supor, para tanto,

que a derivada de g( l h) em limo--ãt seja menor que 1. Para garantir que a derivada

de g(.; h) em limo-- .At, i.e., nos equilíbrios estáveis de atei = g(7t; h), seja menor que

1, basta supor (pelo exposto no parágrafo anterior) que J seja suficientemente pequeno

(J < Ji) ou suficientemente grande (J > J2). Da convergência exponencial do produtório

das contentes de Lipschitz, segue, mediante aplicação do Corolário l da Proposição 1, a
estimativa(2.30) para probabilidade(2.23).
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2.4.2 Caso ./20, ./(=0 e À>0(#t varia no tempo)

Os fenómenos de bolhas especulativas, booms e crasAes até agora apresentados dizem

respeito a variações da sobrevalorização do ativo h (llít = h) enquanto parâmetro inde.

pendente do tempo. Agora analisaremos a evolução do sistema (wt)t?o quando Ht varia
no tempo segundo a dinâmica dada em (2.20). Mostraremos como, e sob que condições, os

fenâmel-tos de bolhas especulativas, boorrzs e crasAes de preço do ativo se auto-organizam

Seguiremos analisando, no entanto, o caso em que K = 0

2.4.2.1 Dinâmica da sobrevalorização e excesso de demanda
do ativo (-Ht, ,4t)t20

Quando Xt varia segundo (2.20) e K = 0, a dinâmica para grandes populações (mt)t?o,

onde wt = (-Ht, St, F'.) (t = 0, 1, . . .), está unicamente determinada pela dinâmica do par

(Ht,.At), onde .At = aPt + (l -- cr)lgt (t = 0, 1, ..). Está dinâmica é a seguinte: para

t - 0, temos (Ho,ão) - (H., aFo + (l -- a)lgo), e para t > 0, seg«

l -Ht = .Ht.i + À.4t.i
'l ã. - al2«'(Jã.-:-Ht) ll+(l-a)l2'}( H.)-lj

Denotaremos o sistema dinâl-Rico (2.78) por (Ht, Xt)t?o e chamaremos este sistema de
sistema dinâmico da sobrevaloiização e excesso de demanda do ativo

(2.78)

2.4.2.2 Equilíbrios de (-17É, .4t)t?o

Definiremos agora os equi]íbrios de (Ht,]t)t?o como segue abaixo. Seja F : ]R x j--l, ll --,
R x j--l, ll dada por

f(m', Ã) : (-#+Àã, g(ã;x+Àã)) (2.79)

onde g é definida em (2.62). Definimos (H, ã) C IR x j--l, ll como sendo um equilíbrio de

(H., .4t)t?o se valer

(H, .4) - f"(-#, .,4) (2.80)

Se (n, -4) satisfaz (2.80), diremos também que (H, ]) é um equilíbrio

[. g]oba]mente estável, quando ]imt-- F'(') (]7o, ao) (n', .4), V(-Ho,Ho) C Rxj--l, tl;
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2. localmente estável, qua.ndo existir c > 0, tal que: limo-. F(')(Ho,IÃo) = (-K,ã),
v (#o,]Ão) c -B.(.H,]) n IR x j--l, 11, onde -B.(H,7) denota uma bola em R: de

raio c, centrada em (.H, .A);

3. instável, quando (H, .A) não for nem globalmente estável nem localmente estável;

onde f(')(-Ho, .Ão) é t-ésima interação de /' em (Ho,ão). Notamos que, por construção, a

dinâmica de (-Ht, .4t)t20 é dada pela interação

(-H.,ã.) -Ho,Xo), (t - o, l, (2.81)

2.4.2.3 0 resultado principal: transição de fase entre existência de um único
equilíbrio globalmente estável de (-/7t, .4t)t?o em (0, 0) e comportamento
cíclico de (Ht, .4t)t2o

Mostraremos agora que o sistema (-Ht,]lt)t20 possui um único equilíbrio globalmente

estável em (0, 0), i.e., é atraído para (0, 0) se a heterogeneidade das avaliações individuais

sobre o valor fundamental do ativo for relativamente alta em relação à influência social de

preço, i.e., (@'(0))': > 2aJ. Mostraremos também que (Ht,ãt)t20 é atraído para ciclos
correspondendo à auto-organização de bolhas especulativas e crasAes de preço do ativo se

valer ('D'(0))': < 2crJ. Mais especificamente, temos:

Proposição 4. Seja (Ht,.4t) dado por Í2.78). Então, (0,0) é o ámãco egwã/züüo de
(-Ht,.At)tZO. .ÁJém disso, ezáste um número positivo À., taZ que, para todo À com 0 <

À < À., urze;

.7. Se (®'(0))'i > 2cvJ

.então (0, 0) é «m 'q«alta,{. g/ob«Zmente «tá«J .Z. (H., .Ã.).;::o,

2. Se ((>'(0))'i < 2aJ

então (0,0) é um equã/ébrio ánstáueZ de (-H.,.At)t2:0 e para (Ho,.Ão) # (0,0) vale

raJ l I'" l - «,

'4,+l

rb) ],-À C N .17, > h* V'r C 7" com r > TÀ,

ozzde 7" = {r C N l .4,
sánaZ de (.A.).?o.

$ 0]. denota o c07Üunto dos tempos de reversão de
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A prova da Proposição 4 está no apêndice. Daremos agora somente uma idéia intuitiva

desta prova.

Idéia intuitiva da prova da Proposição 4. Inicialmente, é claro que (0,0) é um
equilíbrio do sistema, pois f(0, 0) = (0, 0). A idéia para a prova dos resultados restantes

faz uso dos resultados da Proposição 2, onde a sobrevalorização do ativo não varia no tem-

po. Vamos supor inicialmente alta heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor

fundamental do ativo, i.e., (q''(0))': > 2aJ. Para À suficientemente pequeno, o sistema

(H&, .4t)t20 dado por(2.78) está próximo ao sistema auxiliar dado por(#t, ã(Ht))t?o, onde
Ht corresponde à primeira coordenada do sistema (.Ht, ]]t)t?o e ](Ht) ao único equilíbrio

estável do ativo para sobrevalorização fixa do ativo (ao nível Ht), definida no contexto
da Proposição 2. Ou seja, limo-o,t-. ll(-Ht,ãt) (-Ht,7(-Ht))ll = 0. Como ã(Ht) é de-

crescente em H. com .A(0) = 0, temos que o incremento -/7.+i -- H. = Àã. (= ÀÃ(H.))
tem o sinal oposto ao de .llít. Portanto, quando /7t é positivo, .Ht diminui no instante

seguintes quando .Ht é negativo, .ll/t aumenta no instante seguinte. Por outro lado, pela
continuidade de .4( ) e por .4(0) = 0, quanto mais próximo de 0 estiver -Ht, menor será

.4(Ht) em valor absoluto, i.e., menor será o incremento de .Ht em valor absoluto. Esse

mecanismo sugere que (Ht, .At)t?o converge para (0, 0). Para garantir que (-Ht,Ãt)t?o não

permaneça oscilando em torno de (0, 0), e síl-n convirja de fato para (0, 0), basta supor
que À seja suficientemente pequeno.

Vamos supor agora que a heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor
fundamental do ativo seja relativamente baixa, i.e., (®'(0))': < 2aJ. Neste caso, a idéia

da prova faz uso das propriedades 1), 2), 3) do sistema (2.61) para sobrevalorização fixa
do ativo apresentadas na Seção 2.4.1.5. Vamos supor que, no instante inicial, valha

Ho < --A* e .4o ? .4* (2.82)

Assim sendo, a próxima sobrevalorização do atino é dada por -Hi - -Ho + À.,'lo 2 /1ío + À,4*.

Agora, se, para a nova sobrevalorização do ativo ainda valer -ai $ h*, a propriedade l)

apresentada na Seção 2.4.1 .5 garante que ,4o encontra-se no domínio de atração de a+ (HI)

Portanto, .Ao é atraído para ,4+(Hi), i.e.,

'4i ..4+(-#:)l $ 1Ào À+(H:) (2.83)
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onde Á+(-Hi) é o excesso de demanda de equilíbrio positivo para a sobrevalorização do

ativo collstante ao nível .Hi ($ h*) apresentada no contexto da Proposição 2.

Agora, se .4o $ .A+(-Ht), segue imediatamente de (2.83) .Ão 5; ãi. Como estamos

assumindo .A* $ .Ao, segue .4* $ .4t. Se, por outro lado, valer -Ào > .Ã+(-H]), segue

imediatamente da monotonicidade da função g(.; Hi)

'4i g(..'!o; -H:) 2 g(.A+(-H:); H:) .'l--(H:) ? ..4* (2.84)

onde g está definida em (2.62). A primeira igualdade de (2.84) segue imediatamente da

definição do sistema dinâmico (2.78); a primeira desigualdade de (2.84) segue do fato

de g(.; -/7i) ser uma função monótona crescente; a segunda igualdade de (2.84) segue do

fato de .4+(-Hi) ser um ponto fixo de g(.; HI); e a última desigualdade de (2.84) segue da

suposição Hi 5; h* e da propriedade 3) apresentada na Seção 2.4.1.5.

Ou seja, em ambos os casos (.4o $ Á+(-H,) ou .Ao > .A+(H:)) -le .Ã: 2 .Ã*. O me;mo

argumento pode ser repetido indefinidamente, de onde concluímos:

inicialldo em -Ho < h* e .4o 2 .4*, temos para qualquer / >0
Ht $ h*, Vt = 0, 1,2. . .Z::> ,4t ? .4*, Vt = 0, 1, 2. . .Z

Ocorre que, enquanto .4t permanecer acima de .4*, os incrementos da sobrevalorização

do ativo serão sempre maiores ou iguais a un] número positivo, i.e., .ll/t+i -- -Ht ? À.,'1* > 0.

Portanto, iniciando eln Ho < h* e .4o 2: .4*, a sobrevalorização do ativo -Ht cresce até
atingir um valor superior a A*. No momento em que Ht > h*, o excesso de demanda, ãt

se encontrará no domínio de atração do único atrator negativo ,4 (-Ht). Este fato segue

da propriedade 2) comentada na Seção 2.4.1.5. Portanto, assim que ]l/t > h*, o excesso

de demanda Xt será atraído para ã (-Ht), onde, por simetria, vale .Ã-(H&) < Ã*. Como

À é relativamente pequeno, podemos mostrar que -At decresce monotonamente atingindo

va[ores abaixo de .A* enquanto ]]/t se mantém acima de A*. ]sto é, existirá um momento

em que -Ht > h* e Át $ .A*. Como essa condição é simétrica à condição inicial (2.82),

a dinâmica acima descrita se repete com sinal oposto e .17t decresce até atingir um valor

inferior a h*. Desta forma é fácil ver que, sob (q''(0))': < 2cvJ e À suficientemente

pequeno, qualquer órbita de (Ht, .4t)t20 é caracterizada por "ciclos" onde Ht assume os

máximos locais acima de h* e os mínimos locais abaixo de h*. Ou seja, as reversões de
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tendência de preço ocorrem em momentos quando o valor absoluto da sobrevalorização

do ativo está acima de h*, i.e., l .llr,- 1 > h* Vr C 7"para r > rÀ. O número natural rÀ

é uma cota superior pala o primeiro tempo de reversão 1-* satisfazendo -m,. > h*, i.e.,
rÀ > r+ := Minar C 7" l-ZÍ,- > h*}.

2.4.2.4 Interpretação socioeconõinica: estabilidade do pl'eço de equilíbrio de
mercado ou formação endógena de bolhas especulativas e crashes de
preço

Interpretaremos agora a dinâmica de (mt)t?o, sob Ã' = 0 e À > 0, do ponto de vista
socioeconomico.

A Proposição 4 afirma que, quando a heterogeneidade das avaliações individuais sobre

o valor fundamental do ativo for suficientemente alta comparada com a influência social

de preço ((©'(0))': ? 2crJ), a sobrevalorização do -Ht := Pe -- F e o excesso de demanda

.4t são atraídos pala zero. Ou seja, sob alta heterogeneidade das avaliações individuais
sobre o valor fundamental do ativo, o preço do ativo converge para a avaliação média F e o

excesso de demanda .At, para zero. Ou seja, a avaliação média P é um preço de equilíbrio

de mercado do ativo, i.e., pala este preço, a quantidade de oferta é igual à quantidade
de procura pelo ativo (excesso de demanda zero). Este preço de equilíbrio de mercado é

globalmente estável (veja a Figura 2.10).

Por outro lado, quando os especuladores são relativamente homogêneos em suas avalia-

ções individuais sobre o valor fundamental do ativo ((q''(0)) 1 < 2aJ), bolhas positivas

seguidas de crasAes de preço do ativo se alternam a bolhas especulativas negativa.s seguidas

de boozrzs de preço do ativo, na medida em que f7t passa, sucessiva e alternadamente, da

esquerda para a direita e da direita para esquerda pelos lin-bares h* e h*, respectivamente.

Uma bolha de mercado positiva (negativa) "sobrevive" enquanto o preço de mercado do
ativo não ultrapassar o limiar superior de reversão de tendência - limiar de brasa - dado

por /\- :- P + A* (não cair abaixo do limiar inferior de reversão de tendência limiar de

book - dado por -n :- P h*) (veja a Figura 2.11).
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.4 (x«, )

n.*: (=n.-t'LÃ(n.) )

P. ( =P-tHt)

P

#

Í

Figura 2.10: Caso (qy(0))'i > 2aJ. O primeiro gráfico acima ilustra a convergência de
(.4t, -Ht) para (0, 0). O segundo gráfico iltlstra a correspondente convergência de Pt paraP
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n.*i ( t-txÃ(no )
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P+ = P l-h

F .L
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f

Figura 2.11: Caso ('P'(0))'i < 2cvJ. O primeiro gráfico acima ilustra o comportamento
cíc[ico de (.At, ]]/t). O segundo gráfico ilustra a correspondente dinâmica do preço Pt.
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2.4.2.5 Melhoramento da estimativa de convergência do processo estocástico
para o sistema dinâmico determinístico

Mostraremos agora como a estimativa de convergência de mt para wt pode ser melhorada

no caso /( = 0 e À > 0 mediante aplicação dos Corolários l e 2 da Proposição 1. Mais
especiâcamente, temos:

Proposição 5. Sejaxz (Wt)t?o e (mt)t?o dados como no enunciado da Proposição .Z, onde

(2s e QP são dadas por' ÍP..ZÓ) e À > 0, K = 0 e J 2. 0. EzãsÉem constarztes À* > 0,
o-* > 0 e ./* > 0, tais que se À < À* e

('}(0))'' > a*(;) o« J > J*('},h)

vale a estimativa (2.30) para a probabilidade em (2.23)

Z)emonstração. A prova é uma aplicação dos Corolários l e 2 da Proposição l para Qs

e QP definidas em (2.16) com Ã' = 0 e À > 0. Vanaos calcular inicialmente IG'(w) l...,

conforme definido no Corolário 2 da Proposição 1. Pela definição de Qs e QP em (2.16),

temos que, para qualcluer « S,.F) C R x l--í, il', vale G'(w) = (c!(J -- À) + (l

a)(J--À) i)2a''((J--À)X H);0+0--2'>'((J .X)ã -H)), ondeÃ:=c-lg+(l--a)7
e G(w) definido em (2.21). Portanto,

lc''(«,)ll... MaxljJ À il; 1l2a''((J À)Ã - H). (2.85)

Vamos agora mostrar a validade da hipótese da Proposição 5 no caso (d'(0))'i > a*

para um dado a* = a*(J, À) (que depende de J e À). Mais especificamente, mostrei-emos

aseguir que para

(Q'(0)) : > a*(J, À) 2MaxljJ -- À -- lj; l} (2.86)

vale a hipótese da Proposição 5.

A prova no caso (q'(0)) : > a*(J,À), para o-*(J,À) especificado em (2.86), é uma

aplicação do Corolário 2 da Proposição 1. Como ®' assume seu valor máxinao en] 0, segue

de (2.85) que l C'l «- assume seu valor máximo em w* = (0, 0, 0), onde, então,

c'(«,*) l... MaxljJ .à il; 1l2©'(0) < 1 (2.87)
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Observamos que a desigualdade em (2.87) segue de (2.86). Do Corolário 2 da Proposição

l segue a estimativa (2.30) para a probabilidade (2.24) (probabilidade de Wt -- wl ll > c).

Vamos agora mostrar a validade da hipótese da Proposição 5 para J suficientemente

grande. Daremos apenas uma idéia da prova.

Inicialmente observemos o seguinte: quando À é muito pequeno (À < À*), o par

IX., Ã.) na maioria das vezes ou está próximo a (.H., ]l+(-H.)) ou (-H., 7 (.H.)) com l.lí l <
h* (a menos dos momentos de transição "rápida" do regime de excessos de demanda

positivo, Á+( ), pala o negativo, .4 (.), e vice-versa). Lembramos que as notações Ã+(.Ht)
e .4 (-Ht) designam os equilíbrios de excesso de demanda estáveis positivo e negativo,

respectivalhente, apresentados no contexto da Proposição 2, i.e., para a sobrevalorização

do ativo fixada ao nível /l/t. Como as constantes de Lipschitz de G em mt podem ser
tomadas arbitrariamente próximas a IG'(mt)ll.«,, t = 0, 1, 2 . . ., temos

L(.«.)= la'(««.)ll«- - Maxlja-À il;lJ2'>'((J À)Hl-H.)
= MaxljJ-À-lj;1l.2©'llJ Àla:(X.) Ht) (2.88)

comtg) $ t $ t(i) á = 0,1,2,..., paracertos t(i),t({) C N á :: 0,1,2,..., com tg) $ tÕi) $

tg+:), á - 0, 1, 2, . . . A notação ]:t(Ht) em (2.88) designa o elemento de {ã-(Ht), ã+(-Ht)}
que minimiza o valor absoluto da diferença entre o termo à direita da única igualdade de

(2.88) e o termo da segunda linha de (2.88). Observamos que a única igualdade em (2.88)

vem de (2.85).

Para J grande e À pequeno, podemos, portanto, aproximar

L(««.) = J2a''((;7ü(X.) - H.) - ig'(a:.(-H.); Ht) (2.89)

com tg) $ t $ tli), { . 0, 1,2,. . ., onde g'(ãü(-Ht);Ht) denota a derivada de g( ;Ht)

em .4:t(-HI) para g(.; h) (/z = Ht) definida em (2.62). Podemos, portanto, evocar a con-

vergência limo-- Maxlg'(.A (h, J); h); g'(.4+(h, J); h)} = 0, apresentada em (2.72) na
Proposição 3, e concluir que existe uma constante C' > 0, tal que

L(wt)<C'< 1 para t9) $t$t.:), ã.0,1,2,... (2.90)

E fácil ver também que, para J suficientemente grande, podemos escolher as constantes

tg) e t.á), { . 0, 1,2..., tais que, além de(2.90), valha também

{t*,t*+ i,t*+2,...} c u=:ltg),t9)+i,tg)+2,...tla}(2.91)
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para um certo t* > 0. De (2.90) e (2.91), segue que o produtório HI..o -L(to,) converge

exponencialmente rápido para zero. O resultado segue do Corolário l da Proposição l.

2.4.3 Caso J=0, ./(2.0 e ,X=0(#t=A não varia no tempo)

Vamos analisar nesta seção a dinâmica de (wt)t?o sob a suposição de que J = 0, i.e., que

os especuladores não sejam influenciados diretamente pela dinâmica do preço (influência
social de preço), porém, admitindo Ã' 2 0, i.e., que os especuladores sejam diretamente

influenciados pela opinião de outros especuladores (influência social direta -- contágio de
opimao) .

Como na seção anterior, estudaremos inicialmente o sistema dinâmico (mt)t?o para
À = 0, i.e., -Ht = h := Ho (fixo) Vt ? 0. Em seguida, estenderemos esta análise para a Ht

evoluindo no tempo segundo (2.20) com À > 0. As razões para este estudo inicial (À = 0)
já foram discutidas na Seção 2.4.1.1.

2.4.3.1 Dinâmica de excesso de demanda (.4t)t2o

Observamos inicialmente que, neste caso particular (J = 0, Ht = h fixo), a dinâmica

de (wt)t?o é unicamente determinada pela dinâmica de (lgt)t?o. Isto porque, segundo a
dinâmica de (mt)t?o dada em (2.20) e Qs e C2P definidos em (2.60), temos

lg. - 2õ(K'lg.-: h) l [-i,2,... (2.92)

onde -Ht = h e Ft = 2(P(--h) 1, Vt 2 0. No entanto, focaremos nosso estudo na dinâmica

de (Át)t?o. Neste caso, de acordo com definição (2.27),

X. - aS.+(l a)l2q'( h)-lj t-1,2,... (2.93)

onde (St)t20 segue a recursão (2.92). A razão pela qual focaremos nosso estudo em (ãt)t?o
e não em (St)t?o decorre do fato de .Ãt ser diretamente proporcional ao incremento de

preço, Pt+l -- Pt = À.4t. Assim sendo, este estudo viabilizará uma melhor compreensão

da dinâmica. do preço quando supusermos -Ht variando segundo a dinâmica (2.20) com
À > o.

A partir das equações (2.92) e (2.93) podemos obter a dependência entre ã, e ]l..i
Esta dependência é dada poi

.4t = g(.4t i;h) t = 1,2, (2.94)
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onde g : j--l, +ll x IR --, j--l, +ll é dada por

«,'("/« «--u'o-«)/«)'m-«) --o (-«) P.«)g(«;h)

]'

onde .F := 2© l

2.4.3.2 Excesso de demanda de equilíbrio

Nosso objetivo agora é estudar os equilíbrios do sistema de excessos de demanda dado

por (2.94) para diferentes regiões dos parâmetros Ã, (q''(0)) ', a e A. Estes equilíbrios

são soluções em .Á C j--l, ll da equação

que serão diferenciados em equilíbrios globalmente estáveis, localmente estáveis e equilí-
brios instáveis. Esta diferenciação será feita da mesma forma como diferenciamos os

equilíbrios do sistema (.4t)t20, dado em (2.61), em equilíbrios globalmente estáveis, local

mente estáveis e instáveis (veja a Seção 2.4.1.3).

Observamos que esta análise não será feita mediante a forma explícita de g dada em

(2.95). Para faci]itar este estudo, faremos uso dos equi]íbrios (]lt)t?o dados em (2.61),
no caso em que cv = 1. Os resultados obtidos neste caso facilitam a análise do presente

caso no seguinte sentido: como a dinâmica de (.4t)[20 dada em (2.93) é função linear

da dinâmica de (lgt)t2o, onde lgt = 2'b(Ã'lgt-i -- h) 1, É = 1, 2, . . ., segue blue qualquer

equilíbrio Ã de (ãt)t?o satisfaz ] = a]g+ (] -- a) ]2't} ( -- h) -- ]] , onde ]g satisfaz a condição

de equilíbrio para o sistema (lgt)t?o , i.e., lg = 2®(-Klg -- /z) -- l. Ocorre que a dinâmica de

lg, - 2'>(-Klgt-t -- h) -- 1, t = 1, 2, . . ., é um caso particular da dinâmica de (IÃt)t?o dada

em (2.61) quando a = 1 e J = Â.. Logo, como a dinâmica de (ãt)t?o dada em (2.61) jú
foi estudada (em particular para a - l e J = K), podemos estudar o comportamento de

(.4É)t?o dada em (2.94) (lado esquerdo de (2.96)) através do estudo da seqüência expressa

do lado direito da seguinte identidade:

x. - «xl:'+(t l2'b(-h)

onde (.41'')t?o denota a seqüência definida em (2.61) para a = 1 e J = Ã'

(2.96)
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2.4.3.3 TI'ansição de fase entre excessos de demanda de equilíbrio

A igualdade apresentada em (2.96) nos permite identificar e classificar mais facilmente os

equilíbrios de (2.94) com base nos equilíbrios de (ãÍi)).?. já identificados e classificados

mediante a Proposição 2. Posto isto, seguem abaixo as conclusões para os equilíbrios de

(2.94).

1. Se ('b'(0))': ? 2Ã" ou a = 0

então ã(/z) := clã'''(h) + (l a)(2q'( -- h) 1) é o único equilíbrio globalmente

estável de (2.94); .Á(h) é contínuo, ímpar e decrescente como função de A C R

2. Se ('D'(0)) : < 2-K e a c (0, il

então o sistema (2.94) tem no mínimo um e no máximo dois equilíbrios localmente

estáveis, denotados por .A+(h) e .4 (h). Estes equilíbrios têtn as seguintes pro-
priedades enquanto funções de h:

(a) Se h c (--oo, hjiOI

então7-..(h) : alllJ)(h) + (l a)(2®(- h) - l)

(b) Se h C l-Aln, +.x)

entãoa-(h) : aãq)(h)+(l a)(2'}(- h) - l)

(c) -Á+(A) e Á (h) são decrescentes e contínuos em seus respectivos domínios de

definição, (--oo,hlDI e l--h!:),oo), com 1 > a+(h) > Ã (h) >

.Ã (oo) Vh C l--hm,hml,

onde ay)(h) e X(i)(A) denotam os equilíbrios localmente estáveis de excesso de de-

manda positivo e negativo do sistema (2.61) apresentados no contexto da Proposição

2 quando J = /( e cv = 1. A quantidade õ.g) denota a sobrevalorização crítica posi-

tiva do ativo definida no contexto da Proposição 2 quando J = /( e cv = 1, i.e., hli)
é unicamente determinado poi

20(.Halo - hln) - 1 (2.97)
2©'(x'ãlo hlo)K'

0

\
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2.4.3.4 O resultado pi'incipal: negatividade do atrator superior'

Como veremos a seguir, no presente caso, J = 0, .K ? 0 e À = 0, a positividade do
equilíbrio localmente estável .A+ (h) (negatividade de .A (h)) não está garantida. Chambre

mos a,gora, portanto, o e(luilíbrio .4+(h) (.A (h)) de "atrator superior" ("atrator inferior").

Daremos agora a condição necessária e suficiente para que o atrator superior .Ã+(h)
assuma valores negativos e o atrator inferior .Á (h), valores positivos. Para que os atra-

tores superior e inferior existam, estarei-nos supondo q)'(0) 1 < 2/( e 0 < c! < 1. Devido

à continuidade e à monotonicidade de .4 (h) e -A+(h) mencionadas em (c), o atrator

superior .4+(h) (inferior .Á (h)) assume valores negativos (positivos) se, e somente se,

a+(hS:)) < 0 < 7 (--hli)). Devido à simetria do sistema, as duas últimas desigualdades
são equivalentes à seguinte condição:

X...(hSO) - aãlt)(hlo) + (i - a)(2«'(-AID) - l) < o

Observamos que .ÃT)(A(i)) é igua] a ã(i), isto é, que ]+)(h(:)) corresponde ao excesso

de demanda crítico positivo e hli) à sobrevalorização crítica positiva do ativo dados no
contexto da Proposição 2 para a = 1 e J = K. Agora, como h1l) > 0 e, de acordo com as

propriedades de q) dadas em (2.5), a função 2q' l é uma função ímpar e crescente, vale

2a'(--hli)) -- 1 < 0. Portanto, a condição (2.98) estará garantida se, e somente se, cr for
suficientemente pequeno, isto é, se, e somente se,

l2@(hlo) - il
(-,t ''\ (..l# . /l \

Ãlo + l20(hlo) - il

(2.98)

(2.99)

onde hli) e 7(') são dados por (2.97).

Portanto, quando 'D'(0) : < 2Â' e 0 < cv < a*, temos a seguinte situação: ].+(h)
assume valores positivos quando h < lã+l'"(o), é igual a zero quando h = 1 +j':(0)
e assume valores negativos quando lã+l'i(o) < h $ /zli). Propriedades análogas valem

pata o atrator inferior .A-(h) enquanto função de h (veja a Figura 2.12).
A negatividade do atrator superior e a positividade do atrator inferior discutidas aci-

ma e ilustradas na Figura 2.12 jogam um papel crucial na ocorrência de dois equilíbrios
localmente estáveis do sistema dinâmico da sobrevalorização e excesso de demanda do ati-

vo (]lít, .4t)t?0 para À > 0, i.e., ao considerarmos -Ht variando no tempo. Heuristicamente,
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[ Ã. ] ''6nD

Figura 2.12: Caso (©'(0))'' < 2-K e 0 < a < a*. Gráficos de Ã+(h) e Ã (A)

estes equilíbrios localmente estáveis já podem ser identificados. Eles são (IX I':(0), 0) e

(l7+l':(o), o), onde l] I':(o) < 0 < lã+l':(o).

Melhoramento da estimativa da probabilidade de desvio entre I'rt e mt. Obser-
vamos que a estimativa da probabilidade de desvio entre W. e mt, onde J = 0 e À = 0,

pode ser melhorada mediante a aplicação dos Corolários l e 2 da Proposição l. Isto

é, a cota superior l2.24) para a probabilidade em (2.23), onde J = 0 e À = 0, pode

ser substituída por uma estinaativa do tipo (2.30), se supusermos /( < /(i ou K > /(2

para /(i suficientemente pequeno e /(2 suficientemente grande. Nesta seção omitiremos

o tratamento desta questão. Observamos aperta-s que o sentido e a prova desta afirmação

são análogos aos correspondentes da seção anterior na qual tratamos essa questão para
K = 0 e À = 0.
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Figura 2.13: Caso ('D'(0)) : < 2Ã e a = a*. Gráficos de ã+(h) e X-(A)

Figura 2.14: Caso (q''(0))': < 2-K e a > a*. Gráficos de ]+(h) e Ã (h)
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Figura 2.15: Caso (q''(0))': ? 2K ou a = 0. Gráfico de Ã(h)

2.4.4 Caso J=0, .K?0 e À>0(A varia no tempo)
Estudaremos agora o comportamento do sistema (mt)t?o para o caso eln que J = 0, Ã' ? 0
e À > 0.

2.4.4.1 Dinâmica da sobrevalorização e excesso de demanda
do ativo (-H., .4.).20

Neste caso, a dinâmica para grandes populações (wt)t20, onde mt = (Ht,lgt, Ft) (t

0, 1, . . .), está unicamente determinada pelo sistema dinâmico da sobrevalorização e ex.

cesso de demanda. do ativo (-Ht, .4t) (t = 0, 1, . . .). Esta dinâmica é dada pela seguinte
mteraçao:

l Xt = H. 1 + À.4t.l
1. .1. - g(.4.-:;x..: + À.4. :)

onde g é dada por(2.95).

Nosso objetivo agora é estudar os equilíbrios do sistema de sobrevalorização e excesso

de demanda do ativo dado por (2.100) para diferentes regiões dos parâmetros Ã', ('P'(0))':
e a. Estes equilíbrios satisfa.zem (h, .4) = [(h, ,4), onde f : R x j--], ]l --, R x j--], ]l com

f'(h, .4) = (h + À-A,g(.4; h + ÀÁ)), com g definida em (2.95) nesta seção. Os e(iuilíbrios

de (2.100) serão diferenciados em equi]íbrios g]oba]mente estáveis, localmente estáveis e

f - 1, 2,3 . (2.100)
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instáveis, da mesma forma como os equilíbrios do sistema (-Ht, .Ãt)t?o, dados pela interação
(2.81), foram classificados nestas categorias na Seção 2.4.2.2.

2.4.4.2 0 resultado principal: transição de fase entre existência de dois
equilíbrios estáveis de (-Ht, .4t)t?o e comportamento cíclico de (Ht, .Ãt)t20

À/lostraremos agora as propriedades do sistema dinâmico da sobrevalorização e excesso de

demanda do ativo (-HÊ, .4t)t20. Sob alta heterogeneidade das avaliações individuais sobre

o valor fundamental do ativo, o sistema (Ht, ãt)t?o é atraído para (0, 0), i.e., (-Ht, .Ãt)t2:0
possui um único equilíbrio globalmente estável em (0, 0). Sob baixa heterogeneidade das

avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo, (0, 0) também é um equilíbrio do

sistema, porém este equilíbrio é instávell se, além disso, i.e., se, além de a heterogeneidade

das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo ser relativamente baixa, a

fiação de especuladores for positiva, porém, suficientemente pequena, então dois outros

equilíbrios localmente estáveis surgirão. Se, no entanto, a fração de especuladores for

suficientemente grande, o sistema (-/7t, Ãt)t?o será atraído pa.ra um "ciclo" que corres-
ponde à auto-organização de bolhas especulativas e crasÀes de preço do ativo no sentido

já descrito na seção anterior. Mais especificamente, temos:

Proposição 6. Sda (-Ht, ]lt)t?o dado por Í2.-Z009. /nàcãaZmente, temos que (0, 0) é sempre

um equilüüo de ÇHt.AL]L20. Além disso, existe um núm,ero positivo \., tat qve, T)ctrct todo
À com 0 < À < Àc, vale.'

/. Se ('D'(0))': > 2K ou cy = 0

'«tã. (0, 0) é o Único .q«ã/zü«ã. gJ.b«Z«..nte «tá«Z d. (-H.,ã.).?o

2. Se ('D'(0))': < 2K'

então (0,0) é 'um equá/zürào {nsíáue/ de (.Ht,-Ãt)t20. Se, a/ém de (Q''(0))'i < 2K

Bater pctra, a* dado em (2. 99):

ra) 0 < a $ cv*

Então ÇHt,At] T)ossui dois outros equitürios, decotados 'por E-t e E., onde
-E = ---E+ com -E+ := (IÃ+l''(0), 0); 0 < lã+l':(o) < A!:) e h!:) é unicamente

dele'reinado por (2.9'7). Para estes equilürios, ual,e:
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ã. Se 0 < cl < a*

evttão E+ e E. são localmente estáveis, onde

{(A,o)lh'« hlu.«o<hl; !n} {(h,o)l-hlo<h<o«h>hlo}
pe'rlencem ao domínio de atração de E-} e E , respectivamente.

ã{. Se a = a*

então E+ e E. são instáveis.

rb.) a* < a $ 1
então (A, .At)t?o não possuí egu Jzühos estáveis. .4/ém disso, se (-Ho,IÃo) não

Jor tllrl equilíbrio instável, vale:

í. l 'r 1 = oo;

ãà. ]TÀ CN: l.17r > h*Va'-C7"comi'->rÀ,

onde 'r = { r C N l .4, - .A,+i $ 0} derrota o conjunto dos tempos de reversão

;àn«/ de (,'1.).ao

.4, -.A,+l

A prova da Proposição 6 é análoga à prova da Proposição 4

2.4.4.3 Interpretação socioeconómica
equilíbrio de mercado

estabilidade local de dois preços de

A principal diferença entre o caso analisado na Seção 2.4.2 (J ? 0 e K = 0) e o caso da

presente seção, J = 0 e .K ;. 0, está ]la possibilidade de ocorrência de dois equilíbrios

localmente estáveis, E+ e E-, diferentes de (0, 0). Este fato decorre da presença de especu-

ladores interagindo diretamente entre si(Ã' > 0). Esta interação implica na ocorrência de

um excesso de demanda positivo e estável por parte dos especuladores, que é contraponto

por um excesso de oferta (excesso de demanda negativo) em igual valor absoluto por

parte dos fundamentalistas. Essa contraposição do excesso de demanda, por pare de
especuladores, e excesso de oferta, por parte de fundamentalistas, ocorre a um nível
I'4+l':(0) > 0 da sobrevalorização do ativo que não excede o limiar de reversão hli)
(0 < li+l':(0) < /z!:)). Este fato decorre da presença moderada de especuladores no

mercado (0 < a < a*) e faz com que o equilíbrio alcançado seja localmente estável.

Observamos que os preços de equilíbrio de mercado correspondentes ao equilíbrios -E+

e E- são dados por P+ :- P+l.À+l-:(0) e P := .P+l.Ã 1-:(0). Estes preços de equilíbrio
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de mercado são localmente estáveis e estão dispostos simetricamente acima e abaixo da

avaliação individual média sobre o valor fundamental do ativo IP

Para uma população grande, porém, finita de agentes, esperamos uma flutuação do

preço em torno do preço de equilíbrio localmente estável 7+ cujo tempo de flutuação é

estocástico e finitos assim que o preço Pt ultrapassar o limiar /\ := P + hli) > P+, o

preço Pt será atraído para o outro preço de equilíbrio P., e vice-versa. Pela construção

do processo, conjecturamos que, para uma população finita de agentes, os tempos de
flutuação em torno de cada preço de equilíbrio sejam variáveis aleatórias independentes

e identiccn.mente distribuídas segundo uma distribuição de probabilidades próxima à dis-

tribuição exponencial. E fácil ver também que, quanto maior for o número de agentes N,

maior será o tempo de flutuação do preço Pt em torno de cada preço de equilíbrio (veja
a Figura 2.16).

Os i-esultados expostos no parágrafo anterior dizem respeito ao comportamento do
processo para uma quantidade finita de agentes. Estes resultados não foram formulados e

provados rigorosamente. Apresentaremos na seção seguinte quatro simulações do processo

que evidenciam as conjecturas feitas acima. Gostaríamos de pontuar que os resultados

formalmente formulados e provados dizem respeito a uma quantidade infinita de agentes.

Para uma quantidade infinita de agentes e sob ('}(0))'i < 2K, 0 < c! $ a* e À suficien-

temente pequeno, podemos concluir, a partir da Proposição 6, que o preço Pt convergirá

deterministicamente pata um dos preços de equilíbrio de mercado localmente estáveis P

ou P+, dependendo da condição inicial (-H0, Xo). Os resultados com relação ao comporta-

mento do sistema dinâmico do preço (Pt)t?o nos demais casos, i.e., no caso ('P(0))': < 2Ã'

e a > a* e no caso (a'(0))': > 2K, podem ser igualmente derivados da Proposição 6.
Nestes casos, o sistema dinâmico do preço apresenta dois comportamentos já estudados

anteriormente: no caso (®(0))': < 2Ã. e a > a*, bolhas especulativas de mercado e

crashes de preço do ativo se alternam sucessivamente; e no caso ('}(0))': > 2K, o preço
Pt converge para a avaliação individual média sobre o valor fundamental do ativo IP.

Vamos mostrar agora como uma intervenção no sistema pode alterar o preço de
equilíbrio de mercado do ativo. Para tanto, vamos observar o sistema de preço e excesso de

demanda (Pt, -4t)t20. Observemos inicialmente que (Pt,Ãt) = (P + Ht, Ãt), t = 0, 1, 2,

Como segue da Proposição 6, sob ('P'(0))'' < 2-K e 0 < cv < a*, o sistema (-Ht, .Ãt)t?o
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À+ (H.,)

H«i ( HH.'-'LÃ(nJ )'''-.

t
A- (x.,)

P, ( =P-tH.)

p* ; F-- #!

B = F' + [ Ã.]''Íoy

P

p- = p + [ Ã.] '(OD

p. :'F-É!

8

r

Figura 2.16: Caso ('D'(0))'t < 2-K e 0 < a < a*. O primeiro gráfico acima ilustra as
convergências de (#t,7t) para os equilíbrios (111 1 :(0),0) e (11+1 '(0), 0). O segundo
gráâco ilustra o comportamento do preço Pt para uma população grande, porém, finita,
de agentes.
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p... ( = 'F+ H.-EXÃ(H.) )

F+-&P

Figura 2.17: Caso ('b'(0))': < 2-K e 0 < cv < a*. Ilustra uma intervenção no sistema de
preço e excesso de demanda (Pt, .4t)E20 que muda o preço de equilíbrio de mercado de IP
Pa..t t:L -r -.b

possui dois outros equilíbrios, -E+ e E-, diferentes de (0, 0). E fácil ver que os domínios de

atração dos equilíbrios localmente estáveis de (Pt, .At)t?0, dados por (P + l.Ã I':(0), 0) e
(F+ la+l':(0), 0), são translações contínuas em IF dos domínios de atração dos respectivos

ecluilíbrios localmente estáveis de (-Ht,7.).?o, dados por (IÃ I':(0),0) e (IÃ+l':(0),0).
Este fato sugere que podemos induzir uma mudança do preço de equilíbrio de mercado

de P para P+ mediante uma variação de IF. Para tanto, basta aumentar F por um

incremento positivo ÂF suficientemente grande, i.e., aP > hli) l7+l-i(0), e, posteri-

ormente, reduzir vagarosamente a avaliação individual média sobre o valor fundamental

do ativo a seu nível original em P (veja a. Figura 2.17).

Na vida real, tal intervenção poderia ser alcançada pela divulgação de boas notícias

sobre mudanças nos fundamentos económicos do ativo que, posteriormente, poderiam
ser relativizadas na medida em que os fatos se mostrarem contrários às notícias. Es-
ta possibilidade é interessante por sugerir que, muitas vezes, "boas notícias" , mesmo sem

fundamentos em fatos reais, podem decisivamente mudar o preço de equilíbrio de mercado

do ativo. Ou seja, uma vez ocorrida a mudança de equilíbrio, a realidade pode se revelar

vagarosamente contrária às notícia.s dadas, sem que o novo regime de equilíbrio ,4+(-) seja
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abandonado. De forma análoga, este mecanismo também explica porque, muitas vezes,

uma afirmação infeliz feita por um político pode derrubar o preço de um ativo financeiro.

Nestes casos, podemos observar que, muitas vezes, o preço do ativo permanece flutitando

em torno de um patamar inferior, mesmo quando tal afirmação venha a. ser reformulada

publicamente. Um exemplo deste fenómeno ocorreu quando o anual presidente dos EUA,

George W. Bush, em entrevista coletiva conjunta com o primeiro-ministro japonês Junichi-

ro Koizumi em fevereiro de 2002, pretendia comentar a deflação da moeda japonesa. Em

sua fala, Bush usou erroneamente o termo "desvalorização" , querendo dizer "deflação"

A reação do mercado de câmbio foi imediata: desvalorização do iene face ao dólar. O iene

não se recuperou imediatamente, mesmo após o deslize do presidente ter sido esclarecido.

Observamos, por fim, que este tipo de fenómeno não ocorre se não houver especuladores

no mercado ou se a heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental

do ativo for relativamente alta. Nestas condições, i.e., sob (©''(0))': ? 2K ou a = 0, só

haverá um preço de equilíbrio de mercado correspondendo à avaliação individual média

sobre o valor fundamental do ativo P. Neste caso, uma intervenção que pretenda sim-

plesmente "motivar" o mercado com notícias seno fundamentos em fatos reais, resultaria

apensas em uma translação temporária do único preço de equilíbrio de mercado global

mente estável. Na medida ein que os fatos se revelarem contrários às notícias, o preço

de equilíbrio de mercado retorna à sua posição original (veja a Figura 2.18). Neste caso,
tal intervenção resultaria apenas em um efeito negativo sobre a credibilidade de "boas
notícias"
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P \

\ F-} H.-t\A(nJ )

Figura 2.18: Caso (a''(0)) ' > 2/( ou a = 0. Ilustra uma intervenção no sistema de preço
e excesso de demanda (Pí, .4t)tão que não altera o preço de equilíbrio em IP

Caso ('P'(0)) : >
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Nesta seção apresentaremos quatro simulações do processo estocástico da sobrevalorização

e excesso de demanda do ativo (-Ht, .At)t>0. Estas simulações contemplam o caso J = 0,

('b'(0))': < 2Ã' e À > 0 pala diferentes valores de cl. Lembramos que este é o caso em que

o sistema dinâmico correspondente (Ht('), 7.-)),?o, i.e., o processo (.Ht, 7t)t?o para um
número infinito de agentes, pode possuir dois equilíbrios localmente estáveis diferentes

de (0, 0). Lembramos ainda que a ocorrência destes equilíbrios depende do parâmetro cv

(fração de especuladores no mercado). Para cada uma das quatro simulações, usamos um

valor diferente para a c lO, lj:

1) a - 0,8 2) a- 0,5 3) a = 0, 297 4) a = 0,2 (2.101)

Todos os demais parâmetros são os mesmos para as quatro simulações

®

J

]v

À

T

N'(0, 1) Função de distribuição dos desvios da.s avaliações individuais
Função de distribuição acumulada da Normal Padrão

2,00 Influência social direta

0,00

10000,00

Influência social de preço

Número total de agentes

0, 10 Ajuste do preço

3000,00 -- Tempo de simulação

Para © e -K acima. mencionados, calculamos numericamente o valor da fração crítica

de especuladores mediante a fórmula (2.99). Obtemos

a* = 0, 300587 = 0, 30 (2.102)

A Figura 2.19 mostra o gráfico das quatro simulações do processo (.Ht,lãlt)t?o para os

valores de a indicados em (2.101). A simulação 1) a = 0,8, corresponde ao ciclo mais

aberto. A simulação 2) a = 0, 5, corresponde ao segundo ciclo, contado do ciclo mais

aberto para o mais fechado. A simulação 3) a = 0, 297, corresponde ao ciclo interior

ao ciclo da simulação 2). A simulação 4) a = 0,2, corresponde ao acúmulo de pontos
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próximo ao acúmulo de pontos direito pertencente ao ciclo da simulação 3). A origem

(0, 0) é o ponto de partida comum a todas as simulações, i.e., (Ho, ão) = (0, 0).'
Chamamos a atenção para a simulação 3) a = 0, 297. Neste caso, cr encontra-se um

pouco abaixo de a* = 0, 3 (fração crítica de especuladores). Neste caso, o sistema dinâmico

(-Ht"), ãÍ")):zo possui dois únicos equilíbrios localmente estáveis, .E- := (11-1':(0), 0) e
-E+ := (1.Ã+]':(0), 0). Para esta fração de especuladores, podemos observar que (.Ht, ]lt)

flutua em torno de cada um destes equilíbrios, até que o mesmo escape para o domínio de

atração do outro equilíbrio. Este fato pode ser observado na simulação porque o domínio

de atração destes equilíbrios são relativamente pequenos quando a $ a*, i.e., quando a

está abaixo e próximo de a*. Já quando a = 0, 2 < 0, 3 = a*, o tempo de espera para a

ocorrência do escape do domínio de atração de (IÃ+l'i(0), 0) é relativamente grande, i.e.,

não pode ser observado no tenapo de simulação. Cromo pode ser visto na Figura 2.19, a

simulação no caso a = 0, 2 mostra que (Ht, .Ãt)t20 é atraído pala o equilíbrio (0, la+l- ),
onde permanece flutuando durante todo o tempo t = 0, 1, 2, . . . , 7' = 3000. Observamos,

ainda, que a distância entre os pontos de equilíbrios E. e .E+ é uma função crescente e

contínua de a para CE C 10, a*l. Quando a tende a zero, os equilíbrios -E. e E+ colapsam
em (0, 0), onde, então, temos um único equi]íbrio g]oba]mente estável.

Nos outros dois casos, cv = 0, 5 e cr = 0, 8, a fração de especuladores está acima da

fiação crítica c!* :: 0, 3. Nestes casos, o processo é atraído para ciclos correspondendo à

auto-organização de bolhas especulativas e crczsAes de preço do ativo.

Na Figura 2.20 apresentamos o gráfico do processo da sobrevalorização do ativo (A)t20

para a ' 0, 297 S 0, 3 = a*. Neste gráfico, podemos observar o tempo de flutuação de .ll/t

em torno de cada equilíbrio localmente estável IÃ 1-:(0) e lã+l':(o). Lembramos que o
processo de preço é dado por Pt = P + ./7t.

Melhoramento da estimativa da probabilidade de desvio entre W. e w.. Obser-

vamos que a estimativa da probabilidade de desvio entre W. e mt, onde J = 0, .K 2 0 e

À > 0, pode ser melhorada mediante aplicação dos Corolários l e 2 da Proposição l. Isto

8Apesai de (0, 0) sei um equilíbrio do sistema dinâmico (XJ'), IÃÍ-) ).ZO, o processo (.17t, ãt)t>o escapa
de (0, 0). isto se c]ev?.ao fato de (0, 0) ser um equi]íbrio instável de (Xf"),iÃÍ-)).?., poi um lado, e, })or
outro lado, por (Ht,.4t)t?o !gr um processo estocástico, i.e., onde o número de agentes /V (= 10000) é
finito. Isso faz com que (Ht,.Át) abandone o ponto (0,0) rapidamente.
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1<

Figura 2.19: Caso (a''(0))': < 2-K, J = 0 e À > 0. Simulação do processo (Ht,.Àt)t>o
para diferentes valores de a (fração de especuladores).

0 S00 1000 IS00 2000 2S00 3000

/

Figura 2.20: Caso (Q''(0))': < 2K, J = 0 e À > 0. Simulação do processo (Ht) para
cl = 0, 297 = 0, 3 = a* (fração de especuladores próxima à fração crítica).

80



é, a cota superior (2.24) para a probabilidade em (2.23), onde J = 0, -K ? 0 e À > 0, pode

ser substituída por uma estimativa do tipo (2.30) se supusermos que (q''(0))': (hetero-

geneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo) ou K (influência

social direta) seja suficientemente grande. Omitiremos o trata.mento desta questão. Ob-.

servimos apenas que o sentido e a prova desta afirmação são análogos aos correspondentes

da seção anterior, onde tratamos a mesma questão para Ã. :; 0, J ? 0 e À > 0.
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2.4.5 J 2 0, .K 2 0, À > 0 (caso geral). Principais resultados

Nesta seção trata.remos o caso misto em que J ? 0 e /f ? 0. Observamos que este
caso recai em situações já estudadas e interpretadas anteriormente. No entanto, há uma

diferença que tessaltaremos nesta seção. Apresentaremos apenas os principais resultados.

Trataremos diretamente o caso À > 0. Estes resultados ainda não foram chegados em

todos os detalhes e estão apresentados na Clonjectura 1. Na Seção 2.4.5.1, comentaremos

as principais diferenças entre o caso geral e dois outros casos estudados anteriormente
caso J ? 0, ]{ = 0 e caso J = 0, /( ? 0

Inicialmente observemos que, no caso geral, a dinâmica de (tot)t?o é dada por

r Ht+i = -Ht + À.4t
.l s.+- - 2ü'(J.Ã.+Ã's. -H.*-) -i
1. r.-.: - 2Q'( - x.+:) l

onde .Át = aSt+(l -- a)F't, t = 0, 1, 2,

t - 0, 1, 2, . (2.103)

A partir do sistema (2.103), podemos derivar o sistema da sobrevalorização e excesso

de demanda do ativo (He, .4t)t20. Este sistema é dado pela seguinte interação:

(H. , .A.) [(Ht l,.4t.l), t = 0, 1,2, (2.104)

onde F'(-H,Ã) =(-H+ Àã, g(Ã;H+ Àã) e g definida por

,(«;Q :- «,'(U--"/«) «--("0-~)/«)'@ --0 (-«):««)

onde .F := 2® l

Como nas seções a.nteriores, definimos os equilíbrios de (Ht, .4t)t?o como sendo soluções

da equação (.4, H) = f(.4, H). Estes equilíbrios serão classificados em equilíbrios glob-

almente estáveis, localmente estáveis e instáveis, da mesma forma como os equilíbrios de

(-Ht, .4t)t?o foram classificados nestas categorias na Seção 2.4.2.2.

Para o sistema dinâmico (2.104), temos:

Conject«ra 1. Sd« (-H., .A.).2:0 d«do po, Í2.-Z04). .rnã.ã«Zm.nte, f.mo. q«e (0, 0) é se«.p«
um equitüho de (.Ht,At)tZO. Além disso, existe um número positivo X., tal que, para todo
À com 0 < À < Àc, ua/e.'
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/. Se (a''(0))': > 2(aJ+ -K) ou a

'«tão (0, 0) é o án{« qu Zzü,i. gloZ,«Zm.«t' e.tá«Z de (-H., Ã.)

2. .Se (a''(0))'i < 2/(

então (0,0) é um eguãZzüão ínsÉáueJ de (Ht, .Ãt)t?o. Para ((>'(0))': < 2K, sda a*

d«do po, é2.Pq. Se, a/ém de ('b'(0))': < 2K, «Zer «Jf.«atá«m.nte;

raJ 0 < a $ a*

então ÇHt,At] possui, dois outros equilüüos, de'n,ota,dos por E.t e E., on,de

E -- --E-}, E.V :-- ÇH-t,QÕ T)arü um cera íll-, que scLtisfaz q < R.} < h*,

se'ndo que h* é uvticame'r\te dele'rminado pelo seguinl,e sisterrí\a, de equações em
h* e ,4*

ag(=',h*
.4* - g(.,'!*, h* e

Á*Z (2.106)

o«de g é de$«.id« po« (2.105)

Para os equitürios E+ e E , vale:

á. Se0 < a < a*

e'ntão EA. e E são localme'rate está'fieis, o'n,de

{(A,o)lh< h*-o<h:çA*} . {(h,o) h* < A < 0 ou h > A*}

l)e'rLence'm, ao domíni,o de cttração de E-t e E., respectiuam,ente.

íà. $e a = a*

então E-t e E são instáveis.

rZ)) a* < a $ 1
então (Ht, .4t)t?o zzão possua equã/canos estáueás. .4Zém disso, se (-Ho, .Ão) não

for um eqlilüüo instável,, ual,e:

i. I'rl

ãá. ]rÀ C N : l //, l > /z* Va'- c 'r com r > rÀ e h* deíermánados por Í2..20ó),

onde 'r = { r C N l IÃ, . .À,+i $ 0} denota o conjunto dos tempos de reversão

de sana/ e (.4.).ao.
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3. .Se 2K 5; ('>'(0))': < 2(Ja + K)

então vale o mesmo que em (2b).

2.4.5.1 Principais direi'enças entre o caso geral J ? 0, .1( 2 0 e os casos J ? 0,
K = 0 e J = 0. ,/r > 0

No caso misto, existem três faixas de valores pala o parâmetro (q)'(0))': (heterogeneidade

das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo): baixa, (q''(0))'i < 2Ã';
média, 2-K $ (q''(0)) : < 2(c-J + K); e alta, 2(aJ + -K) $ ('D'(0)) :. Somente sob

baixa heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo,
(®'(0)) 1 < 2K, e, quando a quantidade de especuladores for suficientemente peque-

na, a < a*, o sistema (Ht,.4t)t?o possui dois equilíbrios localmente estáveis, -E+ e

E , diferentes de (0, 0). Sob média heterogeneidade das avaliações individuais sobre

o valor fundamental do ativo, (.Ht, .4t)t20 não possui equilíbrios estáveis. Neste ca-
so, o sistema (Ht,Át)t?o apresenta formação de bolhas e crasAes de preço do ativo no

sentido já interpretado anteriormente. Observamos que, para esta faixa intermediária,

2K $ (Q''(0))'' < 2(aJ + Ã'), a fração crítica de especuladores não está definida (a defi-

nição de cl* eln (2.99) pressupõe 2-K > (a''(0))':). Quando 2-K $ (a''(0))'' < 2(aJ+ Ã'),

só há formação de bolhas especulativas e crasAes de preço do ativo pala qualquer a > 0.
Isto decorre do fato de as avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo serem

muito heterogéneas em relação ao grau de influência social direta entre especuladores K.

A existência dos dois equilíbrios de mercado localmente estáveis, .E+ e -E., pressupõe

uma influência social direta entre especu]adores (parâmetro K) re]ativamente grande.

Analogamente às seções anteriores, sob alta heterogeneidade das avaliações individuais
sobre o va]or fundamental do ativo, 2(aJ + Ã) < (a''(0)) :, o sistema (Ht, ]lt)t20 possui

um único eqiülíbrio globalmente estável em (0, 0).

Observamos, por íim, que o comportamento do sistema (-Ht, .At)t20 no caso misto, i.e.,

no caso em que J ? 0 e Ã. ? 0, recai em um dos casos já estudados anteriormente: ou

no caso J 2 0 e /( = 0 ou no censo J = 0 e K ? 0. Em qual dos casos se enquadra

o comportamento do sistema (Ht, .At)t?o, depende da relação entre os parâmetros /( e

lq''(0))''. Se 2Ã' $ (®'(0)) :, o sistema (H.,7.).?o se compor'a como no caso J ? 0
e K = 0. Se 2-K > (Q''(0)) :, o sistema (Ht,]lt).;::o se comporta como no caso J = 0 e
K'>o
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(capítulo 3

Modelo de Inflluência Social
Estocástica

3.1 Definição do modelo

Nesta seção modificaremos o modelo apresentado no Capítulo 2 a fim de permitir que

especuladores sejam heterogêneos quanto à intensidade com que são influenciados pela
opinião de outros agentes e pela tendência do preço.

3.1.1 Regras de decisão

Seguiremos com a mesma regia de compra para funda.mentalistas apresentada em (2.9)
A nova regra para os especuladores é dada por

+l sesocontrário :+.K@S, :-(Pí-F)>0 VsCS,Vt=1,2,..(3.1)

onde .4s) e .K(s) são as influências sociais de preço e influências sociais diretas específicas

de cada especulador s C S, distribuídas segundo uma função de distribuição de probabi-
lidades a ser descrita a seguir.

Notamos que a única diferença entre este novo modelo e o modelo apresentado no

Capítulo 2 está na substituição da regra (2.12) pela nova regra (3.1). Todas as demais
definições do modelo continuam inalteradas. Em particular, a regra de decisão fundamen-

talista continua sendo a mesma regra apresentada em (2.9). Apresentaremos mais uma

vez a probabilidade de compra de um fundamentalista Qr : R x j--l, ll ---., ibL-.>;=1-í:'q

derivadada regra (2.9). Seja w = (-H, lg, 7) C R x j--l, ll2, lembramos que a probabilidade
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de compra de um fundamentalista, derivada de (2.9), é dada por

QF(««) - 'b(-(-# + Àã)) (3.2)

onde .4 = aS + (l -- a)-F

3.1.2 Heterogeneidade das inflluências sociais
t > o

JIÜ e KIO, s C: S,

Neste modelo analisaremos dois casos

l

2

Ã'(s) :: 0, Vs C S, Vt ? 0. 1/Jt(s), s C ,9, t ? 0 são variáveis aleatórias positivas,

independentes e identicamente distribuídas segundo uma função de distribuição de
probabilidades acumulada, denotado por ü

.4s) ;; 0, Vs C S, Vt ? 0. 1/.rd'), s C S, t ? 0 são variáveis aleatórias positivas,

independentes e identicamente distribuídas segundo uma função de distribuição de
probabilidades acumulada, denotado por ©

Em ambos os casos, a função de distribuição de probabilidades acumulada © possui a.s
seguintes propriedades: © é diferenciávell e, para a derivada de ü, denotado por @', vale:

1. ü' é contínua em todo R

2. ü' = 0 em (--oo, 01

3. existe z.., > 0, tal que @' é estritamente crescente em (0,z...l e estritamente
decrescente em (:««.«, .»).

Focamos na distribuição de probabilidades de l/J e l/-K (ao invés de J e K), porque

desta forma podemos obter facilmente o sistema dinâmico da sobrevalorização e excesso

de demanda do ativo (Ht, -.4t)€20.

3.1.3 Justificativa para a substituição de -/:#') por .P

Chamamos a atenção para a diferença entre a regra de decisão especulativa dada (2.12) e

a nova regra (3.1). Note que esta diferença não se restringe somente à substituição de J
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e Ã' pelas variáveis aleatórias Jfs) e .K('), respectivamentel note que a variável aleatória

.f)(') foi substituída por P, i.e., pelo seu valor esperado.

As razões para a substituição /)(s) por P são: em primeiro lugar, ainda não investig-

amos as propriedades matemáticas do modelo quando tanto as influências sociais (Jt(') e
Ã('), s C S, t ? 0) quanto as avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo

(Pt('), s C $, t ? 0) são variáveis aleatórias. Sob a alteração que apresentamos, obte
mos, no entanto, um comportamento diferenciado do modelo, não trivial e interessante

do ponto de vista matemático e socioeconómico. Em segtmdo lugar, a substuição de

/)(') por P tem uma justificativa socioeconómica intrínseca aos pressupostos do modelo.

Esta justificativa será apresentada agora. Lembramos que, no modelo apresentado no
capítulo anterior, a regra de decisão especulativa foi derivada a partir do pressuposto de

que especuladores compram (vendem) tmidades do ativo, sempre que estimam que seu

preço sf)be (desce) no instante seguinte (veja a Seção 2.1.4.2). Lembramos também que,

de acordo com este pressuposto, havíamos justificado o termo Pt -- Pt(') na regra de de-

cisão (2.12) colho uma forma de o especulador s C S estimar o impacto que as decisões
de compra e venda de fundamentalistcas exercem sobre o excesso de demanda resultante

(diretamente proporcional ao incremento de preço). Ocorre que o excesso de demanda de

fundamentalistas -Ft (= (1 a)2'}(--Ht) -- 1) é uma função decrescente da sobrevalorização

do ativo ]l/t ::= Pt P. Por conseqüência, se a média das avaliações individuais sobre o
valor fundamental do ativo P for conhecida, é natural que cada especulador s C S leve

é o caso dos fundamentalistas. A estimativa /#f) que cada fundamentalista ./ C F' faz

para tomar sua decisão de compra ou venda, não tem a finalidade de estimei a atitude

de outros agentes, mas sim de avaliar o valor fundamental do ativo de acordo com suas

próprias convicções sobre os fundamentos económicos deste ativo. Posto isso, caso a in-

formação P esteja dispollível, é razoável considerar o modelo segundo a regra. de decisão

fundamentalista (2.9) e a nova regra de decisão especulativa (3.1).

3.2 Convergência de(Wt)t?o para(wt)t?o

Neste modelo analisaremos somente o caso em que ..d') ? 0, K(') - 0, s C S, quase

certamente e o caso em que .4') :: 0, /((') > 0, s C S, quase certamente. Como veremos a
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seguir, em ambos os casos a probabilidade de compra de especuladores Qs : R x j--l , lj2 --->

10, 11, deduzida a partir da regra (3.1), apresenta pontos de descontinuidade. A descon-

tinuidade de Qs implica, por sua vez, na descontinuidade da função G definida em (2.21)

quando a > 0. Assim sendo, a convergência eln probabilidade de (Wt)t20 para (wt)t?o

terá de ser analisada pata cada órbita de (mt)t20, onde wt = (/7t, S, .F), t = 0, 1, 2, . . .,

são definidos em (2.20) para a nova probabilidade de compra de especuladores deduzida

a partir da nova regra de decisão especulativa (3.1) e para a probabilidade de compra

de fundamentalistas relembrada em (3.2). Lembramos que somente poderemos aplicar a

Proposição l para órbitas de (wt)t?o, onde mt C Z), 1l = 0, 1, 2, . . ., lembrando que Z) deno-

ta o conjunto dos pontos, onde G' é contínua segundo Lipschitz no sentido (2.22). Para a

comodidade do leitor, apresentamos mais uma vez a função G : R x j--l, lj2 --> j--l, lj2

Param= (-H,lg,F) CR x j--l,lj2 --, j--l,lj2, temos

G'(««) :- (-Es(««), Ep(.«)) (3.3)

onde

-';.(«.-D :- { :'2'(«.-0
cl > 0
cl :: 0

(l a)
(l- a)

onde agora Qs será deduzida a partir da nova regra de decisão especulativa (3.1) e onde

Qr está sendo relembra.da em (3.2).

Caso cl = 0, temos que G é localmente contínua segundo Lipschitz no sentido (2.22)

em todo seu domínio de definição. Isto decorre do fato de QP, relembrada em (3.2),
ser diferenciável em todo seu domínio de definição. Para a > 0, a função G reduz-se a

G(m) = (2Qs(w) l, -EP(w)). Como -EP é diferenciável em todo seu domínio de definição,

precisamos garantir apenas que Qs seja diferenciável em wt (t = 0, 1, 2, . . .) pala cl > 0.

Ou seja, G será localmente contínua segundo Lipschitz em wt (t = 0, 1, 2, . . .) no sentido

(2.22) se Qs for diferenciável em mt (t = 0, 1,2, . . .) para cl > 0. Este fato permite que

apliquemos a Proposição l para garantir a convergência em probabilidade de Wt para wt,

desde que Qs seja diferenciável em mt (t = 0, 1, 2, . . .) para cl > 0.

Nas duas seções que seguem, deteiminaremos as regiões dos pmâmetros do modelo
pala as quais a probabilidade de compra de especuladores Qs seja diferenciável em mt

(t = 0, 1, 2, . . .) no caso .4') ? 0, -KJ') = 0, cl > 0, e no caso d') = 0, Ã',;) 2 0, a > 0,
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respectivamente. Pala estas regiões dos parâmetros do modelo valerá então a convergência
em probabilidade de I'rt para wt quando o número de agentes tende ao infinito.

3.2.1 Convergência de(Wt)t?o para(wt)t?o
0, s C $, Í1 ? 0

Caso .4s) > o e /d')

Provaremos aqui a convergência em probabilidade de (WI)t?o para (wt)t?o no caso em que

não há influência social direta (Kf') = 0, s C S). Neste caso, levando em conta a nova

regra de decisão especulativa dada em (3.1), a probabilidade de compra de especuladores

C?s : R x j--l, lj2 --, 10, 11 é dada como segue abaixo. Seja m = (X,S,F) c IR x j--l, ll2,
então

Í ü(.Ã/(H +Àã)) se H+ÀÃ > 0

1 0 se .H+ÀÃ=0 e Ã<0

onde .A := aS + (l -- a)-F

Como já havíamos explicado anteriormente, para garantir a convergência em probabi-

lidade de(Wi)t?o para(wt)t?o, basta garantir que Qs, definida agora em(3.4), seja diferen-

ciável em wt (t = 0, 1, 2, . . .) para a > 0, onde (mt)t20 é definido pelo sistema dinâmico

(2.20), pa-ia as probabilida.des de compra de especuladores (3.4) e fundamentalistas (3.2).

Provaremos abaixo que Qs, definida enl (3.4), é diferenciável em w,, wt = (Ht,S,,7.)
(t = 0, 1, 2, . . .), desde que(Ho+ À.Ão,ão) #(0,0), onde Ão = aS. +(l -- a)7o.

Lema 1. Sda (tot)t?o a seqüêncáa degrada em Í2.P09 para a > 0, e QP e Qs dadas por
Í3.P9 e Í3.#), «.pe.t{«mente. S. (-Ho + ,Xao,IÃo) # (0,0), onde ao - ayFo

então Qs é dli/erencãáue/ em mt Ót :: 0, 1, 2, . . .).

Q.(«)- 1 - Q(ã/(-H+ÀÃ)) se -H+ÀÃ < 0
[ se ]]í+À.4=0 e .4 >0 (3.4)

Z)emorzstraçâo. Vamos supor inicialmente que, para (wt)t?o, wt = (Ht,lgt,7t) (t
0, 1, 2, . . .), como especificado no enunciado do lema, valha a seguinte implicação:

(Ho+.xão,ão)/(o,o):+(-Ht+,XÃt,]'t)#(o,o), Vt 1,2,...(3.5)

onde.A.=aS.+(l a)f'.(t=0,1,2,...).
O lema segue diretamente da implicação (3.5). Isto porque Qs, definida el-n (3.4), é

diferenciável em todos os pontos wt, t = 0, 1, 2, . ., que satisfazem o lado direito de (3.5).
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Vamos, portanto, mostrar agora que a implicação (3.5) é verdadeira. Por indução, basta
provar

(Ho+ .XXo,IÃo) #(0, 0)::>(-H: + .Xã'i,ãi) #(0, 0) l3.6)

Z)emonstração de Í3.õ9. VaDIos supor inicialmente que Ho + À.4o # 0. Provaremos por

contradição que .Hi +À.4i # 0 ou ..4i # 0. Se ]71 + À.4i = 0 e .,41 :: 0, segue .ll/i = 0. Mas,

por hipótese, .17i = .17o + À,4o :# 0 1 Por contradição, segue, portanto, .17t + À,4i / 0 ou

Vamos supor agora que .ll/o + À.4o :: 0 e .4o # 0. Provaremos diretamente que .4i # 0:

.Á.l(2Qs(«'o) -- 1)+(1 - a).EP(«'o)l la(2Qs(««o) - l)l

..'!i # 0

A primeira igualdade de(3.7) vem da definição do sistema dinâmico(wt)t?o em(2.20) e de

a > 0 (hipótese do lema). A segunda igualdade de (3.7) vem de: -EF(wo) = 0, Vcl c (0, 11,
pois, se a C (0, 1), então .EF(wo) = 2q'(0) 1 = 0; e, se a = 1, então Er = 0. A terceira

igualdade de (3.7) segue de QS(wo) c {0, 1}, para Qs definido em (3.4) e -Ho + Àão = 0.

A desigualdade em (3.7) vem da hipótese do ]ema. []

Devido à validade do Lema 1, podemos aplicar a Proposição l pala as probabilidades

de compra de fundamentalistas (3.2) e especuladores (3.4) e concluir a convergência em

probabilidade de (Wz)t?o para (wt)t?o, pala mo = (-Ho,l?o,7o) satisfazendo a condição

inicial (Ho + Àão, ão) # (0, 0), onde ão = alg. + (l -- alfa.

3.2.2 Convergência de(Wt)t?o para(mt)t;:o
0, s C S, t ? 0

Caso ../J') - o e /d') >

Provaren-tos agora a convergência de (}rt)t?o pala (mt)t?o no caso em que não há in-
fluência social de preço (d') = 0, s C S). Neste caso, levando em conta a nova re-

gra de decisão especulativa dada em (3.1), a probabilidade de compra de especuladores

Qs : R x j--l, lj2 --, 10, 11 é dada como segue abaixo. Seja m = (-a,lg,F) c R x j--l, lj2,
então

Í ü(lg/(a + ÀÃ)) se H+ Àã> 0
,-,..'.... W(lg/(X+.Xã)) se -a+,Xã<o'/ se .a+Àãl=0 e 3>0

1. 0 se H+ÀÃ=0 e lg<0
(3.8)
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onde .Á := aS + (l -- a)F'

Como já havíamos explicado no início da Seção 3.2, pala garantir a convergência
em probabilidade de (Wt)t?o para (wt)t?o, basta garantir que Qs, definida agora em
(3.8), seja diferenciável em wt (t = 0, 1,2, . .) para cv > 0, onde (wt)t?o é definido pe-

lo sistema dinâmico (2.20) para as probabilidades de compra de especuladores (3.8) e

fundamentalistas (3.2). Provareinos abaixo que Qs, definida em (3.8), é diferenciável

em mt, wt = (Ht,St,Ft) (t = 0, 1,2,...), desde que À seja suficientemente pe(lueno
e para que a condição inicial wo - (Ho,lgo,7o) valha (Ho + Àão,IÃo) # (0,0), onde
.,'lo - aSo + (l a)F'o

Lema 'Z. Sej'« Qotltzo a seqÍlência de$'ninfa em (2.20) p«,a, Qp e Qs de$nidüs em (3.2) e

r3.81, «spectã-m'mte, -de 0 < a $ 1 ' 0 $ À < À. := 1(l--a)2q''(0)l ', ca;. 0 < a < 1.

$' (-Ho + ,àão,lgo) :/ (0,0), ond' ã. a)70, .nÉão C?s é í/er meia«Z em .«.

é - o, 1, 2, . . .).

Demonstração. Vamos supor inicialmente que, para (mt)t?o, mt = (Ht,lgt,7t) (t

0, 1, 2, . .), como especificado no enunciado do lema, valha a seguinte implicação:

(-Ho + .X.'lo, So) #(0, 0)::>(H. + Àa., lg.) #(0, 0), Vt - 0, 1, 2, (3.9)

ondeÁt=a$t+(l--c-)F.(t 1,2,...).

O lema segue diretamente da implicação (3.9). Isto porque C?s, definida em (3.8), é

diferenciável em todos os pontos tot, t = 0, 1, 2, . . ., que satisfazem o lado direito de (3.9).

Vamos, portanto, mostrar agora que a implicação (3.9) é verdadeira. Por indução, basta
provar

(-Ho+ À.4o, So) #(0, 0)::>(-Hi+ ,X]'i, lgi) #(0, 0) (3.10)

Z)emonsÉração de rg.J09. Vamos supor inicialnaente que .17o + À..'!o # 0. Provaremos por
contradição que: ou .ll/i + À.4i # 0 ou Si / 0. Se ao contrário valesse /?i + À,4i = 0 e

SI = 0, teríamos ã: = c-lgi+(i--a)7: --a)71 = (1 a)l2'D(--Hi)--ll. Considerando

que 2'} -- 1 é uma função ímpar, segue da igualdade acima e da condição -/7i + À.4i = 0:

H- - .X(l - a)2lq'(H':) l (3.11)
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Agora, se a = 1, segue -Hi = 0. Mas, por hipótese, .Hi :: .17o + À,4o # 0 1 Por contradição,

segue, portanto: ou .llíi + .X.4i # 0, ou Si # 0. Vamos supor agora: 0 < a < 1. Pelas

propriedades de 'D em (2.5), a equação (3.11) possui soluções diferentes de zero em Hi se,

e somente se, À(l a)2'b'(0) > 1. Como À < À. := 1(l -- a)2'b'(0)l ', a única solução de

(3.11) é -HI = 0. Mas, poi hipótese, Hi = Ho+À.Ão # 0. Portanto, concluímos novamente

por contradição: ou .17i + À.,4i # 0, ou Si 7é 0.

Vamos supor agora: .#o + À..4o = 0 e So # 0. Mostraremos que Si # 0. De acordo

com a probabilidade de compra de especuladores Qs, dada em (3.8), temos

S:l - l2C?.(.«o) - ll - 1. (3.12)

A primeira igualdade de (3.12) vem da definição do sistema dinâmico (wt)t?o em (2.20)

e de cv > 0 (hipótese do lema). A segunda igualdade de (3.12) segue de QS(wo) c {0, 1}
para (2s definido em (3.8) e Xo + À,4o = 0. []

Devido à validade do Lema 2, podemos aplicar a Proposição l para as probabilidades

de compra de fundamentalistas (3.2) e especuladores (3.8) e concluir a convergência em

probabilidade de (Wí)t?o para (wt)t20, para À suficientemente pequeno e mo = (Ho, lgo, Po)

satisfazendo a condição inicial (Ho + ÀXo, lgo) :# (0, 0), onde ao = algo + (l -- cv)7o.

3.3 Caso .,d') > 0, 0, Vs C S', Vt 2 0

Nesta seção analisaremos a dinâmica de (mt)t20 para o caso em que não há influência

social direta. Analisaremos diretamente o caso em que À > 0 (onde -Ht varia no tempo).

3.3.1 Dinâmica da sobrevalorização e excesso de demanda
do ativo (Ht, .4*)t2:0

A dinâmica pata grandes populações (wt)t?0 (mt = (-Ht,lgt,7t), t = 0, 1, 2, . . .) está uni-

camente determinada pelo sistema dinâmico da sobrevalorização e excesso de demanda

do ativo (Ht,.4t)t2:0 (-A. = aS. + (l c*)-F., t = 0, 1,2, . . .). Como nos casos anteriores,

(Ht, .4t)t?o pode ser derivada das probabilidades de compra de especuladores Qs e funda-

mentalistas QP, agora dadas em (3.4) e (3.2), respectivamente. Para estas probabilidades

de compra, a dinâmica de (-Ht, .At)t2o é dada por

1: : 1:1.11:T\.*a..o '-:,',3.. o.:
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onde g é definida como segue abaixo:

, Í+al2q'(«/h) ll+(i l2'P( h) il P»« h>'
g(«;A)-'l («/h) ll+(l-a)l2'}(-h)-ll p,-» "<' (3.14)

onde para h = 0, temos g(#; h) = a quando z > 0, e g(z; A) = --a quando z $ 0.

Nosso objetivo agora é estudar o comportamento e os equilíbrios de (H&, .Ãt)t?o. Estes

equilíbrios satisfazem (H, .4) = /:"(-H, .4), onde, nesta seção, F : R x j--l, ll --, 11{ x j--l, ll,

/'(H,.4) =(H+ ÀÁ,g(.A;H+ À.4)), onde g é definida por(3.14). Equilíbrios de(3.13)
seixo diferenciados em equilíbi-ios globalmente estáveis, localmente estáveis e instáveis,

da mesma forma como os equilíbrios do sistema (-Ht, 4t)t?o, dados pela interação (2.81),
foram classificados nestas categorias na Seção 2.4.2.2

Características particulares do modelo. Observamos as seguintes diferenças que
emergem neste modelo. Inicialmente observemos que, para g apresentada em (3.14),
temos

õgÇx \ h
g'(o,h)

0r 2a@'(0)/h (3.15)

Note que um deslocamento de h não somente translada o gráfico de g(.; h), como também

altera a sua forma. Em particular, para g'(0, h) definida em (3. 15) , temos limo-:to ag'(0; A) =

:Loo e limo-« g'(0; h) = 0. Note também que, para qualquer a C (0, +11, limo-+o g(X; A) =

a e limo-.g(.AI h) = 1. Estas propriedades fazem com que este modelo apresente um

outro tipo de comportamento ein comparação com o modelo apresentado no capítulo
anterior (veja a Figura 3.1).

Notamos que neste modelo a sobrevalorização crítica do ativo h* está definida para

qualquer a positivo. Em outras palavras, neste caso (J(') > 0, .K(') - 0, Vs C S), o modelo

aponta para a formação de bolhas especulativas e eras/zes de preço do ativo para qualquer

fração positiva de especuladores. Em analogia ao modelo de lsing ferromagnético, pode-

mos dizer que, em certo sentido, a força de interação entre os spins (especuladores), l/h,

aparece na. definição da função g em (3.14) inversamente proporcional ao valor negativo do

"ca.mpo externo" h (subvalorização do ativo). Quando o "campo externo" é pequeno

em valor absoluto, o valor absoluto da força de interação entre os spins jl/hl, torna-se

suficientemente grande, a ponto de o sistema com .ll/t = h constante apresentar transição
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À'-rÀ)

Figura 3.1: Gráfico de g(-; h) definida em (3.14): a) h < h*; b)
d) A = 0; e) 0 < h < h*; f) h = -h*; e g) h > h*.

h*; c) h* < h < 0;
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de fase. Vale observar que neste modelo, quando a > 0, a sobrevalorização crítica do ativo

h* (= h*(a, ©, ©)) está sempre definida para quaisquer funções de distribuição de proba-

bilidade a' e ©, que satisfazem as propriedades apresentadas em (2.5) e as propriedades
apresentadas na Seção 3.1.2, respectivamente. Ou seja, dados a > 0 e © e ü satisfazendo

as propriedades acima mencionadas, o sistema com .17t = h constante apresenta transição
de fase sempre que l h 1 < h* = h*(CE, a', ©). Lembramos que este não é o caso do modelo

apresentado no capítulo anterior. Naquele modelo, ((1''(0))'i (dispersão das variáveis Pt({),

í C .4, t 2 0), era. determinante para a ocorrência de transição de fase.

3.3.2 O resultado principal: comportamento cíclico de

Diferentemente do que ocorre no caso correspondente do modelo anterior (J > 0, -K = 0),

o sistema dinâmico (Ht, .4t) é sempre atraído para ciclos, correspondendo à formação de

bolhas especulativas e crashes de preço do ativo sempre que a > 0. Somente quando a :=

0, (-Ht, 4t) possui um único equilíbrio globalmente estável em (0, 0). Mais especificamente,
temos:

Proposição 7. Sda (-Ht,.At)t?o dado por ÍS.-ZSy. Ez síe um nlímero positivo À., taZ que,
para todo À com 0 < À < À., ua/e;

/. se a = 0

.ntão (0, 0) é «m 'q«áZzü«ão gZob«/m'«t. está«/ de (-H., .Ã.).?o,

2. se0 < a < l

então tHt.Atàt2o não posa'ui equàtürios e Date

r.J l I'' l - .«,'

rÓ) 3TÀCN: H,I>h*V7-C7"COMI'->TÀ,

onde 7" = { r C N lã, . .Ã,+i $ 0} denota o conlunío dos tempos de 7"euersão de

sãnaZ de (.A.).20 ' h* é « p'ím'à« compor'nfe d« soZ«çâo (h*,ã*) C RÍ do sá.*'m«
de equações

g(R* , h* ag(..'l*, h*)/a.,4* - 1 (3.16)

o«,d,e g é d,e$nid« 'po« (3.14)
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A prova da Proposição 7 pode ser construída de maneira análoga à prova da Proposição

4. Uma idéia intuitiva desta prova pode ser desenvolvida de maneira análoga à idéia

intuitiva da prova da Proposição 4 apresentada na Seção 2.4.2.3. Omitiremos a prova da
Proposição 7. Não trataremos os melhoramentos da convergência em probabilidade do

processo (Wt)t?o para o processo (wt)t?o.

Observação. Lembramos que este modelo aponta formalmente para a formação de bolhas

especulativas e crus/zes do preço do ativo, qualquer que seja a fração de especuladores

a > 0. Somente no caso de ausência de especuladores, o preço Pt converge para o valor

fundamental do ativo P. Este fato pode causar um certo estranhamento ao leitor. A título

de esclarecimento, observamos que, apesar da sobrevalorização crítica do ativo, h* > 0,

estar sempre definida pata qualquer que seja a > 0, temos também que h* é uma função

crescente de a, i.e., Z?h*/acv ? 0, onde vale também lim«-o h*(a) = 0. Observamos ainda

que esta monotonicidade de h*(a) em relação a a pode ser verificada também no modelo

apresentado no capítulo anterior. Ou seja, se a for positivo, mas muito pequeno, o preço

do ativo Pt não converge para Pi no entanto, .R será atraído para uma região próxima
a P, onde Pt apresenta apenas uma pequena oscilação (crasÃes de ai-nplitude próxima a
2A*, relativamente pequena) en] torno de IP.
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3.4 Caso .4') 0, ./=d') > 0, Vs € S, VZ: ? 0

Nesta seção analisaremos a dinâmica de (wt)t?o para o caso em que não há influência social

de preço. Analisaremos diretanlente o caso em que À > 0 (onde /7e varia no tempo).

3.4.1 l)inâmica da sobrevalorização e excesso de demanda
do ativo (Ht,.4t)t?o

A dinâmica para grandes populações (wt)t>o (wt = (#t,lgt,Ft), t = 0, 1, 2, . .) está uni

catnente determinada pelo sistema dinâmico da sobrevalorização e excesso de demanda

do ativo (H.,.Ã.).20 (ã. + (l - ayF., t = 0, 1,2,. .). Como nos casos anteriores

(.Ht, .At)t;ZO pode ser derivada das probabilidades de compra de especuladores Qs e funda-

mentalistas QP, agora dadas em (3.8) e (3.2), respectivamente. Pala estas probabilidades

de compra, a dinâmica de (.Ht, .Ãt)t?o é dada por

-Ht = Ht.i + À..'lt-i , . . . ,. --~
Ã; - g(h.-:;-H,.:+Àã,.:) t'i'2'3... (3i7)

onde g é dada para a > 0 e h # 0 por

--«B([« 0-«)pi(-H]/(~Q)--0-«)pl( p»-, «;.'

0 (-H]/(«©)--0 p»-, «.:::' 'q
Para a = 0, g(z; h) := F'(--h) e h = 0, g(a;; h) := a cluando «; > 0 e g(z; h) = --a cluando

z $ 01 onde FI := 2© -- l e F2 := 2® l.

Nosso objetivo agora é estudar o comportamento e os equilíbrios de (Ht, Rt)t?o. Estes

equilíbrios satisfazem (-H, Ã) = F(H, Ã), onde, nesta seção, [ : ]R x j--], tl --, R x j--], ]l,
f(H, .4) - (n + ÀÀ,g(.Ã; -# + À])), onde g é definida por (3.18). Equilíbrios de (3.17)

serão diferenciados em equilíbrios globalmente estáveis, localmente estáveis e instáveis,

da mesma forma como os equilíbrios do sistema (.Ht, .Ãt)t?o, dado pela interação (2.81),
foram classificados nestas categorias na Seção 2.4.2.2

t - 1, 2,3 .

g(z;hl
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3.4.2 O resultado principal: transição de fase entre existência
de dois equilíbrios estáveis de (Ht, .4t)t20 e comportamento
cíclico de (Ht,.4t)t?o

Diferentemente do modelo anterior, neste modelo somente a oração de especuladores é

determinante pala a existência ou não de mais de um preço localmente estável do ativo.

Obtemos aqui os seguintes resultados: quando não há especuladores no mercado,
cr = 0, o sistema. (Ht,-4t)t?o é atraído para (0,0), i.e., (Ht,at)t20 possui um único

equilíbrio globalmente estável em (0, 0). Diferentemente do modelo anterior, (0, 0) não é

um equilíbrio do sistema (.H., .Át)tão (F(0,0) = (0, a) # (0, 0)) para qualquer cv > 0. Se

a fração de especuladores for positiva, porém sltficientemente pequena, então dois outros

equilíbrios localmente estáveis surgirãol se, no entanto, a fração de especuladores for su

ficientemente grande, o sistema (Ht, .4t)t?o será atraído para um ciclo correspondendo à

formação de bolhas especulativas e crashes de preço do ativo no sentido já descrito na

Proposição 7. Dependendo somente da fração cv de especuladores no mercado, teremos

um ou outro cenário. Mais especificamente, temos:

Pioposíção 8. S©a (Ht, .Ãt)t;:o dado por r3.J79. Para cr > 0, sda (hS'),]l')) a tZnàca

solução de campo'n,e'ates posüiuüs do sistema, de equações

ÃI') - P(al'', hF)); aP(xl'), hs-))/õal') -i

onde g é dada, 'por (3.18). Se:ja, ci* > ç) do,da por

l2@(hlo) il

Ã! +l2 (Alo)-il (< i)

onde h!:) e ã(:) são deter"minados por r3.-7g) para a = 1.

Ezásfe À. > 0, ta/ que, para todo À com 0 < À < À., vale;

(3.19)

.7. Se a = 0

.ntão (0, 0) é o ánác. equ{/zü«áo gZoZ,«Zm.nt' «tá«Z d. (-H., .Ã.);

2. $e0 < a $ a*

eTttão ÇHt.At] T)ossui, dois equitüüos, denotcLdos por E-t e E., onde E -- --E+,
E-+ .-- çn.}.oà 'para um ce'rto H.,., que satisfaz ç] < H.t < ht\\ , e onde hlP é deter-

minado 'por (3.19) T)cêra, cx = \-. Pctrct estes equitüd,os, Date:
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raJ $e 0 < Q < a*

então E.t e E. sõ,o toca\me'nte estável,s, o'n,de

{(h,o)lh< '.«o<h$hlo} ' {(h,o) -h!:) < h < 0 ou h > h!:) }

pe'rte'icem üo dom'iria de atração de E-} e E. , respectivamente,

(b) Se a - a+
e'ntão E.t e E sã,o instá'fieis;

3. Se cr* < cv < l

evttão ÇHt, St, Atàt2a não possui equitüüos. Além disso, bale

r«) l I'" l - .«

'4,+l

JÍ,- > h* Vr C 'r com r > 1-x,

onde 'r = { 1- C lq l ,4,
sana/ (..'i.).2:o.

$ 0} denota o co Üu7zfo dos tempos de reversão de

A prova da Pi-oposição 8 é a.náloga à prova da Proposição 6. Omitiremos a sua prova

neste trabalho. Não trataremos a questão do melhoramento da convergência de (Wt)t?o
para (w.).20 neste caso.

Observações finais. Observamos que tanto no presente caso (J{') - 0, /((') > 0, Vs C S,

Vt ? 0) do presente modelo como no caso análogo do modelo anterior (J = 0, -K > 0),
obtemos três situações típicas:

1. (Ht, .4&)t?o possui um único equilíbrio globalmente estável em (0, 0) (unicidade do

preço de equilíbrio de mercado ein P)l

2. (Ht, Át)t20 possui dois equilíbrios localmente estáveis (existência de dois preços de

equilíbrio de mercado: P := P -- H+ e P+ := .P + #+); e

3. (.Ht, -At)t?o é atraído para ciclos (formação de bolhas especulativas e crasAes de preço
do ativo).
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A particularidade do presente modelo é que, no caso em que Jt(') - 0, K'(s) > 0,

Vs C S, Vt ? 0, a ocorrência das situações 1), 2) e 3) depende somente da oração c! de
especuladores, i.e., situação 1) se c! = 0; situação 2) se 0 < a $ c!*; e situação 3) se

a* < cv 5; 1. Lembramos que no caso análogo do modelo anterior (J = 0, -K > 0), as
situações 2) e 3) ocorrem somente cluando (Q'(0))': é suficientes-Lente pequeno.
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Capítulo 4

Modelo de Influência Social
Determinística com Interação Local
entre Especuladores

4.1 Definição do modelo

No modelo apresentado no Capítulo 2 introduzimos o parâmetro .K > 0 (influência social

direta). Com esse parâmetro, havíamos modelado a tendência de especuladores alinharem

suas atitudes de investimento à atitude média de investimento dos especuladores. Esta

componente do modelo visou modelar o contágio (direto) de opiniões entre especuladores.

No entanto, na vida real, este contágio ocorre pelas relações de cada especulador com

o seu grupo de referência (seus vizinhos mais próximos). Clom o modelo apresentado

no Capítulo 2 aproximamos, portanto, o efeito microscópico destas relações, a fim de
investigar algo que possa ocorrer sob contágio local de opiniões.

Vamos investigar agora se os fenómenos que derivamos no modelo apresentado no

Capítulo 2 sobrevivem quando considerarmos uma rede de influências específica entre

especuladores. Vamos definir inicialmente as componentes básicas do modelo.

4.1.1 Atitude de investimento e excesso de demanda relativo em
tempo contínuo

A cada instate t c R+, um conjLmto de agentes, denotado por .4, demanda ou oferta

uma quantidade fixa q do ativo. A atitude do agente ã C ..4 no tempo t será denotado por
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X(i) seguindo a convenção

+l agente ã demanda uma quantidade q do ativo no tempo t ,. .~
--l agente { oferece uma quantidade q do ativo no tempo t \ J

onde novamente, pala .4 não vazio e finito, definimos o excesso de demanda relativo ou

simplesmente "excesso de demanda" por

xÍ:'

Ã. - >1,xu/a' vtc ]n+

onde .N denota a cardinalidade de ..4.

(4.2)

4.1.2 Ajustamellto do preço em tempos exponenciais

Como no modelo apresentado no Capítulo 2, incluímos neste modelo a figura de um
market maker que, de tempos em tempos, ajusta o preço do ativo ao excesso de demanda

observado e garante o preço ajustado até o próximo ajuste de preço. Denotaremos os
tempos nos quais o market matar reage e ajusta o preço ao excesso de demanda observado

por tli), tÍm) t9") . . . Estes tempos satisfazem:

l l\llP/ f\

2. tHil ? tr"), VÃ; - 0, 1,2

3. tÍTil -- t(") VA = 0, 1, 2, . . . são variáveis aleatórias independentes e identicamente

distribuídas segundo uma distribuição exponencial de parâmetro €

0

Introduzimos o preços no instante t C IR+, como segue

Pt - a(«) +Àãt(-), onde Ã; é tal que t C (tk ),tk+\l (4.3)

se altera. Ou seja, o processo (Pt)t2o é um processo de saltos em tempo contínuo. A cada

instante aleatório tk ), k - 0, 1, 2, . . ., o preço é atualizado segundo o excesso de demanda

corrente. Como veremos a seguir, observamos ainda que o excesso de demanda ãt não

permanece constante durante os intervalos de tempo (tk ), tk+il, k = 0, 1, 2,

IComo no modelo apresentado no Capítulo 2, optalllos por usar a notação "Pt" para denotam o
logaritmo do preço no instante t e nos iefei-ir a Pt com a expressão "preço" ou "preço do ativo"
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4.1.3 Tempos exponenciais de atualização de atitude de invés
cimento

Postulamos que cada agente á C .4 (especulador ou fundamentalista) atualiza sua ati-

tude de investimento somente em seus tempos de atualização de atitude de investimento

t(á) t9), tO), . . . Nos demais tempos, cada agente { C .4 mantém a atitude atualizada até o

próximo instante de atualização, i.e., pala qualquer agente ã C ,4, vale

Xt=X,.ço. Vtc(tF),tk+:l, k=0,1,2'k+l

onde, pala os tempos de atualização de atitude de investimento, vale:

1. tm - o, V{ c .4.

2. tÍIB.: ? tt), VA - o, 1, 2, . . ., v{ c ..4

3. tÍli=i tt) VÀ; - 0, 1, 2, . . ., Vá C .,'i, são variáveis aleatórias independentes e identi-

camente distribuídas segundo uma distribuição exponencial de parâmetro l

(4.4)

H .l\ü/ .[\&/tl'll -- ti', VÁ; = 0, 1, 2, . . ., Vá C .,4 U lrn} , são variáveis aleatórias independentes.

Mais adiante, esclareceremos a função do parâmetro e, que apresentamos no item 3 da

seção anterior (parâmetro da exponencial de atualização do preço, podendo valer ( # l).

4.1.4 Heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor
fundamental do ativo (forma paramétrica de {')

Como no modelo apresentado no Capítulo 2, postulaiemos que, no instante de atualização

de atitude de investimento tA;), o agente á forme uma. avaliação individual sobre o valor

fundamental do ativo denotado por -PS:l ({ c -.4, k = 0, 1, 2, . . .). h/mediante esta avaliação,

entre outros fatores, o agente ã atualiza sua atitude de investimento no instante tt) (á c .,4

É;= 0,1,2,...). ParaPStl(ã c..4, k=0,1,2,..), vale

Pl11 -P+0lÍI,(olll, --,®) ãc-4, #-o,i,2.

Analogamente ao modelo apresentado no Capítulo 2, postularemos que as divergências

entre as avaliações individuais e a avaliação média, expressas pelas variáveis é?lll), á c

k

k

k k k

k

(4.5)
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.,'!, k = 0, 1, 2, . . ., são variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas

mediante uma função de distribuição de probabilidades acumulada ã'. Neste modelo, a
função '} possui a seguinte forma paramétrica:

'}(z) = . exp(2Pz) * Vz cR
1 + exp(2#:«) (4.6)

onde # é um parâmetro positivo.

Observamos que 'P possui as mesmas propriedades apresentadas em (2.5), das quais

partimos no modelo do Capítulo 2, i.e., para a derivada 'b' (função de densidade de
probabilidade de 0111)), vale:

1) Simetria: q''(z) = 'b'(lzl) Vz C R e

2) Monotonicidade: ©' é estritamente decrescente em 10, oo)

k

(4.7)

Continuaremos adotando (©'(0))'' como uma medida de heterogeneidade das avaliações

individuais sobre o valor fundamental do ativo. Neste caso paiamétrico, segue

(©'(o))''

Ou seja, quanto menor for P, maior será a heterogeneidade (dispersão) das avaliações
individuais sobre o valor fundamental do ativo.

4.1.5 li'undamentalistas, especuladores e a rede de inflluências

Colmo no modelo apresentado no Capítulo 2, o conjunto .4 de todos os agentes consiste
de dois subconjuntos: um subconjunto de especuladores S e um subconjunto de funda-

mentalistas -F (.4 = S U F), aquando em ul-na proporção a C 10, 11 no mercado, i.e.,

NsjN - cx. NpjN (l - a) (4.8)

onde .Ars e -nb denotam o número de especuladores e de fundamentalistas, respectiva-
mente.

Definimos o conjunto de fundamentalistas como sendo um conjunto enumerável, dig-

amos F' = {1, 2, . . . ]VPJI e o conjunto de especuladores como sendo uma caixa quadrada
em Z', ou seja:

S:- j-JV;,-(;V; - i),..., 2,-i,O,+i,+2,+(]V; i),+J%,I'
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onde Ns = (2/Vb + ly (número de especuladores).

Vamos definir agora a rede de influências entre especuladores. Definiremos os "vizinhos

mais próximos de s" (s c S) (que inf:luenciain a opinião de s diretamente) pelo conjunto

V(') :- { u C S 1. -« - i}

onde 1 . 11 denota a norma euclidiana em IR2. Denotaremos por S(') a média aritmética

das atitudes de investimento dos vizinhos mais próximos de s no tempo t c R+, ou seja:

(.)S á E xJ"'
ueV(s)

4.1.6 Regra de decisão fundamentalista

A regra de decisão de um fundamentalista / C -F permanece essencialmente a mesma

apresentada em (2.9). A única diferença está nos tempos de atualização, i.e., para t C R+,
vale

s' (-qf,-/$1)>o
caso contrário (4.10)

onde k é tal que t c (tÀ; ), tk+:l

4.1.7 Regra de decisão especulativa sob inflluência social local

Apresentaremos atola a regra de decisão especulativa. Com esta regra, modelamos a

tendência de cada especulador s C S sel influenciado diretamente pela opinião de seu

grupo de referência, i.e., seus "vizinhos mais próximos". Para. o especulador s C S no
tempo t, postulamos

+l se JÃ.F, +.KSlf, (-qf, - r$i) >0
l caso contrario (4.11)

onde A é tal que t C (t;.: ), t(s):l e onde J 2 0 e K' ? 0.

Observamos que a regra de decisão acima é análoga à que apresentamos em (2.12).
A diferença essencial é que agora o especulador s é influenciado diretamente apenas pela

média aritmética das atitudes de seus vizinhos mais próximos.
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4.1.8 Condição inicial

Para fecharmos o modelo, resta apenas indicar a condição inicial no tempo t = 0. Va-
mos considerar inicialmente Eo c R e uma configuração de atitudes de investimento de

especuladores igualmente arbitrária, i.e., xá') C { 1}, Vs c S.

4.2 Processo da sobrevalorização do ativo, configu
ração de atitudes de investimento de especula-
dores e média de fundamentalistas

Nosso objetivo final é obter informações sobre o comportamento do processo estocástico

(Pt)t?o. Vamos reduzir o processo definido nas seções anteriores de forma a facilitar este
estudo.

Analogamente ao modelo apresentado no Capítulo 2, definiremos a sobrevalorização

.27t do ativo pela diferença entre preço e avaliação média sobre o valor fundamental do

ativo no tempo t C R+, i.e., Ht := Pt P, Vt C R+. Diferentemente do que ocorre

no modelo apresentado no Capítulo 2, o processo (Wt)t?o, onde Wt = (-Ht,3t, F't) com

'St ::: >1'.cs Xt/Ar e F't = >ll:J'cr' Xr/N, não é mais Markoviano. Isto porque a atitude
de investimento de cada especulador s C S depende agora das atitudes de investimento

de seus vizinhos mais próximos, e não da média das atitudes de todos os especuladores.

Vamos considerar, portanto, o seguinte processo Markoviano:

(Wt).2o onde tVt (-H.,X., F.) t c R+ (4.12)

onde Xt denota a configuração das atitudes de investimento de todos os especuladores no

tempo t, i.e., onde

Xt c {--l, lls, Vt c R+, onde X.(s) XJ'), Vs c S, Vt c R+ (4.13)

Da, definição (4.13) segue que XI') corresponde à atitude de investimento do especulador

s dada a configuração Xt e que S(') corresponde à média a.litmética das atitudes de
investimento dos vizinhos mais próxitnos de s dada a configuração Xt.
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4.3 Processo da sobrevalorização e excesso de de.
manda do ativo (Ht, .At)t;:0

Nas próximas seções estudaremos o comporta-mento do processo (-Ht, .Ãt)t20 para uma
grande população de agentes. Este processo seta estudado a partir das propriedades do

processo (Wt)t?o definido em (4.12). Estudaremos o caso em que À = 0 (Ht = A constante)

e o caso em que À > 0 (-Ht varia no tempo). Trataremos somente o caso em que J = 0,

X 2 0 (apenas influência social direta) e d = 2 (S C Z'). Apresentaremos nesta seção as
linhas gerais que nortearão este estudo.

Para À = 0, i.e., -Ht = h fixo, derivaremos inicialmente a medida invariante ps do

processo (Xt)t?o das configurações das atitudes de investimento de especuladores, para $

finito. Como veremos, a medida /zs sela a medida de Gibbs com a seguinte Hamiltoniana:

p>1'xmlK'içu
sCS

(4.14)

onde X(') é o valor atribuído ao sítio s C S C Z2 (--l ou +l) e lg(') é a média aritmética

dos vizinhos mais próximos de s C S, dada a configuração X

Em seguida, para h # 0, ou /7 suficientemente pequeno, ou a = 0 (campo externo

diferente de zero, ou temperatura acima da temperatura crítica, ou ausência de especu
dadores), definiremos o excesso de den)anda de equilíbrio ã(h) por

]'(h) - '::JU, E,.(xm; h,p) +(i '-)(2ü'(-A) - 1)(4.15)

onde Ep,(X(o); h, /3) denota a esperança matemática da atitude do especulador (0, 0) c S

(valor esperado do spin na origem) segtmdo a medida de Gibbs ps com a Hamiltoniana

indicada em (4.14) (magnetização do sistema).

Pela ergodicidade do processo (Xt)t;zo, poderemos argumentar que, após um tempo de
relaxamento t, vale a aproximação

..4*(h) = ..'1(h) (4.16)

onde o lado esquerdo da aproximação corresponde à média empírica de todas as atitudes

de todos os agentes do processo no tempo t, supondo uma sobrevalorização do ativo h

fixa. Os fatos que justificam essa aproximação são:
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l No caso em que ./ = 0 e À = 0, i.e., -Ht = h fixo, o processo (Xt)t2o das configu-
rações de atitudes de investimento de especuladores e o processo (F't)t20 das médias

empíricas das atitudes de investia-tento de fundamentalistas são processos indepen-

dentes. Isto porque os termos /)tln .Pln e Pêlo Pm, que aparecem nas regras de
decisão (4.10) e (4.11), para Ht - h fixo, assumem a forma h -- a,u) e h -- 0.(,), onde

0.ç.o e 0.ç,) são variáveis aleatórias independentes. Este fato permite que estimemos

lg. e Ft separadamente e aproximemos IÃt mediante a relação ã. = a3. + (l -- a)7t

e as estimativas obtidas para St e r't.

k

k k

2 Pata uma grande população de agentes e À :: 0, i.e., Ht :: h fixo, vale a aproxi-
mação -Ft = 2q)(--h) -- 1, após um tempo de relaxamento do processo. Isto porque

a medida invariante do processo das atitudes de fundamentalistas corresponde à
medida produto de variáveis aleatórias independentes e identica.mente distribuídas

com esperança matemática igual a 2a'(--h) -- 1. Portanto, pela Lei Forte dos Grandes

Números, podemos admitir a referida aproxima.ção.

3 Para uma grande população de agentes e À ;:: 0, i.e., -Ht :: h fixo, vale a aproximação

lgt = Ep.(X(o)l h, P), após un] tempo de relaxamento do processo. A justificativa

para essa aproximação é a seguinte: por um lado, sob ergodicidade do processo

(Xt)t2o, a distribuição de Xt converge para a distribuição estacionária ps, quan-
do t --> ool por outro lado, o teorema ergódico de BirkhoR garante que a média
empírica de uma seqüência ergódica de variáveis aleatórias tende ao valor esperado

de suas marginais quando o tamanho da sequência destas variáveis aleatórias tende

ao infinito, i.e., quando S + Z2

Uma vez estabelecida a aproximação (4.16), passaremos a desenvolver nossas conjec-

turas sobre o comportamento do modelo para o ca.se em que À > 0, i.e., onde .ll/t varia no

tempo. Nosso procedimento neste caso fará uso de uma escolha apropriada do parâmetro

( (parâmetro da distribuição exponencial do intervalo de tempo entre duas atualizações

subsequentes do preço). Sobre a escolha apropriada de (, entiaremos em maiores detalhes
mais adiante.

Sob alta heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo,
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i.e., pata P abaixo de um valor crítico, aproximaremos o processo (-Ht, Ãt)t;ZO pelo processo

(-H. ,Ã(-H. ) )
onde

Ht - -H.?o + À]'(H,[«)) Vt C (t0'0,tH)l, k - 0, 1,2,

onde .4(Ht) é o excesso de demanda de equilíbrio, definido em (4. 15), para sobrevalorização
do ativo fixada em h = .H..

O comportamento deste processo é de fácil análise e converge (0, 0) para À e a suficien-

temente pequenos. Mediante uma escolha apropriada de e, que também será justificada
do ponto de vista socioeconõnüco, concluiremos que o processo original e o processo auxi-

liam não divergem muito. A partir da semelhança dos dois processos, conjecturaremos

que -Ht é atraído para 0, i.e., que, essencialmente sob alta heterogeneidade das avaliações

individuais sobre o valor fundamental do ativo, o preço do ativo Pt (Pt = IP+Ht) é atraído
para a avaliação média sobre o valor fundamental do ativo P

Sob baixa heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do

ativo, i.e., para P acima de P crítico, a abordagem acima apresentada será parcialmente
modificada. Consideraremos o fenâmeiio de histerese e derivaremos um dos seguintes com-

portamentos para o processo (-Ht, .4t)t20: se a for relativamente grande, conjecturaremos

que o processo (-Ht, .4t)t20 apresentará um comportamento cíclico semelhante ao observado

no caso alaálogo ao modelo de campo médio, caso esse em que tínhamos: a > cv*l quando

a fração de especuladores cv for positiva, mas relativamente pequena, conjecturaremos

que o processo (-Ht, .4t)t?o apresentará dois equilíbrios metaestáveis, -E = (--h,y, 0) e
.E+ = (hl, 0), de forma análoga ao correspondente caso no modelo de campo médio, em que

a $ a*. Sempre que (-/7t,Ãt) atingir o "domínio de atração" de um dos dois equilíbrios,

,E- ou -E+, a correspondente sobrevalorização do ativo -Ht permanecerá flutuando próximo

à sobrevalorização metaestável, --hv ou hl, por um tempo aproximadamente exponencial.

A estas sobrevalorizações metaestáveis do ativo, correspondem dois preços metaestáveis

de equilíbrio de mercado, dados por P - P e P+ = P + h.r.
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4.3.]- Caso J=0, K20 e ,X=0(A=h não variano tempo)

Nesta seção derivaremos a medida invariante ps do processo das configurações de atitudes

de investimento de especuladores (Xt)t20 para À - 0, i.e., pata uma sobrevalorização fixa

do ativo, onde Ht = A := JI/o, Vt ? 0. Eln seguida, definiremos o excesso de demanda de

equilíbrio de mercado .4(h) como sugerido em (4.15), i.e., a definição de .Ã(h) será dada

pela esperança matemática da atitude do especulador (0, 0) para um número infinito de

especuladores (magnetização do sistema no limite termodinâmico).

4.3.1.1 Formalização do processo estocástico a ser estudado e definições dos
principais conceitos

Vamos derivar inicialmente as taxas de mudança de atitude de investimento dos espe-

culadores. Para tanto, observemos inicialmente o seguinte: para J - 0, /r ? 0 e À := 0,

a atitude de investimento de um especulador s C S no tempo t + dt (imediatamente

posterior a t), dado que o especulador s atualiza sua decisão no tempo t, é dada por

+l se .Klg(') h> --0Íd
--l caso contrário

Se .l(S(') h # 0('), então, como X.Is) é igual a +l ou --l, temos também

xí').. . J' +XI') se x,')l(.KS.') h)j > xj')l--oÍ')l
''t+dt ) v(s)l X;'' caso contrário

Levando em conta que 0Í') é distribuída simetricamente em torno do 0 mediante uma

função de distribuição de probabilidade acumulada q' e que X(s) C { 1, 1}, temos que

X(')l 0Ís)l tem a mesma distribuição de probabilidade que é?Í'). Como ® é contínua,
o evento { .lrS(s) s) ]. ocorre comi probabilidade zero. Portanto, dado que um

especulador s c S atualiza sua atitude no tempo t, a probabilidade de mudança de atitude

de investimento de s no tempo t é dada por

l o(xj41(x'Sl© - ü)l)

Em outras palavras, o processo (Xt)t20 (Xt C { l, lls) é um processo em tempo contínuo

cole taxas de mudança de valor de X(') C .[ 1, 1}, s C S, dadas por

C'(',X):- 1- 'P(XWI(-KlgW - h)l) - : + .x.(2Pxwl.KSu -AI)

xl!,,-

(4.17)

í4.18)
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parava C SeVX C .[ l,l]s,ondeX(') C .[ 1, 1} éovaloratribuídoaosítios C S C Z2,

e lg''' é a média aritmética dos vizinhos mais próximos de s c S, dada a configuração
X. A segunda igualdade de (4.18) segue imediatamente da forma específica de © que

postulamos em (4.6).

As taxas C'(s,X), s C S, X C {--l,+lls, apresentadas em (4.18), revelam que o
processo estocástico (Xt)t?o é um processo estocástico de lsing com respeito a um potencial

unicamente determinado pela expressão /3X(s) IK'Sw -- AI, i.e., onde /7K'/4 é o coeficiente

associado a conjuntos de sítios formados por pares de sítios conectados por elos em S e

onde h é o coeficiente associado a conjuntos de sítios formados por um único sítio em
S. Sobre processos estocásticos de lsing temos muitas informações, veja Clapítulo 4 de T

M. Liggett j171. Em particular para S finito, o processo é ergódico e a medida invariante

do processo é dada pela medida de Gibbs ps como segue abaixo:

explPE..sXNI.KlgH Al}
Ps(X)= ' ,: 3 (4.19)

onde .Z é a constante normalizadora, i.e.,

z:- )ll: .*plP>1:x'4lx'S''' A1} 0.20)
Xe{ 1,11s sCS

Observamos que a medida ps corresponde à medida de Gibbs do modelo de lsing

ferromagnético (/( > 0). A constante de interação entre spins vizinhos é /(/4, i.e.,

diretamente proporcional à influência social diretal o campo externo é igual à subvalo-

rização do ativo hl e a temperatura é diretamente proporcional à heterogeneidade das

avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo, i.e., 1//3 = (2(D'(0)) l

Excesso de demanda de equi]íbrio de especu]adores. Seja ]EPS(X(o); h, P) a esper

onça matemática de X(o) segundo a medida ps dada em (4.19). Como se sabe, existe um

valor crítico /3., tal que o limite

lg(h) :- Jle: x«.(xm; h,P)S--.,ZZ

está bem definido para h # 0 ou /3 < Õc. Chamaremos o limite acima de excesso de

demanda de equilíbrio de especuladores.

(4.21)
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Excesso de demanda de equilíbrio. Definiremos, para h # 0, ou /3 < /3., ou c! = 0, o

excesso de demanda de equilíbrio .A(h) por

,'l(h) aS(h) + (l - a)(2®(-h) 1) (4.22)

A razão para definirmos o excesso de demanda de equilíbrio ](h) segundo (4.22) vem

da convergência de .4t para .4(h). Mais especificamente, para. h # 0, ou # < /3., ou a = 0,
va.lea.

,,.,H,.,.. In«.,,( IÃ 1 ::» .)1 - o o.«)

-d. «.,,(IÃ. h)l:» ') d-.t,»p"b-b":'-d'd. IX.(h)l::» ', '-
{1,2, . . . ATP} denota o conjunto de fundamentalistas e S, S c Z2, denota o conjLmto

de especuladores, apresentado em (4.9) (S e -F fixos para todos os tempos 'r - 0, 1, . . . t).

A convergência (4.23) pode ser facilmente deduzida da igualdade dada por a. =

Ei!:Ê;4t. = ;#E:l!$-!L- + Jli:ZÍJ5;11t.- (t = 0, 1, 2, . . .), e da ergodicidade do processo

estocástico das configurações das atitudes de especuladores (X('), s C S).20.

4.3.1.2 Descontinuidade do excesso de demanda relativo

Nesta seção concluiremos o comportamento de .4(h) enquanto função de h para diferentes

valores da heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo

(q''(o)) :

Sabemos que a função A -, S(/z) é ímpar, decrescente e contínua em R {0}. Além

disso, pat'a /7 < /7., S(h) é também contínua em 0; e, para P > Õc, vale

.lim.lg(À) > 0 > .1im.lg(A)
h- o ' ' h-+o ' '

Como a função ü -, 2'}(--h) ] é ímpar, decrescente e contínua em todo ]R, o excesso

de demanda de equilíbrio .4(h) (.4(A) = aS(h) + (l -- a)(2'D(--h) -- 1)) satisfaz:

1. Se (®'(0))': > @(Ã') o« a - 0

então .4(h) é decrescente, ímpar e contínua em h C IR;
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Figura 4.1: Caso ('>'(0))': > @(K) ou cv = 0. Gráfico de 7(h)

2. Se (a''(0))'' < @(-K) e a > 0

então .4(h) é decrescente, ímpar e contínua em h C R -- {0}, onde vale

lim X(h .,'!+(o) > o > À (o) lim Ã(hh-+o

onde @(K) := 2/D.(K) é crescente em K com @(0) - 0.

As desigualdades ('b'(0))': > #'(K) e (Q''(0))': < @(Ã), mencionadas nos casos 1) e 2)

acima, são equivalentes às desigualdades P < P. e P > 0., respectivamente. Isto porque

(®'(0))': = 2/P, onde o valor crítico P. = #.(-K) é uma função decrescente de R, com

limo-+O ac(X') = ':». Optamos pelas desigualdades (a''(0))': > Ó(Ã') e (®'(0))': < @(K')

a fim de viabilizar a analogia com os resultados obtidos com o modelo apresentado no

Capítulo 2 (modelo de campo médio), bem como permitir o mesmo tipo de interpretação

socioeconómica apresentada no contexto daquele modelo. Dependendo da, relação entre

(®'(0))': (heterogeneidade das avaliações individuais sobre valor fundamental do ativo) e

K (influência social direta), teremos um ou outro comportamento do excesso de demanda

de equilíbrio .4(A), enquanto função de h (veja as figuras 4.1 e 4.2).

4.3. 1.3 Histerese

As interpretações socioeconómicas que podemos derivam das propriedades do excesso de

demanda de equilíbrio Á(h), a princípio, diferem daquelas apresentadas no contexto do
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Figura 4.2: Caso (Q''(0)) : < @(Ã) e a > 0. Gráfico de Ã(h)

modelo do Capítulo 2. A diferença está no ponto de descontinuidade do excesso de

demanda 7(h), no caso (a''(0))': < @(K) e a > 0, i.e., sob baixa heterogeneidade das

avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo e sob uma fração positiva de

especuladores no mercado. Neste caso, i.e., sob ('b'(0))': < @(Ã') e a > 0, a função

h -, .A(h) é descontínua em zero.

Ocorre que evidências empíricas, baseadas em simulações de processos de lsing es-
tocásticos, sugerem a existência de estados metaestáveis do sistema. Isto é, se simulaimos

o processo estocástico das configurações de atitudes de especuladores (Xt)t?o para uma

sobrevalorização h < 0 fixa do ativo (campo externo = h > 0) e, após algum tempo

(após a média empírica St = >'.CSX(')/.nrs ter atingido um valor bem próximo à mag-
netização do sistema em S(h)), interviermos no processo variando a sobrevalorização do

ativo de h para um valor positivo h + Ah, veremos então que St assume rapidamente um

valor lg+(h + Ah) intermediário positivo, onde 3(h) > lg+(h + z\h) > 0 > 1?(ü + Ah).
Somente após um tempo aproximadamente exponencial, o processo entra em equilíbrio,

onde então a média empírica St passa a flutuar em torno da nova magnetização do sistema

S(h+ Ah) (excesso de demanda de equilíbrio de especuladores). Este fenómeno é conheci-

do como fenómeno de histerese. Do ponto de vista de uma descrição física do fenómeno,

a distribuição aproximadamente exponencial do tempo decorre do fato da média empírica
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intermediária S+(A + AA) corresponder a estados metaestáveis (mínimos locais de ener-

gia), pala onde o sistei-na é essencialmente atraído várias vezes antes de sair. Como o

processo é Markoviano, a cada retorno o processo perde essencialmente a memória e a
contagem do tempo recomeça.

Uma caracterização matemática do fenómeno de metaestabilidade para sistemas de

spins ferromagnéticos pode ser encontrada nas contribuições de E. J. Neves e R. H. Schon-

]nann 1261 e 1271. A análise desenvolvida para o fenómeno de metaestabilidade estuda a

formação de gotas dropZets de spins --l (em nosso caso correspondendo a agrupamentos

de atitudes de investimento de venda) el-n um "mar" de spins +l, que freqüentemente re-

traem antes de atingir um tamanho crítico. . A partir do momento em que uma gota crítica

se forma, cujo tamanho é função decrescente de h > 0, esta gota de spins negativos tende

a crescer irreversivelmente, dando lugar à formação de configurações caracterizadas por

um mar de spins --l com pequenas gotas de spins +l. Ou seja, após um tempo exponen-
cial necessário para que uma gota crítica de spins --l ocorra, a média empírica corrente

St é atraída rapidamente para a magnetização de equilíbrio do processo em lg(h + Ah)
(magnetização negativa).

A interpretação socioeconómica que podemos derivar do fenómeno de histerese sugere

que, quando a sobrevalorização do ativo se torna positiva, o excesso de demanda persiste

positivo durante um tempo aleatório aproximadamente exponencial, cujo valor esperado

será tanto menor quanto maior for a sobrevalorização do ativo h. Observamos que essa

idéia é compatível com a noção de risco iminente de eras/z de preço do ativo: quanto mais

sobrevalorizado estiver o ativo tanto menor será o tempo de espera para a ocorrência

de um brasa de preço. Observamos ainda que, quando h = 0 e /3 > ©., o processo

(Xt)t?o não é ergódico e admite duas medidas invariantes extremais. Assim, quando a
avaliação média corresponder ao preço do ativo (h = 0), haverá sempre um excesso de

oferta (.4 (A) < 0) ou de procura (H+(h) > 0) diferente de zero. Este fato mostra que,

sob baixa heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo

e presença de especuladores no mercado, a avaliação média IP não pode ser um preço de
equilíbrio de mercado estável do ativo.

Mostraremos, mais adiante, que, se a fração de especuladores a for suficientemente

pequena, porém positiva, existirão dois preços de equilíbrio de mercado metaestáveis
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do ativo diferentes da avaliação média P. O termo "metaestável" decorre do fato de

os referidos preços de equilíbrio estarem associados a estados metaestáveis do processo

estocástico das configurações das atitudes de investimento de especuladores.

4.3.1.4 Sobrevaloi'ização crítica do ativo ho

Com base na exposição acima, vamos agora apresentar a sobrevalorização crítica do ativo

ho > 0 no caso (®'(0))': < @(-K) e a > 0. A definição da sobrevalorização crítica
ho corresponde à definção de /z*, i.e., definição da sobrevalorização crítica do ativo no

contexto do modelo do Capítulo 2.

Levando em conta que o fenómeno de histerese é um fenómeno temporal, não é possível

definir ho como um limiar positivo sem considerarmos a variável "tempo". Isto porque,

para qualquer h positivo, o excesso de demanda de equilíbrio é únicos i.e., mais cedo ou

mais tarde, .Át será atraído para .4(h), qualquer que seja h > 0.

A íim de apresentar ho, vamos considerar o processo das configurações de atitudes de
investimento de especuladores (Xt)t?o para uma sobrevalorização fixa do ativo em h, i.e.,

,\ = 0 e Ho = h. Para h > 0 e So = S+(/z), vamos definir T(h) como sendo o tempo

de flutuação de $t em torno de S+(h). Este tempo corresponde ao tempo de espera
necessário para que uma gota crítica de spins negativos se forme e a média empírica St

abandone o domínio de atração da magnetização metaestável lg+(h) e seja atraída para

a magnetização do sistema S(h). Vamos aproximar a distribuição de probabilidades do

tempo 7'(h) por uma distribuição exponencial, cujo parâmetro é função crescente de h.

Para a esperança matemática de T(h), denotado por E(T(h)), admitiremos a existência
de um ho > 0, tal que:

1. h -' E(r(h)) é estritamente decrescente em 10, hol; e

2. E(7'(h)) 0, Vh C lho, .«)

Definimos a sobrevalorização crítica ho como sendo aquele valor positivo que satisfaz

as aíiri-nações 1) e 2) acima mencionadas.

O objetivo desta definição, em última análise, é introduzir a conjectura de um preço

nletaestável do ativo, baseada na noção de uin conjunto de magnetizações metaestáveis,

dada pela união de todos os pontos (h,S+(h)), onde h C lO,hol. Vamos admitir que
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S+(h) seja contínua e decrescente para h c 10, hol e vamos definir o excesso de demanda

metaestável superior poi

.A-- (h) aS--(h) + (l a)(2©(-h) 1), Vh C lO,hol (4.24)

De forma análoga, definimos o excesso de demanda metaestável inferior .Ã+(h) para h c
l-ho, ol.

Negatividade do excesso de den)anda metaestável superior. Analogamente ao
modelo de campo médio, teremos Á+(ho) < 0 desde que a heterogeneidade das avaliações

individuais sobre o valor fundamental do ativo seja, suficientemente baixa, i.e., (®'(0))': <
@(R') e a suficientemente pequeno, porém positivo, ou seja,

l2q'(Ao) - ll
v ""-. c,t ''"\ c,{# . 'q. l

lg+(ho) + l2q'(ho) il

Ou seja, se (q''(0))': < é(Ã') e 0 < a < a*, existe um /t,, tal que:

(4.25)

1. 0 < hl < hol

2. .4+(h,) 0 > .A--(ho);

3. 7 E(r(h,)) > E(7'(ho)) -; o

Este fato joga um papel crucial na existência de dois preços de equilíbrio metaestáveis de
mercado quando considerarmos À > 0.

Observamos que o item 3) segue da monotonicidade de h - IE(T(h)) e devido a

ho - Inflh > 0 l E(T(h) = 0 }. Observamos ainda que as notações h, e ho foram escolhidas

de maneira a sugerir as esperanças matelaláticas "y e 0 dos respectivos valores esperados

de T(h,) e 7'(ho), respectivamente (veja as figuras 4.3 e 4.4).

4.3.2 Caso J=0, .K20 e À>0(-/7t variano tempo)

Apresentaretnos agora uma conjectura sobre o comportamento do processo para a região

de parâmetros acima mencionada. Esta conjectura e os termos que emprega-mos em sua
formulação serão explicados em mais detalhes na seção seguinte
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Figura 4.3: Caso (q''(0)) : < @(K) e a > a*
extensões do gráfico de .4(h).

Gráficos de Á (h) e .Ã+(h) enquanto

.4 (/z)

Figura 4.4: Caso (q''(0))': < @(Ã') e 0 < a < a*
extensões do gráfico de ,4(h).

Gráficos de .A (h) e .4+(h) enquanto
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Conjectura 2. S©« (-H., .A*).20 o p«ces« e'tocástã« det'«mãn«do rezo p«ce«o (WC.).;:o

em (4.i2). Então, conjecturamos que, parca X su$cientemevLte pequeno e €1 (pav'âmetro da

distübuiçã,o do tempo de atbatização do 'preço) apto'p'r'lado, unte:

/. $e ('D'(0))': > @(-K) ou a

.ntão (H., .A.) é «t«ü. «pàd«m.nte p«« (0, 0), g-Jq«« qu. .d« « «ndáç'io ánãcã«J

(Ho, Áo) .

2. Se ('b'(0))': < @(Ã )

então existe um a* > 0, tal q'ue, se alteTnatiuamente valer

raJ 0 < cr < cv*

Então ÇHt,At] possui, dois equilíb'r'tos metaestáueis, den,atados por E.t e E.,

o'n,de E. -- E.t cova E.t .= Çha. QÜ, e onde q <. h«i <. ho. Para estes aqui\lhos
metaestáueis, o tempo de per'manê7tcia é aprozãmadamente exponencial, Guio

ual,or esperado 'y satisfaz

7 E(r(h,)) > E(I"(ho)) 0 (uma uez que h, < ho) (4.26)

rb) a > cv*

então (-HI, .At)t?o não possua equã/züráos mefaestáueís. .Veste caso, (-Ht, Xt)t?o

üprese'nta, um comportc-mento cíclico (conespon,dando à jor'm,tição de bolhas

especu/atàuas e crashes de preço do alado).

4.3.2.1 Embasamento da conjectura e a escolha apropriada dos tempos de
atualização do preço

Para desenvolver os argumentos que justificam a Conjectura 2, vamos inicialmente ex

tender o domínio de definição da função .4+(-) de 10, hol para (--oo, hol, onde definimos

,4+(h) := d(h) para h C (--oo,0). Da mesma forma, definiremos Ã (h) := X(h) para
h C (0, oo). As figuras 4.5, 4.6 e 4.7 a seguir ilustram o comportamento aproximado de
(H., .4.).ZO.

Os argumentos que justificam a dinâmica de (-Ht, ]lt)t?o, conforme ilustrado nas figuras

citadas, são análogos àqueles empregados nos casos correspondentes ao modelo apresen-
tado no Capítulo 2
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l

H.*i ( =H.'-l\ /ieHÕ )

A+ (H..)

A.

n«l { ,+ \Ã(HJ )

Ã+ ÍH..,)
A

A.
'' '.

Ht.t (=H.-BICA(H.) )''''.

l

Figura 4.5: Caso (Q''(0))': > @(Ã') ou a = 0. (Ht,.Ã.)t?o é atraído para (0,0)

Figura 4.6: Caso ('b'(0))': < @(-K) e cl > a*. (-HE, .Ãt)t?o apresenta um comportamento
cíclico.

Figura 4.7: Caso (©'(0))'' < @(K) e 0 < a < a*
para (h,,0).

(Ht,Ãt).2o é atraído para (--h,, 0) ou
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Vamos esclarecer agora a questão da escolha apropriada do parâmetro (. Lembramos

que € é o parâmetro da distribuição exponencial das variáveis aleatórias t(m)

0, 1, 2, . . . (tempos decorridos entre dois ajustes subseqüentes do preço).

Vamos escolher l/e (tempo médio decorrido entre duas atualizações de preço) tal que

o mesmo exceda, porém não excessivamente, o tempo médio de espera necessário para

que a medida limite do processo Xt se estabeleça, sob (q''(0))': > @(K) e À = 0, Ho = A.

Lembramos que, sob (®'(0))': > @(K) e À = 0, Ho = h, o processo X, das configurações

de atitudes de investimento de especuladores é ergódigo e possui, portanto, uma única
l-medida invariante pata quaisquer valores de h C R.

A seguir, sob a escolha de ( como indicada acima, justificaremos a aproximação do
processo (Ht, .4t)t20, conforme indicado com as figuras 4.5, 4.6 e 4.7.

Vamos inicialmente justificar a aproximação do processo (Ht, Xt)t?o no caso (©'(0))': >
@(/q ou a = 0, conforme ilustrado na Figura 4.5. Cromo o tempo médio entre duas at-

ualizações de preço l/e é da ordem do tempo de espera necessário para que a medida

invariante ps se estabeleça, podemos, neste caso, aproximar o processo (-Ht, at)t?o ao
processo (HE, 7(A))t?o, restrito aos termos de atualização de preço tÍT), # - 0, 1, 2,
l.e.,

(H.[«),a.ro) ': (H.[«),Ã(.H,[«))), k - 0, 1, 2,

onde .4(-H.9«)) corresponde ao excesso de demanda de equilíbrio pala a sobrevalorização
fixa do ativo .H.(-) , i.e., onde

k

(4.27)

Á( .H,[«) ".JB,K,.(Xm;X.r.,,Õ) +(l a)(2'D(-h) l) (4.28)

para k ::: 0,1,2,

Podemos admitir a aproximação (4.27), pois, sob a escolha de € mencionada, a se.
brevalorização do ativo é atualizada somente após o excesso de demanda de equilíbrio

.4(.11/t) ter se estabelecido, i.e., somente após IÃt = ã(Ht). Agora, como .H.(-) = .H.(«) +

À'4.!m) ':: -H,Í«o + À.4(H,9«)) e, no caso (©'(0))': > @(K), a função h '-' Ã(h) é ímpar, de-

crescente e contínua, é fácil ver que o processo (H,[«), -4,9«))k-o,i,2, .. é atraído para (0, 0),
quando À é suficientemente pequeno. Note que, como f7t não varia durante os intervalos

de tempo ltÍU-ll, tÍ")l, k - 0, 1, 2, . . ., a restrição da aproximação (4.27) aos tempos tÍ. )

k+l k
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k = 0, 1, 2, . . . não implica em perda de informação sobre o processo (Pt)t?o (P, = IF+ .Ht,

Vamos agora justificar a aproximação do processo (He, Zt)t?o no caso ('D'(0))': <

@(X'), conforme ilustrado nas figuras 4.6 e 4.7. Nossa suposição aqui é que o tempo
médio l/e é da mesma ordem de grandeza do tempo de espera necessário para que .Ãt seja

atraído para -Á+(A) (-A (h)), desde que .Ao se encontre no domínio de atração de IÃ+(h)

(.4.(A)), e sob a suposição À = 0 e Ho = h, Vh C ]R. De forma análoga ao caso anterior,

podemos justificar a aproximação (Ht9«), Á.!«o) = (-H,9«), .A+(Htg«))), k = 0, 1, 2, . . ., pala

.4o pertencente ao domínio de atração de .A+(-Ho) e enquanto H,9«) < ho. Da mesma forma,

podemos argumentar a aproximação (X.r«),'4,P)) ': (H.f«), Á-(-H.r))), k - 0, 1, 2, . . .,
para .Ao pertencente ao domínio de atração de .4 (Ho) e enquanto .17.(«) > --ho.

No subcaso (®'(0)) : < @(-K) e a > a* (Figura 4.6) podemos deduzir, pelas apro-

ximações acima mencionadas, que a sobrevaorização do ativo .ZI/t se movimenta para
a direita ou esquerda levando o sistema sempre de um estado estável para um estado
metaestável. Qllando o sistema se encontra em um estado metaestável em um dado ins-

tante t, por exemplo (-Ht, .At) = (Ht, .4+(Ht)), 0 < -Ht < ho, a sobrevalorização do ativo

H, tende a crescer até que o estado metaestável seja abandonado ou, mais ta.rdar, até que

Ht exceda ho. A partir deste momento, .At é atraído para o equilíbrio estável À.(Ht). A
partir da condição (Ht, .At) = (Ht, .4 (Ht)) esse mecanismo se repete com sinal oposto.

Já no subcaso (Q''(0))': < @(-K) e 0 < a < a* (Figura 4.7), partindo de (-Ho,ão) =

(Ho,X+(.Ho)), -Ho < h., ' apr"i"'çã' (-H.9«),ã,E«)) ': (-H.9«),7+(-K.9«))), k = 0, 1, 2, . . .,
indica que o processo original (Ht, -At)t?o é atraído localmente para (h,y, 0). Os mecanismos

que sugerem essa atração são os mesmos já comentados no caso em que (a''(0))': > @(-K)

ou a vez que (-Ht, .4t)t?o alcança o ecluilíbrio metaestável (h,, 0), o tempo de
flutuação de (Ht, Át)t?o em torno de (h,r, 0) tem distribuição de probabilidade próxima

à distribuição exponencial, cujo valor esperado é 'r > 0. Isto ocorre, pois o tempo de

flutuação de .4t em torno do excesso de demanda metaestável .A+(h,) (.Ã+(h,) = 0) é

função de hv, que, neste caso, essencialmente não se altera com a atualização do preço,

i.e., .f/t(m)+dt " Ht(m) + À.At(m) = hl + ÀO :: hl. Fisicamente falando, o que mantém /7.

flutuando em torno de h,r, por um tempo exponencial de parâmetro ,y, é o excesso de
oferta de fundamentalistas (l -- a)(2®(--h) -- 1) que se sobrepõem ao excesso de procura

t ? o)

k
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metaestável de especuladores cvS+(h) para qualquer sobrevalorização do ativo h maior

que /zl, e vice-versa. Essa contraposição de forças estabelece um equilíbrio de mercado

metaestável igualando oferta e procura (.A(h,v) = 0) a um nível de sobrevalorização do

ativo hl Cromo .A+ (hl) corresponde a um estado metaestável do sistema das conâgurações

de atitudes de especuladores, i.e., .4+(A,r) = aS+(h,) + (l a)(2'}(--h,) -- 1), onde

St S+(Av), após um tempo exponencial de parâmetro ,y, o sistema das configurações

de atitudes de especuladores abandona seu estado metaestável e a magnetização empírica

S. abandona a magnetização metaestável em S+(hv) e é atraída para a magnetização de

equilíbrio do sistema, onde então St passa a flutuar em torno de limo-z, IEPS(X(o); A,r, P).
Como isso, o excesso de demanda de equilíbrio resultante .4t passa a flutuar .em torno
do excesso de demanda de equilíbrio que, neste caso (hl > 0), é negativo, ou seja, ãt =

Ã(h,) h,.,) liras-z:E,.(Xm;h,,P)+(l a)(2'D(-h,)-1) <0. ComoX.autua
em torno do excesso de demanda de equilíbrio negativo, .lít movimenta-se para a esquerda

assim que a primeira atualização de preço ocorrer, lembrando que .17,(mZ :: Ht(.m) + À'4.ç-) ,

A :: 0, 1, 2 . . Essa movimentação de -17t leva o sistema para o outro equilíbrio metaestável,

onde então (-Ht, .4t) passa a ílutuai em torno de (--A,, 0).

Lembrando que Pt = Ht+ P, temos que o preço Pt tende a subir ou descer até alcançar

um dos preços, P+ = P + hl ou P = P -- A,r Uma vez alcançado um destes preços,
digamos P+, o preço Pt passa a flutuar em torno de P+ e o excesso de demanda IÃt, em
torno do zero. O preço P+ de fato satisfaz o conceito de preço de equilíbrio de mercado

estável, no sentido que iguala oferta e procura de forma localmente estável. No entanto,

após um tempo aleatório com distribuição aproximadamente exponencial, o preço do ativo

abandona o nível P+ e é atraído para P-, em torno do qual permanece flutuando por um

tempo exponencial de igual parâmetro e assim por diante. Considera.mos natural conceber

estes preços, P+ e P , como sendo "preços metaestáveis de equilíbrio de mercado" , unindo

o conceito de metaestabilidade da mecânica estatística e o conceito de preço de equilíbrio
de mercado da teoria económica.

Por fim, gostaríamos de esclarecer em que sentido a escolha do parâmetro € (1/e é
o tempo médio decorrido entre duas atualizações de preço) é compatível com um com-

portamento estratégico do market maker cuja liberdade de ação é a de ajustar o preço

em intervalos de tempo de seu livre arbítrio. Do ponto de vista de um comportamento

123



estratégico do market maker, é natural supor que o market maker opte por não reajus-

tar o preço do ativo imediatamente após o último ajuste de preço efetuado. Ou seja,

é natural supor que o market maker aguarde a, reação do mercado e venha a reajustar
o preço somente após ter julgado que o excesso de demanda tenha se estabilizado. No

entanto, quando o excesso de demanda pertencer ao domínio de atração de um excesso de

demanda metaestável (.Á. = (.A)+(H.), 0 < Ht < h, o-- ..4. = (.4)-(H ), --ho < H. < 0),

é igualmente natural supor que o market maker venha reajustar o preço assim que o ex-

cesso de demanda metaestável se estabeleça, i.e., muito antes que o excesso de demanda

de equilíbrio seja atingido.

Isso ocorre devido à aparente estabilidade do excesso de demanda metaestável al-

cançado. Como julgamos que os tempos de espera necessários pata que .At atinja um

excesso de demanda de equilíbrio ou excesso de demanda metaestável (partindo de seus

respectivos domínios de atração) tenham, em média, a mesma ordem de grandeza l/(,
podemos então concluir que o market maker atualiza o preço em intervalos de tempo de

duração média l/e

4.3.3 ohqprXfnrÃpq 6nniç:r U:Í V VH XXXUXV

O modelo de interações locais entre especuladores que acabamos de apresentar carece de

um tratamento mais rigoroso. Apresentamos aqui somente nossas conjecturas sobre o seu

comportamento qualitativo e as principais idéias de como aborda-las.

Postulamos que a função de distribuição acumulada '} possui uma forma paramétrica

específica. h/lediante esta forma paramétrica de 'D, pudemos aplicar os conhecimentos

sobre sistemas de spins, oriundos da teoria de Sistema de Partículas Interagentes, e remeter

o processo das configurações de atitudes de investimentos de especuladores ao modelo de

lsing ferromagnético estocástico. Neste contexto, a influência social direta K emergiu
como sendo diretamente proporcional à força de interação entre os spinsl a subvalorização

do ativo h, igual ao campo externos e a heterogeneidade das avaliações individuais
sobre o valor fundamental do ativo ('D'(0)) 1, diretamente proporcional à temperatura.

Essa abordagem permitiu conjecturar uin comportamento do modelo que fosse análogo

ao comportamento do modelo apresentado no Capítulo 2 (modelo de campo médio).

Não abordaremos o caso genérico, de interações globais e ]ocais, no qua] J > 0 e ]( > 0.
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Escolhemos o caso em que somente pode haver interaçoes locais, J :: 0 e /( 2 0, pois este

reúne os principais fenómenos que gostaríamos de focar: 1) existência de um único preço
estável de equilíbrio de mercado igual à avaliação média sobre o valor fundamental do

ativol 2) existência de dois preços metaestáveis de equilíbrio de mercador e 3) formação

de bolhas especulativas e crasAes de preço do ativo.

O tratamento do caso J > 0 e .K > 0 implicaria na abordagem de interações globais e

locais simultaneamente, cujo comportamento acreditamos não incorpora-t outros fenómenos

além dos três jú mencionados. Em última análise, acreditamos que o modelo que acabamos

de apresentar tem o mesmo comportamento qualitativo que o modelo de campo médio

apresentado no Capítulo 2. As implicações socioeconómicas são as mesmas já observadas
naciuele modelo
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Capítulo 5

Conclusão

Apresentamos uma estrutura matemática baseada em sistemas de spins e usamos esta

estrutura para construir três modelos sobre a dinâmica do preço de um ativo financeiro.

Com base nos resultados obtidos, derivamos alguns fenómenos que podem ocorrer na vida
rea.le

l Existência de um único preço estável de equilíbrio de mercado do ativo igual à
avaliação individual média sobre o valor fundamental do ativo. Esse fenómeno

ocorre quando a fração de especuladores for suficientemente pequena e/ou quando
a dispersão das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo for relê.

vivamente alta, comparado com o grau com que especuladores procuram imitar o
comportamento de outros agentes financeiros.

2 Existência de dois preços de equilíbrio de mercado localmente estáveis do ativo. Esse

fenómeno ocorre quando a fração de especuladores for suficientemente positiva e pe-

quena e/ou quando a dispersão das avaliações individuais sobre o valor fundamental

do ativo for relativamente baixa, comparado com o grau com que especuladores

procuram imitar o comportamento de outros agentes financeiros.

3 F'ormação de bolhas especulativas e crasAes de preço do ativo. Esse fenómeno ocorre

quando a fração de especuladores for suficientemente alta e/ou quando a dispersão

das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo for relativamente baixa,

comparado col-n o grau com que especuladores procuram imitar o comportamento
de outros agentes financeiros.

126



Com base no primeiro modelo apresentado (modelo de campo médio), calculamos
os seguintes valores críticos: dispersão crítica das avaliações individuais sobre o valor
fundamental do ativo, preços de reversão de tendência (preços de crasAes) e fração crítica

de especuladores. Uma vez ajustado o modelo a dados reais, tais grandezas podem ser
ta.mbém de utilidade prática para a estimativa do risco de crash de preço de um ativo
financeiro.

Pudemos também descrever como e quando uma intervenção no tnercado pode ter um

impacto positivo ou negativo sobre o equilíbrio de preço resultante. De acordo com o

modelo, quando a dispersão das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo

for relativamente baixa, pequenas intervenções podem derrubar o preço de mercado do

ativo, assim como gerar uma bolha especulativa (positiva).

Perspectivas futuras. Os modelos apresentados permitem várias outras investigações.
Uma delas diz respeito ao fenómeno de "caldas pesadas" da função de densidade de

probabilidades do retorno do ativo. Se, ao invés de estudarmos a evolução do preço

Pt, estudarmos a distribuição limite do retorno, i.e., a distribuição de probabilidades de
limo-«(Pt+i -- Pt), e considerarmos uma avaliação média sobre o valor fundamental do

ativo não-fixa, mas seguindo um movimento Browniano Ft (modelando o impacto de

notícias sobre a avaliação média sobre o valor fundamental do ativo ao longo do tempo),
veremos, muito provavelmente, que as caldas da função de densidade de probabilidades

de limo..(Pi+i Pt), será tanto mais pesada quanto mais próxima da dispersão crítica

estiver a dispersão da.s avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo. Isto,

porque a derivada parcial do excesso de demanda de equilíbrio (magnetização do sistema)

pela sobrevalorização do ativo (valor negativo do campo exterrlo) tende ao infinito quando

a dispersão das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo (temperatura)

tende à dispersão crítica (temperatura crítica). Ou seja, o excesso de demanda reage
sensivelmente a pequenas oscilações da sobrevalorização do ativo. Este fato pode ser

observado tanto no modelo de campo médio como no modelo de interações locais. Tal

estudo poderia oferecer uma explicação pala o fenómeno de "caldas pesadas" das funções
de densidade de probabilidades de retornos de ativos financeiros, bem como indicar novos

caminhos para a estimativa do risco de superdesvalorização de ativos financeiros.
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Quanto ao ajuste do modelo a dados reais, poderíamos iniciar a investigação com os

dados provenientes do "livro de ordens" (arder book) de uma ativo financeiro. O livro de
ordens é um arquivo que contém as últimas ordens de compra e venda do ativo. Neste

arquivo estão listados: o tipo de ordem (compra ou venda), a quantidade e o preço pala o

qual o agente pretende fechar a transição. A partir do livro de ordens, podemos observar

uma distribuição do volume de ordens de compra e venda em função do preço. Essa
distribuição varia de ativo para ativo e também ao longo do tempo. Poderíamos iniciar

alguns experimentou, ajustando a essa distribuição uma estimativa para o que chamamos

em nosso modelo de "distribuição das avaliações individuais sobre o valor fundamental do
ativo"
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Capítulo 6

-A.pêndice

Neste apêndice apresentaremos as provas das proposições 2 e 4.

6.1 Demonstração da Proposição 2

Proposição 2. Sqa a' wma /unção de dãsfhbuáção de probabilidades que satisl/az as
prophedades de é2.S2. Soam cl C 10, 11, J € 1O,oo) e h C R três constantes arZ)iíráhas

' ''#" g «m. .Ze$"ãd" em Í2.õ29. e$nándo: .M(a,J,'D'(0)':,h) : {« c l--t, il lz
g(z; h) } e d'n.t-do o nome« de 'Z'mento; d' M(a, J, '}(0)':, h), q«e, dã*,, . ná«.".
d. eq«à/zZh« d. sã;t.m« Í2.õ/), p- l M(a, J, @'(0)':, h) 1, temos « «g«ánt" m/"ç'".

/ Se (a''(0))': ? 2aJ

.ntão IM(a, J, 'D'(0)'', h)l - 1, ' o único fazem'«to de M(a, J, 'D'(0)':, h) é g/oÓ«/-

mente estável,l mantendo os parâmetros cx, J e Q $xos, l)orém,, arbàtráüos, e, den,o.

É-do o á":" eq«i/zü,à. &/(a, J, a''(0)':, h) po, Ã(h), te«.os gue ã(h) é estht.-
mente decrescente, ímpar (A(0) = 0) e covttínuo em h (veja a Figura 2.8).

2. $e (a''(0)) 1 < 2cvJ

então M(a, J, 'P'(0)':, A)l pode ser 1, 2 ou 3, dependendo das condições ezposÍas

.zbaüo, essas condições enuoZuem o par de uaZores (h*,ã*) > (0,0) chamados de

iA princípio, &/ depende de todo ©l porém, as propriedades de &/ que estão sendo estudadas na
Proposição 2, dependem somente da característica (Q''(0))'i da função ®. É por isso que escrevemos ]W
como função desta característica e não de © como um todo.
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sobrevalorização crítica do ativo e excesso de demanda crítico do ativo, respectiva

mente, de$nidos pela solução do sistema abafo que satisfaz h* > 0 e A* > 0

JÃ* - al2q'(J7* h*) tl+(i a)l2q'(-h*) il
1. 1 - 2aq''(Jã* - h*)J

(a) Se --oa < h < --h*

.«tão IM(a, J, q''(0)':, h)l - l e o ánã« fazem'«t. de M(a, J, 'b'(0)':, A), de-

notado por A+Çh), é unt equátüüo globalmente estável;

(b) Se h - t«*

.ntão IM(a, J,'b'(0) :, h)l - 2 e o' doi. .Je«.'nto. d. M(a,J,q''(0)':, h), d.-

«ot«'íos po« ..4 (-h*) e -.'l*(-h*), «tís/a«m;

i. ,'l (--h*) < -.4+(-h*) com ..'l (-h*)
ãã. .'l ( h*) é ãn.tá«Z . ..'!+(-h*) é J««Zm.nt. «tá«Z,

ááã. D(R (-h*)) l-i,-ã*l e o(ã+(-h*))
(domíni,os de atração dos equilürios);

(c) Se h* <. h < h*

.«Íão l-M(a, J, 'b'(0) :, h)l t«ês ./.«..nt« d. -M(a, J, 'D'(0)'', A), d.-

«ot«do. p« ,'l (h), ,4(h) e .4+(h), s«tãs$a*m;

ã. .Á (h) < ..'1* < ,'1(h) < .'!* < ..'1+(h),'

ãi. -4(A) é án.tá«Z, .nq-nt. q«e .,'l (A) . .Á--(h) .ão /oc«Zment. «tá«ã;,-

íi{. n(.A (h)) - l-i, -A(h)),
D(..4(h)) - { ..'!(A) },
o(.4--(h)) - (..4(h), il

(domíni,os de cttrctção dos equitüh,os);

(d,) Se h, - t«*

então IM(a, J, 'P'(0)': , h)l = 2 e os doá. fazem.fetos d. M(.«, J, q''(0)':, h), de
«ot«'Zos po, .A (A*) . ..'l+(h*), s«tás/a"m.

ã. -.'! (h*) < .A+(h*) com ..'l+(h*)

ái. .4-(h*) é /o«/m.nt. e.tá«Z . ..'l*(-h*) é á«stá«Z,
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áÍá. O(Ã-(A*)) - l-i, .Ã*) e D(.Ã+(A*)) - IÃ*, tl

(domínios de atração dos equilíbri,os);

(e) Se h,* < h < m

.nfã. IM(a, J, 'D'(0)'', h)l - l ' o á«áco eZe«.e«t. de M(a, J, '>'(0)':, h), d.-

n,otado por A (h), é um equilürio globalmente estável; e

(f) A-çÇhà e A ÇhÕ são funções decresceTttes e co\t'ínuas para h peüencente a,

''"' ";p«tá«; domhão' de de$nição, '.'., p«« h pe«t.n«nfe « (-«,,h*l
. ]--h*, .:«), «sp«t:«mente. .ÁZém disso, «Ze ] ã+(-«,) > ].+(h) ? ]* >
0 > --.A* 2 .4 (h) > Á (oo) = --1, Vh C l--h*, h*l buda a -Figura e.q.

Z)emomstração da Proposição 2. Val-nos considerar o sistema dinâmico discreto

''lt = g(.4t-ilh), t = 0, 1,2, r6.1)

onde

g(..4;h) ~l2d'(Jã h) il + (l a)l2®( - h) il (6.2)

C) objetivo aqui é estudar os equilíbrios de (6.1), bem como suas propriedades de
estabilidade para diversas regiões dos parâmetros J, ©'(0), a e h, tendo em vista que ©
satisfaz as propriedades estabelecidas em (2.5).

Seja, P(.A;h) := g(Á;h) À. Os equilíbrios de (6.1) para cada h correspondem às
raízes cle F'( , h) F'(-, h)(z) : F'(:«; h), Vz C l--i, il. É, entretanto, conveniente

começar estudando as raízes de F'(]; ) onde F'(Ã; )(Z/) := -P(7;z/), Vy C R. De

fato, vamos mostrar inicialmente que existe uma única função h(Ã), --l < ã < 1, tal que
F'(.4; h(.4)) = 0, e estudar suas propriedades.

Lema 3. Sda -F(.4; h) j--], ]l x ]R ---, R de$nàda por

F'(.A; h) - g(.,4; A) - .,4 (6.3)

onde g é dada em r6.P9. P«a cada --l < Ã < 1, ezãs e um Único uaZor A(Ã) C R,
s«[ás/a«nd' " equ«ção F'(Ã; h(a)) .4 /unção ã(Ã), «sám e$náda, é z'mp«, d.huá«Z
e limo.;: A(.4) düso, «/e;
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]. Se (©'(0))': ? 2aJ, temos gue

raJ A(.,'1) é «tht«m.«t. d«"«.n*'.

(b) Seja, portanto, A(~h) ü .função inversa de h(A), então, segue de (la)

'(.Ã;© {:l: :: ã < ]1(h)
Ã > Ã(h) (6.4)

2. Se ('D'(0))'' < 2crJ, temos gue

r«) «á.te «m án{« ó«/o, À*, t«Z q«e 0 < Ã* < 1, h'(ã*) - h'(--7*) - 0 e

Í < 0 se .,'1 < --.4*
< > 0 se --,4* < ,4 < ,4
1. < 0 se ,4 > .4*

(t)) O sistema. de equações para a,s 'uaú,ágeis h e'Ã dado por

JX - .«l2a'(JR-h) 11+(1 a)l2Q'(-A)-ll
1. 1 - 2aq''(JÃ- h)J

«dmit' «m'"'. « ../«iões (h*, .A*)

seja, h* > 0 e .4* > 0.

r.) S©«m, pod-to, ã (h), ã(h) e Ã+(h) « /unçõe; án«« d. h(.Ã) «.tÜf«
a Ã C (--l,Ã*l, .Ã C (--ã*,ã*) e 7 C IÃ*,l), respectivamente. P«« «ta.
fuTtções, Date:

.A+(h) rÁ (h)) é «m. /u«ção e.[hÉ«m.nte d«scemt. . «ntá''- 'm s.w

doma«ão de de$náçã., á..., em (--«,,h*j d h*,.«)). Ã(A) é «m«/u«çã. «t,'-
taTnente crescente e contínua em seu domínio de de.Rnãção, {.e., em (--h*, h*).

,4Zém disso, ] Ã+(--':») > ].+(h) 2 Ã* > Ã(h) > .Ã* ? ã (h) > ].-(.»)
-l, Vh c (-h*,A*).

,'lZérn disso, para Vh C IR, ua/e:

!. Se l h > h*, erztão F'(.; h) = 0 possuí apertas uma raiz. -Essa raiz é R+(A)
rÁ (h)) se h < --h* (h > h*). Para a /unção f'(.;h) e para ambas as

«&«, IÃ...(h) ' ã (h), «p«nt«d« «b«ã«. p« Ã:.(h), «Ze;

r'p;© .l :» P " -{ ': 4*1hl1 < 0 se .4 > .4ü(h)

#
n.'r n i

(6.5)

.A*), onde h* > 0, ou

(6.6)
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ti,. Se h A*, então f'( ; h) 0 l)ossu{ enatamente duas raízes. Estas raízes

são .Á (h) . ,4--(h), o«de

< 0

> 0

> 0
F'(-A; h)

.'l > ..'1--(h)
Ã (h) < Ã < Ã+(h)
.'1 < .,4 (h)

(6.7)

iii. Se h - h*, então FÇ.,h] Q possui e=atamente duas raízes. Estas ra'ízes

h) e ..4--(h), .nd.

<0
< 0

> 0
F'(.'l; h)

se .4 > .'1--(h)
.Ã-(h) < Ã < Ã-r(h)
Á < .'1 (h)

(6.8)

zu. Se l h < A*, então -F(-; h) = 0 possua ezatamen e três rczües.

sã..A (A),..4(h) ..4*(h), ond.

Í < 0 se À > ,4+(h)

1. > 0 se -4 < .Á (h)

r'(..'l; A) > 0 se ã(A) < Ã < a+(h)
< 0 se Á (h) < ,4 < À(h)

Esta,s Felizes

(6.9)

Z)emonstraçâo do Lema. Observemos inicialmente que, para --1 < .4 < 1, temos

.iiU,.f'(-A; h) - -i .À < o < 1 - Ã - .iit:,.,r'(R; h) (6.10)

Assim, para cada --l < .A < 1, a equação .F(À,-) = 0 possui pelo menos uma raiz.

Observemos também que F'(.4, .) é estritamente decrescente, isto é

aF'(.A;h)
ill!= 12®'(Ja h)j (1-'-)l2'D'(-h)l <o, vhcR

De (6.10) e (6.11) obtemos a existência e unicidade de h(ã). Que h(Ã) é ímpar,

obtemos pelo seguinte argumento: como 2® l é ímpar, -F definida em (6.3) é ímpar
também, i.e., -F(--.4, --h) = --F'(d, h), V(À, h) C j--l, il x R. Do fato de -F ser ímpar e

da existência e unicidade de h(7), V] C (--1, 1), segue

(6.11)

F'(-Ã, -h(ã)) F'(.'l, h(.,'1) ) 0 -F(-.A, A(-..'1)) , V.'! c (-1,1) (6.12)
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De (6.12) e da unicidade da raiz de F'(X, -) = 0, segue então h(--ã) = --h(Z), vã C
(--1, 1), o (lue mostra que h(.4) é ímpar.

Vamos mostrei agora que limo..i h(ã) = +oo. O argumento para Ã --' l é análogo.

Para ta.nto, temos que ntostrar que, para qualquer h C R, existe c > 0, tal que

h(Ã) ? h, V.4 : --1 < ,4 < 1 +c (6.13)

Como -F(.4; ) é decrescente segundo (6.11), temos que a primeira desigualdade de

(6.13) é equiva]ente a r'(.4,h(.4)) $ -F(Á,h), onde, por definição, va]e F'(ã, h(]1)) = 0.
Mostraremos portanto, que, para qualquer h C R, existe c > 0, tal que

F'(.A,h) ? 0, V.A : --1 < .4 < --1 + c (6.14)

Pr-;. S'ja' :- d'(--J--h). Par-t'doÃ : --l < ] < --1+., -leÃ < 1--®(--J h) <
0. Portanto, temos

F'(.4;h)
>

>

al2q'(JÃ h) -il+(t '«)l2a'(-h) -tl-.4
alça'(Jã' h) - ll+(l-a)l2'>(Ja-h) tl - .,4

2q'(JÃ - h) - 1 ..4

2a'(- J - A) 1 .,4 ? @( ; - h) ? 0

A seguir, apresentaremos a derivada de h(ã) e mostraremos que h'(Ã) < J. Tanto a

expressão de h'(.A), quanto a desigualdade h'(.4) < J serão usadas na verificação dos itens

l e 2 do Lema 3. Que h(.4) é diferenciável, segue do Teorema das Funções Implícitas.
Calculando a derivada de h(.4), obtemos

a2'b'(J.,4 h(.,'1))} - 1
a2®'(Jã h(a)) +(l a)2q''(-h(7))

.: J.f a2© U.'!-h('i))- 'l
[.a2@'(J]' h(ã))+(i a)2'>'(-h(À))J ãã;;(Ü

2'P'(0) '

l

h'(.'1) (6.15)

(6.16)

Z)emomstração do atem ]a do Lema. 3. De (q''(0))'' > 2aJ segue c-l2©'(0)JI 1 < 0. Como

©' atinge seu valor máximo em 0, segue que 2'P'(Jã h(Ã))J l 5; al2'P'(0)JI 1 < 0, e,
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Figura 6.1: Caso (q''(0))': 2 2cvJ. Gráfico de h(ã)

portanto, h'(.4) < 0, V-A c (--1, 1). Isto é, #(.Ã) é estritamente decrescente (veja a Figura
6.1). n

Como sugere a Figura 6. 1, é fácil de ver também que l h'(7) l é estritamente decrescente

pai'a Á C (--1, 01 e estritamente crescente para ] C 10, 1). Essa propriedade de h'(Ã) segue

do cálculo em (6.15) e das propriedades de '} em (2.5).

Z)emzonsÉração do atem ]b do -Lema 3. Inicialmente, observemos que F'(--l,A) > 0 >

F'(l,h), Vh C R. As duas últimas desigualdades seguem de l 2'P(z) -- 1 1 < 1, Vz c R.
Como h(.A) é estritamente decrescente, h(À) é inversível. Portanto, para (qualquer h C R,

a equação .F('; h) = 0 possui uma única solução ã(h). Uma vez (lue Ã(h) é a única solução

de f'( ; h) e F'(--l, A) > 0 > F'(l, h), segue -F(ã, h) ê 0 se Ã $ X(h). Caso contrário,

pelo Teorema do Valor Médio, teríamos uma outra solução de F'(.l A) = 0 à esquerda ou

à direita de .A(h) []

Demonstração do á em 2a do Lema 3. Como 2a'D'(0)J 1 > 0 e como a função de
densidade de probabilidades (P' é simétrica em torno do zero e estritamente decrescente
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em 10, oo) com lim.-- 'b'(z) = 0, existe um único valor a > 0, tal que

Í >0 se lzl<a
< =0 se lzl=a
1 <0 se lzl>a

Agora, dada a desigua]dade (6.16), a função p(]1) := J] -- h(.Ã) é estritamente cres-

cente, onde lim.Ã.i p(.A) = oo. Além disso, p é ímpar, uma vez que p é uma combinação

linear de funções ímpares. Portanto, segue de (6.17)

Í >o se l.41 < .4*
< - 0 se l.A l - .,'l*

1. < 0 se l.41 > .4

onde .4* é unicamente determinado por p(.4*) = a. Considerando que 2a'D'(p(.Ã))J lé

o numerador da fração do ]ado direito de (6.15), e que seu denominador é sempre positivo,
segue

+

2a'D'(z)J l (6.17)

2aq''(P(.A))J l (6.18)

> 0 se l.41 < ,4*

< 0 se l.41 > .4*

As desigualdades em (6.19) são as mesmas afirmadas no item 2a do Lema 3. A Figura

(6.2) ilustra o gráfico de h(Ã) no caso ('D'(0))': < 2cvJ. []

h'(Ã) (6.19)

errõomsZ anão do item 2Z, do Z,e«a 3. Vamos mostrar agora que (h*, .A*) e (--h*, --.Ã*),

h* := h(.4*), são as únicas soluções do sistema (6.5), sendo (lue h* > 0 e Ã* > 0.

Inicialmente, motraremos que -4* > 0 e h* > 0. .A* > 0 segue de a > 0 em (6.17) e da

monotonicidade de p definida logo após (6.17); agora, A* := h(-4*) > 0 segue de h(0) = 0

e de h'(:«) > 0, Vz : 0 $ z $ .4*.

Vamos mostrar agora que (h*,.4*) é uma solução de (6.5). A segunda e(luação de

(6.5) segue imediatamente de (6.18) e da definição de ç' apresentada logo após (6.18).

A primeira equação de (6.5) segue da definição de h*, isto é, como h* = h(]*), segue

F'(.4*, h*) = 0. Esta última equação é equivalente à primeira equação de (6.5).

Mostraremos que (h*,.4*) é a única solução "positiva" de (6.5), i.e., onde h* > 0

e ã* > 0. Vamos mostrar que, para qualquer outra solução positiva (hl.,IÃI.), vale

(h*, ã*) (hl., .ÃI.). Pela segunda equação de (6.5), segue 2aq''(p(ã*))J = 2aa''(p(ãl.))J.
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Figura 6.2: Caso (q''(0))': < 2aJ. Gráfico de h(7)

Como p é ímpar e estritamente crescente, e ®' é estritamente decrescente em 10, 11, temos
que '>'(p(.)) é estritamente decrescente em lO,oo) também. Uma vez que Ã* > 0 e

al. > 0, segue ã* = XI.. Agora, como para todo ã, existe um único h(]) satisfazendo

F'(ã, /z(ã)) ue, porá-to, h*

Vamos mostrar agora que (h*, ]l) e (--h*, --ã) são as únicas soluções de (6.5). Como

'b'(ç'( )) : l--t, ll --, R é simétrica em torno do zero e estritamente decrescente em lO, ll,
segue que (h(--.4*), --Á*) também é solução da segunda equação de (6.5), e, claro, não
existe outra. Pela definição de h(--Ã*), segue .F(A(--Ã*), --Ã*) = 0 que equivale à primeira

equação de (6.5). Como A( ) é ímpar, segue que o sistema (6.5) possui somente as soluções

(h*,.A) e(-h*,-.4) A(H*), -Ã*). []

Z)emonstração do atem 2c do -Lema 3. A monotonicidade das funções Ã (h), ã(h) e ã+(h)

e suas localizações seguem imediatamente dos sinais da derivada de h(.4) em (6.19) e do

fato de h(.4) ser uma função ímpar. A Figura 6.2 ilustra as localizações Ã (h), .Ã(A) e
.4+(h) para um dado valor de h.

Provaremos a seguir os itens 2(c)i - 2(c)iv do Lema 3. Estes itens dizem respeito ao
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sinal de -F(.AI h) := g(.A; h) .Ã para (Ã, h) C j--l, ll x R. Nos gráficos da Figura 2.5,

que apresentamos na Seção 2.4.1.4, podemos reconhecer o sinal de -F(z, h) para (aç, h) c

j--l, ll x R; i.e., o valor de F'(aç; h) é positivo (negativo) quando o ponto (g(z; A), z) estiver

acima (abaixo) da reta bissetriz do primeiro e terceiro quadrantes destes gráficos. Estas
relações serão provadas abaixo.

Z)emonstração do atem 2rc,)á do -Lema 3. Inicialmente, lembremos que sempre vale F'(--l, h) >

0 > F(l, h), Vh C R. Isto porque l 2a'(z) -- 1 1 < 1, Vz c R.

Se h > h* (h < --h*), segue das desigualdades estabelecidas em (6.19) que Ã (A)

(.4+(à)) é a única raiz de -F( ;h) = 0. Como -F(.;h) = 0 possui uma única raiz e

r'(--l,h) > 0 > F'(l,h), seguem as desigualdades (6.6). Caso contrário, pelo Teore-

ma do Valor Médio, existiria uma outra raiz à direita ou esquerda de ].+(h) (ã-(h)).
n

Demorzstração do item 2rc,)áã do Lema 3. Se h = --A* segue, novamente de (6.19), que

,4 (h) e -4+(h) são as únicas raízes de F'(.;h) = 0. Vamos mostrar inicialmente (lue

ÕF'(.A--(A); h)/ÕA+(h) # 0

Vamos supor, por contradição, z?P'(ã+(h); h)/õã+(h) Neste caso, ag(ã+ (h); h)ÕÃ+ (h)

1. Como neste caso (h,.A+(h)) satisfaz a segunda equação de (6.5) e, pela definição de

.4+(A), vale a primeira equação de (6.5), i.e., -F(.Ã+(A);h) = 0, segue que (--A*,IÃ*)
(= (--h*, .4+(h*)) é solução de (6.5). No entanto, já vimos com a verificação do item 2b

que o sistema (6.5) admite somente as soluções (h*,7*) e (--h*, IÃ*). Portanto, segue

por contradição a-F(.Á+(h); h)/a.4+(h) # 0.

Agora, sendo que f'(l, h) < 0, Vh € 1R, e, para as duas únicas raízes de -F(., h) = 0,

vale Ã (h) < Ã+(h), segue imediatame-te ar'(a+(h);h)/aãl+(h) < 0 e F'(ã,h) ê 0

se .A (h) < .4 $ 4+(h), caso contrário, pelo Teorema do Valor Médio, F'(-,h) = 0

possuiria uma terceira raiz diferente de ã (h) e ].+(h) localizada entre Ã- (A) e 1. Como

F'(--l,h) > 0 e Á (A) é a única raiz entre --l e .Ã (h), segue da mesma forma que

F'(.4, h) > 0 se .4 < ,4 (h). []

Os itens 2(c)iii e 2(c)iv, nos quais h = --h* e l h < h*, respectivamente, podem ser

verificados argumentando de forma análoga.
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Acabamos de demonstrar o Lema 3. Vamos agora aplicar o Lema 3 e concluir a
demonstração da Proposição 2.

Conclusão da Deinonsti'ação da Proposição 2. Os equilíbrios de (2.61) são as
raízes de -F(.; h) = 0, com -F(ã;A) definida em (6.3). Portanto, as afirmações sobre o
número e localização dos pontos de equilíbrio seguem imediatamente do Lema 3.

Vamos agora, então, estudar as propriedades de estabilidade desses equilíbrios. Ob

servemos inicia[mente que o gráfico de g( ;h) : j--],]] --, j--],]l, onde g( ;h)(]1) :=
g(]l; h) = al2'D(J7 -- h) -- il + (l -- a)l2'D( -- h) il (lado direito de (6.2)), pode ser obti-

do facilmente a partir do gráfico de 'b(aç). De fato, g(-; h) é obtida compondo a aplicação

z n 2q'(z) 1, com multiplicações e translações nas variáveis dependente e independente

Os argumentos restantes da prova visam determinar o limite de g(t)(ão; /z) para os

possíveis valores de Áo e h em ambos os casos, (©'(0)) : ? 2aJ e ('D'(0))': < 2aJ
Lembramos que g(')(ao; h) denota a t-ésima interação de g(.; h) em ão, isto é,

g(t)(7o;h) = g(g(' :)(.Ão;h);h) t = 1,2,

onde g(:)(ão; h) = g(7o; A)

As figuras 2.1 e 2.2, que apresentamos na Seção 2.4.1.3, ilustram o comportamento

do sistema dinâmico gU)(Ro;A) nos casos (Q''(0))': ? 2clJ e ('D'(0))': > 2aJ h < 0,

respectivamente. No caso (Q''(0))': ? 2aJ (Figura 2.1), o sistema dinâmico possui apenas

um equilíbrios no caso (q''(0))': < 2aJ (Figura 2.2), o sistema pode possuir um, dois ou
três equilíbrios, dependendo do valor de h.

Vamos considerei primeiramente o caso (Q''(0))': ? 2aJ. Como já sabemos, neste

caso (('D'(0))': ? 2cvJ) existe um único ponto de equilíbrio Ã(h), para qualquer h C R.

Vamos provar que limo-- g(')(ãol h) = .Ã(h) para qualquer do C j--l, 11. Vamos supor

inicialmente que .Ao ? .4(h) Observemos agora a seguinte implicação:

V(A,a) c R x l-i,tl : Ã?ã(h)::>Ã2g(]l;h) ?ã'(A)(6.20)

Provaremos (6.20) logo a seguir. Vamos supor que Ào ? ã(h) e que a implicação

(6.20) esteja satisfeita. Sendo assim, segue imediatamente por indução que a seqüência
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g(')(ão; h) será monótona, decrescente e inferiormente ]imitada por ]l(h). Portanto,
limo-- g(')(.Ão; A) existe. Pela continuidade de g(.; /z), sabemos também que o limite

é um ponto fixo, i.e., lim.-mgU(.Ã0;h) = g( lim.--gÜ O(ão;h) ; h). Como ã(À) é o
único ponto fixo, segue necessariamente limo-- g(')(ão; h) J 7(A).

VaDIos agora verificar a validade de (6.20). Obtemos a segunda desigualdade do la-

do direito da implicação (6.20) aplicando g(.l h) dos dois lados da desigualdade do lado

es(luerdo da implicação (6.20), onde levamos em conta que g(.; h) é crescente e que ](h)
é um ponto fixo de g('l h). Obtemos a primeira desigualdade do lado direito da impli-
cação (6.20) pelo seguinte argumento: como, de acordo com o item lb do Lema 3, vale

P'(ã, h) :- g(7, h)--Ã < 0 sempre que Ã > Ã(h), segue ] > g(ã, h) sempre que Ã > ã(h)
e, claro, .4 = g(.4, h), sempre que .À = À(h).

Vamos supor agora .4o < Á(A). Neste caso, observamos que

V (h, .4) C R x l--t, il .A < .4(h) ::> .4 < g(.4; h) $ X(h) (6.21)

Sob validade de (6.21), segue novamente por indução que g(')(7ol h) é crescente e limitada

superiormente por '4(h). Novamente o limite existe e é ponto fixo. Uma vez que este limite

é único, segue g(')(ão; h) T ã(h).
Verificaremos agora a validade de (6.21). A segunda desigualdade do lado direito

da implicação de (6.21) segue igualmente do fato de g( l h) ser crescente. A primeira
desigualdade do lado direito da implicação de (6.21) segue do item lb do Lema 3, i.e.,
F'(.4, h) := g(.A, h) À > 0 sempr. 'lue Ã < ](h).

Vamos considerar agora o caso ('D'(0))': < 2cvJ. Como já sabemos, o número de

equilíbrios de (6.1) depende neste momento do valor de h.

Se lhl > h*, temos que os equilíbrios Ã+(h) e Ã (h) são únicos em cada um dos
subcasos A < --h* e h > h*, respectivamente. Representando ambos os equilíbrios em cada

um dos subcasos por '4:t(h), temos as desigua]dades g(ã; h) $ ã se ]] ê ].ü(h) de (6.6).
Como g(.; h) é crescente, podemos argumentar da mesma forma como argumentamos no

caso ('D'(0))': ? 2aJ e mostrar a convergência monótona de gU)(Ro; h) para a:L(h), i.e.,

gm(ão; A) J Ã:t(h) se Xo ? a::(h) e gm(ão; h) T ].ü(h) se Xo < ].ü(h).
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Vamos considerar os casos h :: h* e h = h*. Por simetria, basta que consideremos o

caso h = h*. Nesse caso, temos dois pontos de equilíbrio a (h) e Ã+(h).

No caso .Ão ? .Ã+(h), segue que g(')(ãol A) é decrescente e inferiormente limitada por

,4+(h). Este fato segue de g(-Ã;h) < ]. {::: .Ã+(h) < Ã, assegurado por (6.8), argumen-

tando da mesma forma como no caso lhl > h* e Xo ? Rü(ü), tratado anteriormente.

Portanto, o limite existe, é superior ou igual a .4+(h) e é ponto fixo. Como não existem

pontos eixos acima de ã+(A), segue g«)(Ão; h) .l a+(h).

No caso Ã (h) $ Xo < 7+(A), segue que gU)(ã.; h) é novamente decrescente e inferi-

ormente [imitada por ã (h). Este fato segue de g(ã; h) < ]1 4::: ã (h) < ã < ã+(h), as-

segurado igualmente por (6.8), argumentando da mesma forma como no caso ão ? Ã+(h)

tratado acima. Portanto, o limite existe, satisfaz ] (h) 5; limo-.gU(ão;h) < ã+(h)
e é ponto fixo. Como não existem pontos fixos abaixo de Ã (A), segue necessariamente

gu(ãlo; h) .l R-(h).
No caso ão $ ã+(A), segue que g(t)(Xo; /z) é crescente e superiormente limitada por

.4 (h). Este fato segue de g(.4;A) > .4 4::: .À $ -Á (h), assegurado igualmente por (6.8),
argumentando da mesma forma como no caso lhl > h* e ão $ ã:L(h). Portanto, o limite

existe, é inferior ou igual a .4 (h) e é ponto fixo. Como não existem pontos fixos abaixo

deã(A), segue gU)(Ão;h) Tã(A).

Finalmente, no caso lhl < h* temos três equilíbrios: ã (h), ã(h) e ã+(h). Neste caso,

temos: gm(Ão;h) l ]+(h) se Xo ? Ã+(h); gn(7o;h) r 7+(h) se a(h) < ão $ Ã+(h);
gM(ão;h) J 7+(h) se ] (/t) $ ao < ã(h); e g©(.Ão;h) T ã+(/z) se 7o $ a (h). Estas

convergências seguem aplicando um argumento análogo aos casos anteriores, levando em

conta blue g( ;.A) é crescente e levando em conta o sinal de F'(ã;h) := g(];h) Ã
aprese"fado em (6.9), i.e., g(Ã; h) < Ã se ] > Ã+(h); g(ã; h) > ã se ã(h) < ã < Ã+(h);
g(Ã;h) < a se Ã-(h) < Ã < Ã(h); e g(Ã;h) > ] se ã < Ã(h).

Com a verificação deste último caso, fechamos a del-nonstração da Proposição 2.
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6.2 Demonstração da Proposição 4

Proposição 4.

Í H, = .H..: + ÀÃt-l ,, n.,\
'l ã. - al2©(J7.-: - H.) - ll + (l - a)l2'D( - -H.) - il '"'"'

Então, (0, 0) é o único equãZzaho de (.Ht, .4t)t?0. .4Zém disso, ezáste um número posáfãuo

À., taZ que, para todo À com 0 < À < À., urze;

$d« (-H., .A.) d«d. po'

í. Se (Q''(0))': > 2aJ

.ntão (0, 0) é «m equá/zü,á. gZoZ,«Zmente «tá«Z de (-H., ..4.).ão;

2. Se (©'(0))'t < 2aJ

então (0,0) é um equáZzürào ánstáue/ e (A,.4t)t;:o e para (-Ho,..4o) # (0,0) ua/e

r.) l I'" l - «,;
rb) ]l-x C N : l -H, 1 > h* Vl- C 'r com 1- > rx,

c wl.4.-
sin«/ de (..4.).ao.

onde 7" $ 0} denota o conjunto dos tempos de reversão de

Z)emzorzstração. Dividiremos a demonstração em duas seções. Na seção seguinte apre-

sentaremos a prova da Proposição 4 para o caso ('D'(0)) 1 > 2clJ. Na seção posterior
apresentaremos a prova para o caso ('D'(0))': < 2aJ. Em ambos os casos adotaremos

novamente as seguintes notações: para cada h C R, denotamos com g( ,h) a função

g(., h) : j--l, ll -- 1--1, il, onde g(., h)(.4) := g(.4, h); e para cada -A C l--t, 11, denotamos

com g(.A; ) a função g(.4; .) : R --, l--i, tl, onde g(-4; .)(h) := g(.A, h) e onde

g(..4, h) - '«l2q'(J..4 - h) il+ (l - a)l2a'( - h) tl (6.23)

Das definições de g(.,h) e g(.A; .) segue imediatamente (lue g( ,h) é crescente enquanto

g(..4; .) é decrescente, quaisquer que sejam .4 C j--l, ll e h C R. Usaremos a monotonici-

dade de g(., h) e g(.4; .) no decorrer da demonstração.
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6.2.]- 1)emonstração no caso ('b'(0))

Vatnos mostrar inicialmente que (0, 0) é o único equilíbrio do sistema dinâmico (HÉ, -Ãt)t?o
dado por (6.22).

Z)emonstraçâo. Seja (H,,4) um ponto de equilíbrio de (6.22). Da primeira equação de

(6.22), segue que ..4 = 0, caso contrário, pela condição de equilíbrio da primeira equação

de (6.22), teríamos .# = H+À.Ã = -H+À.4 # H. Substituindo .Ã = 0 na segunda equação

de (6.22), obtemos 2®( -- #) -- 1 = 0. Como 2'D -- l é ímpar, segue club .H = 0.

Vamos provar inicialmente a convergência de (.77t, .Ãt) para (0, 0) no caso em que J = 0

ou a = 0. Isto é, mostraremos que existe ,\. > 0, tal clue (at, .Ãt) --, 0 para todo À < À..

Inicialmente, observemos que, se J = 0 ou a = 0, o sistema dinâmico (6.22) adquire a
forma

J -H. : + À.4.-:
'l .'i. - 2a'(

Portanto, partindo de uma condição inicial (-Ho,}Ío), temos .Hi =
2(>(.Hi) 1, onde para f ? 2, vale

(6.24)

Ho + À..'lo e .4i =

x. - x. : +,à2lQ'( -H. :) l (6.25)

De (6.25) podemos derivar a seqüência (ãt)t?o, uma vez que ã, = (-Ht+l -- Ht)/À,
Vt 2 1. ]i claro que, se .ZI/t convergir para zero, .4t convergirá para zero também. Vamos
provar, portanto, que a sequência definida em (6.25) converge para zero.

Seja / : ]R ---' IR dada por /(z) := z + 2ÀÍd'(--aç) 11. Como sua derivada /'(z) =

1 -- 2À'D'( z) é simétrica em torno do zero, /'(z) restrito a z C lO,oo) é estritamente

crescente e como lim.-o /'(z) = 1, é fácil ver que a convergência de Ht, dada pela dinâmica

Ht = /(Ht i), está garantida desde que --1 < ./'(0), isto é, desde que

À < q''(o)':

Observação. E fácil ver que, se À > q''(0)':, a seqüência (-Ht)t?o não converge para
zero. Neste caso, a órbita de (-Hí)t?o se caracteriza por um "ciclo" em torno do 0.

E interessante observar que, mesmo sob ausência de atividade especulativa (cl = 0 ou
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J = 0), se a heterogeneidade das avaliações individuais sobre o valor fundamental do ativo

(Q''(0))': for relativamente baixa em relação ao "ajuste do preço" À, então À > ©'(0)':
e conseqüentemente .Ht -w 0.

Vamos agora considerei o subcaso J > 0 e a > 0. Provaremos inicialmente cinco

lemas que serão usados na prova da convergência de (-Ht, .At) para (0, 0) (Proposição 9).

Para tanto, observemos que, se g(.; h) = 0 possuir uma raiz, esta será única no caso que
estamos considerando, i.e., no caso (@'(0))': > 2cvJ. Vamos adotar a seguinte notação:

quando g(.; h) = 0 possuir uma raiz, esta será denotado por r(A), i.e.,

g(,(h); h) - o (6.26)

Caso g(';h) = 0 não possua raiz, i.e., caso g(z; h) < 0, Vz c R ou g(#; h) > 0, Vz C ]R,
"nvencionaremos ,(h) := '« se g(z;h) < 0, Vz C R; e ,(A) := --.« s. g(z;h) > 0,

Observação. Levando em conta a convenção acima estabelecida e o fato de que g(.; h) é

crescente, temos as seguintes relações para quaisquer (.A, h) € j--l, ll x R:

g(.A, A) $ 0 se .4 $ ,(h) e g(.4, A) ? 0 se -À 2 ,(h) (6.27)

As relações em (6.27) serão usadas nos lemas que apresentaremos

Precisamos, inicialmente, de estimativas para os valores de r(h) e Ã(h). Lembramos

que ,4(h) denota o ponto fixo de g(-,h), i.e., À(h) = g(Ã(A);h). No Lema que segue
apresentaremos estas estimativas.

Lema 4. Seja b = 2cl©'(0) < 1, 0 < a < b, A > 0 6h < 01, M = maxIS--Óh,h}.

Suponhamos gue 2aJ'>'(z) ? a > 0 "o ante«alo l--W, WI. .Então 3fh $ r(h) $ 3:h
r á:h $ ,(h) $ Úilh ).

Delnollstiação. Suporemos h > 0. A prova pala /t < 0 é análoga. Como i:Í 5; 2'D'(aç) 5; b

para h 5; z $ h, temos a seguinte estimativa pala F := (1 a)l2'b(--h) -- il:

os!:l;«hs -P :ç !-:góh @.2qCt3 ''' ' " J
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O gráfico de g( ;Ã) passa pelo ponto P - (#, F). Sejam r] e r2 as intersecções com o
eixo das abscissas das regas que passam por P com inclinação b e a, respectivamente. É

claro que 0 < # < ri < r2. Usando (6.28), obter-tos

r2
--.F h l--ab h
--;- + :7 5; -'i:Í-ãh + 7
É!.:.gB.J:Wõ. .:: Í.!..e».J.J .ala é;« (6.29)

--.F h l--a a h

--i- + 7 ? -'i:Í'ãü + :7
a-=ku« : u::tu« - éÍ"

Agora, como a $ 2aJ'D'(g/) $ b para 0 $ 3/ $ 1ãa:h, obtemos a $ g(-; hy(aç) $ ó para

0 $ Jz -- h $ Alia:h, ou seja,

rl

(6.30)

aS g( tAy(z) $ b, Vz : 4 $zS r2

Segue, então, que r(h) está entre ri e r2. Usando as desigualdades (6.29) e (6.30), obtemos,

portanto, Zbfh $ ri $ r(À) $ r2 $ ' ÓA, como afirmado no lema (veja a Figura 6.3).

Observação. Dado qualquer valor 0 < a < b, temos 2clq''(z) > a para zl $ c. Se h é

suficientemente pequeno (mais precisamente se h é ta] que ]M $ c), as hipóteses do Lema
4 se verificam.

Le«'a 5. P«« A > 0 r«.sp. h < 0), t'mos ã(/') ? 7;;if:©Ã fre;p. ã(h) $ 7;ãt:Dh)

Deznonstração. Suporemos novamente h > 0. Como já observamos durante a demon

stração do Lema 4, o gráfico de g(-; h) passa pelo ponto P - (#, -F). A rega que passa

po: P ' tem inclinação Z' - 2aJ'P'(0) é o gráfico da função 'Ph(z) = F' + b(z -- #).

Se (.4(h),.A(h)) denota a intersecção dessa neta com a bissetriz do primeiro e terceiro

quadrantes, então, claramente, .4(h) ? .A(h). Temos agora

q'«( .Ã(h) ) - ,Ã(h) 4::::> .Ã(h) - !-/ --@
J (.L -- O;
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45a

//'

g(x;A)
/

/

/

a

Figura 6.3: Claso ('D'(0))': > 2aJ, h > 0. Gráfico de g(-;h) e as raízes r: e r: das retas
com inclinação b e a que passam pelo ponto (h/J, F').

Da segunda desigualdade em (6.28) (que vale para qualquer valor de h > 0) e de

,4(h) ? .A(h), segue então que

]'@) ? .4(u ? -.Çiill .'iÍ
b

Ja(l Óy

provando o Lema.

Lema 6. $da (Ht, .4t)«20 uma órbita do sistema dinâmico de$nàdo por r6.eP9. Então,

ou (-Ht, .At) --, (0, 0) otl ezisle t 2 0, faZ qwe 0 $ .H.+i $ ÀÃ. ou Àã. $ ,Ht+l $ 0.

Delnoilstração. Suponhamos primeiro que .4o e Ho tenham sinais distintos ou (Ho, ão) =

(0, 0) e, de fato, sem perda de generalidade,

,4o $ 0 $ Ho (6.31)

Vamos provar inicialmente que ou (Ht,.4t) converge para (0,0) ou existe t, tal que
À.4t $ Ht+l $ 0.

Demonstração. Basta provar que, se não existir t ? 0, tal que À.4t $ -Ht+l $ 0, então

limo--(H.,IÃt) = (0, 0). Como -Ht+l -- H, = Àã,, temos blue Àat $ Ht+l $ 0 + X.+i $
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0 5; Ht. Agora, como por hipótese 0 $ .1ío, segue que 0 $ ]7t, t = 0, 1,2,. ., se não

existir t, ta] que ]7&+i $ 0 $ /1/t. Supondo que não exista tal t, temos Xt ? 0 e,

conseqüentemente, r(-Ht) 2 0, t = 0, 1, 2, . . . Usando ão $ r(nl) e a monotonicidade de

g(-;.Hi), segue imediatamente ãi = g(IÃo;-Hi) $ g(r(Hi);Hi) = 0. Da mesma forma,

concluímos: .4t .$ 0, t = 2,3,4... Como -Ht+i = -Ht + À.41 e 0 $ -Ht, t = 0,1,2,. . .,

segue imediatamente que .Ht é decrescente e limitada por zero. Portanto, .ã := limo... /7.

existe. Deste fato segue imediatamente que .4t = (Ht+l - -H.)/À --, 0. Ou seja, (-H.,]lt)
converge para (H,0). Como o limite (ã,o) é um equilíbrio de (6.22) e (0,0) é único

equilíbrio, obtemos hmt--(Ht, .At) = (-H, 0) = (0, 0).

Suponhamos agora que ,4o e -ZI/o tenham o mesmo sinal. Em vista da simetria do
problema, podemos supor, sem perda de generalidade:

.4o ? 0 e .Ho20 (6.32)

Vamos mostrar que ou limo--(.He, .4t) = (0, 0) ou existe t, tal que ã. $ 0 $ ./7t. Note

que no último caso, i.e., caso exista um t, tal que ã, $ 0 $ Ht, obtemos a situação (6.31);
sob esta hipótese, o Lema já está provado.

Demonstração. Basta provar que, se não existir t, tal que .Ãt $ 0 $ -Ht, então limo..(-Ht, .Ãt)

(0,0). Vamos supor que não exista tal t. Inicialmente, temos -H. = Ho + Àão ?

/7o ? 0. Como o referido instante t não existe, segue .4i ? 0. Da mesma forma,

concluímos que .4t ? 0, t = 2,3,. .. Deste fato segue imediatamente que ]7Ê é cres-

cente. Se H := lim.--H. < .n, obtemos lim.--(H.,Ã.) = (ã,o) = (0,0), como já

concluímos no caso anterior. Mostraremos, por absurdo, que, se .ã = oo, então existe

t, ta] que ,4t $ 0 $ Ht. Como ./7: ? 0, segue que ](Hi) $ 0. Sendo também que

llÀ- .Ã(X:)l (Xo; -H:)-ãl(X:)l $ z,lão-ã(-H:)l eÃ(H:) $ 0 $ ão e ã(-H:) $ 0 $ Ã:,
obtemos .41 $ ,4o. Da mesma forma, obtemos Xt+i $ at, t = 1, 2, . ., i.e., at é decres-

cente. Por outro lado, como He --, oo, é fácil ver que r(H&) a oo. Portanto, existe
um primeiro instante t ? 0 para o qual vale -Át $ r(.Ht+i). Para este instante, vale

'4t+l = g(,4t;-Ht+i) $ g(r(Ht+i);Ht+t) = 0 $ Ht+l, contrariando a hipótese da qual

partimos.

Lema 7. Suponham,os X $ cIJ% e, tat que, se h $ X, as hipóteses do Lema 4 estejavrl

saÉili/calas. Suponhamos ainda 0 $ -Hi < pIÃo. .Então, ezãste t 2 1, taZ que 0 $ .Áj $
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b-4j :, A+: ? Xj, .Aj : 2 r(-H,) par« .j 1, , t . .A. 5; «(-H.-.-:

Demonstração. Temos ão ? :-Hi ? J7{.Hi ? r(Hi), pelo Lema 4 (observe que as

hipóteses do Lema 4 se verificam jú que Hi $ À). Portanto, ã: = g(ão; Hi) satisfaz
0 $ .Ai .$ b..4o e .ZI/2 = .Hi + À.4i ? .17i. Argumenta.ndo como no Lema 6, concluímos que

existe um valor mínimo de t ? l para o qual .4t $ r(Ht+i). Para l 5; .j $ t, teremos

0 5; .Àj (Áj i; Hj) $ Z,H.j e HJ+l

Lema 8. Sup07zhamos À como no Lema 7 e 0 $ -4o $ r(Hi); Então, ou ezáste t ? l,

taZ que .4(.Hi) $ .4.j $ 0, para .j = 1,. . ,t; 0 $ XJ $ HJ-i para .j = 2,-.- ,t; e

À.A. $ H.+: $ 0, - (H., .'1.) --, (0,0).

Deinonstraçâo. Observemos inicialmente que H. ? 0. Agora, como ã(-Hi) $ 0 $ Xo $

r(Hi), segue da monotonicidade de g(-; Hi) que a(.ai) -H]); -Hi) .$ g(ão;-H]) =

.41 $ g(r(ni), Hi) = 0. Ou seja,

.'l(H:) $ Á: $ 0 (6.33)

Agora, temos H2 = ]7i + À.4i $ Hi. Se .H2 $ 0, À.Ai $ .11/i + À.4i
resultado com t = 1.

Caso contrário, i.e., caso H2 > 0, ,4u = g(.4i; .172), satisfaz

H2 $ 0 e temos o

''l2 ,'l(H2)l $ ÓI.4: .4(H:) (6.34)

Além disso, como 0 $ .11/2 $ .Hi, temos

.4(-H:) $ .'1(H2) (6.35)

Se .Ai $ .A(-H2), temos pela monotonicidade g(.; H2) que .Ã2 = g(7i ; -H2) $ g(Ã(H2); .H2) =

Ã(-H2). Como, então, ãi $ ](H2) e a2 $ ](-H2), obtemos de (6.34) Xi $ ã2. Da primeira

desigualdade de (6.33) segue, portanto, .A(-Hi) $ .42.

Se .4(H2) $ .4i, então, devido a (6.35) e pela monotonicidade de g(.; H2), temos ã(Hi) $

.4(H,) - g(.A(H:); -H,) $ g(.A:; -H:) - -.'!,.
Em qualquer caso temos, portanto, IÃ(-Hi) $ Ã2. Além disso, como :41i $ 0 $ .172,

temos .A: $ 0 $ ,(H:) e, portanto, .'l, H,) $ 0.
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Agora, À.A2 < .173 := ./1/2 + À.42 < /lí2. Se .17s < 0, temos o resultado com t := 2.

Prosseguindo desta maneira, se após k passos obtivermos -Hk+i $ 0, teremos o resulta-

do com t = k. Caso contrário, }7t é decrescente e limitada inferiormente por zero. Neste

caso, o limite .llí := limo.o .Ht existe e, como já vimos no Lema anterior, segue deste fato:

limo-o(-Ht, dt) = (#, 0) = (0, 0), o que prova o Lema.

Estamos agora em condições de provar a primeira parte da Proposição 4 no caso J > 0

e a > 0. A Proposição 9, que apresentaremos a seguir, resulta na prova da primeira

parte da Proposição 4 no caso J > 0 e a > 0. Esclareceremos esta implicação após a
demonstração da Proposição 9.

Proposição 9. Sda k 2 1 número inteiro, ta/ gue bk $ }!!11JÍD. Suponhamos que À

satisfaz a,s coTtdi,ções do Lemcb '7, e tctl, qtJ,e Xk 'Ê \!!!i:\l::n-. Então, para, toda. condição

ànà.í«Z (.'lo, .Ho), temo. (.À., .H.) --, (0, 0)

Demonstração. Pelo Lema 6, podemos supor, sem perda de generalidade, À.4o 2 /7i ?0

Seja t ? 1, dado pelo Lema 7

Se (t 1) ? k, e«tão

x. :ç J«(.H,) .É Jã..: $ az,*a. $ JleclF@ã. (6.36)

A primeira desigualdade acima vem de .17t/J $ r(-/7t), uma vez que .f/t 2 0 para t escolhido

segundo o Lema 7. A segunda desigualdade acima segue de 0 $ A $ bA-i, .j = 1, . . .t

segulldo o Lema 7 e a última desigualdade segue do enunciado desta demonstração. Por

outro lado, se (t 1) < k, então

a': + .x }: Â + (ÀM - -a:)

* E:t : ";:. . .l:"(\:a'.
A desigualdade de (6.37) segue da condição inicial Àão ? .Hi 2 0 que assumimos com

base no Lema 6. A primeira desigualdade de (6.38) segue de k ? n e, segundo o Lema 7,

de .4j 5; .4o para j ' 1, 2, . . . t. A última desigualdade de (6.38) segue do enunciado desta
d ovn nYI qt r n pã '"-wy'.--/

lt

lJ

J

+ (.X.Ao - -H:) (6.37)

(6.38)
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.portanto, em ambos os casos, vale

Como .At 5; .4o e À $ kÀ, temos

x..,.: - H + ÀÃ, $ -H. + kÀ.Ã. $ J5g(!i-
e, usando o Lema 5, segue

.4(H.,-:) ? . ,.' ..-H'.. .
Ja(l - b) '''+:

Agora, pela escolha de t segundo o Lei-na 7, temos 0 S; ã. $ r(Ht+i). As duas últimas

desigualdades satisfazem a hipótese do Lema 8. Pelo Lema 8, ou (He, ãt) --, (0, 0) ou existe

m ? 1, tal que .A(Ht+l) $1 Áj $ 0, para .j ' t+l, . - . ,t+m, 0 $ H] $ Hj-i para .j = t+

2, . . . , t+m e À.4t+. $ -Ht+«+l $ 0. Portanto, a seqüência .40, .Ai, . ' ' , .Át, '4t+i, . . ' , Át+m

possui a seguinte propriedade: .4o, .At, . . . , .At é decrescente pelo Lema 7 e .4t+l, , '4t+.
são maiores ou iguais a {.4o, uma vez que estes termos são maiores ou iguais a Ã(Ht+i)
(2 {ão) pelo Lema 8.

Como À.4t+. $ .17t+.+l $ 0, o argumento acima pode ser repetido, tomando .At+. e
-Ht+m+l como condição inicial. Obteremos assim uma sequência .4t+.+l, '4t+.+2,

l '4t+m+Z) ' ' ' '4t+m+Z+l) 4t+m+J+2) ' ' ' ) '4t+m+l+s} com Z, s ;> 1, tal que .4t+,n+t 5:

'4t+.+2 $ Ãt+m+l $ 0 e 0 $ .Ãt+.+z+l,'4t+.+2, . . - ,'4t+.+z+. $ --ilãlt+. $ (i)2ão. O

mesmo argumento pode ser repetido indefinidamente e concluímos que Át --> 0.

Mostraremos agora que -/7t ---+ 0. Vamos supor que ]l/t /-} 0. Então, existe c > 0 e uma

subseqüência (tk)t?o, tal que H.. > e;, Vk 2 0 ou A. < --e, VÃ; ? 0. Vamos supor, sem

p'"da de generalidade, que H.. > c, VÀ; ? 0. Como g(z; A) = a(2'}(Jz -- A) -- l) + (l --

c!)(2Q(--A) 1) é decrescente em h, segue imediatamente que

'4t. g(..'l.* :; H..) $ g(.'i.. :;c)

Como .At --, 0 e g( . l --c) é contínua, podemos passar o limite dos dois lados da desigual-

dade acima obtendo 0 $ g(0; --c) = 2(b(--c) -- 1 < 0. Posto que a última desigualdade é

um absurdo, segue ,4t --, 0 e, portanto, (-Ht, i.t) --, (0, 0).
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Observação. Esta demonstração impõe uma série de condições implícitas sobre À. Estas

condições serão reunidas agora. Destas condições segue a existência de um .Xc para o caso

J > 0 e a > 0, tal que (-Ht, 7t) --, (0, 0) sempre (lue À < À..

Sejam a < b := 2a'D'(0)J e k ? 1, tal que Z)k 5; ii!!(!i=@. Basta escolher À. > 0, tal que
valha simultaneamente:

1. À.k <
l Ja(l b) .
a b ,

2. À. < alfte

3. ''*''( ««{ '7:«, « }) » « p«, «":'« " «':;'«.«':. ' ' " «:: *.

A primeira condição vem do enunciado da Proposição 9. A segtmda condição vem do
Lema 7 e a terceira condição, da Observação que segue o Lema 4. E claro que existe
À. > 0 e que as condições acima também estão satisfeitas para todo À $ Àc. Resta saber

para qual escolha de a e k podemos encontrar À. máximo. Este tema não será abordado.

Com a Proposição 9 e a última observação acima, fechamos a demonstração da Proposição
4 no caso ('D'(0))': > 2cvJ
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6.2.2 Demonstração no caso ('>'(0))

A presente seção destina-se à demonstração das afirmações 2(a) e 2(b) da Proposição

4. Lembramos que 2(a) afirma que, sob certas condições, l7"l = oo, onde 7" := {1- c
IN : .4, . .4,+l < 0] denota o conjunto dos tempos de reversão de sinal da seqüência

(.4t)t?o, enquanto 2(b) afirma que, sob certas condições, lh,l > h* pai'a todo r suficiente

mente grande. Lembramos ainda que (.4t)t?o e (Ht)t?o são as seqüências "componentes"

da sequência (-Ht, .4t)t?0, que está determinada, a partir de uma dada condição inicial
(Ho, .4o), pelo sistema (6.22)

Nos argumentos da presente demonstração usaremos as constantes h* e .4*, onde a

constante h* aparece no enunciado da Proposição 4. Estas constantes são positivas e
unicamente determinadas pelo sistema

.r Ã* - alça'(.q* +(l -a)l2®(-h*) - il
1 1 - 2aq''(J7* - h*)J

Achamos útil lembrar que a interpretação geométrica das constantes positivas A* e .A* é

a seguinte: h* é o valor de h, para o qual o gráfico da função g(.l h) tangencia a semi-reta

bissetriz do primeiro quadrantes .4* é o valor do argumento de g(.l A*) para o qual ocorre
essa tangência (veja a Figura 2.5, subcaso d).

A demonstração das afirmações 2(a) e 2(b) da Proposição 4 para as condições iniciais

em que l .Ao l ? .4* segue do Lema 9 apresentado a seguir. Para as condições iniciais em que

.4o < 0 e (.Áo, Ho) :/ (0, 0), usamos adicionalmente a conjectura apresentada adiante

Lema 9. Ezàste À. > 0 r'ctÜo uaZor ezato depende dos parâmetros do modelo.), taJ gue,

caso À C (OIÀcl, (®'(0))'i < 2cvJ e .Ao ? -A* ezísfem u e u, u 5; u < oo, tais que o

processo (Ht, At)t20 possua as seguintes prophedades:

,'lo > 0, . . . , .4.-i > 0, .4. $ 0, .4.+i < 0,
e

H. > h*

.4.-i < 0,.4. $ --..'! (6.39)

(6.40)

Conjectura. Existe À. > 0, tal que para qualquer' que seja a condição inicial (.17o,Ão) #
(0, 0) e À < À., existe uin tempo finito rÀ, tal blue

Ma.x{ l,4ol, l.41 , l.421, ã.ll? R* (6.41)
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A conjectura é intuitiva. Além disso, temos ta.mbém evidências computacionais de sua
validade.

Z)emonsÉração do Lema 9. Dividiremos a demonstração do Lema 9 eln três afirmações

que serão listadas a seguir. Logo em seguida argumentaremos que destas afirmações segue
n nGrmnpãn dn T.nmn aw3 wv uv uvxxxw u a

l Se .4o 2 .A* e -Ho S; h*, existe Z C N, tal que

]% $ /t*, .4j > 0, 0 $ J $ J e Hl+] > h, (6.42)

2 Se Áo > ,4* e .17i > h*, existe { C N, ã ? 1, tal que

.4j > o, l $ .j 5; ã 1, ,4í $ 01 .H{ > A* (6.43)

3 Se .4o $ 0 e .ll/o > h*, existem Àc C IR, Àc > 0, e k C N, k 2 1, tais que

Áj < o, l 5; .j $ k, .4x; < --.4* (6.44)

A partir da validade das afirmações (1), (2) e (3), podemos facilmente concluir a

afirmação do Lema 9. Note que cada seqüência de cada afirmação possui uma condição

final que inclui a condição inicial da seqüência seguinte. Ou seja, se Ho $ h*, concluímos

por(1),(2) e(3) clue existem Z, ã e k finitos, tais clue(6.39) e(6.40) valham para % := Z+á

e u := Z + { + k. Se (já logo de início) valer -Ho > h*, concluímos por (2) e (3) a validade

de (6.39) e (6.40) onde, neste caso então, u := { e u := { + Ã;.

Posto isto, checaremos a seguir tão somente a validade das afirmações (1), (2) e (3)
isoladamente.
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uemorzstraçao da aÜzmaçao (-Z7. Sejam .4o ? .4* e Z C lq U {oo} (Z fixo, porém arbitrário

podendo inclusive ser infinito). Inicialmente, provaremos a seguinte implicação:

.17t$A*, O$t<Z+1::> .4t>..4*, 05;t<Z+l (6.45)

Assumiremos que a afirmação do lado esquerdo da implicação (6.45) seja verdadeira

e provaremos, por indução em t, a afirmação do lado direito da implicação (6.45).

Para t :: 0 esta afirmação está garantida pela condição inicial .4o 2 .4*. Vamos supor

então que a afirmação valha para algum t, onde 0 $ t < Z, i.e., .4t ? .A* e vamos provar
.4t+l ? '4*.

Como .4t+l

que

e como, por hipótese, ,4* $ /z+, basta provar

.,'1 ? ..4*, h$ h*::> g(.4;A) ? .Ã*(6.46)

Z)emonstração de r6.qõ). De acordo com a Proposição 2, g( IA) possui uma solução
Ã+(h) 2 Ã* semp" q"e Ã $ A*. Portanto, se Ã ? a+(h), segue g(Ã; h) ? p(a+(h); h) =
.4+(h) > -A* de onde concluímos (6.46). Observamos que a primeira das duas últimas

desigualdades segue do fato de g(.; h) ser crescente.

Por outro ]ado, as desigua]dades (6.6), (6.8) e (6.9) garantem que g(]; h) ? ] se ã.. $

.4 $ .A+(A). Portanto, a afirmação (6.46) va]e também para o caso em que ã $ ].+(/z).
Ou seja, provámos (6.46). Assim, acabamos de mostrei (6.45) também.

Vamos agora ntostrar que, se -Ao > .4* e .17o $ h*, então existe um primeiro momento

Z + l C N, tal que .ll/t+i > -H*. O argumento segue por contradição. Caso não exista Z + l,

i.e., caso Ht $ /z*, Vt C N, então teríanaos, de acordo com (6.45), ãt 2 .Ã*, Vt c N e

conseqüentemente ,4t = Ho + À >1:Í:ã ,4t ? Ho + tlÃ* ] oo. Este fato contradiz ]l/t $ h*,

Vt C N. Provámos que existe um momento Z + l C N em que .27i+i > 0.

Podemos assumir então, sem perda de generalidade, que / + l é o primeiro momento

em que Hz+l > 0, i.e., HÉ $ /z.*, 0 $ t < Z + 1. Como (6.45) jú foi provado, concluímos
.4t > t, 0 $ t < J + l.

Acabamos de provar a afirmação (1).

Z)emonstração da a$zmação é2). h'lostraremos que, se não valer a armação (2), obteremos

uma contradição. Mais precisamente, mostrmemos inicialmente que, se não valer (2),

154



então existe condições iniciais .4o > .4* e /líl > h*, tais que

.4t>0, -Ht?Hi(>h*) t=0,1,2,...(6.47)

A partir desse fato, obteremos a contradição.

Suponha-mos que a afirmação (2) não va]ha. Neste caso, existe ]Ão > ]1* e .HI > h*,

tais que, para cada t :;;: 1, 2, . . ., ou .4t > 0 ou .ll/t 5; h*. Vamos provar então que para

estas condições iniciais vale a afirmação (6.47).

Z.)emonstração. Por indução. Para t = 1, segue pela condição inicial que .Hi > h*

Portanto, como ou .4i > 0 ou ]7i $ h*, temos necessariamente Ãi > 0. Suponhamos que

valem .Ht > .Hi e .4t > 0 para algum t ? 1. Então, temos -Ht+l = .ll/t + À.4t. Usando

a hipótese de indução, segue .Ht+i 2 .1íi. Novamente, como deve valer ..4t+i > 0 ou

Ht+i $ h* < -Hi, segue necessariamente .4t+i > 0. Acabamos de provar (6.47) sob a

hipótese de que a afirmação (2) não é verdadeira.

Vamos mostrar agora que, para toda órbita (-Ht,ãt)t?o, onde Ht 2 Hi ? h*, t =
1,2, . . ., existe um à C N, ta] que .4i < 0. Este fato contradiz (6.47) e prova, portanto,

a afirmação (2). Mais precisamente, provaremos que, para qualquer ão C j--l, 11, vale a
implicação

> :>h*, t 1,2,... :+ a,$gU(ão;H-), t 1,2,. (6.48)

onde usamos novamente a notação g(')(ao; -Hi) para designar a t-ésima interação de

g( ; H:) emão, i.e., gU)(ão; H:) = gM(g« O(ão;.Hi); .HI), ondegm(ã.;Hi) = g(ão; -HI).

Como -Ht > h*, segue da Proposição 2 que g( . ; Hi) possui um único ponto âxo ] (-Hi),

onde .4 (]/i) < .A* < 0. Também pela Proposição 2, segue que g(')(Ãol Hi) converge
para o ponto fixo negativo ,4 (-Hi). Dessa convergência e da. desigualdade do lado direito

da implicação (6.48), obtemos imediatamente clue existe um á C N, tal que Ài < 0. Este

fato contradiz (6.47) e prova a afirmação (2). Vamos provar, portanto, (6.48).

Z)emonsfração. Por indução. Para t = 1 segue da definição do sistema dinâmico que
7t = g(IÃo177i) = g(:)(colhi). Vamos supor que a desigualdade do lado direto da
implicação (6.48) vale para t ? 1, então

Ã..:(Ã.;.H.+:) $ g(IÃ.;X:) $ g(gU(Ão;-H:); -H-)(ao;H-) (6.49)
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A primeira desigualdade de (6.49) segue do fato de g(ãtl ') ser decrescente e H.+l 2
Hi. A segunda desigualdade de (6.49) segue do fato de g( . ; Hi) ser crescente e ã. $
g(t)(Ro; .17i). Esta última desigualdade que acabamos de afirmar constitui a hipótese de

indução. Acabamos, porta-nto, de demonstrar a afirmação (2).

Z)emonstração da a$ mação ri?9. Para a demonstração da afirmação (3) faremos uso
da seqüência decrescente g(t)(01 h*/2) e de sua convergência monótona para o ponto fixo

negativo .A (A*/2) de g( . ; h*/2). Novamente adoramos a notação g(')(0; h../2) para desig-

nar a t-ésima interação de g(.; A*/2) em 0, i.e., g(')(0; /z*/2) = g(')(g(' :)(0;h*/2); À*/2),
onde g(:)(0; h*/2) = g(0; h*/2).

Lembramos que, pela Proposição 2, o menor ponto fixo de g( ; h), denotado por ã- (h),

está sempre abaixo de --.4* para quaisquer valores de h satisfazendo lhl < A*. Em
particular, vale .4 (h*/2) < --,4*

A demonstração da afirmação (3) consistirá em provar a seguinte animação: para todo
k ? l, .Ao $ 0 e Ho > h*, vale

À 5; À(k) :-
2(k + l)

Note que a afirmação (3) segue da implicação (6.50), onde À. é definido por

À.:=À(k)- "* , paraumk>0: g(')(0;h*/2)<--ã*

Para concluir a armação (3) a partir da implicação (6.50), basta verificar que:

(a) Zero pertence ao domínio de atração de ã (h*/2), i.e., g(')(0;h*/2) converge para
Ã (h*/2) (e não para ãl(h*/2) e nem para Ã+(A*/2)); e

(b) g(')(0; h*/2) ] ]-(h*/2) < 7*, i.e., a convergência de g(')(0; h*/2) para Ã (h*/2) é
monótona

:+ ã. $ gu(o; h*/2) vt c { i,... } (6.50)

(6.51)

No parágrafo seguinte verificaremos a observação (a)l e no parágrafo subseqüente

verificaremos a observação (b). Após a verificação destas duas observações, mostraremos

a validade da implicação (6.50).

Ueri©caçâo da observação éa). Lembramos que, para lh < h*, a função g( ;h) possui
três pontos fixos, Ã-(h), ](h) e R+(h), dos quais a (h) e Ã+(h) são atratores. Quan(io

156



l/&l 'c rl*, o aomlmo ae atraçao ae A (ü) e üaüo pelo Intervalo [--l,.A(h)). Precisamos
checar, portanto, se 0 < ,4(h*/2). Pelo item 2c do Lema 3, segue que o ponto fixo

intermediário .4(h) é uma função ímpar e estritamente crescente de h para h C (--h*, h*).

Como 0 < h*/2 < h*, segue, portanto, 0 = ](0) < ã(h*/2), i.e., 0 pertence ao domínio

de atração de .A (h*/2).

Uer2Wcação da obseruaçâo rb,). Lembramos ainda que, segundo a demonstração da Proposição

2, p(')(:ãi; /z) ] 7-(h), sempre que lhl < h* e ]-(h) < ão < ã+(h). Como, em particular,
.4 (h*/2) < --.4* < 0 < H+(h*/2), segue g(t)(0; h*/2) J, ã (h*/2) < --ã*, como havíamos

afirmado logo após (6.50).

Demonstraremos agora a implicação (6.50) sob a condição de que ão $ 0 e .Ho ? h*.

Para tanto, vamos inicialmente estimar .H. para 0 $ t $ k, À < À(k) e -Ho > h*. Esta
estimativa segue abaixo.

a + À }: ] ,
J=o

? -ao À(t+ l)

? Ho À(k)(k+l) lh*/2(k+i)l(Ã;+i) h*/2
z. h*l'z

t

(6.52)

(6.53)

A desigualdade (6.52) vem de ]]t ? --], Vt 2 0.

Vamos agora. concluir a prova de (6.50) por indução em t = 0, 1, 2, . . N para k con-

stante, porém arbitrário (k ? l).

/núão da indução Ót = 02. Vamos chegar inicialmente a validade de (6.50) para t = 0. Pela

condição inicial, temos .Áo $ 01 e, pela desigualdade (6.53), temos .ai > h.../2. Portanto,
para t - 0, segue

41 g(.4o; H':) $ g(Ho; A*/2) $ g(0; h*/2) (6.54)

A primeira desigualdade de (6.54) segue do fato de g(ãol ) ser decrescente e Hi 2 h*/2.
A segunda desigualdade de (6.54) segue do fato de g( ; h*/2) ser crescente e ão $ 0.

Passo da adução Ót /-» t + 1). Supondo agora que a desigualdade do lado direito da

implicação (6.50) vale para 0 $ t < k, vamos concluir que esta mesma desigualdade vale
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pala t + 1. Sob a hipótese de indução, temos

'4t+i g(IÃ.; .H.+:) $ p(IÃ.; h*/2) $ g(gm(o; h*/2); h*/2 ) gU''0(0; A*/2) (6.55)

A primeira desigualdade de (6.55) segue do fato de g(.4t; .) ser decrescente e Ht+l 2 h*/2

por (6.53). A segunda desigualdade de (6.55) segue do fato de g(.; A*/2) ser crescente e
Xt $ g(t)(01 h*/2). Esta última desigualdade que acabamos de afirmar é a hipótese de

indução.

Acabamos de demonstrar a. afirmação (3). O término da demonstração da afirmação

(3) fecha a demonstração do Lema 9.
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