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Capítulo 1.  Apresentação da 

pesquisa 

 

 

 

1.  Comentários iniciais 

 

A hipótese de mercados eficientes, que fundamenta a moderna teoria de finanças, 

tem sido a proposição central de finanças por mais de quarenta anos. Após sua 

concepção na década de 1960, a hipótese de mercados eficientes apresentou 

enorme sucesso tanto em seus aspectos teóricos quanto empíricos. De acordo com 

o Fama (1970), a hipótese de eficiência de mercado, em sua forma forte, estabelece 

que os preços de ativos refletem, de forma imediata, toda informação relevante, 

inclusive informações sobre preços passados, informações públicas e informações 

privadas. Assim, agentes não poderiam obter ganhos extraordinários de forma 

consistente, pois dificilmente poderiam, através das informações disponíveis, 

antecipar tendências ou movimentações nos preços dos ativos. 

 

Ao mesmo tempo em que os acadêmicos desenvolviam razões teóricas para a 

validade da hipótese de eficiência de mercado (Shleifer, 2000), diversas 

descobertas empíricas corroboravam a suposição de que a informação era 

incorporada rapidamente no preço dos ativos. Jensen (1978) chegou a declarar 
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textualmente que nenhuma outra proposição em economia possuía evidência 

empírica mais sólida do que a hipótese de mercados eficientes. 

 

Porém, nos últimos vinte anos, vários estudos têm desafiado os fundamentos 

teóricos e os resultados empíricos da hipótese de mercados eficientes. Diversos 

desvios ou anomalias de mercado em relação aos resultados esperados através da 

hipótese de mercados eficientes foram identificados, não sendo adequadamente 

explicados pela teoria moderna de finanças. De acordo com De Long et al. (1990), 

já existe considerável evidência de que muitos investidores não seguem a teoria de 

finanças tradicionais. 

 

Assim, paralelamente às tentativas de explicação destas anomalias através de 

considerações baseadas na hipótese de mercados eficientes, uma abordagem 

diferenciada denominada genericamente de finanças comportamentais, cujo 

trabalho seminal é o de Kahneman e Tversky (1979), surgiu como uma forma 

alternativa de avaliação do mercado. Neste contexto, de acordo com as finanças 

comportamentais, não se deve esperar que o mercado seja eficiente. Pelo contrário, 

em função dos comportamentos dos agentes, deve-se esperar a existência e a 

persistência de desvios significantes e sistemáticos em relação aos valores 

sugeridos pela hipótese de mercados eficientes (Shleifer, 2000). 

 

Segundo Hong e Stein (1999), torna-se cada vez mais claro que os modelos 

tradicionais de precificação de ativos como, por exemplo, o Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) de Sharpe (1964) e Lintner (1965), o Arbitrage Pricing Model (APT) 

de Ross (1976) e o Intertemporal Capital Asset Pricing Model (ICAPM) de Merton 

(1973), não podem explicar um conjunto cada vez maior de anomalias ou fatos 

estilizados que, de modo recorrente, desafiam os resultados esperados aplicando-

se a hipótese de mercados eficientes. 
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Por exemplo, em geral, as pessoas físicas que investem, também denominados de 

investidores individuais, não diversificam suficientemente suas aplicações, tendo 

em sua carteira um único ativo ou um número reduzido de ativos. Estes 

investidores apresentam comportamentos considerados irracionais, uma vez que 

não obedecem aos requisitos de diversificação do CAPM. Desta forma, estão 

sujeitos a um risco não-sistemático que, pelo CAPM, não deve ser remunerado.  

 

Por confiarem suas decisões em pesquisas próprias, em conselhos de profissionais 

do mercado ou em sugestões publicadas em jornais, estes agentes supõem que, a 

partir destes insumos, poderiam obter diferencial informacional e conseguiriam 

retornos superiores aos de uma carteira diversificada (Lewellen, Schlarmaum e 

Lease, 1974). 

 

Para Black (1986), investidores sem acesso a informação privilegiada, porém com 

expectativa de que a informação que obtêm possibilitam vantagens informacionais 

no mercado, agem de modo irracional. Esses indivíduos observam ou processam 

informações de maneira imperfeita, podendo, dependendo do mercado, 

influenciar o equilíbrio de preços de ativos. Desta forma, no âmbito de finanças 

comportamentais, características de agentes podem impactar preços de mercado e 

eventualmente induzir uma evolução de preços previsível e que possa 

proporcionar ganhos extraordinários, contrastando com resultados esperados pela 

hipótese de mercados eficientes. Em um contexto no qual aspectos 

comportamentais podem influenciar preços, esta pesquisa busca trazer insights 

sobre preços de equilíbrio, a partir de uma abordagem diferenciada, baseada em 

simulação de um mercado de ações artificial.  
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2.  Problema e metodologia de pesquisa 

 

Considerando características não-racionais dos indivíduos, esta pesquisa tem por 

objetivo investigar, através de modelos de simulação, como a interação entre 

agentes em um mercado de capitais artificial pode afetar o comportamento de 

preços de ativos. É importante destacar que a pesquisa apresenta, através da 

simulação de um mercado de capitais artificial, uma metodologia diferenciada 

para o estudo de evolução de preços.  

 

Abordagens comumente associadas aos estudos de finanças comportamentais 

envolvem a dedução e a indução. Desta forma, mecanismos de análise através da 

simulação de um mercado artificial constituem alternativas metodológicas 

relevantes que podem trazer novas perspectivas para o estudo do comportamento 

de preços de ativos.  

 

Com relação às abordagens dedutivas, Daniel, Hirshleifer e Subrahmanyam 

(1998), por exemplo, estabelecem um modelo no qual a evolução de preços pode se 

distanciar dos valores sugeridos pelo mercado eficiente devido a vieses de excesso 

de confiança e de auto-atribuição (Ji, 2008). A auto-atribuição representa um viés 

no qual os indivíduos tendem a atribuir resultados bem-sucedidos às suas 

próprias habilidade e resultados mal-sucedidos ao azar (Shefrin, 1999).  

 

Hong e Stein (1999), por sua vez, elaboram um modelo através de uma abordagem 

dedutiva, no qual o processo de difusão de informação cria situações de sub-

reação e de sobre-reação do mercado. A sub-reação representa um ajuste lento ao 

preço justo de um ativo enquanto a sobre-reação constitui uma flutuação 

exagerada de preços, na qual a alta ou a baixa do ativo é mais acentuada que a 

prevista pela hipótese de mercados eficientes.  
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Além da modelagem teórica baseada em dedução, outra abordagem frequente 

para estudo do comportamento de preços envolve a indução, na qual se investiga 

um determinado fenômeno a partir do estudo empírico de dados do mundo real. 

Por exemplo, pesquisas como as de De Bondt e Thaler (1985) avaliam 

empiricamente potenciais reações anormais de mercado a partir da análise de 

retornos e de volatilidade de ativos e de argumentos sobre conservadorismo e 

excesso de confiança. Adicionalmente, o trabalho de Odean (1998) investiga 

volume, preço, volatilidade e lucros quando os investidores se consideram 

melhores que a média.  

 

Ainda exemplificando estudos indutivos, Jegadeesh e Titman (2001) apresentam 

um estudo empírico, no qual sugerem argumentos comportamentais para 

justificar evidências de ganhos propiciados por estratégias de momento. Os 

autores identificam que estratégias baseadas em momento, isto é, na compra de 

ativos que apresentaram retornos acima da média no passado e na venda de ativos 

que apresentaram retornos abaixo da média no passado, possibilitam ganhos 

extraordinários, contrastando com o resultado teórico esperado supondo que os 

mercados sejam eficientes.  

 

Para estudar a evolução de preços de ativos, esta pesquisa explora uma 

metodologia distinta dos modelos teóricos e das análises empíricas. Considerando 

que características específicas de agentes econômicos podem influenciar o 

mercado, esta pesquisa tem por objetivo investigar a evolução de preços de ativos 

através de um modelo computacional baseado em agentes. Destaca-se que a 

abordagem através de modelagem baseada em agentes constitui uma forma 

recente de avaliar fenômenos econômicos (Tesfatsion, 2006).  

 

A partir da definição de características de agentes, estabelece-se um mercado de 

capitais artificial no qual indivíduos interagem, demandando e ofertando ativos, e 

conduzindo o preço a um valor de equilíbrio. Neste mercado de capitais artificial, 
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pode-se estruturar um ambiente controlado e estudar um fenômeno de forma 

isolada de outros efeitos externos.  

 

Conforme sugere Ehrentreich (2007), o estudo em um mercado artificial é 

importante, pois permite a eliminação de diversas suposições ou premissas 

restritivas necessárias para a investigação analítica de um fenômeno. 

Adicionalmente, análises empíricas de mercados reais podem ser prejudicadas 

devido à influência de diversas variáveis de difícil controle ou mensuração. No 

caso do mercado acionário real, tendo em vista que cada observação é influenciada 

por situações específicas que dificilmente se repetirão, mecanismos de simulação 

de um mercado artificial proporcionam a análise de variáveis sob condições 

controladas e que podem ser repetidas. 

   

O objetivo principal da presente pesquisa é a investigação, através de um 

procedimento de simulação computacional, de modelos teóricos para avaliar o 

comportamento de mercados de capitais. Busca-se, portanto, confrontar a hipótese 

de mercados eficientes a partir da suposição de que agentes econômicos possuem 

comportamentos considerados irracionais pela teoria moderna de finanças. 

Enfatiza-se que o uso de mecanismos de simulação em mercados acionários 

artificiais, apesar de não ser frequente em finanças, tem sido abordado em estudos 

sobre modelagem baseada em agentes (ABM ou Agent-Based Models) e sobre 

economia computacional baseada em agentes (ACE ou Agend-based Computational 

Economics) como, por exemplo, as pesquisas seminais desenvolvidas no Santa Fe 

Institute, mais particularmente através do Artificial Market Model, descrito em 

Palmer et al. (1994) e Arthur et al. (1997).  

 

Para investigar o problema de pesquisa, será construído um ambiente de 

programação no que mercados de capitais artificiais são construídos seguindo 

estrutura semelhante à de Grossman e Stiglitz (1980). Estes ambientes conferem 

flexibilidade e agilidade no desenvolvimento dos algoritmos nos quais diferentes 
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agentes, com comportamentos distintos, podem interagir. Para o estudo do 

comportamento de mercado, serão analisados de maneira mais detalhada, dois 

tipos de mercados artificiais: (i) um modelo baseado em expectativas diferenciadas 

dos agentes sobre a evolução de dividendos propiciados por um ativo e (ii) um 

modelo baseado em difusão de informação entre agentes com perfis de negociação 

heterogêneos  

 

O primeiro modelo, baseado em parte no mercado artificial do Santa Fe Institute 

(Palmer et al., 1994; Arthur et al., 1997), leva em consideração agentes que 

possuem diferentes expectativas sobre desempenho de ações. No entanto, de 

forma contrária ao modelo do Santa Fe Institute, que induz a escolha de estratégias 

usando algoritmos genéticos, nesta pesquisa, será considerado um mecanismos de 

expectativas baseadas em otimismo e pessimismo dos agentes. Estas expectativas 

diferenciadas implicam projeções de dividendos distintas que, por sua vez, 

conduzem a diferentes quantidades de ativos demandados pelos agentes. A 

flutuação da demanda, em função de diferentes expectativas dos agentes, faz com 

que o preço de equilíbrio se altere, podendo se distanciar do preço justo, quando 

se considera apenas a influência do dividendo.   

 

O segundo modelo discutido em mais detalhes nesta pesquisa é baseado em Hong 

e Stein (1999), e estabelece dois tipos de agentes: (i) os newswatchers - agentes que 

operam a partir de informações sobre dividendos futuros e (ii) os momentum 

traders - agentes que negociam ativos somente fundamentados em comportamento 

passado de preços. No modelo de Hong e Stein (1999), a forma de difusão das 

informações entre os diferentes grupos de newswatchers implica um acesso gradual 

à totalidade de informação. Este acesso gradual induz uma sub-reação que é 

amplificada pela presença dos operadores de momento, investidores que operam 

somente a partir de tendências passadas de preços. Eventualmente, a influência 

dos momentum traders torna-se tão grande que distorce excessivamente os preços 

causando sobre-reação.  
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É importante destacar, portanto, que ambos os modelos fundamentam-se em 

heterogeneidade dos agentes e distanciam-se, portanto, de suposições de 

homogeneidade comumente consideradas na teoria moderna de finanças. Por 

incorporar aspectos comportamentais de otimismo ou pessimismo de agentes e 

características de acesso diferenciado de agentes à informação, os modelos buscam 

explorar como violações à hipótese de mercados eficientes podem influenciar o 

equilíbrio de preços. Através de uma abordagem baseada em simulação do 

comportamento de agentes, busca-se investigar a interação entre ordens de 

negociação dos indivíduos e seus impactos no preço de ações. 

 

Para contextualizar a modelagem baseada em agentes, a seguir são apresentadas 

as principais características associadas a esse método de investigação. São 

discutidas as origens, as críticas e as potencialidades dos modelos baseados em 

agentes e, mais especificamente, sua adequação ao estudo de fenômenos 

econômicos.  

 

Nos capítulos subsequentes, são estudados modelos simplificados do mercado de 

capitais artificial, evidenciando que regras básicas de comportamentos de agentes 

ou características elementares do mercado podem resultar em evoluções 

complexas do preço de equilíbrio de ativos. Estes modelos simplificados 

possibilitam identificar como desvios pequenos em relação a um mercado perfeito 

podem afetam preços.  

 

Finalmente, nos últimos capítulos, são discutidos resultados (i) da modelagem que 

envolve agentes pessimistas e agentes otimistas em um ambiente no qual o 

dividendo segue um processo auto-regressivo de reversão à média e (ii) da 

modelagem fundamentada em um mercado artificial no qual diferentes tipos de 

agentes, newswatchers e momentum traders, interagem. 
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Capítulo 2.  Introdução à 

modelagem baseada em 

agentes 

 

 

 

1.  Conceitos iniciais 

 

A Modelagem Baseada em Agentes (ABM ou Agent-Based Modelling) representa 

uma técnica que, de forma crescente, está sendo utilizada em diversas aplicações 

em ciências sociais (Gilbert, 2007). Modelos baseados em agentes têm origem na 

década de 1940, com o estudo de autômatos celulares. Porém, a ABM apresentou 

um maior crescimento somente a partir da década de 1990, quando os avanços em 

processamento computacional tornaram factíveis simulações mais realistas dos 

fenômenos sociais (Buchanan, 2009). 

 

Gilbert (2007) define a modelagem baseada em agentes como um método 

computacional que permite a um pesquisador criar, analisar e fazer experimentos 

com modelos nos quais agentes interagem entre si dentro de um ambiente 

controlado. Assim, a ABM constitui representações abstratas da realidade nas 

quais: (i) uma variedade de objetos interagem entre si e com o ambiente, (ii) os 
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objetos são autônomos e, portanto, não seguem um controle central e (iii) o 

resultado de suas interações é computado numericamente (Richiardi, 2010). 

 

Neste contexto, a modelagem baseada em agentes é um importante tipo de 

simulação, caracterizada pela existência de diversos agentes que interagem entre si 

com pouco ou nenhum direcionamento central, propiciando o surgimento de 

propriedades gerais através de um processo bottom-up (Axelrod, 2006). Ou seja, a 

partir de definições das características específicas de cada indivíduo ou agente e 

das formas de interação entre eles, podem ser estudados os comportamentos 

gerais do grupo como um todo. A perspectiva da modelagem baseada em agentes 

contrasta com abordagens top-down, nas quais um mecanismo geral caracteriza o 

comportamento de agentes como, por exemplo, quando se considera a busca, por 

todos os indivíduos, da maximização de utilidade em modelos econômicos e 

financeiros.  

 

Assim, através da ABM, podem ser avaliadas situações em que indivíduos 

possuem comportamentos distintos dos estabelecidos pelos modelos financeiros 

tradicionais, possibilitando a identificação de novos fenômenos. Através de 

simulações computacionais, a ABM permite (i) formalizar teorias complexas sobre 

processos, (ii) realizar experimentos e (iii) observar surgimento de alguma 

ocorrência ou acontecimento (Gilbert e Terna, 2000).  

 

Destaca-se que o surgimento de comportamento geral no nível macro a partir de 

características individuais no nível micro é tema de investigação dentro da ABM. 

Em particular, a ABM pode ser usada para investigar fenômenos econômicos que 

emergem de interações entre agentes. Assim, através da ABM pode-se analisar 

como características peculiares de alguns indivíduos influenciam preços de 

equilíbrio.  
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Dentro dessa perspectiva de aplicação em economia, a ABM é denominada de 

Economia Computacional Baseada em Agentes (ACE ou Agent-based Computational 

Economics). Para Tesfatsion (2006), a ACE pode ser definida como o estudo 

computacional de processo econômicos modelados como sistemas dinâmicos de 

agentes que interagem entre si. Modelos sobre o mercado de capitais artificial do 

Santa Fe Institute (Arthur et al., 1997, Le Baron, 2000, 2001) representam estudos 

pioneiros do ABM aplicados para problemas em ACE. 

 

Considerando a ABM e, mais especificamente, a ACE, este trabalho tem por 

objetivo investigar o comportamento de preços de um mercado de capitais 

artificial composto por agentes, com características e comportamentos distintos, 

que interagem entre si, demandando e ofertando ativos e influenciando preços de 

equilíbrio.   

 

Tendo em vista que a ACE usa como ferramenta básica a simulação computacional 

e obedece ao paradigma da ABM, a seguir, são discutidos os principais conceitos 

sobre simulação e modelagem baseada em agentes. Mais detalhes sobre economia 

computacional baseada em agentes também são apresentados neste capítulo, para 

propiciar uma visão geral, bem como uma compreensão das premissas, 

potencialidades e limitações dessa ferramenta para o estudo de fenômenos 

econômicos. Em especial, procura-se investigar a influência da interação entre 

agentes distintos no comportamento de preços de ações. 

  

 

2.  Simulação em ciências sociais 

 

A simulação computacional ou modelagem computacional envolve a 

representação de um modelo a partir de um programa de computador que, por 

sua vez, permite estruturar teorias tanto quantitativas quanto qualitativas (Gilbert 

e Terna, 2000). Deve-se destacar que a simulação computacional como 
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metodologia de análise tem sido explorada há menos tempo nas ciências sociais 

quando comparadas com sua utilização nas ciências naturais e nas engenharias 

(Zeigler, 1976). 

 

Métodos de simulação nas ciências sociais surgiram há mais de quatro décadas 

como, por exemplo, no estudo seminal de Cyert e March (1963) que modelou 

organizações através de sistemas dinâmicos usando mecanismos de controle e 

retroalimentação. Porém, somente mais recentemente começaram a ser 

amplamente aplicados, constituindo uma nova área nova e de intensa evolução 

(Axelrod, 2006).  

 

Segundo Macy (2002), um dos motivos para o aumento do uso de simulação 

computacional nas ciências sociais é o crescente interesse em modelagem de 

processos dinâmicos não-lineares que, através do uso de interfaces gráficas, 

podem gerar representações intuitivas e visuais dos resultados. Deve-se destacar 

que técnicas estatísticas multivariadas comumente utilizadas em ciências sociais 

baseiam-se em relações lineares entre variáveis e, neste contexto, mecanismos de 

simulação podem explorar fenômenos que, a priori, não partem de premissas de 

linearidade. 

 

Com relação às suas diversas aplicações, Axelrod (2006) estabelece que a 

simulação pode ser utilizada para (i) predição de valores de variáveis como, por 

exemplo, estimativas de taxas de juros ao longo do tempo, (ii) execução de 

atividades como, por exemplo, de diagnóstico médico e reconhecimento de voz, 

(iii) treinamento de pessoas, proporcionando uma representação dinâmica, 

interativa e razoavelmente acurada de um ambiente como, por exemplo, em 

simuladores de vôos, (iv) diversão e lazer, no qual mundos imaginários podem 

servir para entretenimento, (v) educação, permitindo que usuários aprendam 

relações e princípios simulando casos e situações, (vi) demonstração, na qual 

provas de existência podem ser conduzidas como, por exemplo, na demonstração 
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de que comportamentos complexos podem resultar de regras extremamente 

simples, e (vii) descoberta de novas relações entre variáveis e princípios gerais.  

 

De forma geral, a simulação envolve: (i) o estabelecimento de um modelo de um 

sistema com dados de entrada adequados e (ii) a observação dos dados de saída 

correspondentes (Bratley, Fox e Schrage, 1987). Neste contexto, a simulação social 

computacional envolve o uso de algoritmos de computador para modelar 

processos sociais, requerendo maior precisão e rigor lógico que a linguagem 

natural, sem necessariamente possuir a generalidade das equações matemáticas 

com soluções fechadas (Macy, 2002).  

 

Macy e Willer (2002) sugerem que a simulação computacional é mais tratável, 

porém menos generalizável, que a modelagem matemática e é mais rigorosa, 

porém menos sujeita a nuances, que a linguagem natural. Gilbert e Terna (2000) 

argumentam que a linguagem como representação verbal de um fenômeno social 

pode dificultar a determinação precisa de implicações das ideias desenvolvidas 

tanto para o pesquisador quanto para o leitor. Em contrapartida, a modelagem 

matemática, comum nas ciências econômicas, possui características de avaliação 

de consistência e de definição de generalização de regras superiores à 

argumentação verbal (Gilbert e Terna, 2000). No entanto, a avaliação a partir da 

modelagem matemática envolvendo métodos analíticos, empíricos ou estatísticos 

pode se tornar tão complicada que as vantagens da formalização e do rigor 

matemático podem desaparecer (Gilbert e Terna, 2000). 

 

Deve-se evidenciar, no entanto que, apesar de sua crescente popularidade, a 

simulação sofre críticas especialmente quando usado como uma técnica 

exploratória para pesquisas teóricas ao invés de ser aplicada como uma 

ferramenta analítica de predição de dados (Macy, 2002). De fato, esta transição de 

predição para exploração envolve um debate importante, no qual se confronta a 

simulação como método adequado para a construção de teorias.  
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Axelrod (2006), por exemplo, sugere que o valor da simulação como metodologia 

de pesquisa deve ser analisado sob a perspectiva de que a simulação é uma nova 

forma de se realizar pesquisas científicas. De fato, Axelrod (2006), Axelrod e 

Tesfatsion (2006), Ehrentreich (2007) consideram a simulação como uma terceira 

forma de se ‘fazer ciência’, contrastando-a com a indução e a dedução.  

 

Enquanto a indução baseia-se na descoberta de formas ou padrões a partir de 

dados empíricos, a dedução envolve a especificação de um conjunto de axiomas 

que permitem a demonstração de consequências dessas premissas (Axelrod, 2006). 

A simulação também parte de premissas explícitas, porém ao contrário da 

dedução, não se preocupa com demonstração de teoremas. A simulação gera 

dados que podem ser analisados através de métodos indutivos (Axelrod, 2006). 

No entanto, contrastando com uma análise indutiva típica fundamentada em 

dados levantados no mundo real, a simulação propicia uma investigação de dados 

gerados artificialmente.  

 

 

3.  Modelagem baseada em agentes 

 

A modelagem baseada em agentes (ABM) constitui uma das abordagens de estudo 

de fenômenos sociais através da simulação. Os mecanismos de ABM têm origem 

na inteligência artificial e na ciência da computação, mas mais recentemente têm 

sido desenvolvidos de forma independente em diversos centros de pesquisa 

(Gilbert, 2007) e em várias outras especialidades. Para Squazzoni (2010), 

considerando uma perspective técnica, a ABM representa um marco na história da 

inteligência artificial.  

 

O surgimento de técnicas computacionais de inteligência artificial distribuída e a 

flexibilidade propiciada pelo paradigma da programação orientada a objetos 



18 

 

tornaram factíveis a modelagem de agentes como partes distintas de um programa 

de computador, usando variáveis, parâmetros e comportamentos diferenciados 

para cada agente (Squazzoni, 2010). 

 

Gilbert e Troitzsch (1999) sugerem a existência de três ondas de inovação 

associadas ao uso de ferramentas de simulação: (i) as simulações de sistemas 

dinâmicos, (ii) a micro-simulação e (iii) os modelos de agentes adaptativos que 

subsidiam a ABM e a ACE.  

 

As simulações de sistemas dinâmicos, com início na década de 1960, apresentam 

uma abordagem holística, indutiva, consistindo tipicamente de um conjunto de 

equações diferenciais que descrevem mudanças nos atributos do sistema através 

de outras mudanças sistêmicas (Macy, 2002). Trabalho representativo desta fase de 

uso de simulação em ciências sociais é o artigo seminal de March e Cyert (1963), 

que explora a dinâmica de organizações através de sistemas com mecanismos de 

retro-alimentação. 

 

A micro-simulação, desenvolvida na década de 1970, dá um passo em direção a 

modelos que se distanciam de fatores e se aproximam dos atores, contrastando 

com a visão holística da simulação de sistemas dinâmicos (Macy, 2002).  De acordo 

com Caldwell (1997), a micro-simulação utiliza dados reais provenientes de uma 

amostra representativa de tomadores de decisão e, através de equações e 

algoritmos que caracterizam processos comportamentais, simula a evolução da 

cada indivíduo ao longo do tempo.  

 

O modelo Corsim constitui um exemplo em larga escala de um mecanismo de 

micro-simulação, através do qual são realizadas simulações sobre eventos 

demográficos que podem estar associados a condições macroeconômicas da 

população (Caldwell, 1997). Assim, a partir de um levantamento de dados 

empíricos, podem ser desenvolvidas aplicações nas quais simulações sobre 
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condições futuras dos indivíduos a respeito de estado civil, situação financeira, 

estado de saúde de uma população podem auxiliar, por exemplo, a determinação 

de políticas de previdência.  

 

Finalmente, a terceira onda de modelos de simulação em ciências sociais atraiu 

amplo interesse a partir da década de 1980, estendendo a abordagem micro 

analítica, derivando-se estados ou condições globais através de comportamentos 

de indivíduos e não de seus atributos (Macy, 2002). Gilbert e Troitzsch (1999) 

reforçam as diferenças entre a micro-simulação e a ABM: enquanto na micro-

simulação o estado de cada indivíduo é uma função numérica de traços ou 

características e os indivíduos não se interagem, na ABM, os agentes possuem 

objetivos e intenções e tomam decisões que dependem das suas interações com os 

outros agentes (Macy, 2002). Para Macy e Willer (2002), a ênfase na ABM volta-se 

aos atores, distanciando-se da ênfase da micro-simulação nos fatores.      

 

Considerando as características de cada uma das ondas descritas anteriormente, é 

importante entender que a simulação social tem sofrido uma mudança qualitativa, 

na qual o foco tem se deslocado da predição para a exploração (Macy, 2002). Em 

termos técnicos, tanto os sistemas dinâmicos, quanto a micro-simulação e os 

modelos baseados em agentes que se adaptam e ajustam ao comportamento de 

outros agentes e às condições do ambiente podem ser utilizados para previsão e 

estimação de cenários futuros ou gerais. No entanto, cada vez mais os modelos 

baseados em agentes estão sendo usados para análises exploratórias, 

proporcionando o estabelecimento de proposições e teorias.   

 

Destaca-se que, em várias aplicações em ciências sociais, relações entre variáveis 

podem ser investigadas de forma empírica através de levantamento de dados 

reais. Assim, a exploração de relacionamentos e o estabelecimento de hipóteses 

são tradicionalmente realizados através do uso de técnicas estatísticas em 

amostras de dados. Todavia, relacionamentos altamente complexos, não-lineares, 
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path-dependents, isto é dependentes de escolhas ao longo do tempo e auto-

organizáveis (Macy e Willer, 2002), podem não ser descobertos a partir de técnicas 

estatísticas empíricas e, desta forma, o uso de simulação pode lançar luz sobre um 

fenômeno de interesse.  

 

De acordo com Macy e Willey (2002), a ABM parte de quatro premissas principais: 

(i) os agentes interagem com pouca ou nenhuma direção ou autoridade central, (ii) 

os agentes são interdependentes, (iii) os agentes seguem regras simples e (iv) os 

agentes adaptam-se, levando-se em consideração o passado.  

 

A primeira premissa implica que padrões globais emergem e são determinados 

por interações locais entre tomadores de decisão autônomos (Macy e Willey, 2002) 

em um processo denominado de auto-organização (Kaufman, 1996). A segunda 

premissa estabelece que os comportamentos entre agentes estão interligados e, 

portanto, ações, atitudes e percepções de um agente podem influenciar o 

comportamento de outro.  

 

A terceira premissa baseia-se em ideias como (i) as de Simon (1998), que 

estabelecem que seres humanos, vistos como sistemas comportamentais, são 

relativamente simples e (ii) as de Axelrod (1997), que sugerem o princípio de 

manutenção da simplicidade (KISS - Keep It Simple, Stupid principle), incorporando 

a noção na qual regras simples de comportamento podem simular situações 

complexas.  

 

Finalmente, a quarta premissa indica que agentes podem ajustar, isto é, adaptar 

seu comportamento tanto em função do comportamento dos outros indivíduos 

quanto em função de resultados passados no ambiente de simulação. Na 

concepção de Holland (1995), a interação entre agentes interdependentes que são 

adaptáveis pode gerar um sistema adaptativo complexo (Macy e Willey, 2002).   
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Especificamente com relação à ABM, Macy e Willer (2002) estabelecem que esta 

abordagem constitui uma nova ferramenta para pesquisas teóricas ao nível 

relacional, possibilitando, particularmente para o caso da sociologia, uma ponte 

entre os níveis micro e macro. Conforme sugere Axelrod (2006), apesar de na 

simulação as premissas do comportamento micro serem simples, as consequências 

macro podem não ser óbvias, uma vez que podem emergir propriedades do 

sistema como um todo, decorrente de um efeito em grande escala da interação 

local dos agentes. Neste contexto, a simulação pode trazer insights diferentes, pois 

propriedades emergentes comumente são surpreendentes, dada a dificuldade em 

se antecipar consequências até mesmo de formas simples de interação (Axelrod, 

2006) 

 

 

4.  Comentários finais 

 

De com Squazzoni (2010), a ABM constitui um importante marco para modelos 

computacionais, propiciando uma poderosa ferramenta para investigar fenômenos 

complexos e diferindo de outros mecanismos de simulação computacional como, 

por exemplo, sistemas dinâmicos, autômatos celulares e micro-simulação. De 

forma contrária à ABM, (i) os sistemas dinâmicos não possibilitam a modelagem 

de comportamentos heterogêneos no nível micro, (ii) os autômatos celulares 

simplificam a interação entre agentes a um único parâmetro homogêneo e (iii) a 

micro-simulação não leva em consideração as interações entre agentes (Troitzsch, 

1997, 2009; Gilbert e Troitzsch, 2005, Squazzoni, 2010). 

 

Considerando que a ABM parte do estabelecimento de premissas sobre o 

comportamento de agentes, críticas relacionadas com a adequação à realidade, 

com um eventual caráter tautológico e com a falta de confiabilidade são comuns 

(Macy, 2002). Mais especificamente, de acordo com Macy (2002), as seguintes 

críticas são frequentemente levantadas: (i) a ABM considera modelos altamente 
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simplificados e estilizados do comportamento do indivíduo baseados em regras 

simples, negligenciando a complexidade da cognição do ser humano, (ii) a 

simulação, de forma semelhante à modelagem matemática, não apresenta 

novidades sobre o conhecimento de um fenômeno, dadas a necessidade de 

estabelecimento de premissas iniciais e a limitação de o computador em 

simplesmente seguir o algoritmo que foi programado, (iii) os resultados de 

modelos simulados, ao contrário dos de modelos matemáticos, são numéricos e 

inadequados para o estabelecimento de regras gerais. 

 

Entretanto, a despeito de potenciais críticas, a ABM possibilita investigar um 

determinado fenômeno sob novas perspectivas. Em primeiro lugar, a simplicidade 

da ABM, ao invés de representar uma limitação, constitui uma de suas vantagens, 

pois a partir de modelos simples se podem obter dados artificiais que simulam um 

mundo complexo. Em segundo lugar, as premissas estabelecidas nos modelos 

comumente são flexíveis o suficiente para possibilitar a simulação de uma gama 

grande de ambientes e cenários distintos. 

 

Além disso, conforme sugere Squazzoni (2010), diferentemente dos modelos 

matemáticos, estatísticos e de simulação tradicional, a ABM permite aos cientistas 

(i) estabelecerem correspondência ontológica entre o modelo e o mundo-real, uma 

vez que os agentes podem ser programados para reproduzir características sociais 

e cognitivas de atores reais, (ii) incluírem heterogeneidade entre agentes, por 

exemplo, em termos de regras de comportamento, disponibilidade de recursos e 

posição em uma estrutura social, (iii) estudarem diversas formas de interação e as 

consequências no nível macro, ao longo do tempo e (iv) estabelecerem uma 

representação explícita do ambiente e das condições de contorno do 

comportamento e da interação.  

 

Para Squazzoni (2010), através da ABM, os cientistas podem estudar mecanismos 

no nível micro e processos locais que são responsáveis por fenômenos no nível 



23 

 

macro que comumente são difíceis de serem capturados nas pesquisas em ciências 

sociais. Considerando sua estrutura, técnicas baseadas em agentes possibilitam a 

construção de modelos computacionais que consistem de agentes representativos 

de atores em um mundo social e de um ambiente no qual esses atores atuam 

(Gilbert, 2007). Os agentes interagem entre si e são programados para serem pró-

ativos, autônomos e capazes de perceberem o ambiente virtual em que estão 

inseridos.  

 

É importante destacar, conforme já apresentado, que mecanismos de simulação e, 

em particular, modelos baseados em agentes, constituem uma nova forma de se 

desenvolver pesquisas sob um enfoque científico (Axelrod, 2006; Ehrentreich, 

2007). Através da ABM podem ser analisados comportamentos gerais que 

emergem de características individuais de agentes, em ambientes controlados. 

Neste contexto, torna-se evidente a aplicabilidade da ABM para o estudo do 

mercado de capitais, uma vez que o comportamento do preço de mercado de um 

ativo pode depender das características de cada indivíduo bem como das 

interações entre os agentes econômicos. 

 

Nos próximos capítulos, são apresentados modelos de mercados artificiais que 

exploram a influência do comportamento de agentes no preço de ativos. 

Inicialmente, são apresentados modelos simples que, posteriormente, serão 

incrementados, buscando-se incorporar diferentes comportamentos ou 

características dos agentes. 
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Capítulo 3.  Modelo de mercado de 

capitais simplificado 

 

 

 

1.  Introdução 

 

Inicialmente, vamos analisar um modelo básico a partir do qual diversas 

adaptações podem ser realizadas. Nesse modelo básico, o preço de um ativo sofre 

flutuações devido a alterações de expectativas do valor presente dos fluxos de 

caixa futuros. Para simplificar a análise e evitando-se a necessidade de definição 

de modelos (i) de geração de fluxos de caixa futuros e (ii) de estimação da taxa de 

desconto para cálculo a valor presente, as expectativas são traduzidas por um 

valor que, somado ou diminuído do preço do ativo ���� em um instante anterior 

� − 1, conduz ao preço do ativo ��  em um dado instante �.   
 

Sem perda de generalidade, o ativo considerado será uma ação de uma empresa e 

as mudanças de preço da ação refletem diferenças em expectativas de dividendos 

que se alteram ao longo do tempo. Uma vez que o preço de um ativo em cada 

período é formado por estimativas de dividendos, preços sucessivos podem subir 

ou cair em função de as expectativas de fluxos futuros aumentarem ou 

diminuírem, respectivamente, em relação ao período anterior. Neste contexto, os 
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dividendos podem assumir tanto valores positivos quanto negativos, seguindo 

mecanismo análogo ao de Hong e Stein (1999).  

 

 

2.  Modelagem do mercado de capitais 

 

2.1.  Dinâmica de preços  

 

Acompanhando notação semelhante à de Ehrentreich (2007), o preço em um 

instante posterior ���� é formado pelo preço atual �� mais um dividendo 	��� que, 
por ser uma representação de alterações em expectativas no valor presente de 

dividendos futuros, pode ser positivo ou negativo. Assim, considerando que o 

preço no instante � é conhecido e que pode assumir, no instante posterior � + 1, 
um valor que depende de um dividendo desconhecido, define-se a variável 

aleatória ����� como função de um componente estocástico 	����.  
 

����� = �� + 	���� Eq 1 

 

Visando a simplificação do modelo, aspectos operacionais como, por exemplo, 

problemas de liquidez, custos de transação, restrição à compra ou venda de ativos, 

não são contemplados no modelo. Estabelece-se que o dividendo possui uma 

distribuição de probabilidades ��  qualquer. Esta distribuição dos dividendos 
representa a distribuição intrínseca, inerente à ação, e que independe do 

comportamento de agentes no mercado de capitais. Considera-se, de modo 

simplificado, que a distribuição intrínseca dos dividendos é igual para todos os 

períodos a serem estudados.  

 

A Figura 1 mostra algumas simulações de preço seguindo o modelo descrito na 

equação 1, supondo um preço inicial �� = 100 e uma distribuição normal �� com 
média � = 0.0 e desvio-padrão � = 1.0. A partir do valor inicial, o preço evolui 
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segundo um passeio aleatório, garantido pelas características da distribuição 

intrínseca. Este passeio aleatório pode seguir diversos caminhos, dependendo das 

realizações dos dividendos, conforme mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1.  Simulações de preço do ativo 

 

 

A Figura 1 ilustra que o preço da ação apresenta uma certa flutuação, refletindo o 

caráter aleatório dos dividendos. É importante identificar que, em algumas 

simulações, o comportamento dos preços parece apresentar uma tendência de 

crescimento ou decrescimento, pelo menos no período considerado. Desta forma, 

apesar de os dividendos apresentarem média nula, algumas situações podem 

sugerir artificialmente (como, por exemplo, a quarta simulação na Figura 1) 

alguma tendência de preços. 

 

 

2.2.  Comportamento de agentes  

 

Uma vez definida a dinâmica do preço da ação, são incluídos os agentes do 

modelo. Busca-se identificar a possível influência dos agentes no preço da ação, 

em função da demanda ou oferta pelo ativo. Agentes podem ter diferentes 

características e comportamentos que, por sua vez, podem se refletir em suas 
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avaliações sobre os dividendos futuros. Em particular, cada indivíduo � realiza 
uma análise particular ����� ou ��� sobre a distribuição dos dividendos que pode 
ser diferente da distribuição intrínseca ��. Adicionalmente, cada agente pode ter 
uma percepção diferente sobre a possível distribuição de dividendos, isto é, 

����� = �����, para � ≠ � .  
 

Assim, apesar de o preço intrínseco, também denominado nesse estudo como 

preço justo, da ação seguir as realizações de dividendos efetivas baseadas em ��, o 
preço de mercado assume um valor que reflete a demanda e a oferta pela ação. 

Demanda e oferta, por sua vez, dependem das diferentes avaliações de cada 

agente sobre o comportamento dos dividendos, em particular, sobre a distribuição 

����� dos dividendos.  
 

Diferentes percepções ou avaliações distintas ��	sobre a verdadeira distribuição �� 
podem ser relevantes e impactar o preço de mercado, fazendo-o distanciar do 

preço intrínseco. A análise neste capítulo, portanto, está voltada para identificar se 

o comportamento de agentes, a partir de diferentes percepções sobre a distribuição 

de probabilidades dos dividendos, pode fazer com que o preço de mercado seja 

diferente do preço intrínseco.  

 

A partir da dinâmica descrita anteriormente, vamos examinar agora o impacto de 

algumas características dos agentes no comportamento do preço da ação. No 

primeiro modelo, os agentes são homogêneos, no sentido de que todos avaliam 

dividendos futuros a partir da mesma distribuição de probabilidade dos 

dividendos. Isto é, considerando �� agentes, todos os agentes �, tal que 1 ≤ � ≤ �� 
consideram a mesma distribuição de dividendos ���1�,⋯ , �����,⋯ , ������ = ��.  
 

De forma mais restritiva, supõe-se que os agentes possuem a exata noção da 

distribuição intrínseca dos dividendos, ou seja, �� = �� . Assim, neste modelo, 
todos os agentes são homogêneos com relação às suas expectativas sobre a 
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distribuição de dividendos e, mais ainda, têm conhecimento da verdadeira 

distribuição intrínseca.  

 

Deve-se destacar que, pelo caráter aleatório dos dividendos, conhecer a priori a 

sua distribuição (i) não garante que os agentes façam previsões acertadas sobre os 

preços futuros da ação e (ii) não implica que todos os agentes façam as mesmas 

previsões sobre os preços futuros da ação. Cada agente obtém sua estimativa do 

próximo dividendo a partir de um sorteio aleatório baseado na sua distribuição de 

probabilidades. Uma premissa do modelo básico envolve a independência dos 

sorteios. 

 

Assim, a distribuição �� serve para o sorteio da expectativa do dividendo para o 
próximo período. O agente toma decisão de compra ou venda do ativo em função 

de avaliação sobre o dividendo, extraída da distribuição �� . Esta avaliação é 
considerada pelo agente como correta e delineia sua estratégia de compra ou 

venda. Ou seja, apesar de o dividendo, no contexto da distribuição �� ter uma 
esperança nula, o agente toma decisões baseadas em realizações dessa variável e 

não no seu valor esperado. 

 

Para fins de implementação do modelo, vamos considerar que a distribuição de 

dividendos intrínseca ��  seja normal com determinada média �  e variância �! . 
Conforme já mencionado, ��  também possui a mesma distribuição. Deve-se 

observar que, apesar de que a suposição parece simplista, aspectos de espaço de 

probabilidade podem ser relevantes. Por exemplo, a premissa de igualdade de 

distribuições não garante que dividendos intrínsecos e dividendos estimados 

estejam associadas a variáveis aleatórias definidas em um mesmo espaço de 

probabilidades. Assim, não se pressupõe igualdade de espaço amostrais, sigmas-

álgebras e de medidas de probabilidade. Além disso, o sorteio do dividendo a 

partir da distribuição �� independe do sorteio da distribuição ��. 
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Deve-se evidenciar que essa modelagem da distribuição de dividendos, baseada 

em uma distribuição normal, apesar de comum nos estudos de mercados artificiais 

baseados em agentes, pode induzir a preços negativos, principalmente se o preço 

inicial for baixo, comparativamente à média e ao desvio-padrão do dividendo. 

Neste caso, sequências de dividendos negativos podem fazer com que preços 

assumam valores menores que zero. No entanto, nas simulações realizadas, este 

aspecto é menos relevante, pois usualmente o preço inicial do ativo será fixado em 

um patamar relativamente elevado em relação à volatilidade dos dividendos. 

 

Enquanto o preço intrínseco varia de acordo com o preço inicial ajustado aos 

dividendos definidos por ��, o preço de mercado é dado por um equilíbrio de 
demanda e oferta dos agentes, formado a partir de suas estimativas sobre os 

dividendos futuros. Um agente demanda o ativo desde que o preço atual esteja 

abaixo de seu valor projetado, enquanto oferta o ativo quando o preço atual 

estiver acima do valor projetado. De forma simplificada, neste modelo, o preço de 

mercado será formado por uma medida de tendência central entre as expectativas 

de preços futuras. Este mecanismo busca refletir um equilíbrio entre demanda e 

oferta de todos os agentes. 

 

 

3.  Análise de resultados 

 

A Figura 2 ilustra uma realização do preço intrínseco �" 	da ação ao longo de 
� = 100  períodos, comparativamente com o preço de mercado �#	baseado na 
mediana projetada pelos agentes para os preços referentes ao período 

subsequente. A nomenclatura nas figuras deste e dos demais capítulos estabelece 

F para resultados associados com preço justo ou intrínseco ou fair value e M para 

resultados associados com preço de mercado, de equilíbrio ou market value.  
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Conforme já destacado, para fins de simulação, o preço inicial é �� = 100 e as 
distribuições de dividendos ��  e ��  são normais com média � = 0.0  e desvio-
padrão � = 1.0. A Figura 2a mostra resultados gerados a partir de um mercado 

com poucos agentes �� = 10 e a Figura 2b, resultados de um mercado com vários 

agentes, �� = 1000. É importante destacar que as figuras representam uma única 
realização do processo de preços entre � = 0 a � = 100 períodos. 
  

O modelo, embora simples, possibilita algumas análises importantes que servirão 

como pontos de atenção para modelos posteriores. A despeito da igualdade das 

distribuições	�� e ��, a dinâmica do modelo implica que os preços de mercado e 

intrínseco possam não coincidir. Particularmente, como os sorteios dos dividendos 

intrínsecos e dos avaliados pelos agentes são realizados a partir de distribuições 

iguais, porém de forma independente, os valores de mercado provavelmente serão 

diferentes do valor intrínseco.  

 

Figura 2.  Simulação do comportamento de preços, com o preço de mercado 

obtido através da mediana de expectativas de preço dos agentes  

 

 

Adicionalmente, a natureza da definição do valor de equilíbrio entre demanda e 

oferta implica que, quanto maior o número de agentes, mais estável é o preço de 

mercado, pois em termos médios ou medianos, o dividendo esperado é nulo dado 

que a distribuição de dividendos é normal com � = 0.0. Um maior valor de � faz 
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com que a média amostral dos preços estimados por cada agente se aproxime de 

�, considerando uma convergência em probabilidade.  

 

Figura 3.  Volatilidade dos retornos em função do número de agentes no modelo 

 

 

A Figura 3 mostra o comportamento da volatilidade de retornos em função do 

número de agentes. Os valores representam uma média da volatilidade em 

simulações de 50 processos de preços. A volatilidade é obtida através do desvio-

padrão amostral da flutuação do preço de mercado em um dado período em 

relação ao preço do período de mercado em um período anterior. 

 

Este resultado é esperado, uma vez que os dividendos estimados pelos agentes são 

independentes e identicamente distribuídos, seguindo uma distribuição normal 

com média � . Assim, se o número de agentes é elevado e se a distribuição 
intrínseca de dividendos é conhecida e usada pelos agentes para realizar 

estimativas, pode-se esperar que o preço evolua conforme �. Se for considerado 
� = 0, o preço de mercado do ativo não deveria se alterar, conforme denotado pela 

Figura 2b e a volatilidade de retornos deveria ser nula. 

 

Esse fenômeno, apesar de simplista, tem uma implicação relevante: em um 

mercado com inúmeros agentes, se todos possuírem a mesma percepção sobre a 

distribuição de dividendos e se o preço de mercado for uma medida de tendência 

central dos preços projetados para o período subsequente, o preço não teria 
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componente estocástico. Em particular, a volatilidade dos retornos seria nula e o 

preço seguiria uma tendência de crescimento dada por �.  
 

Flutuações em função da incerteza de dividendos não existiria. Para � = 0.0, o 
preço seria constante, corroborando a ideia de que, se o mercado for eficiente, o 

preço de mercado reflete todas as informações disponíveis e, de certa forma, 

agentes não deveriam atribuir estimativas de preços diferentes. Neste contexto, as 

negociações no mercado seriam pouco frequentes, pois não se esperaria, em 

termos médios, uma alteração de preços no ativo.  

 

Resultados semelhantes são obtidos quando o preço de mercado equivale à média 

das expectativas de preço estabelecido pelos agentes com base nas suas realizações 

particulares de dividendos dentro da distribuição de probabilidade ��. Mais uma 

vez, este resultado seria esperado uma vez que, na distribuição normal, as 

principais medidas de tendência central (média e mediana) coincidem. A Figura 4 

ilustra uma simulação considerando diferentes números de agentes e um preço de 

mercado formado pela média das expectativas de preços dos agentes. 

 

Figura 4.  Simulação do comportamento de preços, com o preço de mercado 

obtido através da média de expectativas de preço dos agentes  
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4.  Comentários finais 

 

A partir desse mecanismo básico, pode-se sofisticar a dinâmica do modelo para 

incorporar outras especificidades. Este modelo simplificado permite identificar 

pelo menos dois aspectos relevantes: (i) o caráter aleatório dos dividendos, tanto 

os intrínsecos quanto os avaliados pelos agentes, faz com que o preço de mercado 

se desvie do preço intrínseco e (ii) o número de agentes tem papel fundamental no 

estabelecimento do preço de mercado.  

 

Essa última observação sugere, por exemplo, que mercados com poucos agentes 

ou com pouca liquidez, têm comportamentos que não representariam 

adequadamente valores de expectativas médias. Assim, modelos de equilíbrio 

geral e, em especial, situações nas quais médias amostrais convergem para a 

esperança de variáveis aleatórias, podem não conduzir a preços justos quando o 

mercado é composto por um número reduzido de agentes. Neste contexto, 

modelos de simulação baseados em agentes possuem particular aplicabilidade, 

pois permitem investigar situações que não são comumente tratados por modelos 

analíticos.  

 

Nos próximos capítulos, este modelo simplificado será modificado, visando 

contemplar diferentes características dos agentes no mercado artificial. Por 

exemplo, serão analisados mercados em que exista assimetria de informação e 

heterogeneidade dos agentes. 
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Capítulo 4.  Modelo de mercado de 

capitais com assimetria 

de informação 

 

 

 

1.  Introdução 

 

O modelo do capítulo anterior, apesar de simplista, permite identificar alguns 

elementos importantes como, por exemplo, a influência do número de agentes no 

preço de equilíbrio. Entretanto, existem outros elementos menos explícitos. Uma 

das implicações da modelagem anterior envolve a suposição de que os agentes 

possuem (i) avaliações homogêneas sobre a distribuição dos dividendos ���1� =
⋯ = ������ = �� , (ii) informação exata sobre a distribuição de probabilidades 
intrínseca dos dividendos, uma vez que �� = ��.  
 

Neste contexto, não existe assimetria de informação sobre a distribuição dos 

dividendos intrínsecos. No entanto, deve-se ressaltar que os agentes sorteiam 

dividendos a partir de distribuições idênticas, porém independentes entre si e 

independentes da distribuição intrínseca. Desta forma, a despeito de conhecerem a 

distribuição de probabilidades intrínseca dos dividendos, os agentes não 

necessariamente projetam os dividendos verdadeiros.  
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Neste capítulo, vamos investigar o impacto no comportamento de preços se essa 

suposição de simetria de informação sobre a distribuição de probabilidades dos 

dividendos intrínsecos for violada. Ou seja, neste capítulo, será estudado o caso 

em que os agentes são homogêneos na distribuição de probabilidades que 

associam aos dividendos, (���1� = ⋯ = ������ = ��), porém possuem assimetria 

de informação no sentido de que a distribuição projetada é distinta da distribuição 

intrínseca dos dividendos (�� ≠ ��).  
 

 

2.  Modelagem do mercado de capitais 

 

Para investigar assimetrias sobre a distribuição de dividendos, vamos utilizar o 

modelo básico descrito anteriormente e simular diferentes parâmetros para as 

distribuições de probabilidades dos dividendos. Em particular, vamos manter a 

suposição de homogeneidade das distribuições avaliadas pelos agentes, ou seja, 

���1� = ⋯ = ������ = �� , porém com assimetria em relação à distribuição 

intrínseca, isto é, �� ≠ ��. As distribuições de probabilidade serão normais e, desta 
forma, as diferentes simulações levarão em consideração variações entre os 

parâmetros � e � intrínsecos e avaliados pelos agentes. 
 

Novamente, serão analisados mercados com um número reduzido de agentes e 

mercados com um número maior de agentes, uma vez que o estudo do capitulo 

anterior mostrou que a quantidade de indivíduos negociando um ativo é relevante 

na dinâmica do mercado de capitais. Nas figuras a seguir, são apresentados os 

resultados de uma realização do preço justo �" , em função dos dividendos 
intrínsecos da ação, e três realizações do preço de mercado �#�, �#!, �#$ , 
resultante do equilíbrio entre diferentes projeções dos agentes. A distribuição 

intrínseca é normal com média nula e desvio-padrão unitário. 
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A Figura 1 possibilita identificar uma comparação entre preços intrínseco e de 

mercado, quando os agentes são homogêneos e avaliam potenciais dividendos a 

partir da mesma distribuição intrínseca, porém com o parâmetro de média igual a 

−0.2. A Figura 1a mostra a simulações com 10 agentes e a Figura 1b, com 1000 

agentes. Como discutido no capítulo anterior, a quantidade de agentes diminui a 

volatilidade do preço de mercado. 

 

Figura 1.  Simulação do comportamento de preços com ��~���� = −0.2,� = 1.0�  

 

 

Considerando o processo de formação de preços de mercado, independente dos 

dividendos intrínsecos, os resultados sugerem um descolamento dos preços em 

relação ao preço justo. Devido à forma de sorteio dos dividendos projetados e 

intrínseco, o preço de mercado é independente do preço justo, seguindo uma 

tendência dada pela média μ( = −0.2. A Figura 2 ilustra resultados de simulação 

para μ( = −0.5, evidenciando uma tendência de queda mais acentuada, dado que 

os dividendos tendem a diminuir o preço de mercado a uma taxa de 0.5 ao 

período.  
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Figura 2.  Simulação do comportamento de preços com ��~��μ( = −0.5, σ( = 1.0�  

 

 

De modo semelhante, pode-se realizar uma análise quando a tendência de preços 

é crescente, refletindo uma média �� > 0 de dividendos avaliados pelos agentes. 
As Figuras 3 e 4 mostram simulações para distribuições de dividendos avaliadas 

pelos agentes que seguem uma distribuição com média �� = 0.2  e �� = 0.5 , 
respectivamente. Os resultados ilustram que, através da formulação do modelo, os 

dividendos intrínsecos são irrelevantes para o preço de mercado, uma vez que a 

avaliação média dos agentes é o único elemento importante.  

 

Figura 3.  Simulação do comportamento de preços com ��~���� = 0.2,�� = 1.0�  

 

 

Torna-se importante salientar que, dentro das premissas do modelo, o preço de 

mercado pode se afastar indefinidamente do preço intrínseco, sem que haja 

coincidência ou convergência ao longo do tempo. Assim, a despeito de o modelo 
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ser simplista, pode explicar situações nas quais estratégias que se baseiam em 

potenciais convergências futuras do preço de mercado com o preço intrínseco 

podem conduzir a grandes perdas.  

 

Por exemplo, um agente que avalie, dentro de sua análise particular, que o preço 

de mercado do ativo esteja caro demais em relação ao preço intrínseco, poderia 

realizar uma venda da ação a descoberto. Esta estratégia visaria um lucro, 

considerando que o ativo, em algum momento, deveria retornar a um valor 

intrínseco menor. No entanto, o simples fato de o mercado ser composto por 

agentes com expectativas de dividendos diferentes dos intrínsecos pode fazer com 

que esta estratégia conduza a perdas ilimitadas conforme pode ser observado nas 

simulações das Figuras 3 e 4. 

 

Figura 4.  Simulação do comportamento de preços com ��~���� = 0.5,�� = 1.0�  

 

 

Assim, é interessante observar que mesmo uma modelagem simples permite dar 

suporte a fenômenos relevantes. Com isso, pode-se identificar que estratégias 

baseadas em retorno a um valor médio ou de convergência de valores podem não 

serem adequadas em ambientes em que o preço de equilíbrio seja formado 

somente por uma medida média de expectativas de preços dos agentes.  

 

Em contrapartida, o modelo não explica eventuais comportamentos anômalos de 

preços que podem surgir como, por exemplo, a possibilidade de o preço somente 

aumentar, conduzindo a preços extremamente altos que não teriam suporte 
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teórico.  Nas Figuras 3 e 4, identifica-se uma tendência permanente de alta do 

ativo, dado que �� > 0. Esta limitação do modelo pode, no entanto, ser evitada 
considerando uma distribuição de dividendos que se altere ao longo do tempo 

com uma dependência em relação a níveis anteriores de preços. Mas, para os 

objetivos deste capítulo é interessante identificar que a assimetria de informação e 

a homogeneidade entre agentes pode explicar falta de convergência de preços de 

mercado em relação ao preço intrínseco. 

 

Finalmente, pode-se estudar a influência de diferenças entre os desvios-padrões 

da distribuição dos dividendos intrínsecos com os desvios-padrões da distribuição 

dos dividendos avaliados pelos agentes. Para fins de análise de estática 

comparada, a média �� é mantida constante e igual a 0.0. A distribuição intrínseca, 
como nas simulações anteriores, é normal com média �� = 0.0 e desvio-padrão 
�� = 1.0. Para fins de aproximação da nomenclatura financeira, o desvio-padrão 

dos dividendos representa uma medida de volatilidade.  

 

Figura 5.  Simulação do comportamento de preços com ��~���� = 0.0,�� = 0.5�  

 

 

Na Figura 5, é analisada uma situação em que os agentes projetam um nível de 

volatilidade de dividendos menor que o nível intrínseco, enquanto na Figura 6, 

são mostradas simulações nas quais a volatilidade projetada pelos agentes é maior 

que a volatilidade da distribuição intrínseca. Como era de se esperar, tendo em 

vista que o mecanismo de geração do preço de mercado envolve um valor médio 

das expectativas de preço dos agentes, se �� = 0.0, a tendência, em um mercado 
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com muitos participantes, é de que o preço de mercado se mantenha constante, 

conforme ilustrado na Figura 6b.  

 

Entretanto, é relevante destacar que, em um contexto de uma quantidade menor 

de participantes, o preço de mercado pode não ser constante e ter uma flutuação 

de preços mais próxima ao comportamento observado nos mercados. Mais 

especificamente, este fenômeno ocorre caso a volatilidade dos dividendos �� seja 
grande em relação ao número de agentes, conforme evidenciado nas simulações 

da Figura 6a. Ou seja, a presença de um mercado com poucos participantes e a alta 

volatilidade atribuída aos dividendos são suficientes para fazer com que o preço 

não se mantenha constante, aproximando-se de um comportamento que apresenta 

alteração entre valores altos e baixos, comumente encontrada nos mercados 

acionários. 

 

Figura 6.  Simulação do comportamento de preços com ��~���� = 0.0,�� = 2.0�  

 

 

 

3.  Comentários finais 

 

As análises conduzidas neste capítulo buscam identificar como assimetrias de 

informação podem influenciar o comportamento de preços em um mercado 

artificial. A importância da simulação de dinâmicas simples torna-se mais 
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evidente, uma vez que se podem avaliar, em um ambiente controlado, potenciais 

explicações para flutuações ou falta de flutuações de preções de ativos.  

 

Neste capítulo, são investigadas situações em que indivíduos possuem 

expectativas homogêneas sobre os dividendos futuros de um ativo. Entretanto, a 

distribuição de dividendos projetada pelos agentes é diferente da distribuição 

intrínseca. Assim, a assimetria informacional surge na medida em que os agentes 

não possuem a informação exata sobre a distribuição intrínseca de dividendos.  

 

Os resultados sugerem que, no caso em que os agentes possuem expectativas 

distintas da distribuição intrínseca, a homogeneidade dos indivíduos pode 

conduzir a diferenças persistentes do preço de mercado do ativo em relação ao seu 

preço justo. Considerando a modelagem simplificada, o preço de mercado é 

função de uma medida de tendência central das expectativas dos agentes e, 

portanto, reflete unicamente a distribuição �� projetadas pelos agentes que, neste 
capítulo, é diferente da distribuição real de dividendos �� .  
 

Desta forma, o preço de mercado torna-se independente dos dividendos 

intrínsecos do ativo, podendo assumir valores incompatíveis com o fluxo esperado 

de dividendos efetivos. De fato, se os agentes supõe uma distribuição de 

dividendos com uma média diferente da distribuição intrínseca, os preços de 

mercado podem apresentar uma tendência que eventualmente conduz a valores 

pouco realistas. Evidencia-se, portanto, que o modelo permite identificar situações 

de crescimento ou decrescimento no preço do ativo, sem no entanto possibilitar a 

explicação de eventuais reversões à média.  

 

Os resultados mostram uma auto-correlação positiva entre retornos defasados, 

refletindo o parâmetro �� ≠ 0 . Neste caso, a estratégia de momento, isto é, 
adquirir o ativo caso tenha subido no passado e de vender o ativo caso tenha caído 
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de preço no passado sempre gera retornos extraordinários, dada a ausência de 

reversão de preços.  

 

Assim, a despeito de o modelo partir de premissas simples e de que a alta ou a 

queda ilimitada de preços não ser razoável, em um intervalo de tempo finito, se os 

agentes tiverem expectativas homogêneas, mesmo em casos de assimetria de 

informação, o mercado pode permitir ganhos extraordinários. Havendo 

flexibilidade nas estratégias de trading, basta aos agentes explorarem a auto-

correlação positiva entre os retornos e estabelecer estratégias de momento. Assim, 

o modelo possibilita identificar que, quando indivíduos possuem expectativas 

homogêneas, porém distintas do comportamento real dos dividendos de um ativo, 

o mercado pode apresentar comportamento que contraria a hipótese de mercados 

eficientes. No próximo capítulo, será discutido um modelo no qual agentes 

possuem expectativas heterogêneas sobre os dividendos futuros.  
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Capítulo 5.  Modelo de mercado de 

capitais com agentes 

heterogêneos  

 

 

 

1.  Introdução 

 

A partir da dinâmica básica do mercado de capitais discutida anteriormente, 

pode-se incluir a heterogeneidade entre agentes para investigar o comportamento 

do preço de mercado da ação. Assim, neste capítulo, serão investigadas situações 

em que a premissa de homogeneidade da distribuição de probabilidades 

atribuídas pelos agentes aos dividendos não seja obedecida.  

 

Em uma primeira análise de heterogeneidade, são definidos três tipos de agentes: 

(i) os agentes neutros, que realizam estimativas não-viesadas de dividendos 

baseados exclusivamente na distribuição intrínseca (�� = �� ), (ii) os agentes 
otimistas, que projetam dividendos futuros associando, na média, valores 

superiores à esperança de dividendos obtida através da distribuição intrínseca 

(�� > �� ) e (iii) os agentes pessimistas, cujas estimativas sobre os dividendos 
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futuros são viesadas negativamente, ou seja, na média, conduzem a valores 

menores do que os dividendos intrínsecos do ativo (�� < ��). 
 

Em uma segunda análise de heterogeneidade, são investigados resultados de 

simulações supondo-se agentes com diferentes percepções sobre a variabilidade 

dos dividendos de um ativo. Mais particularmente, são estudados os impactos da 

presença de agentes com excesso de confiança e de agentes com falta de confiança 

no mercado.  

 

Os agentes com excesso de confiança possuem estimativas não viesadas sobre os 

dividendos (�� = ��), porém atribuem uma variância menor para os dividendos 

projetados, em relação à variância dos dividendos intrínsecos (�� < �� ). Em 
contrapartida, os agentes com falta de confiança, apesar de também realizarem 

estimativas não-viesadas, associam um grau de variabilidade maior aos 

dividendos (�� > ��). Assim, os agentes com excesso de confiança consideram uma 

menor dispersão dos dividendos em torno de sua estimativa média e, de forma 

contrária, os agentes com falta de confiança atribuem uma menor certeza sobre 

sua estimativa média. 

  

Assim, a heterogeneidade dos agentes é modelada através de diferentes opiniões 

sobre a distribuição dos dividendos futuros. Esta modelagem engloba também a 

assimetria de informação destacada no capítulo anterior, uma vez que agentes 

otimistas e agentes pessimistas ou agentes com excesso ou falta de confiança 

atuam no mercado seguindo uma distribuição de dividendos projetada diferente 

da distribuição intrínseca. Desta forma, este capítulo apresenta uma evolução do 

modelo discutido anteriormente, violando a premissa de homogeneidade dos 

agentes. 
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2.  Agentes otimistas e agentes pessimistas 

 

A primeira análise que envolve simultaneamente assimetria de informação e 

heterogeneidade entre agentes baseia-se na definição de um mercado formado por 

agentes com diferentes expectativas sobre os dividendos da ação, sendo essas 

expectativas definidas através de distribuições de probabilidade de dividendos 

distintas da distribuição intrínseca.  

 

Para simplificar a análise, a heterogeneidade dos agentes é estabelecida a partir da 

definição de indivíduos que possuem diferentes expectativas sobre a distribuição 

de probabilidades de dividendos. Desta forma, a assimetria de informação é 

inerente à heterogeneidade embutida no modelo, uma vez que, na melhor das 

situações, alguns agentes, denominados de agentes neutros, atribuem uma 

distribuição de dividendos igual à distribuição intrínseca. Os demais agentes, 

otimistas ou pessimistas, têm distribuições distintas à da intrínseca. 

 

Inicialmente, vamos avaliar situações em que indivíduos possuem estimativas 

viesadas sobre os dividendos, refletindo em um maior otimismo ou pessimismo 

do agente em relação à média da distribuição de probabilidade atribuída aos 

dividendos. Na Figura 1, são apresentados os resultados da simulação 

considerando diferentes porcentagens -  da população com características de 
otimistas (.) ou de pessimistas (�). Ou seja, nessa simulação, o mercado é formado 
por (i) agentes otimistas (pessimistas), que estimam dividendos com uma média 

superior (inferior) à dos dividendos intrínsecos e (ii) agentes neutros, que estimam 

dividendos com uma mesma média à dos dividendos intrínsecos.  

 

Para fins de simulação, as distribuições de probabilidade de dividendos atribuídas 

pelos agentes são normais e possuem desvio-padrão equivalente. A distribuição 

de dividendos dos agentes otimistas é definida por �/~���/ = 1.0, �/ = 1.0�, a 
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distribuição de dividendos dos agentes pessimistas por �0~���0 = −1.0, �0 = 1.0� 
e a distribuição dos agentes neutros, �1 = ��~���1 = 0.0,�1 = 1.0�.  
 

A Figura 1a mostra resultados, considerando um número grande de agentes 

(� = 1000), para mercados formados por (i) 25% de agentes otimistas e 75% de 

agentes neutros, (ii) 50% de agentes otimistas e 50% de agentes neutros e (iii) 75% 

de agentes otimistas e 25% de agentes neutros. A existência de agentes otimistas 

faz com que os preços de mercado apresentem uma tendência de alta, mesmo que 

a distribuição intrínseca dos dividendos não indique uma média positiva. Quanto 

maior a porcentagem de agentes otimistas, maior o impacto no preço.  

 

Os resultados obtidos refletem a ideia de que diferentes percepções dos agentes 

podem viesar os preços e influenciar de maneira a afastar o preço de mercado do 

preço intrínseco. Deve-se ressaltar que, dentro do modelo básico da nossa 

simulação, o preço intrínseco deveria refletir um passeio aleatório, com média 

nula. 

 

A Figura 1a, envolvendo agentes heterogêneos, é semelhante a da Figura 4b do 

capítulo anterior, baseada em agentes homogêneos. Assim, dentro do modelo 

básico com foco na média de dividendos, o elemento importante na dinâmica de 

preços envolve as diferenças entre as distribuições atribuídas pelos agentes e a 

distribuição intrínseca. A questão de homogeneidade ou heterogeneidade é 

secundária. De fato, a tendência do comportamento de preços é dada pela 

diferença entre as médias atribuídas pelos agentes otimistas �/ e pelos agentes 
neutros �1, ponderada pela porcentagem - de agentes otimistas.   
 

De maneira semelhante, a existência de agentes pessimistas faz com que o preço 

de mercado apresente uma tendência de baixa. Esse resultado, apesar de intuitivo, 

ilustra que os dividendos intrínsecos são insuficientes para impedir uma queda 

dos preços de mercado. Assim, considerando que os dividendos intrínsecos 
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devessem refletir valores reais, um pessimismo exagerado faz com que o preço de 

mercado possa cair artificialmente. É importante ressaltar que, se não houver uma 

alteração nas expectativas dos agentes, o preço se deteriora, sem possibilidade de 

recuperação no valor.  

 

Figura 1.  Simulação do comportamento de preços para diferentes porcentagens 

de otimistas e pessimistas 

 

 

A Figura 1b mostra que, quanto maior a porcentagem de agentes pessimistas, isto 

é, que atribuem uma média negativa de dividendos, maior a tendência de queda 

do preço de mercado da ação. Novamente, esse resultado é esperado ao se avaliar 

(i) a diferença entre as médias de dividendos atribuídas pelos agentes pessimistas 

�0	e pelos agentes neutros �1 e (ii) a porcentagem de agentes pessimistas. 
 

Conforme já comentado, no modelo, a questão de heterogeneidade de agentes é 

menos relevante do que a diferença entre as expectativas de agentes. A Figura 2 

ilustra esse ponto. Na Figura 2a, são apresentados resultados de suas simulações 

com um número grande de agentes. Na primeira simulação, existem dois tipos de 

agentes: (i) 50% de agentes otimistas com distribuição de dividendos �/~���/ =
1.0,�/ = 1.0� e (ii) 50% de agentes pessimistas, com distribuição de dividendos 

�0~���0 = −1.0, �/ = 1.0�. Na segunda simulação, existem três tipos de agentes: 

(i) 25% de agentes otimistas com distribuição de dividendos �/~���/ = 1.0, �/ =
1.0�, (ii) 25% de agentes pessimistas, com distribuição de dividendos �0~���0 =

a. Porcentagem de otimistasP P

60

80

100

120

140

0 50 100

p = 0.25

p = 0.50

p = 0.75

60

80

100

120

140

0 50 100

p = 0.25

p = 0.50

p = 0.75

b. Porcentagem de pessimistas



48 

 

−1.0,�/ = 1.0� e (iii) 50% de agentes neutros, com distribuição de dividendos 
�1~���1 = 0.0, �1 = 1.0� igual à distribuição intrínseca dos dividendos. 
 

As duas simulações conduzem a resultados equivalentes aos da Figura 4b do 

capítulo 3, que trata de agentes homogêneos que possuem a mesma distribuição 

de dividendos projetada, com média �� = 0.0. Portanto, em um mercado com 
muitos indivíduos, a existência de agentes heterogêneos pode ser camuflada por 

resultados típicos de agentes homogêneos. Considerando as esperanças dos 

dividendos, se os diferentes agentes avaliarem distribuições de probabilidade tais 

quais ∑ ���. -3435� = 0 , então a heterogeneidade torna-se irrelevante, pois as 
diferentes opiniões ou percepções sobre os dividendos futuros tendem a se 

compensar, conforme ilustrado na Figura 2a.  

 

Já a Figura 2b mostra duas situações em que ∑ ��� . -3435� > 0: (i) a primeira envolve 
um mercado formado por 75% de otimistas e 25% de pessimistas e (ii) a segunda, 

um mercado formado por 50% de otimistas e 50% de agentes neutros. Assim, 

supondo dois tipos de agentes em cada situação,  6 = 2, tem-se ∑ ���. -3435� = 1.0 ∙
75%+ �−1.0� ∙ 25% = 1.0 ∙ 50%+ �0.0� ∙ 50% = 0.5.	 Portanto, em ambas as 

situações da Figura 2b, existe uma tendência de o dividendo crescer a uma taxa de 

0.5 em cada período. 

 

Figura 2.  Simulação do comportamento de preços para diferentes composições de 

otimistas e pessimistas 
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3.  Agentes com excesso e agentes com falta de confiança 

 

Outra análise que pode ser realizada em relação à heterogeneidade de agentes 

envolve diferenças na avaliação do grau de risco dos dividendos. Neste modelo 

básico, enquanto a questão de otimismo ou pessimismo dos agentes está atrelada à 

percepção, de cada agente, sobre a média da distribuição de dividendos, o aspecto 

de confiança nas estimativas está ligado ao desvio-padrão da distribuição de 

dividendos.  

 

Assim, o otimismo ou o pessimismo de um agente � depende de ��� > �� e ��� <
��, respectivamente. Já o excesso ou a falta de confiança de um agente � em suas 
estimativas de dividendos pode ser analisado a partir de ��� < ��  e ��� > �� , 
respectivamente. Com isso, um agente tem excesso de confiança em suas 

estimativas de dividendos se atribui um nível de variância menor do que o nível 

da variância intrínseca dos dividendos. Nesta situação, supõe-se que o agente 

atribui à sua avaliação de dividendos um nível de erro pequeno, sugerindo um 

excesso de confiança nos seus julgamentos. De forma contrária, ao seguir uma 

distribuição de dividendos com variância elevada em relação à variância da 

distribuição intrínseca dos dividendos, o agente com falta de confiança reflete um 

menor nível de confiança em relação à suas estimativas.   

 

Essa análise possibilita investigar o comportamento de preços de ações supondo-

se agentes heterogêneos, que possuem avaliações distintas sobre a média dos 

dividendos e em situações nas quais são mais ou menos confiantes em suas 

estimativas de dividendos. Na Figura 3a, são apresentados os resultados de 

simulações realizadas com 50% de agentes otimistas e 50% de agentes pessimistas, 

com excesso de confiança. Ou seja, apesar de terem expectativas distintas sobre a 

média dos dividendos, ambos os tipos de agentes possuem excesso de confiança, 

uma vez que a atribuem um desvio-padrão de distribuição de dividendos menor 
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que o da distribuição intrínseca. Na Figura 3b, são mostrados os resultados das 

simulações em um mercado composto, em iguais proporções, somente por agentes 

otimistas e pessimistas com falta de confiança, ou seja, com variâncias atribuídas 

aos dividendos maiores que a variância dos dividendos intrínsecos.  

 

Explicitando os parâmetros das simulações, a Figura 3a mostra os resultados para 

agentes otimistas e pessimistas que seguem, respectivamente, estimativas de 

dividendos dadas por distribuições normais �/~���/ = 1.0,�/ = 0.5�  e 

�0~���0 = −1.0, �/ = 0.5�. A Figura 3b mostra resultados análogos para agentes 
otimistas e pessimistas que seguem, respectivamente, estimativas de dividendos 

dadas por distribuições normais �/~���/ = 1.0,�/ = 2.0�  e �0~���0 =
−1.0,�/ = 2.0� . Comparativamente, a distribuição intrínseca dos dividendos 

possui uma distribuição ��~���� = 0.0, �� = 1.0�. 
 

Figura 3.  Simulação do comportamento de preços com agentes otimistas e 

pessimistas com excesso (baixa volatilidade) e falta (alta volatilidade) de 

confiança 

 

 

Os resultados das Figuras 3a e 3b, similares aos das Figuras 4b do capítulo 3 e das 

Figuras 5b e 6b do capítulo 4, sugerem que o nível de risco atribuído pelos agentes 

aos dividendos não é relevante para alterar o comportamento do preço de 

mercado. Além disso, independentemente da proporção entre otimistas e 

pessimistas, o preço de mercado permanece praticamente constante em situações 

de agentes com excesso de confiança ou falta de confiança. A proporção de 
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agentes com excesso de confiança e com falta de confiança também não afeta o 

comportamento de preços.  

 

É importante notar, porém, que quando a variância atribuída pelos agentes aos 

dividendos é muito grande, o preço de mercado pode não ser constante, uma vez 

que o equilíbrio entre oferta e demanda tem maiores chances de ocorrer em 

valores que não refletem exatamente a média ponderada ∑ ��� . -3435�  entre os 

dividendos projetados pelos diferentes tipos de agentes. Esse fato ocorre mesmo 

em situações nas quais o número de agentes é grande. Portanto, flutuações em 

torno de um valor médio podem ser esperadas, quando os agentes possuem falta 

de confiança em suas avaliações sobre a volatilidade dos dividendos. 

 

 

4.  Comentários finais 

 

O modelo básico discutido no capítulo 3, apesar de construído a partir de diversas 

premissas pouco realistas, permite diversas análises subsequentes. No capítulo 4, 

foi relaxada a premissa de simetria de informação. Neste capítulo, são 

desconsideradas as premissas de simetria de informação e de homogeneidade 

entre agentes. Em particular, são investigados dois tipos de heterogeneidade entre 

agentes: (i) na primeira análise, confrontam-se agentes otimistas e pessimistas, que 

possuem diferentes estimativas sobre os dividendos do ativo e (ii) na segunda 

análise, são confrontados agentes com excesso e agentes com falta de confiança em 

suas estimativas.  

 

A estrutura proposta no modelo básico torna-se providencial, pois a análise de 

agentes otimistas e pessimistas e de agentes com excesso e falta de confiança pode 

ser realizada através da alteração de alguns poucos parâmetros. Em especial, 

considerando os parâmetros das distribuições de dividendos projetadas e 

intrínseca, os agentes otimistas seguem �� > ��, enquanto os agentes pessimistas 
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seguem �� < �� . Adicionalmente, os agentes com excesso de confiança são 
modelados através de �� < ��  e os agentes com falta de confiança através de 

�� > ��. 
 

A análise da heterogeneidade em relação à estimativa da média de dividendos 

mostrou que o impacto relevante nos preços de mercado está associado à média 

das expectativas �� de cada agente. Se a média for diferente de zero, existe uma 
tendência de alta ou de baixa de preços que pode ser explorada, evidenciando 

ganhos extraordinários. De forma semelhante à análise do capítulo anterior, na 

qual existe assimetria de informação, mas homogeneidade entre os agentes, 

obtém-se um resultado que refuta a hipótese de mercados eficientes, uma vez que 

estratégias de momento levam a ganhos significativamente diferentes de zero. 

 

Já a análise de heterogeneidade em relação à estimativa do desvio-padrão dos 

dividendos sugere que, se o valor médio dos dividendos for nulo, não existe 

oportunidades de ganhos extraordinários. A maior ou menor volatilidade 

atribuída aos dividendos pelos agentes não afetam, em termos médios, o valor de 

mercado do ativo. A influência também é pequena na volatilidade do preço de 

mercado de ativo.  

 

Enfatiza-se, no entanto, que se os agentes atribuírem uma volatilidade 

demasiadamente grande aos dividendos do ativo, os valores de mercado podem 

apresentar uma flutuação de preços, pois valores extremos projetados podem 

distorcer os preços médios. No entanto, em um mercado muito líquido, esta 

flutuação tende a desaparecer.  

 

Considerando a evolução do modelo básico, no capítulo a seguir, é discutido um 

modelo em que há assimetria de informação e heterogeneidade entre agentes, de 

forma semelhante ao desenvolvido nesse capítulo. Porém, o modelo parte de uma 

adaptação do mercado artificial do Santa Fe Institute (Palmer et al. 1994, 
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Ehrentreich, 2007), no qual o mecanismo de geração de dividendos segue um 

processo de reversão à média. A heterogeneidade entre agentes, que implica 

assimetria de informação, é modelada pela existência de agentes otimistas e 

pessimistas. 
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Capítulo 6.  Modelo de mercado de 

capitais com dividendos 

com reversão à média  

 

 

 

1.  Introdução 

 

Nos modelos anteriores, parte-se da premissa de que os dividendos, tanto os 

intrínsecos quanto os projetados pelos agentes, possuem uma distribuição normal 

e independem de realizações passadas. A vantagem dessa modelagem recai no 

fato de que violações a algumas premissas são modeladas facilmente através de 

alteração dos parâmetros das distribuições.  

 

Assim, uma forma simples de estabelecer um mercado onde há assimetria de 

informação baseia-se na definição de distribuições de dividendos projetadas pelos 

agentes �� diferentes da distribuição intrínseca ��, isto é, �� ≠ ��. Além disso, a 

heterogeneidade entre agentes distintos �  e �  pode ser estabelecida fazendo-se 
����� ≠ �����. No caso de agentes otimistas, define-se �� > ��, contrastando com 
agentes pessimistas que seguem �� < �� . Agentes com excesso de confiança 
possuem �� <	��, enquanto agentes com falta de confiança possuem �� >	��.  
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Uma vez que análises do mercado de capitais artificial dependem de alterações de 

parâmetros de distribuições de probabilidades, o processo de estimação dos 

dividendos torna-se relevante, pois baliza tanto o comportamento do preço 

intrínseco ou justo, quanto as expectativas dos agentes sobre o preço do ativo em 

um instante subsequente. Conforme pôde ser visto nos capítulos anteriores, as 

expectativas dos agentes, formadas a partir das distribuições �� projetadas dos 
dividendos, são determinantes para o preço de mercado do ativo.  

 

Neste contexto, torna-se importante investigar se diferentes processos de difusão 

dos dividendos impactam no preço de equilíbrio de ativos. Mais particularmente, 

utilizando uma dinâmica na qual os dividendos seguem um processo de reversão 

à média, conforme sugerido no mercado artificial descrito por Ehrentreich (2007) 

sobre o Artificial Capital Market do Santa Fe Institute, este capítulo analisa agentes 

heterogêneos que interagem em um ambiente no qual os dividendos de um 

período dependem da realização do dividendo em um período anterior. 

 

 

2.  Modelagem do comportamento dos dividendos 

 

Neste mercado acionário artificial, são simulados os comportamentos de � traders 
ou agentes que possuem (i) uma quantia de recursos em caixa, que rende a taxa de 

juros livre de risco, e (ii) um determinado número de ações, cujo retorno envolve 

risco. Evidencia-se já no início do modelo, que ao contrário das modelagens dos 

capítulos anteriores, o agente tem à disposição um outro ativo, que rende uma 

taxa de juros independentemente do estado da natureza no período subsequente. 

Esta aplicação financeira é considerada, portanto, livre de risco. A discussão do 

modelo de equilíbrio a seguir baseia-se em Ehrentreich (2007).  
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No modelo do mercado de capitais artificial do Santa Fe Institute, a ação paga 

dividendos estocásticos gerados por um processo de Ornstein-Uhlenbeck auto-

regressivo de reversão à média dado por: 

 

	��� = �: + ;�	� − �:� + <��� Eq 1 

onde 	��� e 	� são, respectivamente, os dividendos nos períodos � + 1 e �, �: é o 
dividendo médio, ; é o parâmetro de reversão à média e < representa os choques 
aleatórios no dividendos. Estes choques possuem distribuição normal com média 

nula e variância σ! (Ehrentreich, 2007).  
 

Note que, ao contrário dos modelos anteriores, nos quais o dividendo de um 

período era independente do dividendo de períodos anteriores, na modelagem do 

mercado de capitais artificial do Santa Fe Institute, os dividendos seguem um 

processo de reversão à média, sugerindo, portanto, a existência de uma auto-

correlação negativa entre os retornos defasados do ativo. 

 

Destaca-se que quando ; é nulo, então o dividendo do próximo período é definido 
através do dividendo médio somado a variável aleatória <���  com distribuição 
normal com média nula, sendo portanto independente do dividendo do instante 

anterior. À medida que ;  aumenta no intervalo dos números positivos, o 
dividendo no próximo período � + 1	é ajustado, levando-se em consideração, não 
somente um componente estocástico <��� , como também a diferença entre o 

dividendo do período anterior � e o dividendo médio �	� − �:�. No modelo básico, 
todos os agentes possuem a mesma função de utilidade esperada que denota uma 

aversão a risco absoluta constante: 

 

=>?3,���@ = −AB->−C?3,���@ Eq 2 

onde C é o grau de aversão a risco e ?3,��� é a riqueza esperada pelo agente � no 
próximo período � + 1. Os agentes são, portanto, homogêneos com relação à sua 
aversão a riscos. 
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Considerando a equação 2, os agentes tomam decisões baseadas somente em 

expectativas de riqueza para o período imediatamente posterior. Segundo 

Ehrenthreich (2007), sendo B3,�  a quantidade de ações que o agente � detém no 

período �, a restrição orçamentária é dada por: 
 

?3,��� = B3,��-��� + 	���� + >1 + DE@>?3,� − -3B3,�@ 
 

Eq 3 

Neste contexto, a quantidade ótima BF3,� 	de ações que cada agente deve possuir em 
sua carteira, supondo distribuição normal dos retornos, é dada por (Le Baron, 

Arthur e Palmer, 1999): 

 

BF3,� =
1

C��,G�:! H3,�I-��� + 	���J − -�∗�1 + D� Eq 4 

onde H3,�I-��� + 	���J é a expectativa do agente � sobre a soma do preço da ação e 
do valor do dividendo no período � + 1, ��,G�:!  representa a variância no instante � 
da variação de preços, incluindo os ganhos ou perdas associados aos dividendos e 

C é uma medida de aversão a riscos, igual a todos os agentes.  

 

Neste estudo, para fins de simplificação da análise, estabelece-se que a fonte de 

aleatoriedade do modelo envolve os dividendos e desta forma, H3,�I-��� + 	���J =
-�∗ + H3,�I	���J, onde -�∗  representa a realização do preço do ativo no instante t. 
Deve-se destacar ainda que, no modelo descrito na equação 4, quanto maior a 

aversão a riscos, menor a quantidade demandada, uma vez que os agentes teriam 

menor disposição em adquirir um ativo com risco. De forma semelhante, quanto 

maior a volatilidade do ativo, menor a quantidade demandada. Em contrapartida, 

quando a expectativa de um indivíduo sobre o preço acrescido do dividendo for 

elevada, a quantidade demandada será maior. Eventualmente, dependendo dos 

parâmetros do modelo e das expectativas sobre preços e dividendos futuros, um 

indivíduo deve procurar uma posição líquida descoberta no ativo para maximizar 

sua utilidade.  



58 

 

 

Portanto, embora os indivíduos tenham a mesma função utilidade, a composição 

da carteira depende de suas expectativas particulares sobre o preço e o dividendo 

da ação no próximo período. Se B3,� ≠ BF3,�, então o indivíduo terá incentivos para 
alterar a composição de sua carteira. Caso B3,� < BF3,�, o agente demandará mais 

ações. Caso B3,� > BF3,�, ele buscará se desfazer de parte de suas ações.  
 

Desta forma, as expectativas individuais de cada agente influenciam a oferta e a 

demanda por ativos e, portanto, o preço da ação. O equilíbrio de preços é obtido 

através de um processo iterativo, no qual (i) as pressões de oferta e demanda por 

ações modificam o preço da ação e (ii) o preço alterado da ação ameniza o 

desequilíbrio entre oferta e demanda, pois muda o valor de BF3,�. 
 

No modelo desenvolvido nesta pesquisa, as diferentes expectativas sobre o valor 

BF3,� 	 da posição no ativo com risco no instante � + 1  dependem de uma 

característica comportamental de cada indivíduo: os agentes são divididos em 

grupos de otimistas, pessimistas ou neutros. Assim, enquanto o modelo do Santa 

Fe Institute depende de um mecanismo baseado em algoritmo genético para 

definir as expectativas de cada agente sobre os dividendos futuros, nesta pesquisa 

a heterogeneidade de expectativas é fruto da existência de agentes otimistas e 

agentes pessimistas, já contemplados em análises anteriores.  

 

Agentes otimistas estabelecem expectativas com viés positivo sobre o 

comportamento dos dividendos futuros do ativo, enquanto agentes pessimistas 

têm expectativas negativamente viesadas. Agentes neutros estabelecem 

expectativas sem viés, na qual a esperança do preço do ativo para o período 

subsequente reflete o preço em um dado instante adicionado pela esperança do 

dividendo que segue o comportamento estocástico definido na equação 1. Para 

contemplar os agentes otimistas e pessimistas, o valor esperado do total do preço e 

do dividendo no próximo período é dado por:  
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H3,�I-��� + 	���J = -�∗ + H3,�I	���J + M�N63 ∙ O ∙ P3,��� Eq 5 

onde P3,��� representa um acréscimo ou decréscimo no dividendo projetado pelo 
agente � para o período � + 1, com distribuição uniforme entre 0 e 1, O é um fator 
de ajuste, para manter a projeção do dividendo pelos agentes dentro de um 

intervalo adequado, e M�N63 = 0 se o agente é neutro, M�N63 = 1  se o agente é 
otimista e  M�N63 = −1 se o agente é pessimista. Ou seja, se o agente é otimista, 
existe uma correção positiva na expectativa de dividendos no próximo período e 

se o agente é pessimista existe um ajuste negativo, diminuindo-se, portanto, o 

dividendo projetado. 

 

É importante comparar o modelo deste capítulo e os modelos anteriores. De forma 

semelhante ao modelo do capítulo 5, este modelo pressupõe heterogeneidade 

entre agentes, uma vez que existem indivíduos com expectativas diferentes sobre 

dividendos futuros do ativo. Uma diferença entre os modelos recai no fato de a 

discussão deste capítulo incorporar um ativo livre de risco. Portanto, os agentes 

possuem à sua disposição dois tipos de ativos: (i) um ativo livre de risco e (ii) um 

ativo com risco, cujo valor depende de dividendos estocásticos. Assim, parte dos 

recursos dos investidores que não está alocada no ativo com risco apresenta uma 

rentabilidade fixa, equivalente à taxa de juros livre de risco.  

 

No entanto, a principal particularidade do modelo deste capítulo envolve a 

definição de um outro processo de geração de dividendos. Enquanto nos modelos 

anteriores, supunha-se que os dividendos possuíam uma distribuição normal com 

média nula e variância �!, neste modelo os dividendos seguem um processo de 

Ornstein-Uhlenbeck auto-regressivo de reversão à média. Assim, neste capítulo 

busca-se investigar como o processo de geração de dividendos influencia os preços 

de equilíbrio, em um mercado com agentes heterogêneos com relação às suas 

expectativas sobre os dividendos futuros. 
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3.  Análise de resultados 

 

Inicialmente, são estabelecidos arbitrariamente valores iniciais para os parâmetros 

do modelo, conforme denotado na Tabela 1. A partir desses valores iniciais, são 

realizadas análises de estática comparada, visando identificar a sensibilidade dos 

resultados do modelo em relação aos parâmetros mais relevantes.  

 

Tabela 1.  Parâmetros iniciais do modelo 

Dados iniciais dos agentes 

Número de agentes N 100 

Quantidade inicial de ações por agente x 1 

Riqueza inicial de cada agente W0 20000 

Dados iniciais do Mercado 

Preço inicial da ação p0 10 

Taxa de juros livre de risco r 0.01 

Parâmetros da dinâmica dos dividendos 

Dividendo médio µd 0.5 
Indicador de reversão à média ρ 0.3 
Desvio padrão dos choques σ 0.5 

Características dos agentes 

Grau de aversão a risco λ 0.4 

Porcentagem de otimistas po 0.2 

Porcentagem de pessimistas pp 0.2 
Ajuste no dividend β 0.1 

 

Antecipa-se que, pelas análises realizadas, os resultados são pouco sensíveis a 

alterações na riqueza inicial de cada indivíduo (?3,�), no preço inicial do ativo (-�∗) 
e na taxa de juros livre de risco (D). É importante destacar que, apesar de os 
resultados não serem significativamente sensíveis à taxa de juros livre de risco, a 

calibração desse parâmetro é fundamental. A taxa de juros livre de risco deve ser 

fixada em um valor inferior à rentabilidade esperada do ativo com risco, refletida 

primordialmente pelos dividendos da ação, para conformar com o fato de que 

quanto maior risco, maior o retorno esperado. Outros parâmetros como, por 

exemplo, o preço inicial da ação, a riqueza inicial dos agentes, o dividendo médio 
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também foram calibrados para compatibilizar com os demais parâmetros do 

modelo.  

 

Tendo em vista que cada simulação conduz a resultados diferentes, nas tabelas a 

seguir são resumidos os valores médios obtidos em dez simulações. Conforme 

notação dos capítulos anteriores, Q denota resultados referentes a um preço justo, 
intrínseco (fair value) e R, resultados referentes a preços de mercado (market value), 
proveniente de equilíbrio entre oferta e demanda, considerando o modelo 

implementado.  

 

A primeira análise conduzida evidencia que o parâmetro de aversão a risco, 

comum a todos os agentes do modelo, não influencia características associadas 

com os retornos ao período, considerando isoladamente preços justos (Q ) ou 
preços de mercado (R). No entanto, a dinâmica do mercado de capitais artificial 
proposto implica em resultados interessantes. Independentemente do grau de 

aversão a riscos dos agentes, o retorno médio do ativo a partir dos preços justos, 

ou seja, a partir dos preços corrigidos pelo processo de geração de dividendos, é 

positivo e substancialmente maior que o retorno médio do ativo considerando o 

equilíbrio de mercado, no qual agentes com perfis diferenciados interagem no 

mercado.  

 

Considerando a equação 1, espera-se que, na média, o valor justo do ativo 

apresente um acréscimo no preço ao longo do tempo, uma vez que  �: > 0. Os 
retornos positivos na Tabela 2 para o preço justo (Q) corroboram a dinâmica do 
modelo. Entretanto, quando agentes com expectativas diferentes sobre dividendos 

interagem no mercado, os retornos médios dos preços de mercado passam a ser 

negativos, distanciando de forma relevante dos valores esperados caso o preço 

fosse definido apenas pelos dividendos gerados pela equação 1.  
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Além de reduzir a média de retornos do ativo, a presença dos agentes no mercado 

diminui o nível de volatilidade. Apesar de a volatilidade ser alta em relação aos 

retornos médios, devido principalmente à calibração dos parâmetros iniciais, os 

resultados indicam que a interação entre agentes pode ocasionar uma sub-reação 

na forma de menor variabilidade de retornos. A Tabela 2 mostra ainda que a auto-

correlação entre retornos defasados em um período também sofre influencia 

considerável com a presença de agentes heterogêneos.  

 

Embora nessa simulação a porcentagem de agentes pessimistas e otimistas seja 

igual e, portanto, não havendo favorecimento de nenhuma tendência de preços, a 

interação entre agentes induz retornos de mercado com auto-correlação pequena, 

porém positiva. Esse resultado contrasta com a auto-correlação negativa que seria 

esperada quando se considera apenas o preço justo. De fato, a característica de 

reversão à média do dividendo, refletida na equação 1, implicaria uma auto-

correlação negativa. É importante destacar que o modelo ainda reforça a sub-

reação do mercado, dada a diminuição da volatilidade e a auto-correlação positiva 

entre retornos de períodos subsequentes. Pode-se observar também que a auto-

correlação de um período não é influenciada de forma relevante pelo parâmetro 

de aversão a risco.  

 

Tabela 2.  Resultados para diferentes parâmetros de aversão a risco S 

λλλλ    Retorno médio Desvio-padrão 
Auto-

correlação 

  F M F M F M 

0.1 0.47% 0.11% 14.58% 11.43% -0.45 0.26 
0.2 0.38% -0.10% 14.83% 10.99% -0.47 0.24 
0.3 0.30% -0.03% 13.84% 10.99% -0.44 0.28 
0.4 0.20% -0.18% 13.62% 10.01% -0.44 0.11 
0.5 0.22% -0.22% 13.88% 10.04% -0.48 0.20 
0.6 0.61% -0.05% 16.57% 11.35% -0.46 0.25 
0.7 0.32% -0.22% 14.28% 10.38% -0.46 0.23 
0.8 0.38% -0.11% 13.71% 9.71% -0.49 0.20 
0.9 0.53% -0.09% 15.60% 10.60% -0.51 0.18 
1.0 0.65% -0.01% 16.83% 12.03% -0.46 0.26 
1.1 0.58% -0.03% 16.20% 12.11% -0.45 0.25 
1.2 0.39% -0.10% 15.96% 11.58% -0.53 0.16 
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Resultados semelhantes sobre o retorno médio, sobre a auto-correlação e sobre o 

desvio-padrão de retornos comparando-se o valor de mercado e o valor justo são 

obtidos quando se varia o coeficiente O , conforme destacado na Tabela 3. O 
parâmetro O é representativo do fator de ajuste dos agentes otimistas e pessimistas 

estabelecido na equação 5. Quanto maior O , mais otimistas ou pessimistas os 
agentes são, adicionando ou subtraindo um valor maior nas suas estimativas de 

dividendos.  

 

Tabela 3.  Resultados para diferentes valores para o ajuste de agentes otimistas e 

pessimistas nos dividendos 

ββββ    Retorno médio Desvio-padrão Auto-correlação 

  F M F M F M 

0.1 0.42% 0.00% 13.19% 10.43% -0.44 0.26 
0.2 0.42% -0.05% 13.52% 9.82% -0.47 0.20 
0.3 0.56% 0.17% 15.12% 12.27% -0.45 0.24 
0.4 0.57% 0.08% 14.71% 10.78% -0.52 0.21 

 

A composição diferenciada de agentes otimistas e pessimistas no mercado, cujos 

resultados são mostrados na Tabela 4, também corroboram a diminuição do 

desvio-padrão dos retornos do preço de mercado e a troca de sinal na auto-

correlação de retornos defasados em um período. Os retornos médios são 

substancialmente maiores quando se considera os preços justos, 

comparativamente com os preços de mercado obtidos através do equilíbrio entre 

oferta e demanda.  

 

Destaca-se, entretanto, que a análise isolada dos dados justos e dos dados de 

mercado não revela que a variação no parâmetro 	O e a alteração na composição de 
otimistas e pessimistas no mercado impactam de forma simples as características 

dos retornos. Por exemplo, a aparente inexistência de uma relação positiva entre O 
e retorno médio ou entre a porcentagem de otimistas e o desvio-padrão nas 

Tabelas 3 e 4 sugere a necessidade de aprofundamento da análise.  
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Em especial, estudos futuros devem investigar possíveis relacionamentos não-

lineares, uma vez que a intuição sugeriria que, quanto maior a porcentagem de 

agentes otimistas no mercado, mais chances de os retornos médios serem 

positivos. Porém, a dinâmica dos dividendos, por apresentar uma reversão à 

média, pode fazer, por exemplo, com que estimativas subsequentes de agentes 

otimistas, tenham características que diminuam o retorno médio. 

 

Tabela 4.  Resultados para diferentes valores para a volatilidade dos choques nos 

dividendos 

O P Retorno médio Desvio-padrão Auto-correlação 

    F M F M F M 

0.0 0.2 0.26% -0.12% 12.57% 9.37% -0.44 0.19 
0.1 0.2 -0.60% 0.62% 25.36% 18.48% -0.39 0.23 
0.2 0.2 0.31% -0.17% 13.30% 9.47% -0.53 0.18 
0.3 0.2 0.60% 0.21% 15.61% 13.29% -0.47 0.18 
0.4 0.2 0.26% -0.12% 12.57% 9.37% -0.44 0.19 
0.2 0.0 0.26% -0.11% 11.74% 8.41% -0.46 0.25 
0.2 0.1 1.08% 0.36% 18.00% 13.34% -0.46 0.18 
0.2 0.3 0.33% -0.20% 14.48% 10.36% -0.52 0.21 
0.2 0.4 0.48% -0.04% 14.88% 11.07% -0.47 0.19 

 

A suavização da variabilidade de retornos pode ser também verificada na análise 

da influência do parâmetro de reversão à média dos dividendos, conforme 

mostrado na Tabela 5. Os resultados mostram que quanto maior valor de ;, maior 
a auto-correlação observada nos retornos do ativo, baseados nos preços de 

mercado. Assim, a maior influência da diferença entre o dividendo no instante 

anterior e o dividendo médio no dividendo do próximo período reflete-se em uma 

auto-correlação maior. Observe que essa tendência de aumento da correlação é 

observada também nos preços justos, que levam em consideração somente o 

comportamento dos dividendos, sem a interação entre os agentes. 
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Tabela 5.  Resultados de retornos para diferentes parâmetros de reversão à média 

; dos dividendos 
ρρρρ    Retorno médio Desvio-padrão Auto-correlação 

  F M F M F M 

0.1 0.67% -0.11% 15.68% 9.64% -0.61 0.03 
0.2 0.36% -0.15% 13.96% 9.43% -0.56 0.11 
0.3 1.84% -0.27% 31.90% 17.00% -0.42 0.24 
0.4 1.81% 0.06% 24.46% 15.92% -0.36 0.30 
0.5 0.49% 0.15% 15.68% 12.94% -0.29 0.33 

 

Finalmente, o modelo permite também a análise do impacto dos choques de 

dividendos <� no comportamento dos preços. Conforme Ehrenthreich (2007), os 
choques nos dividendos possuem uma distribuição normal com média zero e 

variância �!. Quanto maior �, maior o grau de dispersão dos dividendos. A Tabela 
6 ilustra os resultados quando se varia �. Como era de se esperar, o desvio-padrão 
dos retornos do ativo, tanto referentes ao preço justo quanto ao preço de mercado, 

eleva-se com o aumento do parâmetro de variabilidade dos dividendos. Afinal, 

quanto mais volátil o dividendo, mais volátil torna-se o preço. Este aumento na 

volatilidade de retornos é acompanhado de uma elevação dos próprios retornos. 

No entanto, pelo menos para defasagens de um dia, não é possível explorar a 

auto-correlação diferente de zero para obtenção de ganhos extraordinários.   

 

Tabela 6.  Resultados de retornos para diferentes valores para a volatilidade dos 

choques nos dividendos 

σσσσ    Retorno médio Desvio-padrão Auto-correlação 

  F M F M F M 

0.1 -0.52% -0.56% 2.70% 2.27% -0.22 0.35 
0.2 -0.40% -0.47% 4.93% 3.75% -0.44 0.27 
0.3 -0.26% -0.41% 7.96% 6.24% -0.47 0.26 
0.4 0.05% -0.27% 11.34% 8.34% -0.52 0.21 
0.5 0.29% -0.22% 13.66% 10.23% -0.49 0.23 
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4.  Comentários finais 

 

Neste capítulo, é investigada uma característica peculiar do mercado associado 

não necessariamente aos agentes, mas ao processo de difusão de dividendos. Os 

agentes possuem assimetria de informação, na medida em que suas distribuições 

de probabilidades para os dividendos projetados diferem da distribuição de 

probabilidade dos dividendos intrínsecos. Além disso, os agentes são 

heterogêneos, sendo classificados em grupos de indivíduos neutros, otimistas e 

pessimistas, conforme suas expectativas médias sobre os dividendos futuros.  

 

Além de assimetria de informação e de heterogeneidade de dividendos, o modelo 

traz outro diferencial através da suposição de que os dividendos seguem um 

processo de Ornstein-Uhlenbeck auto-regressivo de reversão à média. Assim, o 

dividendo intrínseco de um período é dependente do dividendo do período 

anterior. Os dividendos projetados pelos agentes também seguem esse processo 

de reverão à média, porém com um ajuste que reflete seu otimismo ou 

pessimismo.  

 

A presença de agentes heterogêneos no mercado traz resultados interessantes, 

principalmente, com relação à auto-correlação entre retornos subsequentes. Pelo 

processo de geração dos dividendos, baseada em reversão à média, os preços 

justos do ativo deveriam apresentar retornos com auto-correlação negativa. No 

entanto, os preços de equilíbrio, quando os agentes interagem no mercado, tornam 

positivas, embora baixas, as auto-correlações de retornos defasados de um 

período.  

 

Esses resultados sugerem uma sub-reação que eventualmente poderia ser 

explorada por agentes. Entretanto, enfatiza-se que o modelo não contempla 

agentes de momento que, por sua vez, poderiam influenciar o comportamento dos 
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preços de mercado. Ou seja, a presença de auto-correlação diferente de zero não 

garante a possibilidade de estratégias que permitam ganhos extraordinários, pois 

a própria implementação dessas estratégias poderia distorcer preços de mercado. 

Nos próximos capítulos, é o estudado o modelo de Hong e Stein (1999) que 

justamente permite a incorporação de agentes que tomam decisões de negociação 

baseando-se em tendências passadas de preços.  
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Capítulo 7.  Modelo de mercado de 

capitais com agentes de 

informação  

 

 

 

1.  Introdução 

 

No capítulo anterior, foi explorado um modelo no qual os dividendos seguem um 

comportamento de reversão à média em um mercado artificial com agentes 

heterogêneos. Desta forma, a característica relevante do modelo envolvia o 

processo de geração de dividendos, relativamente mais complexo do que um 

simples sorteio aleatório de dividendos, independente no tempo. 

 

Neste capítulo, o foco da análise recai sobre as características dos agentes. O 

modelo de geração de dividendos torna-se novamente simples, baseado em uma 

distribuição normal, com sorteios independentes a cada período.  Os agentes, no 

entanto, apresentam comportamento mais sofisticado e pretende-se investigar 

como suas interações podem alterar o preço de equilíbrio. A heterogeneidade no 

modelo deste capítulo está associada ao fato de que cada agente possui acesso a 
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partes distintas da informação sobre dividendos futuros em um dado horizonte de 

tempo.  

 

Assim, apesar de todos os agentes terem acesso à mesma quantidade percentual 

de informação, grupos distintos têm conhecimento sobre partes diferentes da 

informação. Neste capítulo, estes agentes, denominados de agentes observadores 

de notícias ou newswatchers, seguem o comportamento descrito por Hong e Stein 

(1999), em um dos principais modelos teóricos de finanças comportamentais. 

 

Ressalta-se que este e o próximo capítulo contemplam o modelo completo de 

Hong e Stein (1999), no qual agentes que tomam decisões somente baseados em 

informações interagem com agentes cujo processo de negociação é estabelecido 

somente a partir do comportamento de preços passados. Estes últimos agentes, 

denominados de operadores de momento ou momentum traders, serão 

incorporados no próximo capitulo. Neste capítulo, portanto, será analisado um 

mercado de capitais artificial composto por apenas agentes observadores de 

notícias.  

 

 

2.  Modelagem dos agentes observadores de notícias 

 

Neste modelo, serão simulados os comportamentos de preços em um mercado nos 

quais os agentes possuem comportamentos diferentes em função das informações 

que detêm sobre determinado ativo com risco. Conforme já discutido, a análise 

segue o modelo de Hong e Stein (1999), considerando somente agentes de 

informação, isto é, indivíduos que realizam suas avaliações a partir de 

informações que projetam sobre os dividendos futuros. Estes agentes, também 

denominados de newswatchers ou observadores de notícias, avaliam suas 

estratégias de negociação apenas usando suas informações sobre dividendos, não 

se preocupando com o comportamento passado de preços.  
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No modelo, a cada período t, os agentes observadores de notícia transacionam o 

ativo cujo preço reflete os valores presentes de dividendos futuros. Em termos 

teóricos, este ativo paga um único dividendo, denominado de dividendo de 

liquidação, no tempo T que, para evitar problemas de convergência em função da 

proximidade da data final, é suposto T → ∞. O valor final deste dividendo é 
expresso por: 

                  

�W = �� +X<�
W

Y5�
 

Eq 1 

onde os <’s são independentes e identicamente distribuídos com média � = 0.0 e 
variância �! . Assim, o dividendo final �W  possui inovações ou choques <  de 
dividendos ao longo do tempo. É importante ressaltar que, nessa modelagem, o 

preço final do ativo é  

 

�W = �� +�� +X<�
W

Y5�
 

Eq 2 

 

Os agentes de notícia são homogêneos no que se refere à quantidade da 

informação que possuem sobre determinados dividendos futuros, porém são 

heterogêneos quanto à informação em si. Para simplificar a análise, Hong e Stein 

(1999) estabelecem Z  grupos distintos de observadores de notícia que, a cada 
período, tem conhecimento de 1/Z parcelas de dividendos futuros, porém não 
coincidentes. Ou seja, conforme já mencionado, a cada instante, os grupos de 

agentes possuem a mesma quantidade de informação, porém informações 

distintas. Para exemplificar, uma determinada inovação ou choque de dividendo 

em um período � é dada pela soma de informação de cada grupo de agentes sobre 
um determinado dividendo: 
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<Y =X<Y�3�
\

35�
= <Y��� + <Y�!� +⋯+ <Y�\� 

Eq 3 

onde <Y�3�	são independentes e possuem variância equivalente a �!/Z. 
 

Na dinâmica definida por Hong e Stein (1999), em um dado período �, o grupo (1) 
de agentes observadores de notícias observa <��\����� , enquanto o grupo (2) observa 

<��\���!�  e, desta forma, sequencialmente, o grupo (z) observa <��\���\� . Portanto, cada 

inovação de dividendo <��\�� é observada por 1/Z da população total de agentes 
observadores de notícias. No entanto, a construção do modelo envolve uma 

gradual difusão de informação ao longo dos grupos de agentes observadores de 

notícias.  

 

Para a construção do modelo que permita a existência de sub-reação, Hong e Stein 

(1999) promovem um mecanismo de rotação, na qual em um período posterior 

� + 1, o grupo (1) observa agora a informação <��\���!� , o grupo (2) observa <��\���$�  e o 

grupo (z) observa <��\����� . Assim, após dois períodos cada inovação de dividendo 

<��\�� é observado por 2/Z da população total de newswatchers.  
 

Como era de se esperar, no instante � + Z − 1 , todos os Z  grupos tiveram a 
oportunidade de observar a totalidade <��\�� da inovação. Assim, uma informação 
<��\��  torna-se totalmente pública, isto é, conhecida por todos os agentes de 

notícia no instante � + Z − 1. Porém, a informação já era parcialmente conhecida 
em períodos anteriores e incorporada gradualmente na análise de preços. 

 

Através desse mecanismo, Hong e Stein (1999) estabelecem, por construção, a 

existência de uma sub-reação de preços, pois a informação é lentamente 

incorporada no preço em função da difusão gradual dos choques de dividendos. 

Deve-se ressaltar que, também por construção, sendo a média da distribuição de 

dividendos nula, a esperança do preço da ação não deveria se alterar ao longo do 

tempo. 
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O processo de rotação de informação definido no modelo de Hong e Stein (1999) 

torna-se bastante útil e possibilita a investigação de casos em que a informação 

sobre o dividendo futuro não é absorvida em sua totalidade por todos os agentes 

simultaneamente. O parâmetro Z , além de representar o número de grupos 
distintos de agentes observadores de notícias, pode ser considerado como uma 

variável que reflete a velocidade da disseminação de informações. Ou seja, um 

maior valor para Z  reflete não somente uma maior heterogeneidade entre as 

informações dos agentes, mas também uma menor velocidade de difusão da 

informação sobre dividendos.  

 

Além disso, na modelagem, um maior Z  também está associado a um maior 
horizonte de tempo de estimação ou projeção de dividendos realizada pelos 

agentes. Assim, quando existe um número grande Z de agentes observadores de 
notícia, são incorporadas, na análise de preço em �, choques de dividendos que 
ocorrerão a cada período até � + Z − 1. Esta questão sobre horizonte de tempo de 

investigação de dividendos e número de grupos de agentes observadores de 

notícia é importante, pois permite compreender o fato de o modelo agregar os 

índices � e Z nos choques de dividendos.  
 

É importante salientar, portanto, que no modelo de Hong e Stein (1999), parte-se 

da suposição de assimetria de informações, violando premissas de mercado 

perfeito. Essa violação, eventualmente pode levar a identificação de que o 

mercado não seja eficiente. No entanto, deve-se enfatizar que a questão de 

eficiência de mercado só será investigada a partir do estudo de estratégias de 

trading que possam ou não levar a ganhos extraordinários. A existência de sub-

reação já sugere que uma estratégia de momento simplificada, na qual se compra o 

ativo logo após uma alta e se vende o ativo logo após uma queda, poderia gerar 

retornos extraordinários.  
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Apesar dessa linha de raciocínio ser razoável, deve-se destacar que, em termos de 

modelagem, se só existirem agentes observadores de notícias, insensíveis ao 

comportamento passado de preços, na média, nenhum agente obterá retornos 

extraordinários, pois não teriam perfil para operarem ativos a partir dos retornos 

históricos. Ou seja, de forma pouco usual, o modelo traria a suposição de que 

agentes são sofisticados o suficiente para buscarem informações sobre dividendos 

futuros, mas ingênuos por não usarem preços passados no processo de análise de 

preços.  

 

Hong e Stein (1999) atribuem essa simplificação ou restrição do modelo à 

racionalidade limitada (Simon, 1957) que conduz a duas premissas indiretas: (i) os 

newswatchers estão demasiadamente ocupados buscando informações sobre <� 
para avaliar o dividendo terminal �W e (ii) os newswatchers  não usam dados sobre 
preços passados para estabelecerem estratégias dinâmicas ajustadas por 

tendências de preços. 

 

Considerando que (i) todos os agentes observadores de notícias possuam o mesmo 

perfil de aversão absoluta constante ao risco (CARA – constant absolute risk 

aversion), (ii) todos os agentes observadores de notícia permaneçam no mercado 

até o instante final	T, (iii) a taxa de juros livre de risco seja nula e (iv) a oferta de 
ações seja fixada na quantidade ], Hong e Stein (1999) determinam que, dentro 

das premissas do modelo o preço do ativo obedece à equação: 

 

�� = �� +
�Z − 1�<��� + �Z − 2�<��! +⋯+ <��\��

Z − ^] Eq 4 

onde  ^ é uma função da aversão a risco dos agentes observadores de notícias e da 
variância dos choques nos dividendos.  

 

Sem perda de generalidade, seguindo Hong e Stein (1999), define-se ^ = 1. Além 

disso, sendo ] fixo, seu valor implica somente uma translação no preço da ação. 
Desta forma, o caráter aleatório do preço da ação decorre apenas dos choques de 
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dividendos analisados pelos agentes até Z − 1  períodos futuros. Para fins de 
simulação, desde que ^] seja pequeno o suficiente para não induzir preços de 
mercado negativos, a análise de comportamento de preços deve se focar nos 

dividendos. Assim, dentro do contexto das simulações, será usado um valor 

normalizado ] = 1.  
 

Deve-se notar que, na modelagem, os choques de dividendos relevantes para o 

preço são aqueles dentro do horizonte de análise pelos agentes observadores de 

notícias. Considerando valores esperados, essa limitação do horizonte de tempo 

não se torna imprescindível, pois na média, os choques dos dividendos são nulos. 

Apesar de, sob a perspectiva probabilística, a esperança do preço ser constante, o 

caráter aleatório dos dividendos e a forma de difusão de informações pode afetar 

o comportamento de preços. A seguir, são analisadas algumas características que 

emergem a partir desse modelo artificial.  

 

 

3.  Análise de resultados 

 

Através da dinâmica do modelo, pode-se proceder à análise do comportamento 

dos preços em um ambiente em que os indivíduos possuem acesso à mesma 

quantidade de informação, até um determinado período posterior z, porém não 

possuem a mesma informação. A Figura 1 a seguir ilustra simulações 

considerando-se alguns valores de Z = 1 e Z = 5 e preço inicial  �� = 100.  
 

Observa-se que para um maior grupo de agentes observadores de notícias, a 

flutuação de preços é suavizada. Quando se considera Z = 1, só existe um grupo 
de agentes informados e todos possuem não somente a mesma quantidade de 

informação como também a mesma informação. Não existe heterogeneidade de 

informações e nem assimetrias de informações, pois todos os indivíduos têm 

acesso ao verdadeiro valor do dividendo a ser gerado no próximo período. O 
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preço de mercado então se equivale ao valor justo do ativo. Entretanto, quando o 

valor de Z aumenta, surge heterogeneidade informacional que afasta os preços de 

mercado dos preços justos. 

 

Figura 1.  Simulação do comportamento de preços para diferentes valores de Z 

 

 

Deve-se ressaltar que o ajuste do preço de mercado ao preço justo do ativo 

constitui uma diferença relevante entre os modelos simplistas discutidos nos 

capítulos anteriores e o modelo de Hong e Stein (1999). Enquanto nos modelos 

anteriores, as previsões de dividendos futuros eram feitas de forma independente 

dos dividendos intrínsecos, no modelo de Hong e Stein (1999), os agentes possuem 

informações, ainda que parciais, sobre os verdadeiros valores de dividendos que 

ocorrerão em períodos subsequentes.  

 

Ou seja, as estimativas de dividendos dos agentes observadores de notícias são 

extraídas da mesma distribuição de dividendos intrínsecos e, mais ainda, de forma 

dependente. Parcela do dividendo intrínseco da ação é incorporada no preço de 

mercado refletindo, portanto, uma aproximação entre o preço de mercado e o 

preço justo. 

 

À medida que o número de grupos diferentes de observadores de notícia 

aumenta, pode-se verificar na Figura 1 uma suavização no comportamento do 

preço da ação, refletindo (i) um distanciamento do preço justo, uma vez que os 
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choques dos dividendos no preço possuem uma distribuição normal independente 

dos choques passados e, desta forma, implicariam em oscilações de preços bruscas 

e (ii) uma sub-reação, pois o preço de mercado estaria se adaptando de modo 

gradual às informações futuras sobre os dividendos. Este comportamento gradual 

no ajuste de preços pode ser melhor identificado quando z é maior.  

 

Figura 2.  Simulação do comportamento de preços para diferentes valores elevados 

de Z 

 

 

É importante salientar também que o ajuste a um valor de equilíbrio é bastante 

acentuado quando Z é alto, conforme evidenciado na Figura 2: observa-se que, a 
despeito de o preço inicial ser definido em �� = 100, rapidamente o mercado faz 
uma correção de preços e o próximo valor ��  encontra-se em um patamar 
diferente.  

 

A suavização no comportamento de preços pode também ser evidenciada pelos 

desvios-padrões dos retornos do ativo. Os retornos são calculados a partir dos 

preços simulados e são dados por: 

 

D�_ =
��_
����_ − 1 Eq 5 

onde o sobrescrito `  estabelece que o dado é simulado. Ou seja, enquanto �� 
representa uma variável aleatória composta por uma soma de potenciais 
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dividendos descrita na equação 4, ��_  representa uma realização da variável 
aleatória obtida em uma simulação de preços.  

 

Considerando retornos baseados em 1000 preços gerados, pode-se obter um 

retorno médio ao período. A Tabela 1 a seguir mostra os resultados da média 

amostral e do desvio-padrão dos retornos médios de cada simulação. São 

realizadas 10 simulações a partir dos mesmos parâmetros de entrada, variando-se 

o número de grupos de agentes Z.  
 

Tabela 1.  Resultados de retornos médios das simulações 

z Média Desvio-padrão 

1 0.00% 1.07% 
3 0.00% 0.61% 
5 -0.01% 0.51% 
10 0.00% 0.33% 
15 0.00% 0.28% 
20 -0.01% 0.27% 
30 0.00% 0.22% 

 

Como já observado, Z também reflete a velocidade de propagação de informação 

entre os agentes. Quanto maior  Z, menor a velocidade de difusão da informação. 

Os resultados mostram que, em termos médios, o retorno ao período do ativo não 

é sensível a Z, isto é, não difere de zero, que é média da distribuição dos choques 
ou inovações de dividendos. Porém, os desvios-padrões dos retornos médios 

diminuem indicando uma suavização do comportamento de preços. Assim, pode-

se identificar através de dados simulados que a propagação gradual da 

informação diminui o nível de volatilidade dos retornos da ação. 

 

No caso especial de Z = 1, o resultado reflete uma situação em que a informação 
sobre o próximo dividendo é incorporado total e imediatamente no preço da ação. 

Do ponto de vista teórico, nesta situação, o mercado é eficiente, por incorporar de 

forma imediata e correta a nova informação sobre dividendo. Na Tabela 1, quando 

Z = 1, a média e o desvio-padrão dos retornos simulados são próximos aos do 
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modelo teórico no qual < possui distribuição normal com média nula e variância 
unitária. A eficiência relevante nesta situação é a eficiência na forma forte, uma 

vez que a suposição baseia-se na difusão de informação sobre dividendos que 

ainda acontecerão. Estes dividendos, portanto, podem ser considerados 

informação privada. 

 

Mais particularmente, a Figura 2 mostra que em um mercado com muitos grupos 

de agentes de informação, cada qual possuidor de informações distintas, o preço 

do ativo parece seguir uma linha de tendência, com baixa volatilidade, a despeito 

de os choques de dividendos serem independentes e identicamente distribuídos 

com média nula. Assim, no modelo de Hong e Stein (1999), a existência de agentes 

de informação podem fazer com que os preços de mercado se afastem 

consideravelmente dos preços justos e, mais ainda, podem induzir a identificação 

de linhas de tendência artificiais que, por sua vez, podem ser exploradas pelos 

agentes de momento, como será visto no próximo capítulo.  

 

Figura 3.  Simulação do comportamento de preços para diferentes valores elevados 

de Z e horizonte de tempo � longo 
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Esta artificialidade da linha de tendência pode iludir agentes que trabalham a 

partir de preços passados, pois podem induzir estratégias de negociação. No 

entanto, se for realizada uma análise de longo prazo, tendências de preços tornam-

se menos evidentes. Exemplificando esta observação, a Figura 3 mostra resultados 

das simulações para Z = 100 usando um horizonte de tempo maior. Ao invés de 

um horizonte de período de � = 100 utilizado nas análises anteriores, são gerados 
preços até � = 900.  
 

É importante destacar que o horizonte de tempo do modelo é � → ∞ e, portanto, 
tendências aparentes no curto prazo podem não se manter no longo prazo. 

Portanto, no modelo discutido neste capítulo, a sub-reação no curto prazo é 

evidente, porém as sobre-reações podem ser mais difíceis de serem identificadas. 

Pode-se observar que, embora para o horizonte de tempo de � até 100 ou 200 os 
preços parecerem seguir uma tendência de alta ou baixa, dependendo da 

simulação, para horizontes de tempo maiores podem ser percebidas reversões. 

Obviamente, a dispersão dos preços ao final de � = 900  são maiores que a 
dispersão ao final de � = 100, refletindo o caráter estocástico dos dividendos cujas 
inovações são sorteadas de modo independente e a cada instante a partir de uma 

distribuição normal com determinada variância �!. 
 

Finalmente, pode-se investigar o comportamento de sub-reação avaliando-se auto-

correlações entre os retornos, conforme destacado na Figura 4. Para um conjunto 

de 10 simulações de caminhos de preços, isto é, para 10 realizações de caminhos 
com 1000  preços, são obtidos os seguintes resultados da média e do desvio-
padrão amostral das auto-correlações com uma defasagem de um período, isto é, 

comparando-se D�_  e D���_ .  
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Figura 4.  Comportamento da auto-correlação de retornos defasados por um 

período 

 

 

Nas simulações, para Z = 1, a correlação entre o retorno de um período e o retorno 
do período subsequente é aproximadamente zero, com desvio-padrão baixo entre 

as diferentes simulações. Este fato corrobora a questão de eficiência de mercado, 

refletindo a independência entre os dividendos em períodos subsequentes.  

 

Quando Z é baixo, porém superior a 1, a auto-correlação média entre retornos 
aumenta, sem um aumento compatível no desvio-padrão. Este resultado mostra 

que a propagação gradual de informação em um mercado com um pequeno grupo 

de newswatchers aumenta a correlação entre retornos de períodos subsequentes. 

Um maior número de grupos, obtendo informação gradual sobre os dividendos 

exacerba a auto-correlação,  

 

No entanto, quando Z se aproxima de 16, valores de auto-correlações diminuem 
drasticamente com um aumento considerável do desvio-padrão. Em algumas 

simulações, para Z = 17, 18, 19 , a auto-correlação para retornos de períodos 
subsequentes chega a assumir valores negativos, refletindo uma média baixa e um 

desvio-padrão alto. A Figura 4 mostra que a auto-correlação atinge um valor 

máximo próximo de 0.90 e depois decai com o aumento de Z. Média e desvio-
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padrão das auto-correlações decrescem e quando Z é elevado, podem se aproximar 
de valores nulos.  

 

Este resultado é extremamente interessante e, de certa forma, inesperado. Análises 

foram conduzidas avaliando-se auto-correlações com defasagens maiores de um 

período, com resultados semelhantes. As auto-correlações foram analisadas 

através da comparação de D�_  e D��3_ , para vários � = 1,⋯ , 6 . Essa investigação 
visava identificar se a difusão gradual de informação poderia se refletir em 

correlações de retornos em períodos que não fossem subsequentes.  

 

Não foi possível avaliar as causas para o comportamento obtido na Figura 4. Os 

resultados obtidos têm diversos impactos para o estudo baseado em agentes. O 

modelo conduz a resultados pouco óbvios, representando uma das vantagens da 

modelagem baseada em agentes. A interação entre agentes pode levar a 

comportamentos gerais pouco esperados e que podem ser o ponto de partida para 

o entendimento de fenômenos. Em particular, valores muito elevados de Z 
parecem mascarar a gradual difusão de informação, talvez em função de uma 

maior diluição de impactos individuais dos choques de dividendos. Ou seja, 

mesmo quando o modelo é construído para contemplar a sub-reação, o fenômeno 

pode não se manifestar a partir da análise de correlações entre retornos defasados 

no tempo. Estudos futuros devem contemplar em mais detalhes o comportamento 

identificado na Figura 4. 

 

 

4.  Comentários finais 

 

Neste capítulo, é analisada a primeira parte do modelo de Hong e Stein (1999), na 

qual se estabelece um mercado artificial onde atuam apenas agentes observadores 

de notícias. Estes agentes possuem acesso à mesma quantidade de informação 

sobre dividendos futuros, porém a parcelas diferentes dessa informação. À 
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medida que o tempo passa, diferentes grupos de agentes observadores de notícia 

passam a ter acesso a outros pedaços da informação sobre os dividendos futuros. 

 

A difusão gradual de informações pelo mercado implica uma sub-reação de 

preços, denotada pela auto-correlação positiva entre retornos identificada nas 

simulações. A despeito da sub-reação, é importante destacar que esse mercado 

artificial não possibilita ganhos extraordinários. A premissa do modelo é a 

existência de apenas agentes observadores de notícia que, pelas suas próprias 

características, não tomam decisões de negociação a partir de comportamentos 

passados de preços.  

 

Assim, apesar da dinâmica de difusão da informação gerar uma sub-reação, neste 

mercado não existem agentes que possam explorar tendências de preços. No 

modelo de Hong e Stein (1999), por construção, o mercado não é eficiente. Os 

preços não refletem de forma imediata toda a informação, porém, sem a presença 

de agentes de momento, não há investidores que possam ter retornos 

extraordinários, mesmo quando os resultados de auto-correlação sugerem uma 

previsibilidade de preços. No próximo capítulo, serão incorporados os agentes de 

momento, conforme o modelo completo de Hong e Stein (1999), para se verificar a 

possibilidade de ganhos extraordinários. 
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Capítulo 8.  Modelo de mercado de 

capitais com agentes de 

momento  

 

 

 

1.  Introdução 

 

No capítulo anterior, analisou-se o modelo de Hong e Stein (1999) considerando-se 

apenas agentes observadores de notícias. Conforme destacado, existe uma 

homogeneidade dos agentes, uma vez que todos os grupos de newswatchers 

possuem acesso à mesma porcentagem da informação. Porém, os agentes são 

heterogêneos por não possuírem as mesmas informações.  

 

O processo de difusão gradual de informação causa uma sub-reação. No entanto, a 

tendência de preços não se sustenta. O caráter aleatório dos dividendos, com 

média nula, faz com que as novas informações induzam correções de preços por 

parte dos agentes observadores de notícia. Desta forma, os preços de mercado não 

se distanciam substancialmente dos preços justos.   

 

Neste capítulo, são incorporados no modelo os agentes operadores de momento 

ou momentum traders. Estes agentes tomam decisões unicamente baseados em 
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preços passados. Através da estratégia de momento, os indivíduos buscam 

retornos extraordinários a partir da compra de ativos, caso os retornos passados 

tenham sido positivos, e a venda de ativos, caso os retornos passados tenham sido 

negativos. Ou seja, os agentes de momento esperam que tendências passadas de 

preço se mantenham no futuro.  

 

No modelo de Hong e Stein (1999) a presença dos agentes de momento exacerbam 

a sub-reação provocada pelos agentes observadores de notícias. Esta sub-reação 

exagerada conduz a uma sobre-reação, na qual os preços de mercado se 

distanciam consideravelmente dos preços justos. Este distanciamento artificial 

acaba por não se sustentar, uma vez que novas informações são absorvidas pelos 

newswatchers fazendo com que o preço de mercado se aproxime do preço justo 

novamente. A seguir, o modelo de Hong e Stein (1999) com momentum traders e 

newswatchers é discutido, visando identificar a possibilidade de ganhos 

extraordinários por diferentes tipos de agentes. 

 

 

2.  Modelagem dos agentes de momento 

 

No modelo apresentado no capítulo anterior, são considerados apenas agentes 

observadores de notícias, cuja avaliação do preço do ativo contempla somente 

suas informações sobre os dividendos futuros. No entanto, o mercado artificial 

pode ser aprimorado através da incorporação de outros tipos de agentes.  

 

Hong e Stein (1999) propõem a adição de momentum traders, que constituem 

investidores que definem suas estratégias de negociação apenas baseados em 

dados de preços passados. Os momentum traders são também chamados, neste 

estudo, de agentes ou operadores de momento e, no modelo, possuem perfil de 

aversão a risco absoluta constante, análogo ao perfil dos agentes observadores de 

notícias.  
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Assim, no modelo completo de Hong e Stein (1999), o mercado é composto por (i) 

agentes observadores de notícias e (ii) agentes de momento. A cada instante �, 
uma nova geração de agentes de momento entra no mercado, submetendo ordens 

de transações sem ter a certeza do preço aos quais essas ordens serão executadas. 

Este preço de mercado é definido a partir da competição entre newswatchers que 

funcionam também como market makers nesta modelagem (Hong e Stein, 1999).  

 

Os agentes de momento que entram em um dado instante � mantêm sua posição 

durante � períodos, sem levarem em consideração eventuais ganhos ou perdas 
obtidos até o instante � + �. Ou seja, apesar de os agentes de momento definirem 

posições iniciais acompanhando o comportamento passado de preços, liquidam 

suas posições de maneira incondicional, após � períodos. 
 

Os agentes de momento fazem estimativas do diferencial de preços futuros 

���Y − ��  apenas baseados nos preços passados, ou seja, ��∗ , com �∗ < � . De 
maneira simplificada, Hong e Stein (1999) estabelecem que os agentes de momento 

tomam decisões baseados em variações de preços acumulados entre d períodos, 
ou seja, ���� − ���e�� . Segundo Hong e Stein (1999), o valor exato de d  não é 
relevante e, desta forma, a análise de preços passados realizada pelos agentes de 

momento leva em consideração somente o diferencial de preços ���� − ���!.  
 

Sob estas condições, o fluxo de ordens Q� da geração de traders de momento no 

instante � é dado por: 
 

Q� = f + g∆����	 Eq 1 

onde f  constitui uma constante representativa de uma quantidade média 

demandada pelos operadores de momento e g é um parâmetro de elasticidade, a 
ser determinado no processo de otimização para se atingir o equilíbrio de preços 

decorrente das ordens lançadas pelos momentum traders.  
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É importante ressaltar que os agentes observadores de notícia são indiferentes ao 

fluxo de ordens revelado pelos agentes de momento. Desta forma, os newswatchers 

não são influenciados por eventuais pressões de demanda dos agentes de 

momento. Assim, as decisões dos newswatchers independem do comportamento 

passado de preços e, mais ainda, não são dependentes do próprio comportamento 

dos agentes de momento.  

 

Conforme já discutido, a cada instante gerações de agentes de momento entram no 

mercado e saem �  períodos depois. Considerando que as ordens de todas as 
gerações de agentes de momentum devem ser viabilizadas pelos market makers, no 

caso, pelos agentes observadores de notícias, a oferta de ações é dada por:  

 

M� = ] −XQ����3
Y

35�
= ] − �f − g ∙X∆���3

Y

35�
	 

Eq 2 

 

Relembrando o modelo de Hong e Stein (1999) no qual somente os agentes 

observadores de notícia, o preço é definido a partir de: 

 

�� = �� +
�Z − 1�<��� + �Z − 2�<��! +⋯+ <��\��

Z − ^] Eq 3 

 

Supondo que os agentes observadores de notícia adquirem o ativo e o mantêm até 

o instante de liquidação  T, pode-se substituir ] na equação 3 por M� da equação 2, 
obtendo-se o comportamento de preços em um mercado com agentes de 

momento, já considerando a função de aversão a risco dada por ^ = 1. 
 

�� = �� +
�Z − 1�<��� + �Z − 2�<��! +⋯+ <��\��

Z +	

−] − �f − g ∙X∆���3
Y

35�
 

Eq 4 
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Hong e Stein (1999) alertam para o fato de a formulação do modelo envolver uma 

inconsistência temporal, uma vez que se supõe que os agentes observadores de 

notícia operam em um instante � com o intuito de somente desfazerem suposição 
no instante terminal T, mas em um instante posterior � + 1, ao assumirem o papel 

de market makers, tornam-se mais atuantes, não esperando necessariamente o 

instante terminal	T. Esta inconsistência, apesar de comprometer a premissa de que 

o observador de notícia espera até o momento final para liquidar sua posição, 

simplifica significativamente o mecanismo de obtenção de um preço de equilíbrio 

neste mercado artificial.  

 

A partir dessa modelagem, o comportamento dos preços quando os newswatchers e 

os momentum traders compõem o mercado deve obedecer a seguinte relação, 

desconsiderando as constantes.  

 

g∆���� =
CH#>���Y − ��@
i#>���Y − ��@  

Eq 5 

onde C representa a tolerância ao risco agregada dos agentes de momento. Além 

disso, H#  e i# são, respectivamente, a esperança e variância atribuídas pelos 
agentes de momento, tomando como base as informações de mercado referentes 

aos preços passados ∆����. Nestas condições. Hong e Stein (1999) estabelecem que 

a equação 5 pode ser escrita através de 

 

g = Cjkl>���Y − ��, ∆����@i�∆��i#>���Y − ��@
 

Eq 6 

onde i�∆�� representa a variância do diferencial de preços e jkl>���Y − �� , ∆����@ 
representa a covariância entre os diferenciais de preço em períodos subsequentes e 

o diferencial de preços entre horizontes de tempo defasados por � períodos, isto é, 
defasados pelo número total de períodos no qual um agente de momento mantém 

sua posição. 
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Considerando que os agentes de momento geram ordens de mercado em função 

de preços passados que, por sua vez influenciam preços da ação, o equilíbrio do 

modelo ocorre quando as equações 4 e 6 são obedecidas simultaneamente, ou seja, 

quando se obtém um valor de g para o qual as duas equações valem.  
 

Hong e Stein (1999) estabelecem que o equilíbrio pode ser obtido através de um 

algoritmo iterativo resultando em valores |g| < 1, quando C é pequeno. Note que 
o processo de otimização para obtenção de g é complexo, pois envolve a definição 
de um valor inicial que impacta preços que, por sua vez, influenciam os 

parâmetros de variância e covariância. Para fins de simulação, será fixado um 

valor C = 0.01 . Observe, no entanto, que o modelo não é sensível, sob a 
perspectiva qualitativa, a diferentes valores de C . Simulações com diferentes 
valores de C não conduziram a resultados qualitativos relevantes. 
 

 

3.  Análise de resultados 

 

A partir da modelagem descrita anteriormente, pode-se proceder às simulações. 

Inicialmente, são investigados graficamente os comportamentos de preços do 

ativo para diferentes números de grupos de observadores de notícias. No entanto, 

é importante ressaltar que, nesta modelagem, existem agentes de momento que 

tomam decisões de trading baseados no comportamento passado dos preços do 

ativo. Estes momentum traders podem lançar ordens no mercado que, por sua vez, 

devem ser cumpridas pelos agentes observadores de notícias, pois estes agem 

também como market makers no modelo de Hong e Stein (1999).  

 

Assim, a Figura 1 mostra os resultados da simulação para diferentes números de 

grupos de newswatchers Z , fixando-se o horizonte de tempo �  dos agentes de 
momento. Conforme já discutido, os agentes de momento observam preços 

passados, lançando ordens de compra ou de venda no instante � e liquidando sua 
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posição em � + �. O valor de Z reflete não somente o número de grupos diferentes 

de newswatchers como também representa a velocidade de propagação da 

informação. Quando maior Z, menor a velocidade de difusão de informações. Nas 
Figuras 1a e 1b, o horizonte de tempo dos agentes de momento é fixado em � = 5.  
 

Figura 1.  Simulação do comportamento de preços para velocidades altas de 

propagação da informação 

 

 

Conforme denotado na Figura 1, quando o número de grupos de agentes 

observadores de notícia aumenta, a flutuação de preços tende a diminuir. Os 

preços, portanto, seguem um comportamento mais suave, assim como no modelo 

do capítulo anterior no qual apenas agentes observadores de notícia estão no 

mercado. As Figuras 2a e 2b corroboram a tendência de que a maior quantidade 

de grupos de newswatchers, para � fixo, implicam em uma sub-reação, denotada 

pelo avanço gradual dos preços. Como era de se esperar, um maior número Z de 
grupos de agentes observadores de notícias implica uma difusão mais gradual da 

informação, propiciando uma sub-reação. 
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Figura 2.  Simulação do comportamento de preços para diferentes velocidades 

baixas de propagação da informação 

 

 

Deve-se ressaltar que, embora a Figura 2b ilustre uma tendência de aumento ou 

decrescimento de preços, existe uma reversão de preços no longo prazo. Este 

comportamento é evidenciado através da simulação de preços por um horizonte 

de tempo maior. Assim, contrastando a Figura 2b com as Figuras 3a e 3b, nas 

quais os horizontes de tempo são, respectivamente,  � = 100, � = 1000 e � = 2500, 
para o mesmo Z = 100, pode-se identificar que, ao longo do tempo, os preços 

sofrem uma reversão na tendência.  

 

Figura 3.  Simulação do comportamento de preços para baixas velocidades de 

propagação no longo prazo 
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Esta reversão de preços, apesar de pouco evidente em horizontes de tempo curtos, 

decorre da característica da dinâmica do modelo, no qual os dividendos possuem 

uma média nula. Assim, a difusão lenta de informação quando Z é elevado pode 
ocultar uma reversão de preços no longo prazo e induzir agentes de momento a 

realizarem operações que exacerbem a tendência passada de preços.  

 

Entretanto, a influência dos agentes de momento não é persistente. A Figura 3b 

ilustra que existe uma reversão de preços, ao longo do tempo, mesmo que essa 

reversão demore a acontecer. Eventualmente, as informações sobre dividendos 

acabam por afetar o comportamento dos agentes observadores de notícias, 

evitando que a tendência induzida pelos agentes de momento se mantenha.  

 

Sob uma perspectiva visual, não se pode distinguir, através dos dados simulados, 

se o mercado é formado apenas por newswatchers ou se o mercado incorpora 

também os momentum traders. As Figuras 2a e 2b do capítulo anterior e as Figuras 

2a e 2b desse capítulo podem sugerir que a presença de momentum traders não é 

tão relevante. Assim, pode-se, de forma simplista, argumentar que a inclusão de 

agentes de momento não implica uma dinâmica de preços mais complexa. Neste 

contexto, momentum traders seriam pouco relevantes na estrutura do mercado 

artificial.  

 

Porém, o aumento do número de grupos de agentes observadores de notícias 

evidencia alguns elementos importantes. A Figura 3b sugere que a presença de 

agentes de momento pode induzir comportamento de preços extremos, situação 

que não foi observada quando o mercado comportava apenas newswatchers.  

 

Na Figura 3b, pode-se observar que uma das simulações, para Z = 100 e � = 5, 
conduz a preços negativos. A despeito de os parâmetros da modelagem 

permitirem uma situação de preços negativos, uma vez que os dividendos (e não 

os retornos dos ativos) possuem uma distribuição normal, a simulação sugere que 
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a reversão de preços pode ocorrer somente após um período muito longo. Desta 

forma, os resultados ilustram que, embora o mercado possa apresentar reversão 

de preços, estratégias de momento podem ser lucrativas durante um período de 

tempo considerável. Porém, reversões de preço ocorrem e, desta maneira, não se 

pode garantir que estratégias de momento sejam sempre vitoriosas. 

 

Em particular, o modelo de Hong e Stein (1999) contempla a possibilidade de 

preços chegarem a patamares pouco realistas (considerando o processo de difusão 

dos dividendos) através da sub-reação causada pelos agentes de momento. Esta 

sub-reação lenta exacerba a aparente vantagem da estratégia de momento que, por 

sua vez, conduz a uma posterior sobre-reação. Desta forma, o preço não se 

sustenta em função do posicionamento induzido pelos agentes que levam em 

consideração notícias sobre os dividendos e não o comportamento passado de 

preços.  

 

É importante destacar o papel dos mecanismos de simulação para as análises do 

comportamento de preços. Enquanto estudos empíricos com dados passados só 

podem avaliar a evolução de preços que efetivamente ocorreram, estudos 

baseados em simulação possibilitam identificar uma gama maior de possíveis 

caminhos para o preço do ativo. Assim, na Figura 3b, a simulação permite 

identificar um cenário que, embora com baixa probabilidade de ocorrência, 

poderia efetivamente ocorrer. 

 

O papel dos agentes de momento pode ficar ainda mais evidente nas análises a 

seguir. Mantendo-se o número de grupos de agentes observadores de notícia fixo 

em Z = 5 , pode-se investigar a sensibilidade do comportamento de preços em 
relação ao horizonte de tempo �	definido pelos agentes de momento em suas 

negociações. As Figuras 4a e 4b mostram os resultados do preço de equilíbrio 

quando momentum traders e newswatchers estão simultaneamente no mercado, 
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variando-se o horizonte de tempo � em que os agentes de momento se mantêm 
posicionados.  

 

Figura 4.  Simulação do comportamento de preços para diferentes horizontes de 

tempo em que os agentes de momento se mantêm posicionados 

 
 

Os resultados mostram uma suavização na evolução de preços, diminuindo as 

variações potenciais advindas somente do comportamento estocástico dos 

dividendos. No entanto, as diferenças entre os resultados não aprecem ser 

relevantes quando � varia até 10, conforme denotam as Figuras 4a e 4b.  

 

Figura 5.  Simulação do comportamento de preços para horizontes de tempo mais 

longos dos agentes de momento 
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A Figura 5, em especial, a Figura 5b, sinaliza uma evolução diferente do preço da 

ação, sugerindo que o horizonte de tempo dos agentes de momento é relevante 

quando elevado. De certa maneira, comportamentos oportunísticos de curto prazo 

dos momentum traders, isto é, quando seus horizontes de tempo �	são pequenos, 
não influenciam a evolução de preços de maneira substancial. 

 

A análise anterior sugere o estudo de horizontes de tempo �	maiores. Ou seja, 
devem ser investigadas situações em que momentum traders operam a partir do 

comportamento de dados passados, mas que mantêm suas posições por um 

período de tempo prolongado. Apesar de se basearem em retornos de curto prazo 

passados, supõe-se que os momentum traders têm paciência para esperar a 

liquidação de suas posições somente no longo prazo. Na Figura 6, são realizados 

dois conjuntos de simulação para horizontes de tempo dos operadores de 

momento fixado em � = 100 . Já na Figura 7, são realizadas simulações para 

horizontes de tempo equivalentes a � = 200.   
 

Figura 6.  Simulação do comportamento de preços para horizontes de tempo mais 

longos (� = 100) dos agentes de momento 
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Figura 7.  Simulação do comportamento de preços para horizontes de tempo mais 

longos (j = 200) dos agentes de momento 

 

 

É importante observar que quando � é elevado, ou seja, quando operadores de 
momento são pacientes e demoram a reverter suas estratégias originais, o mercado 

pode apresentar comportamento extremo. Nas Figuras 6a, 6b, 7a e 7b, pode-se 

observar que, em pelo menos uma das simulações de cada conjunto, o preço atinge 

valores extremos. No período total considerado, isto é, t= 900, a ação não recupera 
o valor, podendo evidenciar que a modelagem com agentes de momento permite 

que cenários limítrofes possam ser alcançados. É importante destacar que esses 

cenários extremos não foram obtidos através da simulação de um mercado apenas 

com agentes observadores de notícias.  

 

Resultados para � elevados ainda incluem uma queda de preços acompanhado de 

alta variabilidade como mostrado em uma das simulações na Figura 6b e uma alta 

acentuada de preços, denotada em uma das simulações na Figura 7b. Deve-se 

observar que o modelo baseado em agentes de momento e em agentes 

observadores de notícia propiciam quedas substanciais de preço tanto com alta e 

quanto com baixa variabilidade, conforme pode ser visto respectivamente através 

de simulações nas Figuras 6b e 7b.  
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A presença de agentes de momento também influencia as auto-correlações entre 

retornos defasados em um período, conforme pode ser observado na Figura 8. A 

Figura 8a mostra que, para � pequeno, as auto-correlações atingem valores mais 
altos. A variabilidade das auto-correlações também é alta, conforme denotado na 

Figura 8b. À medida que o horizonte de tempo dos agentes de momento aumenta 

até cerca de  � = 25, as auto-correlações diminuem, bem como sua variabilidade. 
No entanto, a partir de  � = 25, as auto-correlações e sua variabilidade voltam a 
aumentar.    

 

Figura 8.  Estudo das auto-correlações defasadas em um período 

 

 

Esse comportamento pouco convencional das auto-correlações entre retornos 

defasados por um dia sugere o estudo de auto-correlações com outras defasagens. 

Em particular, tendo em vista que � representa o número de períodos em que o 

operador de momento permanece no mercado, torna-se razoável avaliar auto-

correlações com defasagens de � períodos. A Tabela 1 mostra os resultados dessa 
análise, sugerindo a existência de sub-reação, no qual o preço de mercado ajusta-

se gradualmente. Quanto maior �, maior a auto-correlação com defasagem de � 
períodos.  
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Ressalta-se que a tendência de dependência de retornos em relação ao retorno 

passado é menos evidente quando se considera defasagens de apenas um período, 

conforme mostrado na Figura 8. Na Tabela 1, quando se avalia a auto-correlação 

associada a uma defasagem equivalente ao número de períodos que os agentes de 

momento permanecem no mercado, fica mais clara a sub-reação, Nesta análise, os 

retornos relevantes contemplam a comparação de preços defasados em � períodos. 
 

Tabela 1.  Estatísticas de auto-correlações para defasagens de � períodos 
j Média Desvio-padrão 

1 0.18 0.19 
2 0.62 0.24 

3 0.52 0.22 
5 0.72 0.23 

10 0.85 0.29 
20 0.89 0.28 

50 0.90 0.26 

100 0.90 0.29 

 

Os resultados anteriores sugerem uma análise de rentabilidade em estratégias de 

momento. A auto-correlação positiva denotada na Figura 8 para defasagens de um 

período poderiam indicar a possibilidade de ganhos extraordinários através de 

estratégias de momento em que um indivíduo opera baseando-se simplesmente 

no retorno do período anterior e mantendo a carteira durante � períodos.  
 

Já a Tabela 2 mostra os resultados da análise considerando-se diferentes 

horizontes de manutenção da carteira pelos agentes de momento. Nesta análise a 

média dos retornos refere-se a um valor representativo dos retornos de todos os 

operadores de momento, independentemente de sua geração. Conforme 

estabelecido no modelo de Hong e Stein (1999), a cada período uma nova geração 

de agentes de momento entra no mercado, operando em função do 

comportamento passado de preços, permanecendo durante � períodos. Assim, os 
resultados da Tabela 2 mostra a média de retornos de todas as gerações em cada 

análise.  
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Tabela 2.  Estatísticas de retorno dos operadores de momento  

j Média Desvio-padrão 

1 0.01% 0.04% 

2 0.03% 0.14% 

3 0.08% 0.32% 

5 -0.13% 0.28% 
10 -0.36% 0.55% 

20 -1.23% 2.00% 

50 -2.32% 3.53% 

100 -3.50% 6.10% 

 

Os resultados evidenciam que, à medida que o número de períodos � aumenta, a 

rentabilidade média dos agentes de momento diminui. No entanto, a variabilidade 

da rentabilidade também aumenta, não se podendo rejeitar a hipótese de ganhos 

nulos. Ou seja, em termos médios, considerando todas as gerações de momentum 

traders e cada grupo de simulações com diferentes valores de � , não se pode 
afirmar que a estratégia de momento conduza a ganhos extraordinários. Mais 

ainda, apesar de os resultados não serem significantes, quando �  aumenta, a 

probabilidade de prejuízo dos momentum traders também aumenta, a despeito da 

elevada auto-correlação entre retornos defasados de � períodos. 
 

Este resultado pode ser explicado em função de a análise contemplar todas as 

gerações de agentes de momento. Assim, a média de retornos representa um valor 

médio obtido por todas as gerações de momentum traders, independentemente do 

momento de entrada no mercado. Por exemplo, são computados no retorno médio 

da Tabela 2, os resultados tanto das gerações de momentum traders que entram em 

um instante � + 1 quanto aqueles que entram no instante � + � − 1.  
 

Pode-se argumentar que os agentes de momento que entram no início de um ciclo 

podem obter resultados extraordinários, pois poderiam explorar uma tendência de 

preços desde o começo. De forma contrária, agentes de momento que entram ao 

final do ciclo poderiam ter retornos negativos, pois estariam se posicionando em 
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um instante em que o ciclo começa a se reverter. Em termos médios, os ganhos dos 

momentum traders que se posicionam no início de um ciclo seriam compensados 

pelas perdas dos operadores que se posicionam somente ao final do ciclo. 

Considerando essa possibilidade, que poderia mascarar resultados de ganhos da 

estratégia de momento, é realizada uma análise da rentabilidade de diferentes 

gerações de momentum traders. A Figura 9 mostra para, � = 100, os resultados do 
retorno médio e do desvio-padrão de retornos para cada uma das 100 gerações de 

operadores de momento. 

 

Figura 9.  Estudo dos retornos das gerações de operadores de momento para 

� = 100  

 

 

Os resultados mostrados na Figura 9 sugerem que, em termos médios, na maioria 

das situações, os agentes de momento possuem resultados negativos, 

independentemente de sua geração. Nas simulações, apenas duas gerações de 

operadores de momento obtiveram resultado positivo: a geração 98 e a geração 99, 

quase no limite final do horizonte de tempo � considerado. Essa tendência de 
ganhos ao final do período de análise se mantém quando se considera outros 

valores de �. No entanto, os resultados do desvio-padrão fazem com que não seja 
possível rejeitar a hipótese de ganhos médios nulos, para qualquer geração de 

agentes operadores de momento.  
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Assim, um resultado interessante do modelo de Hong e Stein (1999) envolve o fato 

de que, embora exista um ajuste gradual de preços às novas informações, 

dificilmente um agente de momento pode explorar essa sub-reação. Em termos 

práticos, considerando o comportamento aleatório do preço do ativo, é difícil a um 

potencial investidor estabelecer a qual geração de momentum traders ele pertence. 

Assim, de certa forma, o investidor não tem certeza se está entrando no mercado 

no início ou no final de um ciclo.  

 

Adicionalmente, mesmo que ele soubesse a qual geração de momentum traders 

pertence, os resultados mostram que não há garantias de retornos extraordinários 

positivos. Pelo contrário, apesar de os resultados não serem significativamente 

diferentes de zero, há maior probabilidade de momentum traders terem retornos 

negativos conforme evidenciado na Figura 9. Essas evidências sugerem que a sub-

reação pode ser exacerbada de forma artificial pelos agentes de momento, 

causando uma sobre-reação que torna a estratégia de momento inadequada.  

 

Enquanto, no início de um ciclo, o comportamento de sub-reação de preços reflete 

a difusão gradual de informação através dos agentes observadores de notícia, 

posteriormente, a ação dos agentes de momento corrobora a tendência passada de 

preços e faz com que o equilíbrio de mercado ocorra em um ponto que não reflita 

o valor justo, gerando uma sobre-reação. Esta sobre-reação, ao qual o operador de 

momento não tem consciência, não se sustenta, uma vez que os newswatchers agem 

no sentido de diminuir essa distorção de preços.  

 

Assim, a tendência anterior de preços é desafiada, induzindo uma correção de 

preços que, por sua vez, ocasiona perdas aos operadores de momento. Uma vez 

que o exato momento da reversão de preços não é conhecido, operadores de 

momento não conseguem explorar a sub-reação de preços de forma lucrativa. Este 

resultado é extremamente interessante, pois apesar de o modelo de Hong e Stein 

(1999) implicar, por construção, que preços se distanciam de seus valores 
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intrínsecos, os agentes não conseguem explorar os comportamentos de sub ou 

sobre-reação.  

 

Destaca-se que tanto agentes de momento quanto agentes observadores de 

notícias não obtêm retornos extraordinários. A análise dos momentum traders foi 

realizada anteriormente e mostrou uma leve tendência de perda, uma vez que a 

sobre-reação e consequente reversão de preços faz com que estratégias de 

momento, independentemente da geração de operadores, não conduza a retornos 

positivos.  

 

Já os agentes operadores de notícia poderiam ter um retorno positivo caso fossem 

mais ativos, no sentido de liquidar suas posições a partir de suas informações. No 

modelo de Hong e Stein (1999), a despeito de os newswatchers funcionarem como 

market makers, supõe-se que sua posição só será desfeita em um instante final T, 
bem distante do horizonte de análise. Considerando a característica dos 

dividendos, com distribuição normal e média nula, no longo prazo, após um 

intervalo de tempo bastante longo, o retorno esperado de todos os agentes 

observadores de notícia seria nulo.  

 

É importante destacar que, no curto prazo quando T é pequeno, eventualmente 
alguns newswatchers podem ter ganhos diferentes de zero. Por terem a sorte de 

acessar rapidamente a parte relevante da informação sobre dividendos futuros, 

agentes observadores de notícia específicos poderiam antecipar tendências de 

preços e se posicionar no mercado. Na medida em que os agentes operadores de 

momento entram no mercado, a tendência de preços seria ampliada, causando 

sobre-reação, e o resultado desses agentes observadores de notícia aumentaria. Se 

T é pequeno, então esses newswatchers poderiam, na média, liquidar sua posição 
com resultado positivo, antes que haja uma reversão de preços. Neste caso, há 

possibilidade de ganhos extraordinários, No entanto, no modelo de Hong e Stein 
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(1999), T é considerado infinito e o retorno esperado dos agentes observadores de 
notícia é nulo. 

 

 

4.  Comentários finais 

 

Neste capítulo, estuda-se o modelo de Hong e Stein (1999) no qual agentes de 

momento interagem no mercado artificial com os agentes observadores de 

notícias. A sub-reação propiciada pela difusão gradual de informação pelos 

newswatchers é amplificada pela presença dos momentum traders, que operam em 

função do comportamento passado de preços.  

 

Quando o horizonte de tempo � dos momentum traders é elevado, a análise da auto-
correlação para períodos de defasagens grandes mostra valores altos positivos, 

sugerindo que estratégias de momento poderiam conduzir a resultados 

extraordinários. No entanto, os resultados das simulações sugerem que tanto os 

newswatchers quanto os momentum traders não conseguem explorar essa 

previsibilidade de preços.  

 

Assim, apesar de o mercado não ser eficiente por construção, pois os preços de 

mercado não refletem imediatamente as informações sobre os dividendos futuros, 

os resultados não evidenciam a existência de oportunidades de ganhos 

extraordinários, por nenhum dos agentes. No modelo, os agentes observadores de 

notícia possuem um horizonte de tempo T para a manutenção de suas posições, 
com T → ∞. Em termos médios, no longo prazo, o resultado esperado de suas 
posições é nulo, em função de o dividendo seguir uma distribuição normal com 

média zero.  

 

Os resultados das simulações mostram ainda que os operadores de momento 

também não conseguem explorar a sub-reação de preços. Independentemente de 
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sua geração, os operadores de momento, por permanecerem no mercado por um 

período fixo �, não conseguem ser ágeis o suficiente para sair de suas posições 

antes que a tendência de preços se reverta. Mais ainda, por exacerbarem a sub-

reação, causando uma consequente sobre-reação, a estratégia de momento 

mantida por � períodos pode conduzir a perdas, pois o ajuste de preços pode 
ocorrer antes da liquidação da estratégia de trading.  

 

É interessante destacar que o modelo de Hong e Stein (1999) apesar de simples, 

possibilita explicar a ocorrência de anomalias de mercado, quando se considera a 

hipótese de mercados eficientes. Assim, o modelo estabelece a possibilidade de 

sub-reação e de sobre-reação de preços, estruturando um mercado em que dois 

tipos de agentes – newswatchers e momentum traders – interagem. Embora o 

mercado não seja eficiente, os resultados da análise apontam para a 

impossibilidade de que agentes possam explorar a ineficiência do mercado e obter 

retornos extraordinários. 
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Capítulo 9.  Considerações finais 

 

 

O objetivo desta pesquisa, conforme discutido no Capítulo 1, envolve o estudo do 

comportamento de mercados de capitais artificiais, através da simulação de preços 

em um ambiente que reflete a interação de agentes com características distintas. 

Conforme evidenciado, o uso de modelos de simulação de agentes em estudos na 

área de economia é relativamente recente, tendo sido viabilizada pelos avanços 

computacionais.  

 

De acordo com Gilbert (2007), a modelagem baseada em agentes possibilita a 

criação, a análise e a experimentação de modelos em que agentes interagem em 

um ambiente cujas condições são controladas e reproduzíveis. Deve-se destacar 

que essas características da ABM são extremamente úteis para o estudo de 

fenômenos, pois possibilita a repetição de experimentos sob condições 

semelhantes.  

 

Considerando pesquisas sobre mercado de capitais, avaliações empíricas 

dificilmente conseguem controlar condições de mercado e, mais ainda, propiciam 

apenas uma realização de todo o processo de preços entre um instante inicial e um 

instante final. Neste contexto, a modelagem através de simulação permite a 

geração de diversas realizações de processos de preço, sob as mesmas premissas. 
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A ABM permite ainda que sejam associados comportamentos distintos a cada 

agente buscando-se características gerais emergentes (Gilbert e Terna, 2000), 

provenientes da interação entre os indivíduos. No contexto da modelagem 

baseada em agentes, esta pesquisa estabelece um mercado de capitais artificial no 

qual agentes com diferentes comportamentos podem interagir e alterar o 

equilíbrio de preços de ativos. Nesta pesquisa, considerações sobre a ABM, 

incluindo sua aplicabilidade e limitações, são evidenciadas no Capítulo 2. 

 

A despeito de a moderna teoria de finanças estabelecer, dentro da hipótese de 

mercados eficientes, que o preço deve refletir de forma instantânea toda a 

informação relevante sobre um ativo, eventualmente a influência de 

comportamentos dos agentes pode ser relevante o suficiente para causar 

distorções de preços, também denominadas de anomalias.  

 

No Capítulo 3, a partir de um modelo simplista, investigou-se inicialmente o 

equilíbrio de preços em um mercado composto por agentes homogêneos, sem 

assimetria de informação. Neste modelo, todos os agentes atribuem a mesma 

distribuição de probabilidades aos dividendos futuros. Mais ainda, a distribuição 

de probabilidades estabelecidas pelos agentes é igual à distribuição de 

probabilidades dos dividendos intrínsecos do ativo.  Dentro das premissas do 

modelo, os resultados sugerem que, em um mercado com muitos participantes, o 

preço do ativo tende a acompanhar, com baixa volatilidade, a tendência dada pela 

média de dividendos intrínsecos.  

 

Posteriormente, no Capítulo 4, estudou-se um modelo que explora uma assimetria 

informacional simples. Todos os agentes são homogêneos com relação à 

distribuição de probabilidades dos dividendos projetados.  Porém, suas projeções 

de dividendos baseiam-se em distribuições que são diferentes da distribuição 

intrínseca dos dividendos. Ou seja, a informação verdadeira sobre a distribuição 

de dividendos não é conhecida pelos agentes. Considerando o mecanismo de 
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equilíbrio proposto no modelo, dentro deste contexto de assimetria de informação, 

o preço de mercado do ativo distancia-se do preço justo. Assim, o preço de 

mercado fica sujeito unicamente às expectativas homogêneas dos agentes.  

 

Uma evolução natural dos modelos anteriores envolve o relaxamento da premissa 

de homogeneidade dos agentes. Agentes heterogêneos foram investigados 

inicialmente no Capítulo 5. Assim, nesta pesquisa foram estudados também 

modelos em que agentes têm características distintas perante as distribuições de 

dividendos projetados. No capítulo, confrontam-se situações em que agentes são 

otimistas ou pessimistas e situações em que agentes têm excesso ou apresentam 

falta de confiança em suas estimativas sobre dividendos. Novamente, os 

resultados apontam para a relevância dos valores médios dos dividendos 

esperados pelos agentes. 

 

No Capítulo 6, foram mantidas as suposições de assimetria de informação e 

heterogeneidade de agentes. Entretanto, o processo de geração de dividendos foi 

alterado. Ao invés de os dividendos serem gerados a partir de uma distribuição 

normal e de forma independente ao longo do tempo, neste capítulo, os dividendos 

foram gerados a partir de um processo auto-regressivo de reversão à média 

conforme apresentado por Ehrenthreich (2007). Os resultados mostram que a 

influência dos agentes é significativa, alterando, inclusive o sinal da auto-

correlação de retornos defasados por um período. Enquanto o preço justo 

corrigido pelos dividendos intrínsecos implica auto-correlação negativa entre 

retornos de períodos consecutivos, o preço de mercado, decorrente da interação 

dos agentes, conduz a uma auto-correlação positiva. Ou seja, o impacto da 

interação dos agentes pode ser relevante o suficiente para alterar características de 

auto-correlação de retornos. 

 

Voltando o foco no perfil dos agentes, o Capítulo 7 investigou o comportamento 

de preços em um mercado no qual agentes observadores de notícia atuam. Este 
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modelo, seguindo Hong e Stein (1999), estabelece que diferentes grupos de 

agentes possuem a mesma quantidade de informação, porém parcelas diferentes 

da informação. A difusão gradual de informação causa uma sub-reação. Essa sub-

reação, no entanto, não pode ser explorada para obtenção de retornos 

extraordinários, devido à ausência de agentes que operam baseando-se em 

tendências passadas de preço. 

 

Finalmente, o Capítulo 8 incorporou, no modelo anterior, agentes operadores de 

momento. Estes agentes estabelecem estratégias de negociação considerando o 

comportamento passado dos retornos. Assim, os agentes de momento 

teoricamente poderiam explorar a sub-reação gerada pela difusão gradual da 

informação entre os agentes observadores de notícias. Porém, a atuação dos 

agentes de momento causa uma sobre-reação que inviabiliza estratégias baseadas 

em preços passados.  

 

De fato, os resultados da simulação mostram que, na média, as gerações de 

operadores de momento não obtêm retornos significativamente diferentes de zero. 

Assim, a modelagem baseada em agentes possibilitou para o caso do modelo de 

Hong e Stein (1999) identificar uma situação em que (i) o mercado não é eficiente, 

(ii) há sub-reação de preços, mas que, no entanto, (iii) não possibilita ganhos 

extraordinários para nenhum dos agentes.  

 

A modelagem baseada em agentes permite a identificação de fenômenos 

interessantes que podem auxiliar o desenvolvimento da teoria de finanças. 

Entretanto, limitações da pesquisa também devem ser evidenciadas. Por exemplo, 

a simplificação demasiada dos modelos pode não ser adequada para investigar 

fenômenos complexos como é o caso do equilíbrio de preços de ativos. Porém, 

justifica-se o uso da ABM, pois mesmo modelos simplistas possibilitaram uma 

discussão rica. Adicionalmente, resultados de simulações, a partir de premissas 

simples, assemelham-se com comportamentos de preços reais de ativos. 
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Outra limitação do estudo envolve a análise fundamentada primordialmente em 

evolução de preços, retornos médios, desvios-padrões e auto-correlações. Estudos 

futuros devem contemplar outros tipos de análises, principalmente aquelas 

voltadas para investigar eventuais relações complexas entre variáveis de interesse. 

Por exemplo, no Capítulo 6, algumas avaliações de estática comparada não 

conduziram a relações evidentes entre variáveis. Assim, como sugestão para 

estudos futuros, modelos não-lineares podem ser considerados.  

 

Finalmente, pesquisas futuras podem enfatizar testes de hipótese de sub e sobre-

reação, para evidenciar os comportamentos anômalos de preços. Mais ainda, testes 

estatísticos podem ser mais desenvolvidos empreendidos para identificar 

estratégias de negociação que explorem a ineficiência do mercado e conduzam a 

ganhos extraordinários. 
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