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Resumo

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da influência social hcteiogênea no
comportamento agregado de um modelo económico. Para tanto, será utilizado um modelo
de agentes heteiogêneos inteiagentes (MAXI) em que a influência entre os agentes é aleatória,
ou seja, os agentes são heteiogêneos na intensidade com que reagem ao comportamento dos

demais. O preço é introduzido no modelo como uma variável global e modelado como
um parâmetro exógeno, um processo estacionário ou determinado pela demanda. A íim de
estudar as propriedades desse modelo, principalmente a existência e unicidade de equilíbrios,

são utilizadas três técnicas: (i) análise de sistemas dinâmicos associados ao modelo no limite
de grande número de agentes, (ii) análise de ergodicidade em processos estocásticos a tempo
discreto, e (iii) equações de evolução em processos markovianos a tempo contínuo.
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Abstract

This work aims to assess the effect of hcterogeneous social infiuence in thc aggregate

behaviour of an economia model. We use a heterogeneous interacting agent model (HIAM)
in which the infiuence among the agents is random, á. e., the agente are heterogeneous in their
reaction intensity to the others. The price is intl-oduced as a. global variable and modelled

either as an exogeneous parameter, or a stationary process, or determined by the demand.
In order to study the modem's properties, mainly the existence and unicity of equilibria, three
techniques are used: (i) analysis of dynamical systems associated to the model in the limit
of large number of agents, (ii) analysis of the ergodicity in discreto time stochastic processos,

and (iii) evolution equations of continuous time markovian processes.
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Capítulo l

Introdução

1.1 Objetivo

O objetivo é estudar as consequências da interação social heterogênea em modelos apli-

cados à economia. A heterogeneidade dos agentes consiste na coima distinta com que cada

um reage à influência dos. demais, modelada por realizações independentes de uma variável

aleatória positiva (externalidade positiva). Esse tipo de modelo pertence à família dos cha-

mados Mlodelos de Agentes Heterogêneos Interagentes - MAHI, que têm sido estuda-

dos para modelar, por exemplo, incidência de crimes em Glaeser, Sacerdote, e Scheinkman

(1996) e preços de ativos financeiros, como em Fõllmer, Horst, e Kirman (2005), Prado

(2004), entre outros.

O foco deste trabalho é estudar como uma influência heterogênea e aleatória enfie os

agentes afeta o comportamento agregado de um modelo socioeconómico, com dinâmicas

definidas a tempos discreto e contínuo. O modelo a tempo discreto, no limite para um

grande número de agentes, converge para um sistema dinâmico e seus pontos fixos são

analisados para dois tipos de heterogeneidade dos agentes no Capítulo 2. No Capítulo 3,

é então introduzida a aleatoriedade no parâmetro preço e o modelo resultante é tratado

como uma sequência de mapas aleatórios, utilizando-se o ferramental da teoria de cadeias

de R'larkov. E o modelo a tempo contínuo é definido e tratado como um sistema markoviano

de partículas inteiagentes no Capítulo 4.
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2 Capítulo l. Introdução
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As principais contribuições deste trabalho estão discriminadas abaixo

e No Capítulo 2, a principal contribuição são os resultados quando o h4AHI comporta

dois tipos de aleatoriedade, quais sejam, na intensidade com que os agentes sofrem a

influência dos demais, e no valor idiossincrático com que avaliam o preço.

e No Capítulo 3, obtemos resultados sobre um processo estocástico baseado em nosso

MAHI, cuja fonte de aleatoriedade é um processo estacionário, e que generaliza alguns

modelos conhecidos para processos markovianos a tempo discreto.

8 No Capítulo 4, obtemos equações de evolução pai'a a distribuição de equilíbrio do N.{AHI

definido a tempo contínuo, o que ilustra o efeito da influência social heterogênea no

comportamento agregado dos agentes.

1.3 Organização do trabalho

No Capítulo 2, definimos o modelo e analisamos o fenómeno de múltiplos equilíbrios para

o sistema dinâmico associado ao modelo quando o número de agentes é grande. No Capítulo

3, consideramos que o parâmetro preço é um processo estacionário e obtemos alguns resul-

tados sobre a multiplicidade da distribuição de equilíbrio. E, no Capítulo 4, consideramos o

nosso modelo com uma dinâmica markoviana a tempo contínuo e obtemos resultados sobre

a distribuição de equilíbrio.



Capítulo 2

Multiplicidade da Demanda de Equilíbrio

2.1 Introdução

Um mercado de concorrência monopolística (MCM) consiste em um conjunto de

agentes ofertantes de bens ou serviços similares, mas não idênticos, a um conjunto de agentes

consumidores, ou demandantes. Não há restrições à entrada de novos ofertantes. Ocorre,

entretanto, que, devido à estrutura de custos e escala desses mercados, o número máximo

viável de concorrentes é limitado e, via de negra, pequeno. Isso significa que se o número

de ofertantes ultrapassar esse máximo o negócio deixa de ser atrativo, principalmente para

os novos entrantes que não consigam en] pouco tempo uma parcela considerável do mercado

consumidor. Em geral, existe um ofertante líder no lvlCM, que detém a maior parcela do

mercado e, portanto, possui um podem maior para determinar o preço de sua marca, e alguns

outros concorrentes que ofertam bens ou serviços similares ao do líder, a fim de aproveitar o

mercado já existente, Dias com algumas diferenças de preço e/ou qualidade, pala atrair novos

consumidores e consolidar a sua parcela no mercado. Daí a denominação de concorrência

monopolística: é livre a entrada e saída de ofertantes, mas, como o número de concorrentes

é limitado pela estrutura do mercado, o TvlCN/l possui a calacteiística dos monopólios de

poder de fixação dos preços, principalmente pelo ofertante líder detentor da maior parcela

do mercado. Uma outra propriedade observada do MCM é que a liderança pode mudar, e

geralmente muda de tempos em tempos. Os MCA/is são muito presentes na economia anual

3



4 Capítulo 2. Multiplicidade da Demanda de Equilíbrio

e exemplos típicos são os mercados de automóveis e bebidas.

A fim de motivar o nosso modelo, considere então um mercado de conconência mono-

polística em que a estrutura ótima comporta a presença de apenas dois ofertantes, denomi-

nados aqui de A e B. Os demandantes devem a cada intervalo regular de tempo decidir pelo

consumo de uma unidade da manca A ou B do respectivo ofertante. As questões levantadas

são as seguintes.

(i) Pode ocorrer que a marca mais cara é também a mais regaZarmenÉe demandada?

(ii) Se sím, então como e por que isso ocorre?

A resposta à primeira questão é sím. Beckerl descreveu uma série de situações em

que o produto mais caio é consta.nteinente mais demandado, e apresentou um motivo: em

sistemas sociais, com caiátei económico, o consumo de produtos similares é determinado

pelo favor custo (picço) quanto mais barato melhor --, mas também pelo favor influência

social quanto mais popular melhor. Fixados os preços das marcas, a combinação ea

competição entre esses dois fatores podem levei à existência de diferentes valores de equilíbrio

para as quantidades demandadas, denominadas doravante simplesmente de demandas2

Quando ocorre essa multiplicidade de demandas de equilíbrio, um dos valores de equilíbrio

corresponde à situação normal, em que a marca mais barata é a mais demandada. O outro

valor de equilíbrio corresponde a uma situação menos intuitiva em que a marca mais cara

é mais demandada. Esse fenómeno sela referido como Multiplicidade da Demanda de

Equilíbrio -- MDE3

Na sequência das ideias pioneiras de Becker, surgiram muitos outros trabalhos estudando

a multiplicidade da demanda e outras questões correlatas. Grande parte desses trabalhos

emprega os chamados Modelos de Agentes llleterogêneos Interagentes -- MAHI.

iVei' Becker (1991) e Becker e h4urphy (2000).
2No nosso caso de duas marcas, a demanda pode ser definida como a participação proporcional de uma

das marcas na demanda total.
3Na área de Econofísica esse fenâtneno também é conhecido como possáb /idade de trens ção de /ase.



2.2. Descrição do MAHI utilizado 5

Glaeser e Scheinkman (2002) e Judd e Tesfatsion (2006) apresentam uma revisão abran-

gente dos lvIAHls. Vale ressaltar que o fenómeno da MDE é uma questão relevante que

também surge em outros modelos sociais que não envolvem necessariamente favores mo-

netários4

C)s MAHls são convenientes para analisei a NADE porque permitem uma modelagem

matemática adequada e analiticamente tiatável dos principais favores responsáveis pelo

fenómeno. Além disso, em um MAHI pode-se aprimorar consideravelmente o modelo ma-

temático proposto por Becker (1991), pois é possível considerar, por exemplo, que as ca.rac-

teiísticas idiossincráticas dos consumidores sejam heterogêneas. A esse respeito, nota-se que

os agentes consumidores podem diferir entre si em vários aspectos, mas, seguindo a argu-

mentação de Becker, um MAHI para explicar a MDE deve minimamente levar em conta duas

quantidades idiossinciáticas dos agentes relacionadas aos dois favores acima mencionados:

(i) a suscetibilidade social, á.e., a intensidade com que cada agente reage às escolhas dos

demais agentes, e

(ii) o preço de reserva, á.e., a diferença de preço entre as marcas que o agente considera

justa, que o torna indiferente entre as opções.

E em um MAXI essas quantidades podem diferir entre os agentes, ser heterogêneas.

Sejam @ e d', respectivamente, as funções distribuição acumulada (falas) dessas duas

quantidades idiossincráticas na população de agentes consumidores. Serão apresentadas, nos

teoremas abaixo, as fórmulas, envolvendo essas fdas, que resolvem a questão da MDE para

um modelo conhecido.

2.2 Descrição do MAHI utilizado

Procederemos agora à construção do lvIAHI no qual será estudada a existência da MDE

Em nosso modelo, o parâmetro .N indica o tamanho da população de agentes consumido-

res considerada e cada elemento do conjunto A = {1, 2, . . . , .V} está associado a um agente

4Ver, por exemplo, Levy (2005) e Nadal, Phan, Gordon, e J.Vannimenus (2005)



6 Capítulo 2. Multiplicidade da Demanda de Equilíbrio

Neste capítulo, o l\4AHI corresponde a um processo estocástico a tempo discreto. A cada

instante t C {0, 1, 2, . . .} e a cada agente á € A associa-se uma variável aleatória di(t) com

valores em {--l,+l}, denominada decisão do agente { no instante t: o valor +l (--1)

indica a escolha da manca A (B). Assim, o valor médio de di(t),

. N

E
{-1

a'''M :- i d{(t) , t C {0, 1,2, . . .}, (2.1)

é a variável do modelo que corresponde ao excesso de demanda relativa entre as marcas

A e B, que, por brevidade, chamaremos simplesmente de demanda.

O preço relativo entre as marcas, chamado simplesmente de preço, corresponde à

diferença entre os preços das marcas:

p :- preço da marca A preço da marca B. (2.2)

De6nimos agora a dinâmica do modelo. A cada instante t C {1,2,. . .} cada agente

ã C A amostra independentemente um valor de acordo com a fda {' satisfazendo a seguinte

.... '] ; "; ,\ .u-/---A'y'»-/-

se W «. @' ({.e., uma «.a. W tem fda $), -tão IEIWI < m, (2.3)

e amostra também um outro valor dc acordo com a fda W, independentemente dos demais

agentes e do valor anterior, satisfazendo as seguintes condições:

(a) ©(z) $ 0 , e,

(b) se J': -, q' , então E IJI < oo

(2.4)

Denotamos poi I'q(t) o primeiro valor e por J.(t) o inverso do segundo valor. O subscrito

corresponde ao índice do agente que os amostiou. Então, o agente { decide no instante t pela
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manca A se a expressão

.Ã (t) d" (t 1) + {w.(t) - P} (2.5)

foi positiva, e pela manca B se a expressão for negativa (não positiva, para ser mais preciso,

mas essa precisão é dispensável porque consideraremos apenas variáveis aleatórias contínuas) .

Assim, a cada intante t, todos os agentes amostram seus valores simultaneamente e indepen-

dentemente. Após tomadas suas decisões, a demanda no instante t é calculada por (2.1) e

o modelo passa ao instante t + 1, e repete-se o mesmo procedimento descrito acima. Para

iniciar o processo é necessário também foinecei d/v(0) C j--l, 11, denominada demanda

inicial.

De acordo com a construção acima, se a decisão de um agente não fosse influenciada pela

demanda, então o agente í simplesmente preferiria a marca A se seu valor W/.(t) fosse maior

do que o preço, e preferiria a marca B no caso contrário. Portanto, o valor W.(t) modela

o que o agente á, no instante t, pensa acerca do preço justo, ou seja, da diferença de preço

justa entre as maicm A e B de acordo com sua percepção de difetei-Lça de qualidade dessas

marcas. Denominamos então IVí(.) de avaliação idiossincrática do preço (lembrando

que se trata do preço relativo entre A e B) se queremos destacar o caráter heterogêneo desse

valorS, ou, mais de acordo com a literatura económica, de preço de reserva, se queremos

destacam o fato de que é o preço limite a partir do qual o agente decide entre duas opções:

escollher entre a marca A ou B, comprar ou não comprar determinado produto, etc.

Quanto à influência social, á(t) expressa a sua intensidade na decisão do agente á no

instante t. Essa interpretação segue diretamente da construção do modelo e do fato de

que a interação social é uma espécie de dependência da demanda na tomada de decisão.

Denominamos então J.(t) de suscetibilidade social. E por conveniência da exposição que

o parâmetro ü é introduzido como a fda de (J.(t)) : em vez de .A(t). As restrições (a) e (b)

impostas em (2.4) significam que os agentes não opõem suas decisões à decisão da maioria

STainbém denotado por desejo de pagar idiossincrático (Idiosyncratic Willingness to Pay IWP) na
literatura de Econofísica.
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(o que coirespondeiia a um valor J.(.) < 0), nem a seguem incondicionalmente (J (.) = oo)

2.3 Abordagem

Segue diretamente da construção do modelo que {di(1),í = 1, 2, . . . , .V} são variáveis

aleatórias independentes e identicamente distribuídas com esperança finitas. Clonsequente-

mente, a Lei Forte dos Grandes Números (LFGN) se aplica e resulta que

. N

E
á-l

a;(i) EI :(1)l

Esse limite, juntamente com a definição de dX(1) e a negra que atribui valores +l ou --l a

di(1) garantem que, para .M suficientemente grande, vale a seWinte relação entre dW(1) e

d''' (o) :

a"(i) KI :(1)l

- I" la:(t) - il - p' [a:(i) - -t]

- 2p IJ(t)ó'''(o)+ {w:(i) - p} > ol - l

Repetindo-se o argumento acima para t - 2, 3, . . ., o seguinte resultado, provado, e.g., em

Prado (2004), pode ser obtido.

Teorema l (Aproximação da sequência temporal da demanda por órbitas de um sistema

dinâmico apropriado). Para cada /zoózonte temporal T < oo, e ./fiados do s rzúeãs de pre-

cisão desdados, õi > Q e õz > 0, existe N.l. < oo tat que se N, o tamanho da população,

for maior qKe N.i., então com probabilidade pelo menos 1 -- õz a trajetóha estocástica

d"(o), d'''(1), . . . , d'''(r) do M.4#7 de$nído n« «ção Í2.P9 p «m-ec. n« õ:-«ázá«A-ç«, :.'.,

ldW(t) d(t)l < õi, t = 0, 1, . . . ,T, da sequênc a deter77zínútãca d(0),d(1), . . - ,d(T) dada

SResultante das integrabilidades assumidas em (2.3) e (2.4).
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pela relação de reconência

a(t+1)=2p'lia(t)+lw-pl>ol-t, t o,i,2,...,
em que J e W são t;.a.s independentes, W «., (>, J-i «. Q,

(2.6)

"m « condição ãnãc{«/ d(0) - d'''(0)

Desconsiderando os eventos de probabilidade pequena, esse teorema implica que, se d*

for um equilíbrio localmente estável do sistema dinâmico (2.6) c d/v(0) pertence ao domínio

de atração de d*, então dX(t) estará próximo de d* para todo t C lr,TI. Em que I'- é o

tempo decorrido até a órbita d(.) atingia uma celta vizinhança de d*. Observamos que aqui

não estamos interessado em estimar o valor de r, nem os valores de T e .N.i. do teorema

acima. Eles são irrelevantes porque neste nível queremos simplesmente sabei o número de

equilíbrios estáveis locais do sistema dinâmico (2.6) e seus sinais para responder as questões

levantadas sobre multiplicidade de equilíbrios em MAHls. Explicando melhor, quando há

apenas um equilíbrio, então, em virtude do teorema acima, a demanda em nosso N4AHI

converge, com o passar do tempo, pala um valor único, independentemente do valor da

demanda inicial. Intuitivamente, esse valor limite corresponde à situação em que a marca

preferida pela maioria dos agentes consumidores, em termos de preço e qualidade, é a mais

demandada.

Assim, as questões originais sobre a MDE do MAHI reduzem-se ao estudo dos equilíbrios

localmente estáveis do sistema dinâmico (2.6). Procedendo a esse estudo, definimos a função

gd',w,P : R -+ j--l, ll pela seguinte fórmula:

g$,.p,,(aç) := 2 F' IJaç + {W p} :» ol 1, (2.7)

em que (b e © são as idas satisfazendo as hipóteses (2.3) e (2.4), p é um número real arbitrário,

e J e }V são duas variáveis aleatórias independentes tais que J l é distribuída de acordo
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com © e W é distribuída de acordo com ®. Então, as soluções da equação

Ç.p,q,,,(z) t.q. z C l-t,tl, (2.8)

são os equilíbrios, ou pontos fixos, do sistema dinâmico (2.6), e o domínio de atração de um

equilíbrio #* é o intervalo máximo (zz, z,) contendo z* e tal que Ç@,g,,(z') < n' para todo

n' C (aç*,z,), enquanto que g$,W,,(aç') > sç' para todo z' C (zz,z*). Ambos fatos seguem

facilmente da análise gráfica do sistema dinâmico unidimensional (2.6).

Essa abordagem pala resolver a questão da multiplicidade da demanda é comumente

usada na área de MAHls. Sua popularidade advém do fato de que não é possível, em geral,

calcular precisamente a distribuição de d/v(t) para um dado t, ou o limo-- dJV(t). Entre os

raros casos em que é possível, destacamos o modelo das formigas de Kirman (1993). Uma

outra abordagem pala tornar um MAXI calcuZáueZ é construí-lo dc forma a torna-lo simi-

lar aos modelos exatamente solúveis da mecânica estatística. Mas, tais modelos não são

numerosos e, como são construídos com base em fenómenos físicos, podem não contemplar

características de fenómenos socioeconómicos. Por exemplo, a presença de parâmetros nos

MAHls como as distribuições estatísticas para características dos agentes é justificável em

um modelo socioeconómico, pois essas distribuições podem vadiar para diferentes populações

consideradas, o que também pode ser verificado empiricamente com técnicas apropriadas de

inferência estatística e prontamente incorporado ao modelo. No entanto, essa variação de dis-

tribuição para diferentes populações não é esperada para fenómenos físicos e, naturalmente,

não é em geral contemplada em seus modelos.

c}..(/")''b
tJ-l

(3
-:3.

F-
!

2.4 Propriedades do sistema dinâmico

Nesta seção saião apresentadas as propriedades do sistema dinâmico (2.6) que conduzem

à resposta da questão da multiplicidade da demanda. A exposição é dividida em três casos de

acordo com a existência ou não de aleatoriedade (heterogeneidade) na suscetibilidade social

(modelada por qr) e no preço de reserva (modelada por d') presentes na população.
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Caso 1. .4 /aa q' á degenerada, sem perda de general Jade, no valor 0, ou sega, aíhóuí

probabilidade 1- ao valor 0, e W é uma juTLção dderenciáuet. Corresponde a um ccLso em que

os agentes possuem a, m,eswla percepção do T)Teço busto, T)ovtanto pois'uem os 'm.es'm,os 'preços

de reserva, mias diferem quanto as suas suscetibilidades às decisões dos demais agentes.

Teorema 2 (Preço de reserva homogêneo e suscetibilidade social heterogênea). (7onsádere

o sistema dãn,âmico (2.6) sob üs condições do Caso 1. Ehste pc > 0, cujo valor depende de

ü, taZ gue

(i) se p > p., 'ntão .l é o Único equÍJzüho e seu domíháo de atração é j--l, lj;

(ii) se p € (0,p.), então Àá rezo menos dois equãZzühos ZocaZmerzte esíáueãs, sendo o menor

(=L) igual a -- 1. e o maior (=\.) esthtamente positivo com domínio de atração contendo

todos os pontos em lz}, ll.

Prova, do TeoreTítü 2.

Pela hipótese sobre '}, a variável aleatória Wr assume o valor 0 com probabilidade l e a

única variável aleatória própria em (2.7) é J. Seja © a fda de J'i. Então,

g@,q,,,(Z) = 2 P' IJz > P -- t4'l -- l

< «/(p - o)l

. 2ü ri!'l - l, (2.9)

em que se usou que J'i é positiva q.c. e distribuída de acordo com ©, e p > 0 o caso

p < 0, lembrando, de (2.2), que se bata de um preço relativo, corresponde ao caso em que

o preço da ma.rca A é menor que o preço da marca B, e pode ser tratado analogamente7

Relembremos, de (2.4), que q'(z) = 0 para z não positivo (parte negativa). 2q'(z) l éa

coima de Çõ,Ü,, para p - +l. Suponha que W sej a tal que 2q'(z) -- l tenha a forma apresentada

na figura 2.1 para z positivo (paire positiva). Quando p aumenta a partir do valor +l, a

apara mais detalhes, vel Prado (2004).
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' l 2q'(z/p) í, o <p<p.

3q'(z/P.) l

2q'(z) l

Z
l

l

Figura 2.1: A função Ç$,g,,(aç) = 2q'(z/p) l para 0 < p < p., p
de uma distribuição exponencial, e a diagonal /(z) = z.

pcep 1, em que © é a fda

parte negativa de Ç@,w,p permanece fixa e sua parte positiva desloca-se pala a direita. Esse

deslocamento resulta de (2.9) e cálculos básicos. Logo, quando p 2 +1, z* = --1 é a única

solução da equação (2.8), e consequentemente é o único equilíbrio do sistema dinâmico (2.6).

E fácil verificar que seu domínio de atração é [--l, 11. Consideremos agora o que ocorre

quando p diminui a partir do valor +l. Novamente, de (2.9), resulta que a parte negativa

permanece fixa e a parte positiva desloca-se para a esquerda em direção à origem, conforme

p aproxima-se de 0. p. será então o maior valor de p > 0 tal que Ç;$,g,,(z) = z tenha mais

de uma solução. Isso implica que pala p > p., z* = 1 é a única solução de (2.8), enquanto
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que, para p < p., há mais de uma solução, uma das quais é a z: = --1, e as demais são

positivas. Entre essas soluções positivas pode haver equilíbrios instáveis, mas pelo menos a

maior solução z} é um equilíbrio local estável, pois lim,-. Ç®,w,p(z) = 1, e, portanto, todos

os pontos de lz}, ]l pertencem ao domínio de atração de #+. []

Caso 2. .4 /da W é degenerada no valor .j > 0, ou seca, equàuaZe â /da de uma uaüáueJ

ateatóha que athbui probabilidade L ao valor j, e ® é uma fda qualquer. Corresponde a um

caso em que os agentes possuem a mesma suscetãbilidade à decisão média dos demais agentes

e preços de reger"ua heterogêneos.

Teorema 3 (Preço de reserva heterogêneo e suscetibilidade social homogênea). O sistema

din,âmi,co (2.6), sob as condições do Cla,se 2, possua,

1.}Õ um único po'nto Szo, parti todo p, se © for lipschitziün,a cova coTtstünte de Li;pschàtz

L <. tl'Xã, e

Çxl] mais de unl po'nto $10, para ulg'üm p, se q) jor til)schitziana, com, co'estante de Lãpschàtz

L Z LI'Z:i, OI se Q faü q' for descontínua (com continuidade à direita).

PIaDa, do Teores,a 3.

(i) Definindo g(z;p) := 1 -- 2q'(p .jz), tem-se, de (2.7), que a e(luação (2.8) pode ser

qprl t n rnlvl ne

« - g(:«; P). (2.10)

g(.;p) é não decrescente com limites

lim g(z;p) = --lz --+ -- oo

lim g(z;p) = +1.z--++oo

(2.11)

(2.12)

Logo, (2.10) possui pelo menos uma solução em [--l, 11. Seja zo o mínimo dessas soluções.

Então, se .L < ã, tem-se que o lado direito de (2.10) é menor que seu lado esquerdo para
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todo # > zo, pois

g(«;P)
Z

g(zo;P) li 2q'(P .jz)l li 2{'(P
zo z zo

. -q'(P - .ja) + a'(P .jzo)

. d'(g/) + q'(yo)
' 2=y

3 3

$ilyl t $1(z/o)

--y + yo

':::: :.j-- - :

j«.)]

E, portanto, a única solução de (2.10) é zo.

(ii) Agora vamos prova: que se .Z; < g, então (2.10) possui ao menos duas soluções.
l)ehna

L.f(", ') :- /(' + ') - /(")

Sejam iç' e c tais que .LÕ(n', c) > : (por hipótese, tais aç' e c existem) e defina z" := n' +c

Como g dep"d' li"a:me«te de @, , seca«te ((«', ©(«')) , («", 'P(«"))) de ® co::esp"d'

; *«-t.((,;,g(4;p)),('Í,p(,g;p))) d' g, «m ;;:- q . ,IÍ:- '#
Obs.: (i) z' < z", mas zlÍ < 4,, e (ii) 4 e zf dependem de p.

p pode ser visto como um parâmetro que translada g, então pode,se escolher p = p' tal

quez$;p') ep"talquezg-,(z;,;p").
Obs.: p' e p" são únicos, pois g é não decrescente e contínua à esquerda

Explicitamente, tem-se que

4 - g(.;;p') :'
1 - 2®(p' - .Í4) ::>J

P' +.jli 2'b(z')l
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Analogamente, p" = z" + .jj1 -- 2a'(z")l

Apoia, pala p' < p < p",

',. ;.,%,{.-:?) - «4W\lÀgPÍ;d
(z',c)

> 1.

Então, se p' < p < p", tem-se (lue g(ZP;p) > z; e g(zg;p) < zlÍ. E, do fato de que g é
não decrescente com limites (2.11) e (2.12), segue que g(zi;p) = zl para algum zi < zg e

g(z2;p) = z2 para algum z2 > zÍ e, portanto, zi e z2, zi < z2, são pontos fixos de (2.10).

Se L = ' , então p' = p" e g(z;p') - z para todo z € 1z;, z&l. Ou seja, g(z;p') coincide

com a diagona] z em todos os pontos desse interva]o. []

Caso 3. .4mbas as jaas © and © são /nações dljferencáát;eás.

Obs.: neste (hso, por conveniência, qr é a /da da u.a. J e não mais de J l

Tem-se, de (2.7), que a equação de equilíbrio (2.8) pode ser escrita como

2 P' IJz + (W' - P) > 01

,« [T«.] :-«. (2.13)

Introduziremos a variável aleatória UP := !---7-- e denotaremos por EUp sua fda. A equação

de equilíbrio (2.13) será então

2/h,,(:«) - l (2.14)

Sob as condições do Caso 3, tem-se que a fda /b,, também é difeienciável e possui a seguinte
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forma crer818.

pb.(=)= 1 jQ'(j)q''(p-j=)@, =c w..

Cola a fórmula (2.15) em mãos, a questão da multiplicidade da demanda de equilíbrio, ou

equivalentemente da multiplicidade de pontos de equilíbrio do sistema dinâmico correspon-

dente, pode ser facilmente resolvida por análise gráfica tão logo as fdas q' and © sejam

especificadas.

A diferença essencial entre o presente caso e os casos anteriores é que, quando '} and ü

não são precisamente especificadas, a análise gráfica não fornece resultados gerais nos moldes

daqueles apresentados nos Teoremas 2 e 3 para os Casos l e 2, respectivamente. E eis os

motivos. As afia'mações do Teorema 2 foram possíveis poi'que no Caso l a função Eup sofre

uma transformação simples em resposta à diminuição do valor de p: sua parte à esquerda

da origem permanece inalterada, e os pontos à dii-efta da origem deslocam-se continuamente

para a esquerda. No Caso 2, o efeito da mudança do p na forma da função .r% é ainda

mais simples: a função toda é transladada horizontalmente poi um valor proporcional a

l/J. Agora para o presente Caso 3, a mudança no valor de p causa uma tiansfoimação

de FUp que é uma combinação das tranformações que ocorrem nos Casos l e 2. A fim de

ilustrar o fenómeno resultante, que guarda similaiidades com a convolução de duas funções,

apresentamos o seguinte exemplo.

Exemplo 1. Tomemos d' como a fda de uma distribuição gama e Q como a de uma uniforme

Mais especificamente,

0
(2.15)

,pa'az20 , @,(.j)=j ' 'parazC(0,a)
, para z < 0 1 0 , para r g1 (0, a)

q''(z)

e apresentamos na figura 2.2 o gráfico de 2/il4. -- l correspondente aos parâmetros 0 :: :iG

e a = ã. A função densidade de probabilidade da distribuição uniforme contribui com

8Resultante do cálculo da fda do quociente de duas v.a.s independentes. Ver, por exemplo, Hoel, Pare, e
Stone (1971).
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uma constante para (2.15), o que facilita relativamente o cálculo de Xb. and Fu.. Alguns

resultados são apresentados na mesma figura 2.2. .fila c 2Euo l são desenhadas em linhas

cheias e /%,. e 2-fi}/p' l em linhas finas, para um particular valor p* > 0. As posições de

2/b,,(z) - 1, /%,(«)

Figura 2.2: Gráficos do Exemplo l
2.filyp. -- l e /N . para um p* > 0.

Linha cheia: funções 2EUo l T.{nh;, 6n.,. filnrÃpq

Falo e EU.. ilustram que o gráfico todo de EUp desloca-se para a direita quando p aumenta.

Esse tipo de deslocamento é similar' ao característico do Caso 2. Já as posições e formas

de rb. e Fbp* ilustram que EUp muda sua forma quando p aumenta. E essa modificação de

forma guarda relação com aquela característica do Caso l.

O teorema seguinte fornece condições suficientes pala a unicidade item (a) e para a

não unicidade - item (b) - de equilíbrios do sistema dinâmico (2.6).

Teorema 4 (Caso geral: preço de reserva e suscetibilidade social heterogêneos.). Corzsádere
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o sistema di«-â««ico (2. 6). Sejam Q e q f.las difere«-ciáueis sathfaze«»do, respectiu.«e«.te,

(2.3) a«-d (2.4) com J'' s'«bstituÍdo por J em (2.4)(b). Então, os equilüiros do si.ste««

ünâ«ico (2. 6) satbf.,ze« as segvhtes prof«ied.,des.

(a) Se 2 IEJI 'b'(z) < ]para todo i C ]R, então, para todo vazar de p € 1R, o sàsterna dinâmico

(2.ó) tem um único equiZzüho em j--l, 11, que é esfáueJ e seu doze íháo de atração é

l )

(b) Se 2 llnll d''(z«.d) > 1, em qKe z... é a mediana da /aa q', i.e., '}(z«..z) = {, e,«tão

.«{'tem .* < 0 < c* t«/ q«. p«« todo p C (««.- + c*, "..- + .*) Àá p.Zo m.no. 'Z.:'

equÍZzahos ZocaZme7zte esÍáueís.

Prova do Teorema 4.

Lembremos da v.a. UP := !=--Í=- introduzida e que Fup denota sua fda. Das propriedades

básicas das fdas, a equação 2-fb.,(aç) 1 = z deve ter pelo menos uma solução. E, de (2.15),

roo

/
$ / .j©'(.j) supl®'(,)}@

0 zcR

- IEJI supl'b'(,)}.

]; («)- .jW(.j)q''(P .jZ)@

Então, a hipótese do item (a) implica que Fb(z) < i,Vaç C R, e, portanto, a solução de

2.fh,(z) -- 1 = z é única. Essa conclusão e a identidade

g.,«,,(")"'g'''2p ip .,l
d'f. Up 2Eup(aç) -- l (2.16)

implicam que a equação (2.8) tem uma solução única. Essa solução é então o único equilíbrio

do sistema dinâmico (2.6) e, da análise gráfica, segue que seu domínio de atração é j--l, ll.

Isso prova o item (a).
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Para o item (b), notemos primeiramente que

",....., - « (~TY ' .)
l

2'

a última igualdade sendo uma consequência direta da definição de z«.ú. Logo, 0 é uma

solução de 2Fu,...(z) -- 1 = z. Em seguida, como

fçn

Pl;,....QO) j 'Q' (j)©' (,'«.d) '#
jda eq. (2.15)l

IKJla''(««..),

então a hipótese do item (b) implica (lue /%,...(0) > 1/2. De (2.16), segue (lue a equação

(2.8) tem a solução zo = 0 (instável) e pelo menos mais duas soluções estáveis, uma das

quais é negativa e a ouvia positiva (para entender esse fato, note que a função Ç$,w,,... tem

a forma como a curva central dentre as três curvas similares apresentadas na figura 2.3). E

a análise gráfica leva à conclusão de que o menor equilíbrio negativo e o maior equilíbrio

positivo devem sei localmente estáveis.

As conclusões do parágrafo anterior aplicam-se ao sistema dinâmico (2.6) em que p =

Zmed, pois elas provêm da aná.liso da função gÕ,W,z..... Mas a identidade (2.16) e o fato de

que .i;t4, é uma função contínua, porque é diferenciável, implicam que a transformação no

gráfico de Çõ,w., em resposta. à mudança no valor de p é contínua (á.e., para todo õ > 0

existe c > 0 tal que ip -- p'l < c implica que lga,9,p(z) go,w,/(]ç)l < õ, Vz C R). Logo,

as propriedades como números de equilíbrios e estabilidade do sistema dinâmico gerado

por Ç7+,$,,... persistem para o sistema dinâmico gerado por go,w,P quando p está em uma

vizinhança suficientemente pequena de z«..í. isso comp]eta a prova do item (b). []

A similaridade entre as condições suficientes para a unicidade do equilíbrio nos Casos 2
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Figura 2.3: Gráficos de 2.f% l

e 3 chamam a atenção. ]sso, no entanto, pode sei exp]icado: no Caso 2, ]E IJI assume o valor

.7 e consequentemente a condição do Teorema 4 assume a forma da condição do Teorema 3.

Uma ouvia questão levantada por essa similaridade é se, em geral, no Caso 3, a condição

2E IJI '>'(z) > 1, para algum z C R, (2.17)

é suficiente para o sistema dinâmico ter vários equilíbrios para alguns valores de p uma

questão natural, já que o equivalente de (2.17) no Caso 2 é suficiente pala essa propriedade.

A resposta é não e pode ser compreendida pelo seguinte contraexemplo. Sqa © a fda da

distribuição uniforme ein (0,ã) com ã levemente maior do que o a do Exemplo l acima.

Lembre-se que, no Exemplo 1, EJJI 'b'(z) = 0.5 em z = (10e)':. Logo, como ã > a e

J -..., V, então

2E IJI @' (z) > 1 em z = (10e) :, (2.18)

ou seja, a condição (2.17) é satisfeita. A fim de justificam a resposta não, deve-se então

mostrar que a função gq.,Õ,P tem um único ponto de intersecção com a diagonal z = 1 para

todo p. A prova desse fato pode ser feita rigorosamente, mas aqui apresentamos apenas sua
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ideia. A condição (2.18) implica que

existem pr e p,, finitos, tais que, para todo p c b/,p,l,

eüstem zr(p) e :«,(p) tais que

Ç;,õ,,(a') 2 1 quando p c bf, p,l e z c lzr(p), :",(p)l,

e Ç;,i,,,(z) < 1, nos demais casos.

Logo, se mostrarmos que para todo p C br,p,l a função g$,$,P intersecta a diagonal z = l

em um ponto que não pertence a lzz(p), z,(p)l, então essa propriedade vde para a função

g'P,ç,P, e tomando ã próximo a a, pode-se obter a aproximação necessária entre go,w,P e g@,Õ,P

e usar isso para deduzir que go,$,P também possui essa propriedade.



Capítulo 3

Preços aleatórios

O Modelo de Agentes Heterogêneos Interagentes do capítulo 2 foi construído de forma que

os agentes possuíssem um componente aleatório nas suas tomadas de decisões. No entanto,

a análise do comportamento agregado da demanda resultou em regras deteiminísticas, re-

presentadas por sistemas dinâmicos, dependentes dos parâmetros do MAHl: as distribuições

das ca.iacteiísticas dos agentes e o preço, fixado exogenamente.

A ideia neste capítulo é avançar um passo nessa modelagem no sentido de endogeneizai o

preço e reintroduzir a aleatoriedade. Ou seja, obter regras de formação de preço estocásticas

que levem em conta os preços e demandas presentes e passadas.

Nesse sentido, apresentamos alguns resultados sobre a ergodicidade do modelo (existência

de um ou mais equilíbrios) quando o preço é uma sequência de variáveis aleatórias esta-

cionária. Ou seja, o preço atual pode depender estocasticamente dos preços anteriores. Ob-

servamos que, pela construção do modelo, esses mesmos resultados válidos pata sequências

estacionárias de preço também se aplicam quando o preço depende de forma markoviana da

demanda, {. e., quando o preço atual depende estocasticamente apenas da demanda anterior.

3.1 Regra de preços aleatórios estacionários

Baseado no modelo do Caso l do Capítulo 2 (Preço de reserva homogêneo e suscetibilidade

social heterogênea), construímos o seguinte modelo.

Sejam {Ptlt.i,2,... uma sequência estacionária estritamente positiva de variáveis aleatórias

22
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e ©(.) a função distribuição acumulada de uma variável aleatória contínua estritamente

positiva. Definimos a sequência de funções aleatórias {q't(.)}t-i,2,..., W, : R --, 10, 11, dadas

por

".'«,:-« (É) , *-:,,,...,
e a sequência l ./,)t }t ...., haerada iterativamente por

(3.1)

oo to,il

Z)t+i = Üt+t(1)t), t = 1,2, (3.2)

Observação 1. -4 sequência {Z)tlt=o,i,... assim consta"tlz'da é um processo estocásláco a tempo

discreto em 2) ::; 10, 11. Se {Ptlt-i,2,... /or uma sequência de u.a.{.{.d.s, então {.Dtlt?o e

urrla cadeia de À/arcou com espaço de estados cort&íhuo Z) = 10, 11 e .função de trarzsição

Q(d, .A) := P' l©t(d) C .41, d C D, .A € 23(Z)), com valor ánácáaZ do.

De (3.2), verifica-se diretamente que o processo possui uma medida invariante trivial,

denotado por (5o, que atribui probabilidade l ao estado d = 0. Das características das

'Pt's como fdas, é possível obter resultados sobre a ergodicidade do sistema, a exemplo dos

obtidos por Athreya (2004) para algumas classes de funções aleatórias i.i.d.s. Ou seja, obter

condições necessárias ou suficientes pala a existência de uma outra medida invariante distinta

da trivial õo. Os teoremas 5 e 6 abaixo são exemplos de resultados possíveis que relacionam

a ergodicidadc do processo ao valor espetado do logaritmo da derivada de üt na origem. A

fim de enunciar esses teoremas, definimos primeiramente a seguinte classe de fdas a que se

aplicam.

Condição 1. (7onsídere a seguinte c/asse de /aas © : R --, 10, 11 satãls/agenda que

1. q'(z) z $ 0,

2. q'(z) é d@«n.ãá«J .m (0, +m),
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3. e«í'te iiil --;-- = ü:..(0) -: O ' 0 < C' < m,

4. má*,.K q''(z)

Utilizaremos também a conhecida notação para partes positivas e negativas de funções

«''': á*l0,z}

z := máxl0, --z}

O Teorema 5 a seguir fornece condições suficientes pala a ergodicidade do processo {ll)tlt?o

Teorema 5. Sda {a'tlt ... uma sequência de /nações aZea&ódas geradas con/or'me Í3.-Z)

a pari r de uma sequêzzcÍa eséacáorzárqa está'ítazrzerite posáÍiua {Ptlt-i,2,... e de u7/za /urzção

W(.) satll1l/acendo a condição -í. Se EjlogPll' < oo e ElogPI ? logo, então a única medida

«t«{o,«áh« de (3.2) é õ..

A fim de provar o teorema 5, faremos uso do seguinte lema

Lenta [. Sqa {Qtlt=1,2,... con7zo no teorema 5 com {Ptlt-i,2,... sat sl/agenda ]Ej]ogPlj' < oo.

Suponha que exista lama medida de probabilidade estacionada T l)ara o processo (3.2) com

massa positãua fora do 0, i.e., n-(0, ll > 0. .Então, Elos PI < Ioga.

Prova do Lem,a l.

Iniciemos o processo {Z)tlt-o,i,... com a distribuição estacionária r, Z,)o -, a-

De (3.1) e (3.2) tem-se que

«: - « (g)
=:g(0o ,Pi )

- « (:) á' C.Do
'Ã'

C'Z)o (3.3)
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Observando que g(0,p) := 1, poi continuidade.

Definindo P' := PI/O e calculando o logaritmo de (3.3), tem-se que

log.Di = log P' + log -0o + log g(Do, Pi)

Decompondo log P' nas suas partes positiva e negativa, chega-se à seguinte identidade, que

definimos pela variável aleatória Z:

liog/"l''' log g(-0o, P ) - log 0o log .Di + jlog p'l' =: Z. (3.4)

Pela definição da v.a. g(.Do, PI) em (3.3), tem-se que 0 $ g(.Do, Pi) $ 1, pois, pelo item

4 da Condição 1, a derivada da função © atinge seu valor máximo (7 em 0+. Portanto, como

g(1)o, Pi) $ 1, então Z definida em (3.4) é não negativa, pois jlog p'l+ e -- logo(.Do, Pi) são

não negativas.

Agora, seja a função ék : R --} ]R, k :: 1, 2, . . ., dada por

z , sejal $ k

k , sez>k

k , se z < --k

Ó*(«) -

éÀ;(.) é limitada, não decrescente e

lék(z) @k(y)l $ 1z - vl, Vk e z, y C R. (3.5)

Se z y + ?7 2 0 para z7 2 0, então

@k(z) - @k(y) + q 2 0. (3.6)

Isso porque,
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(i) para z -- 3/ 2 0, Ók(z) -- @e(y) 2 0, pois @'k(.) é não decrescente, e, consequentemente,

@b(#) - Ók(g/) + ,7 ? 0, e,

(ii) para«--y < 0, (z y) 2 (é*(z)--éh(z/)) :+ z 3/ $ d'*(z)--@*(P) + @*(:«) é.(z/)+,z 2

z y+r7 2 0.

Seja Zk uma versão de Z truncada pela função ék da seguinte forma

Zh : @t(log 0o) @«(log D- ) + llog p'l (3.7)

Como, de (3.4), Z = logo)o logo): + jlogP'j- 2 0, e jlogP'1 2 0, então, de (3.6) e (3.7),

conclui-se que também

Zi;2 0. (3.8)

E, por construção,

Zi; -g:flb Z quando k l oo. (3.9)

Calculandose o valor esperado de (3.7), tem-se que

EZ* (log Do) - Eé*(log 0:y+Ellog p'l

= ]EjlogP'j' < oo , poi hipótese. (3.10)

(+) se anula porque os dois termos são iguais, pois J)o e -Di têm a mesma distribuição

estacionária a, poi hipótese, e Ól; é limitada.

E, pelo lema de Falou,

(3.10)
EZ 5; !iln EZk ' < ' oo. (3.11)
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Calculando-se o valor esperado de (3.4), tem-se que

Ellog p'l''' - Kl- log g(.0o, P.)j

Portanto, de (3.11), conclui-se que

Ejlog pcl+ < oo, e

Kl- log g(0o, P )l < .«,

pois se a soma de duas quantidades positivas é finita, então cada uma também é

Ainda, do valor esperado de (3.4), tem-se que

E(log 0o log -0:) + Ellog p'l'

por hipótese, de (3.11), conclui-se que

KI log .Do -- log Z)il < oo

ão de Zt, eq. (3.7), e da sua não negatividade (3.8), tem-se que

0 $ Zk $ 1@*(log 0o) ék(log -0:)l + liog-PI'.

Usando em (3.14) a propriedade (3.5) da éh, tem-se que

0 $ Zk $ 1 log Do - log D: l + llog p'l'

3.15), ]embrando que ]Ejlog p'l < oo por

< 00e, como ]Ejlog p'l

an H,,tinirA e-ora. e0

Tomando a esperança de l hipótese Pulsa.ndnSÇ() l

27

(3.12)

finita.

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.13)
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chega-se a

0 $ EZh $ Jnl log Do log l)t l + ]Ejlog p'l < oo. (3.16)

E, de (3.16) e (3.9), conclui-se, pelo teorema da convergência dominada, que

EZk !S ]l(Z quando k l oo. (3.17)

Assim, calculando o valor esperado do lado esquerdo de (3.4), visto que todos os termos são

finitos q.c., tem-se

EZ log p'y'' Elogg(-0o, P.). (3.18)

Como, de (3.10), EZk = Ejlog p'l < oo, então (3.17) implica que também EZ = Ejlog p'l

e substituindo essa última igualdade em (3.18) resulta que

E(log P') jlog p'l+ E log g(Do, Pi) (3.19)

E, como 0 $ g(1)o, PI) $ 1 q.c., tem-se de (3.19) que

ElogP' = Elogg(Z)o, Pi) < 0 ::> ElogPI < logo'.

D

Procederemos agora à

Prova, do Teorema 5.

A prova é feita, como em Athreya (2004), por contradição. Suponha que exista uma

medida de probabilidade estacionária p com massa fora da origem, p(0, ll > 0. Como p
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pode eventualmente possuir massa em 0, construímos a medida de probabilidade

jl(.A) := "~'' 1,:~'1 ''' , para .A c 23(0, 11

Então p pode ser decomposto como

P - Pt0lÕo + (l Pl0})jZ.

Como (5o e /z são estacionárias, então p também é. Logo, /i é uma medida de probabilidade

em (0, ll e, pelo Lema 1, Elos Pi < log O, o que contradiz a hipótese do teorema.
D

Teorema 6. .Nos mesmos lermos do teorema 5,

(i) ZI logPil < oo,

(ii) ElogPi < log C' e

(ni) -ElogÜ(l/Pi) < m,

então o processo de demanda Í3.2) iniciado com -Do = d € (0, ll saía:Ú

ll=tE:p'l j >el >o, p«« «Zg«me>0.

Prouü do Teores,a 6.

Baseando-se na prova do teorema 5, seja .rT := Pj/C, pala j=1,2,. . . , e defina

!iZgig , sezC(0,11 (3.20)
l qp T :: n

29
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Z

t

J

p(.4 n (o, il)
p(o,ll

gj (z)
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Então, de (3.2), tem-se (lue

n'--: - }l#-g --:(nD, (3.21)

e, calculando-se o logaritmo,

log .Dj+i log Dj = log .r:h: + log gj+: (.01)

Escolhendo Do > 0 e somando (3.21) para .j de 0 a t 1, t fixo, tem-se que

log Z)t -- log Z)o = >ll: log q + ): log gj(.Oj-:).
.j=t .j=i

(3.22)

O lado direito de (3.22) tem valor esperado finito, pois KI logPjcl = KI logPi log(71 < oo

pela hipótese (i) e

EI log gj(0j 1)1 10ggj(Dj i) , pois 0 $ gj(.) $ 1.

$ -EloggJ(1) , pois gj(.) é não crescente em 10, tl

- -»:.: [«(i) «] ,-.';.'',.
- ":' - »:«« (i) - »««'

< oo , pelas hipóteses (i) a (iii).

Calculando o valor esperado de (3.22) e dividindo-o por t, tem-se que

(*) (-) '"*'

'5"og D :.: 'r -- 1: E » ".: «(".-0 .
J

(3.23)

O termo (++) de (3.23) tende a 0, quando t T oo, porque Z)o é escolhido em (0, 11, ou, mais

genericamente, pode ser escolhido de forma a E log 1)0 < oo.
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O termo (#) de (3.23) é não positivo para todo t, pois Z)t $ 1.

Agora vamos estimam o teimo (+ + +) de (3.23). Definindo a função

k : 10, il --, R+

z n k(z) g:(-Oj)IOj - zl,

tem-se que ]Eloggt(1)j) = IEk(1)j) e k(.) é uma função não decrescente e não negativa eln

10, 11, com lim,lo k(z) = 0. Para c > 0, tem-se que

Ek(.0j) EIX;(nj) : 0j $ cl + Elk(DJ) : 0j > cl

5; EIÃ;(-0j) : 0j É cl + Klt(i) : .0j > cl. (3.24)

Das hipóteses (i) e (iii) tem-se que

Klk(t)l ogg:(1)l

- -EI.g q'(É-) - EI'g a < m

Então, seja /<. < oo um limite superior pala Ejk(1)l. Portanto, de (3.24),

Xk(-Oj) $ Elk(Dj) : nj $ '1 + KXllk,:t(-Oj)l

Usando (3.24), pode-se majorar o termo (+ + +) de (3.23)

1: 1>: xk(aj-:) $ Ty k(") + 1: }1: K'lnlik,:j(oj)l
.j=i '":' ' .j=i

- k(')+Kji>:p'i j > i.
t

J
(3.25)

Agora, da análise de (3.23) com t l oo, tem-se que seu lado esquerdo tende a um número

não positivo e ElogPlc < 0 pela hipótese (ii). Portanto (+ + +) deve tendem' a um número
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estritamente positivo quando t r oo. Consequentemente, de (3.25), como c é arbitrário e

lim,JO k(z) = 0, tem-se que

l
11= t E " [D. > el > 0. (3.26)

n

* a medida empíri

L.(.A)

e por pt,a sua medida de ocupação,

P.,a(.4) : (.A)IP. - 'ZI - ; >:F' lnj C .41.0o - al,

a conclusão do Teorema 6 em termos dessa medida de ocupaçã-

lim ü, ,Jrc. ll > 0 . Dará d C ('0. ll e algum c > 0

Definindo por Z, ca do pie

tl))

podemos enunciar

tTm

"osso {-O.}

para .4 c 23(lO
l
} >ll: l«(-oj)j=o



Capítulo 4

Modelo a tempo contínuo

Neste capítulo estudamos um MAXI similar ao dos capítulos anteriores, mas com sua

dinâmica definida a tempo contínuo dentro de uma estrutura markoviana. Ou seja, a atu-

alização das decisões dos agentes não é mais simultânea, mas segue uma certa sequência

aleatória no tempo, de forma a podermos utilizam as técnicas desenvolvidas na área de Sis-

temas Markovianos de Partículas Interagentes.

O principal resultado apresentado é sobre o comportamento da distribuição da demanda

quando fixamos uma leira de preço determinística, bastante utilizada em modelos financei-

ros, e uma dada distribuição para a suscetibilidade social dos agentes. Destacamos que, a

depender dos parâmetros do modelo, o valor esperado da demanda pode convergir para um

equilíbrio ou oscilar em tomo de um equilíbrio.

4.1 Suscetibilidade social aleatória

A definição do nosso MAHI a tempo contínuo segue de perto a abordagem de Schütz,

Prado, Harris, e Belitsky (2008), que utiliza a construção gráfica padrão para uln processo

markoviano de partículas. Formalmente, consideramos uma população A com .N agentes

económicos e o modelo a tempo contínuo é um processo estocástico bivariado (d(t), p(t))t?o

com valores em {--l, +llA x R, definido segundo a construção gráfica de barris, bem conhe-

cida na área de Sistemas À'larkovianos de Partículas Interagentes SMPli. Essa construção

'Ver Liggett (1985).

33
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tem a vantagem, entre ouvias, de tomai relativamente clama a relação entre as versões discreta

e contínua do modelo.

A cada agente € C A atribui-se um processo pontual de Poisson (PPP) unidimensio-

nal, ou, equivalentemente, um conjunto de marcas rf, 4, . . . na semirreta temporal lO, +oo)

tal que rl', ri rl', rg sejam variáveis aleatórias independentes com distribuição expo-

nencial de média 1. Essas marcas correspondem aos instantes de escolha dos agentes. Os

PPPs associados aos agentes também são independentes entre si. A influência social é hete-

rogênea e aleatória na população A, com a- aleatoriedade definida à semelhança do tipo an-

neaZed conhecido na mecânica estatística: a suscetibilidade social JZ' de cada agente á C A

a cada manca r;, Z :: 1, 2, . . ., do seu PPP, é uma variável aleatória positiva e independente,

sendo ©(.) a função distribuição acumulada (faa) comum de i/4: w(]ç) :- p' 1 : É zl.

Então, o agente á C A escolhe seu estado di(d) € {--1,+1} de acordo com a regra (4.1)

abaixo, e o mantém em t C lrz', q+l), isto é, no intervalo até a próxima marca do seu PPP.

A mencionada regra de escolha é:

dí(t)= -1 I' se4eó(';)--p('4) ZO , parate 1d,7ã.:), r=i,2,..., (4.1)
1 1, se .4e'('D - p(d) < 0

com d(t) :- IR }. d{(t) representando a demanda (relativa). Com essa definição de d(t),
estamos assumindo, a princípio, que cada agente sofre a influência de todos os demais da

população, inclusive dele próprio. Nos termos da teoria dos gratos, a topologia é a de um

gra/o como/eto, bidirecional e com laços. Nos termos da física estatística, trata-se de um

modelo de campo médio.

Observe que na regra de escolha (4.1) o teimo Jz'ea(d), que indica a intensidade com que o

agente í é influenciado pelos demais, será sempre positivo. O preço p(.) será definido abaixo,

em (4.2), de forma a também ser sempre positivo. Assim, a regra (4.1) equivale a uma

comparação entre esses dois termos, á.e., ela considera os efeitos opostos da influência social

(efeito positivo) e do preço, ou custo, (efeito negativo) no processo de escolha do agente.

/v

2
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A evolução de p(t) será definida pela seguinte regra de preço deteiminística:

,w - , -p li; / ;'«)'«l (4.2)

com p := p(0) > 0 e À > 0.

Essa regra pode ser vista como uma generalização de uma regra de ajuste linear do preço,

pois no limite t --} 0, (4.2) pode ser aproximada por

P(t) .xtd(o). (4.3)

De (4.2) e (4.3) depreende-se que o preço p(t) é uma função contínua, crescente quando

a demanda Ú(t) > 0, decrescente quando (i(t) < 0 e constante quando (i(t) = 0. E À > 0

pode ser interpretado e definido como uma velocidade de ajuste do preço

4.1.1 Valor esperado das distribuições marginais

Apresentamos na proposição l abaixo um resultado sobre o valor esperado da distri-

buição dos estados marginais di, á = 1, . . . , .Ar, assumindo uma particular distribuição para

a susceptibilidade social na população e uma homogeneidade desses primeiros momentos no

instante inicial. Em suma, o resultado é que essa homogeneidade se preserva, ao menos até

um instante t* > 0, e, dependendo dos parâmetros do modelo, esse valor esperado da distri-

buição dos estados marginais converge para uma constante ou apresenta um comportamento

oscilatório

Proposição 1. Considere o JWJ/77 a tempo contíguo de$nido neste capáwZo, ã.e., rezas

regras (4.1) e (4.2), com os seguintes parâmetros:

({) as suscetàbãlidades sociais J}, € = L, 2, . . ., i= 1., . . . , N, e, neste caso paüicular, também

as suas inversas l/J} são dãsthbuídas como u.a.i.i.d.s contínuas no {ntemalo compacto
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l0-i, 01, 0 ? e, com /unção densidade de probabÍZãdade

l

q''(z) a : ltZ -,.](z) , 'm q«.

é a, constante de normalização e
21og0

-.',, :- { ::se z e.A
é a junção {ndicadora

se g «.A

({i) a distübuição inicial da con$guração dos estados dos agentes, d := d(0), tem ntédia

homogénea no gra/o, á.e., Kla{(o)l V{ C A e para algum --l $ m $ 1.

Então,

ra) para 0 $ t < t* = {jlog0 -- l logpl -- 11, com ê < p < e, e para cada { C A, urze que

Kla:(t)l - m(t), 'm qwe m(t) é « «Z«çã. d« s.g«ánt. .q«ção nt g«.-d@««.í«/.

ú-:)«'*,-à/'«'«'-«*:.:, :, (4.4)

com a condição inicial

m(0) la.(0)l

(b) e, em particular, a disthbuição da con$guração de estados d(t) tem média homogénea

no grelo.

Prova da Proposição l.

Deduziremos o resultado de uma propriedade geral do gerador infinitesimal de processos

maikovianos (ver Capítulo l de Liggett (1985)).

O processo estocástico bivariado (d(t), p(t))tào é maikoviano. Seja ,C o seu seu gerador

infinitesima[. A fórmu]a do resu]tado da ap]icação de É a uma função g : {--], +]lA x R --) ]R
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cilíndrica e limitada é:

(zg)(a,p) - !H E '' ip(a(t),p(t))l - g(a,p)

emq«E'''l.l: KI.la(0) p(0)-pl.
Pala um agente arbitrário fixo á, utilizamos a particular função

al aleatória 37

(4.5)

g(d,P) - lt+:}(d:) ll-:}(d:) (4.6)

Então, de (4.5),

(zg)('J, p) - ilH E '' Ig(a(t),p(t)) - g(a, p)l

[çT'T ]]!Ít111'z.(t)) - lt-:}(d:(t))]

lpT' lqf({) - +tl - p''' I'í:(t) -

2p''' ld:(t) - +lj - 1 - d.

li{ -- :}(a: ) i{ -:}(a: )l

(4.7)
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Agora,
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p' ''' la.(t) 1" ''' la: (t) d*:], 0
?>0

Pa''ld:(d) d*:]
€>o

lp'''ld.(d) d..:lp''''ld < d*.]
g>o

P 'z,p f. rfl P '''l0 d]

il,-;+ dl ]p' '''l,-f d]

p' ''- ld: (d) llr: d...lp''''ld d*:]
€>2

P 'í,PÍdÍ= + ilo '«Je

p' ''' la. (d ild) 4Je 'tt

TO 'í,p r,J
& Z

Z>2
g!

jp'''ld: +tlo ,f]( l

ip''''ló.(' dl(t

p' '''la: (d ) 'Z+IJ
t

Z>2
g!

p' ''' ld:(t) p''''la. +ilo dali o(t)l (*)

(")
(***)

p''''la (H) .(t))

p' ''' la: (d) il$ / Z+lJ u\. ÜJ
Z (4.8)

€>2

Dividindo o terceiro termo ('p**) de (4.8) por f e tomando o limite t J 0, tem-se a sua
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anulação. A mesma operação no segundo teimo (4'*) de (4.8) re

li.IP ''' lai('f) - +il''Í s; { $ 'jl it + '(t)j

(=) hm IP'i'' ja;ea('Í) -- p(4) 2 0 '4 $ t < 41 it + o(t)l

p it $ ,'ist<dl lt+'(t)l

T l $ $1 1rt?iri]

sulca que
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(4.9)

pois ''Í $ t, q'(.) e p(.) são contínuas e ã(t) = Ú(0) quando t J 0

Consequentemente, de(4.7)-(4.9),

(zg)(a, p) - ilF 2 p'''' la:(t) - +tl - 1 - Ü
2x"'''l á +llo$t<dlll--t+o(t)l -l

Como di c {--], +]}, tem-se que ]Pa'pedi = ll = L-;y- e

lim?lP''jdf:t+9$ $qll+ f+o(t)l-
t!o

?lPTTI«:- tilli -t+.(t)j i-
tJ,o t

< t ill rt?<ç)l: : :

* * ,« ({) (4.10)

l di

d

(4.11)
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Portanto, de (4.10) e (4.11), conclui-se (lue

'",''',,, - ,« (;: (4.12)

Do conhecido resultado (vei Capítulo l dc Liggett (1985)),

á:tE''' Ig(a(t), p(t))l - z''' l(rg) (a(t), 7'(t))l , (4.13)

e de (4.12), obtém-se quc

í«,' '':'*" - «' l,« l=l (4.14)

Da hipótese (i), tem-se que

0 , sez<0 l

Cloõa(0z) , se 0 : $ z < 0 , com 0 > e.

1 , sez?0
"'«, - « (; ' ,) (4.15)

Como 3 < p(0) < ! por hipótese e a função p(t) é contínua, então t* = {jlog a -- l logpl ll

garante que â $ p(t) $ o para t C 10, t*l, o que assegura que à $ 1l;l? $ 0. Logo, substituindo

(4.15) em (4.14), tem-se que, pala t c 10, t*l,

í"' ":''" - «' l««; l,sl - -:'*, - :l
= 2(7lln'plã(t)l - Ed''jlogp(t)l} - Ea''ldi(t)l + 2C' log 0 - 1

E, usalldo a negra de preço (4.2),

áK''' [a:w] - 2C'lln',']®o] - ; /' K'']ã(«)]a«} - K''']d:M] + 20 i.g ; - i. 0.iq
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Como { é um agente arbitrário fixado, então (4.16) é um sistema de N equações integro-

diferenciais. Com a hipótese IElaí(o)l = m, á = 1, . . . , .M, tem-se que m(t) := li(laí(t)l, dada

pela solução da equação

2c' lm(t) - : ./ "''(")'í"l - "''(t) + 2ci'g e - l

(2C' - l)m(t) - ?;à / m(")'í" + 20'1og e - l
(Ú-:) «'*,-á/'«'«,'« H,

cole condição inicial m(0) = m, é uma solução do sistema (4.16), que é única pela teoria de

sistemas de equações diferenciais (se existe uma solução para dadas condições iniciais, então

e[a é única), o que conc]ui a demonstração. []

4.1.2 Solução da equação integro-diferencial

Diferenciando-se a equação integro-diferencial (4.4), chega-se uma equação diferencial

ordinária (edo) homogênea de segunda ordem:

$«.*, (ú-:) á«'*,*à«'*'-., (4.17)

'',lm PnnrlipÃpq inibi niq

m(0)

«''.,-(Ú :)«-H. (4.18)

A equação característica de (4.17) é

,' - (ú - :) , * à - .,
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com raízes características

« - ; (Ú - :) -- \l; (Ú - :y - aà (4.19)

e

« - ; (ú - :) - \l; (à - :y (4.20)

E a solução geral da edo homogênea de segunda ordem (4.17) é

O. e''' + Oa '" , se ri e r2 forem raízes reais distintas, (:

C;.te'-'+a2e"', feri e r2 forem raízes reais iguais,(:
0: .'g' ' cos (:-? it) +

Oa' ' '""('?'Ít) , s'': '.,'"em,üzescompl"", (i;b

m(t

(4.21)

Em que ã := v/:l' e as constantes (71 e C2 são determinadas por (4.21) e pelas condições

niciais (4.18).

Da análise das raízes ri e r2, conclui-se que as soluções m(t) nunca serão explosivas, pois

o primeiro termo do lado direito de (4.19) e (4.20) é não positivo e maior, em valor absoluto,

que o segundo termo. Por essas caracteríticas, também constata-se que as soluções m(t)

convergem para 0 quando t --} (», exceto no caso particular em que o primeiro termo do

lado direito de (4.19) e (4.20) se anula, ou seja, quando 0 = e. Nesse caso particular, m(t) é

uma solução oscilante, mas também em torno de 0

4.1.3 Distribuições marginais

De fato, da proposição l pode-se obter mais informação sobre a distribuição marginal

dos estados d{, além de seus valores espetados. Isso graças à particularidade do modelo de

que os agentes podem assumir apenas dois estados: +l ou 1, o que fornece imediatamente

]
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a distribuição lnaiginal dos estados di(t) a partir de m(t) Eja{(t)l obtido da Proposição l

d{(t) = ! +1' com prob. nm(t) pa:.a t < t* e condições inicias m(0) = m e p(0) = p.
1 --1, com prob.

Particularmente, a variância de di(t) é

Varia:(t)l - l m'(t)

4.1.4 Gerador infinitesimal

O gerador infinitesimal do sistema markoviano de partículas que é o MAHI apresentado

pode ser escrito como2

(z/)(a) ki;a,p)l/(am) /(a)l, (4.22)

para funções /(d) = g(d,p) que não dependem explicitamente de p, como é o caso da função

g(d, p), equação (4.6), utilizada na prova da Proposição l.

c(k; d, p) é a taxa do processo e d(k) é igual ao vetor d exceto pelo valor da sua k--ésima

coordenada, que é trocado (./Zdpado): dr) = --dk.

Assim, comparando (4.22) com (4.12), obtém-se que as taxas do nosso R'IAHI são dadas

.'*;',,,-;l:*' l: (4.23)

e, consequentemente, o seu gerador infinitesimal é

'""', - : { 1: * '* 1: - ,« 1çll l ''''«', - ''',.
2Ver Liggett (1985).

(4.24)
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,4 1 K r'l ,....,l n -Ãae
'=: e .l + t/ v v# X \=XEX\ÍV U

llustramos aqui como o gerador pode ser utilizado pata obter informações sobre, poi

exemplo, as correlações entre os estados di e dy.

Os cálculos seguem os moldes da prova da Proposição 1, mas a obtenção do gerador é

simplificada pelo uso das taxas obtidas em (4.23).

Para dois agentes arbitrários fixos á # .j, utilizamos a particular função

O gerador infinitesimal é dado por (4.24)

'""',-:;l:*' l:-,« lÇlll ''''«',

- ". * *, l« lÇI (4.25)

E, de (4.13) e (4.25),

í"' '~.'*'"'*" - «,' I'':'', * «.*« l« lsl - :l - «:'*,«'',l

'"' »" I'':'*, * «'*« l,'«: l«sl - :l '*,l
'=' .',' 1 ado "m l- :.:, -'- 'u - : /' ««)'«l - ".u',m}

(4.26)

Agora, (4.26) é um sistema com .N(N -- 1)/2 equações integro-diferenciais que em princípio

pode sei resolvido, tendo-se as condições iniciais.



Capítulo 5

Clonclusões

Foram apresentados três modelos de agentes heterogêneos interagentes, associados a três

técnicas distintas de análise, a íim de avaliam os efeitos de uma influência social heterogênea

e aleatória em configurações aplicáveis à economia.

O primeiro modelo trata da multiplicidade de equilíbrios quando o número de agentes

económicos é grande. Nessa situação, o modelo limite pode ser analisado como um sistema

dinâmico determinístico e foi possível então obter resultados sobre a unicidade de equilíbrios

em função dos parâmetros do modelo, mais especialmente das características das distribuições

de atributos dos agentes, justamente o que modela a heterogeneidade do modelo, como a

suscetibilidade às decisões dos demais agentes e o preço de reserva idiossincrático.

O segundo modelo considera o modelo limite do primeiro, com apenas a suscetibilidade

social como atributo heterogêneo e aleatório na população, e introduz o preço não mais

como um parâmetro fixado exogenamente, mas como uma variável aleatória estacionária. A

inovação é que o processo estocástico resultante para a demanda não é mais markoviano.

Mas, utilizando-se técnicas adaptadas da teoria de cadeias de h/laikov em espaços de estados

contínuos, foi possível obter resultados sobre a ergodicidade do processo resultante em função

de características da distribuição do processo estacionário de preço. Como a estacionariedade

é um caso mais geral, os insultados também aplicam-se quando o processo de preço possui

uma estrutura markoviana. E, pelas características da construção do modelo, os resultados

45
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também valem na situação de interesse prático em que o processo de preço depende de

maneira markoviana da demanda.

O terceiro modelo, diferentemete dos dois anteriores construídos a tempo discreto, foi

definido a tempo contínuo utilizando-se a construção gráfica padrão de Harris da área de

sistemas de partículas inteiagentes. Foi possível então obter a equação de evolução temporal

da média das decisões individuais dos agentes pala um caso particular de distribuição da

suscetibilidade social e uma distribuição inicial de decisões homogênea. Isso para uma negra

de formação de preço determinada pela demanda, bastante utilizada em modelos econâinicos

e financeiros. Além disso, ilustrou-se como a técnica pode sei potencialmente utilizada na

obtenção de outras características da distribuição das decisões, como a evolução temporal

da correlação entre as decisões de dois agentes económicos distintos.

Em comum, foram estudados e obtidos resultados sobre o equilíbrio de três MAHls que

consideram a suscetibilidade social heterogênea, ou sda, consideram que a intensidade com

que cada agente reage à decisão dos demais que é a pente interagente do MAHI é hete--

rogênea e distribuída aleatoriamente na população. Assim, utilizando-se técnicas distintas,

pede-.se avaliam a influência dessa caiacteiística (a suscetibilidade social heterogênea) no com-

portamento de MAHls aplicáveis à economia, principalmente a influência das propriedades

das distribuições estatísticas dos atributos heterogêneos nos resultados finais.
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