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Resumo

Baseando-se em uma literatura empírica considerável que encontra heterogeneidade
persistente e endogenamente em tempo variando das expectativas de inflação, propo-
mos um modelo de escolha ternária para para estudar a distribuição de preditores de
inflação como um processo evolutivo. A cada período de tempo, os agentes podem
escolher três preditores (naive, adaptativo, e VAR), os quais são mutuamente exclu-
dentes, para prever a inflação mensal. A tomada de decisão individual é regido por
dois atributos, a saber, acurácia menos o custo médio do preditor (atributos privados)
e habilidades cognitivas heterogêneas (dispersão nas habilidades cognitivas). Os resul-
tados alcançados com o modelo calibrado mostram que heterogeneidade persistente
das expectativas de inflação é uma característica emergente deste modelo.
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Abstract

Drawing on a considerable empirical literature that finds persistent and endogenously
time-varying heterogeneity in inflation expectations, we propose a model of ternary
choice to study the distribution of inflation predictors as an evolutionary process.
Each time, agents can choose three predictors (naive, adaptive, and VAR), which are
mutually exclusive, to predict the monthly inflation. The individual decision making
is governed by two attributes, namely, accuracy less the average cost predictor (pri-
vate attributes) and heterogeneous cognitive abilities (dispersion in cognitive skills).
The results achieved with the calibrated model show that persistent heterogeneity in
inflation expectations is an emergent feature of this model.
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1 Introdução

Decisões econômicas hoje dependem das expectativas do estado futuro da eco-
nomia. Desta forma, a formação das expectativas é de suma importância no processo
de tomadas de decisões de consumidores, firmas e instituições públicas e privadas.
Compreender como as expectativas inflacionárias são formadas e revisadas se tornam
ainda mais necessárias para os formuladores de política monetária em um regime de
meta de inflação (Hommes 2011, p. 1).

A grande maioria dos estudos sobre política monetária ótima em regime de
meta de inflação supõe que as expectativas inflacionárias individuais são homogêneas
e formadas de acordo com alguns dos postulados de expectativas racionais. Todavia,
como ressaltam Sargent (1993) e Conlisk (1996), a hipótese de expectativas racionais
requer uma forte capacidade computacional dos agentes econômicos para coletar e
processar todas as informações disponíveis. Ademais, evidências empíricas, baseados
em dados de opinião ou experimentos de laboratórios, têm mostrado que esta expec-
tativas são heterogêneas, e esta heterogeneidade é persistente e variante no tempo.

Um arcabouço bastante utilizado para explicar a existência e persistência da
heterogeneidade é a abordagem introduzida por Brock & Hommes (1997), denomi-
nada de Adaptively Rational Equlibrium Dynamics (ARED). Estes autores mostram
que os agentes não utilizam uma heurística de previsão cegamente, de fato, os agentes
são racionalmente heterogêneos no sentido de que cada preditor escolhido é indivi-
dualmente ótimo em um determinado momento. Os autores salientam, também, que
os preditores adotados pelos agentes apresentam uma hierarquia de custos. Assim, o
preditor que demanda menos (mais) esforço para coletar e processar as informações
é o mais barato (caro). Além de assumir que os custos apresentam uma hierarquia,
estes são considerados homogêneos entre os agentes que utilizam o mesmo preditor.

Uma importante extensão de Brock & Hommes (1997) é encontrada em Branch
(2004), que foi a primeira aplicação empírica do modelo de expectativas inflacionárias
heterogêneas usando dados de opinião. Branch (2004) busca avaliar se as expectati-
vas inflacionárias individuais dos consumidores noMichigan Survey são heterogêneas.
Para tanto, elabora um modelo no qual cada agente busca, a cada período de tempo,
escolher o melhor preditor de um conjunto de preditores possíveis. Utilizando um
modelo de escolha discreta para fundamentar o processo de seleção de heurísticas, o
autor alcança o resultado de que as expectativas formadas pelo vetor autoregressivo,
em média, é o mais utilizado pelos agentes, seguido pelos preditores adaptativo e
estático. Além disso, há heterogeneidade nas expectativas inflacionárias e a mesma é
persistente e variante no tempo.

No estudo de Branch (2004), cada preditor tem um custo de formação. Ao
estimá-los utilizando um estimador de maxima verossimilhança, o autor não encontra
a mesma hierarquia de custos presente em Brock & Hommes (1997). Mais precisa-
mente, o autor encontra que o preditor estático é mais custoso e o preditor VAR é
o mais barato. Diante deste resultado que vai em direção contrária ao exposto por
Brock & Hommes (1997), o autor faz uma nova interpretação de custos. Nas palavras
de (Branch 2004, p. 613) Thus, cost in the model acts as a threshold with which
forecast erros must cross in order to induce a switch of methods. We argue this is a
reasonable and natural interpretation of expectation formation.

Branch (2004) supõe que os custos de formação de cada preditor são homo-
gêneos na população de agentes. Entretanto, o autor sugere que trabalhos futuros
considerem as habilidades cognitivas especifícias de cada agente e que esta variável
pode ser incorporada nos modelos via custos. Como destaca Branch (2004, p. 598)



Cost may be different across individuals if some people have higher cal-
culation costs. That is, some people may have greater cognitive ability
that allows them to form a sophisticated expectation at a lower cost.
Heterogeneous cognitive abilities could be introduced through stochastic
costs.

Levando em consideração a heterogeneidade das habilidades cognitivas de cada
agente para processar as informações, isto é, alguns agentes são capazes de proces-
sar informações muito sofisticadas, enquanto outros são limitados em sua capacidade.
Seguindo o trabalho de Lima & Silveira (2015), o presente estudo considera que os
agentes terão dois custos na tomada de decisão do preditor a ser adotado, a saber, o
custo em coletar e processar as informações, comum a todos os agentes que adotam o
mesmo preditor, aqui denominado de custo médio do preditor e o custo de dispersão
nas habilidades cognitivas para coletar e processar as informações. Este será específico
por indivíduo e será referido como dispersão nas habilidades cognitivas. Portanto, a
tomada de decisão de cada agente será influenciada não só pela acurácia do preditor,
descontado o custo do preditor, mas também por fatores cognitivos individuais de
cada agente.

A contribuição deste estudo para a literatura de expectativas inflacionárias he-
terogêneas é a elaboração de um modelo de escolha discreta ternária que, ao considerar
que os agentes possuem habilidades cognitivas heterogêneas, propõe uma formaliza-
ção capaz de incorporar no próprio arcabouço da abordagem ARED, a ideia de que os
custos de informações são heterogêneos na população de agentes. Como ver-se-á com
detalhes adiante, o modelo aqui proposto decompõe o custo de formar expectativas
de inflação em um componente determinístico (custo médio do preditor), de caráter
objetivo e um componente estocástico (dispersão nas habilidades cognitivas), de ca-
ráter subjetivo. Com o modelo aqui proposto torna-se possível verificar o efeito das
heterogeneidades cognitivas sobre o processo de formação de expectativas de inflação,
sem descartar a priori, a ideia intuitiva de que há uma hierarquia objetiva de custos
dos preditores de inflação.

Naturalmente, o modelo que será apresentado adiante apresenta algumas se-
melhanças em relação ao estudo de Branch (2004). A primeira delas é que em ambos
os modelos cada agente poderá adotar, a cada momento, um entre os mesmos três
preditores de inflação (estático, adaptativo e VAR) presentes em Branch (2004). Além
disso, em ambos o processo de seleção de heurísticas é o mesmo que o elaborado por
Brock & Hommes (1997).

Todavia, existem algumas diferenças entre estes estudos. Enquanto que no mo-
delo de Branch (2004) cada preditor apresenta um custo positivo e sua utilização
ocasionará um custo que será igual para todos os agentes que o adotam, no presente
estudo, além de manter esta estrutura, acrescentar-se-á uma estrutura de custos hete-
rogêneas oriundas da heterogeneidade da capacidade cognitiva com respeito à coleta
e processamento de informações na população de agentes.

O restante deste estudo encontra-se estruturado como segue. A seção 2 resenha
brevemente a literatura relacionada. Em seguida, a seção 3 apresenta a o modelo de
tomada de decisão individual com campo de escolha ternário e traz a descrição do
campo de escolha dos agentes e os detalhamentos do componente aleatório do mo-
delo proposto. Posteriormente, a seção 4 traz a implementação computacional, as
características e regras que balizaram a calibragem e, em seguida, apresenta suas pro-
priedades emergentes. Por fim, a seção 5 fecha o capítulo com algumas considerações
finais.



2 Referencial bibliográfico

A literatura que analisa a heterogeneidade das expectativas inflacionárias dos
agentes privados tem se desenvolvido e recebido diferentes contribuições nos anos re-
centes. Três diferentes argumentos são frequentemente empregados para explicar a
presença de heterogeneidade nas estratégias. As previsões são heterogêneas devido
ao fato de os agentes econômicos (i) empregarem diferentes modelos; (ii) utilizarem
diferentes informações na formulação da previsão; (iii) ou possuírem diferentes capa-
cidades cognitivas para processar as informações (Pfajfar & Santoro 2010).

Hommes (2011, p. 5) salienta que a heterogeneidade é persistente no tempo e os
modelos que a incorporam apresentam um bom grau de ajuste em relação aos dados
reais. Por sua vez, Amilon (2008) destaca que heterogeneidade nas expectativas pode
conduzir à instabilidade no mercado e dinâmicas complexas de preços geradas endo-
genamente. Ademais, Pfajfar & Santoro (2009) afirmam que diferentes capacidades
cognitivas para processar e atualizar o conjunto de informações utilizados na formu-
lação das expectativas inflacionárias podem ter implicações não desprezíveis para os
custos reais de desinflação.

Os trabalhos que avaliam empiricamente a formação das expectativas inflacio-
nárias são relativamente recentes e dividem-se entre trabalhos de pesquisa de opinião
e experimentos de laboratórios. Na primeira frente de estudos, encontra-se o trabalho
de Chavas (2000). Neste estudo, o autor busca avaliar a formação das expectativas e
dinâmica dos preços no mercado de carne dos EUA. Para tanto, utiliza-se de dados
do período entre 1948 a 1992 do referido país e emprega a metodologia dos momentos
generalizado (GMM). O autor conclui que 18% dos produtores de carne formam suas
expectativas de produção utilizando o mecanismo de previsão de expectativas racio-
nais. Por sua vez, 35% formam expectativas adaptativas, enquanto os 47% restantes
usam o preditor estático.

Mankiw et al. (2004) buscam analisar a formação das expectativas de inflação
dos consumidores em diferentes dados de pesquisa. Assim, os autores utilizam dados
da Michigan Survey of Consumer Attitudes and Behavior, da Livingston Survey e do
Professional Forecasters. Utilizando estatística descritiva e abordagem econométrica
(Mínimos Quadrados Ordinários), os referidos autores encontram evidências de hete-
rogeneidade nas expectativas inflacionárias, isto é, os dados encontram-se dispersos
e esta dispersão se altera ao longo do tempo. Ademais, os autores inferem que os
dados são inconsistentes com expectativas racionais ou expectativas adaptativas, mas
podem ser consistentes com modelos de informação rígida 1.

Outro estudo baseado em pesquisa de opinião foi elaborado por Pfajfar & San-
toro (2010). Estes autores utilizam dados da Michigan Survey, no período de 1978 a
2005. Utilizando dados em diferentes percentis, os autores encontram evidências de
que há heterogeneidade nas expectativas e a mesma é persistente no tempo. Ademais,
os autores identificam três diferentes mecanismos de formação de expectativas utiliza-
dos pelos agentes. Mais precisamente, os autores identificam: uma região estática ou
altamente regressiva no lado esquerdo da média; uma racional ao redor da média; e
um aprendizado adaptativo ou região de informação rígida no lado direito da média.

Na mesma linha de estudo, Weber (2010) utiliza dados da European Com-
mission’s Consumer Survey no período de 1990 a 2006 com a finalidade de avaliar o
desempenho de diferentes previsores de inflação ao explicar as expectativas de famí-
lias e profissionais de previsão em cinco economias européias (Alemanha, Espanha,

1Para mais explicações sobre informações rígidas e suas implicações ver Sims
(2003), Coibion & Gorodnichenko (2008) e Coibion & Gorodnichenko (2010).



França, Holanda e Itália). O resultado alcançado pelo autor é que as expectativas das
famílias e dos profissionais são bastante heterogêneas não somente entre estes dois
grupos, mas também intragrupo. Por fim, conclui que as previsões realizadas por
profissionais possuem menor erro quadrático médio.

Blanchflower & Maccoille (2009) buscam avaliar como as expectativas são for-
madas. Para tanto, utilizam três fontes de dados, a saber: Bank of England’s Inflation
Attitudes Surveys no período de 2001 a 2009; dados da GfK/NOP Consumer Con-
fidence Barometer Surveys que cobre o período de 1996 a 2008; e Eurobarometer
Survey para o ano de 2007. Os autores encontram fortes evidências de heterogenei-
dade e comportamento backward-looking na formação das expectativas de inflação.
Desta forma, a percepção da inflação presente é um forte determinante da inflação
esperada. Além disso, os autores destacam que existem diferenças de expectativas de
inflação para distintas características socioeconômicas dos agentes, tais como educa-
ção, renda e idade.

Thehan (2010) utilizando dados da Michigan Survey e da American Statistical
Assocation, ambas para o período de 1978 a 2009, busca verificar se as famílias e
profissionais de previsão alteram suas expectativas de inflação quando ocorrem mu-
danças nos dados da inflação. Ao avaliar os dados, verifica-se que as famílias reagem
pouco às mudanças nos dados, enquanto os profissionais de previsão reagem mais. No
entanto, estes últimos dão maiores pesos às alterações do núcleo da inflação.

Coibion et al. (2015) buscam avaliar como as firmas formam expectativas sobre
variáveis macroeconômicas futuras ( como PIB, taxa de inflação e juros.). Os autores
coletam dados de um questionário respondido por 300 empresas na Nova Zelândia.
Utilizando a abordagem de dados em painel, os autores observam uma ampla dis-
persão nas respostas fornecidas pelas firmas. No que diz respeito às expectativas de
inflação, 49% das firmas apresentam expectativas de inflação entre 1% e 3% para os
próximos 12 meses e quase 20% registram inflação em 10 % ou mais para o mesmo
referido período.

Na linha de estudo empírico que investiga o processo de formação das expectati-
vas inflacionárias realizados em laboratório, destacam-se os estudos de Adam (2007),
Pfajfar & Zakelj (2011) e Assenza et al. (2013). Adam (2007) elabora um experi-
mento em um cenário de preços rígidos. Mais precisamente, os partipantes, alunos
das Universidade de Salerno e de Frankfurt, devem prever a inflação e o produto para
os próximos dois períodos após serem informados sobre os resultados destas variáveis
no período passado. Ao avaliar as respostas dos participantes, o autor constata que
ambas as variáveis apresentam desvios regulares e persistentes dos seus valores no
estado estacionário. Além disso, o autor afirma que as expectativas de inflação dos
participantes não são realizadas pelo preditor de expectativas racionais, mas sim por
um preditor simples que utiliza a inflação passada.

Pfajfar & Zakelj (2011) elaboram um experimento no qual os agentes, 2.500
alunos das universidades de Pompeu Fabra e Tilburg, devem prever a inflação para
o próximo período e o intervalo de confiança de sua previsão. Para tanto, os partici-
pantes foram divididos em grupos de nove participantes e, em cada período, de um
total de 70, os participantes podem adotar qualquer tipo de preditor. Os resultados
obtidos fornecem evidências de heterogeneidade do processo de previsão de inflação
entre os participantes, bem como de sua persistência no tempo. Ademais, os autores
encontram que uma grande parte dos participantes comporta-se de forma racional e
que o restante usa expectativas adaptativas, aprendizado adaptativo e modelos do
tipo informação rígida. Por fim, concluem que muitos participantes utilizam modelos
diferentes em cada período.

Em seu estudo de laboratório dentro do arcabouço novo-keynesiano, Assenza



et al. (2013) solicitou aos participantes, 120 alunos de gradução e pós graduação dos
cursos de Química, Psicologia e Economia da Universidade de Amsterdã, para prever
a inflação em três cenários diferentes em termos das expectativas do hiato do pro-
duto. Os participantes podiam realizar as previsões nos seguintes cenários: previsão
perfeita, previsão estática e previsão em grupo (os participantes foram divididos em
dois grupos aleatoriamente, um que realiza previsões sobre o hiato do produto e o
outro que forma expectativas sobre a taxa de inflação). Os autores encontram que
o preditor comum mais usado é a taxa de inflação defasada em um período, seguido
pela previsão própria mais recente ou pelo penúltimo valor registrado da inflação.
Ademais, os autores encontram evidência de que os indivíduos baseiam sua previsão
em observações passadas, seguindo heurísticas de previsões simples e que os indiví-
duos aprendem e mudam o preditor a ser usado em um novo período, ou seja, existe
aprendizado adaptativo.

Outro grupo de pesquisa em expectativas inflacionárias é formada por autores
que buscam relacionar a heterogeneidade das expectativas de inflação às caracterís-
ticas demográficas, gênero e socioeconômicas individuais. Pfajfar & Santoro (2009)
elaboram um modelo econométrico para avaliar a relação entre a atualização das infor-
mações das notícias e características socioeconômicas. Utilizando dados do Michigan
Survey, os autores obtêm os resultados de que na média 20% das famílias atualizam
seu conjunto de informação em todos os períodos. Quando separados por grupos es-
pecíficos, infere-se que homens atualizam as informações mais freqüentemente que as
mulheres. No entanto, no que se refere à variável idade não se encontra diferença.

Outros autores relacionam heterogeneidade inflacionária devido a influência
das variáveis idade e renda na formação das expectativas. Maital & Maital (1981)
utilizando dados da economia de Israel e Souleles (2001) usando dados do Michigan
Survey encontram evidências de que as expectativas inflacionárias dos agentes econô-
micos com maior poder aquisitivo e jovens são menores em relação aos indivíduos
pobres e com maior idade. A explicação para esta ocorrência é que os indivíduos com
maior idade lembram dos períodos de hiperinflação e superestimam a inflação. Por
sua vez, os agentes com menor poder aquisitivo, gastam maior fração da sua renda
com compras de alimentos e, em geral, alimentos sobem mais que o índice geral de
preços.

Bryan & Venkatu (2001) encontram heterogeneidade nas expectativas infla-
cionárias relacionadas aos fatores escolaridade e poder aquisitivo. Desta maneira,
homens com maior escolaridade e ricos possuem expectativas de inflação menores em
relação ao mesmo gênero com menor escolaridade. A explicação é que os agentes
com menor escolaridade possuem menos renda e, como referido acima, gastam maior
fração da sua renda com alimentação.

Anderson et al. (2010) buscam avaliar se os entrevistados do Michigan Survey
melhoram a acurácia de previsão quando são entrevistados pela segunda vez em re-
lação à primeira entrevista. Para tanto, elaboram um modelo de dados em painel.
Os resultados alcançados confirmam a hipótese levantada, caracterizando um apren-
dizado adaptativo. Ademais, observa-se que a melhor perfomance na previsão está
associada às características demográficas e sociais.



3 Modelo de formação de expectativas de

inflação baseado em heurísticas

Considere um agente 𝑖 que poderá escolher uma alternativa, mutuamente ex-
cludente, de um campo de escolha finito {1, 2, 3} ⊂ N. Seja 𝜎𝑖 ∈ {1, 2, 3} a escolha (ou
estado) do i-ésimo agente em um dado momento. Como veremos adiante, as escolhas
representarão os preditores de inflação utilizados pelos agentes para prever a inflação
mensal em cada período de tempo.

Mais precisamente, se 𝜎𝑖 = 1, então o agente 𝑖 está adotando o preditor estático
(1). Por sua vez, se 𝜎𝑖 = 2, indica que o i-ésimo agente utiliza o preditor adaptativo
(2). Por fim, caso 𝜎𝑖 = 3, o agente 𝑖 está utilizando o preditor VAR (4). Segundo
Branch (2002, p. 66), estes três preditores representam uma ampla classe de funções
de preditores e são os mais utilizados em modelos macroeconômicos. Como destaca o
autor, ao utilizar-se o mecanismo VAR (modelo multivariado) para prever a inflação
para o próximo período, os agentes buscam obter a melhor acurácia, porém haverá
um custo relativamente alto para coletar e processar as informações. Por sua vez,
no preditor adaptativo (modelo univariado com suavizações), os agentes utilizam de
maneira ponderada a inflação passada e o custo de coletar as informações será menor.
Por fim, no preditor estático (modelo univariado), a previsão de inflação é a última
inflação observada.

Formalmente, os agentes que utilizam o preditor estático definem a inflação
esperada em 𝑡 baseado na inflação observada no período 𝑡− 1:

𝜋𝑒
𝑡 = 𝜋𝑡−1. (1)

Por sua vez, os agentes que adotam o preditor adaptativo utilizam-se do se-
guinte algoritmo para formação da inflação esperada em 𝑡:

𝜋𝑒
𝑡 = 𝜋𝑒

𝑡−1 + 𝜇(𝜋𝑡−1 − 𝜋𝑒
𝑡−1), (2)

no qual 𝜇 é o parâmetro que é estimado via mínimo quadrados recursivos, ou seja, é
determinado como segue:

𝜇 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛

{︃
1

𝑇

𝑇∑︁
𝑡=0

(︀
𝜋𝑒
𝑎,𝑡−𝑖 − 𝜋𝑡−𝑖

)︀2}︃
, (3)

sendo 𝑇 o número de períodos da amostra.
Por fim, existem os agentes que estabelecem a inflação esperada baseados no

VAR estrutural. Como ressalta Branch (2004), o VAR é a melhor alternativa para
representar a formação das expectativas racionais. Assim, ao se estimar a inflação
por VAR, obtém-se a melhor previsão usando todas as informações relevantes e dis-
poníveis.

O modelo VAR estimado se assemelha ao praticado pelo Banco Central do
Brasil (BCB) para previsões de inflação mensal, conforme consta no relatório de in-
flação divulgado pela instituição. Portanto, para utilizar o preditor VAR, os agentes
incluem dados de inflação mensal livre e observada no período anterior, a variação da
taxa Selic real e a variação do câmbio nominal. Assim, a inflação esperada usando
VAR é dada por:

𝜋𝑒
𝑡 = 𝛼+ 𝛽1𝜋

𝑙
𝑡−1 + 𝛽2𝜋

𝑎
𝑡−1 + 𝛽3𝑗𝑟 + 𝛽4𝑐𝑎𝑚+ 𝜖𝑡, (4)



na qual 𝛼 é a constante da regressão; 𝜋𝑙 é a inflação dos preços livres; 𝜋𝑎 é a inflação
dos preços administrados; 𝑗𝑟 é a variação dos juros reais; 𝑐𝑎𝑚 é a variação da taxa
cambial nominal; e 𝜖𝑡 é o resíduo da regressão.

A cada período de tempo 𝑡, o i-ésimo agente busca escolher a estratégia que
apresenta maior utilidade total entre as possíveis estratégias do campo de escolha
{1, 2, 3}. Seguindo a literatura de modelos de escolhas discretas, conforme exposto
em Train (2003, p. 4), a escolha de cada agente ao longo do tempo possui um caráter
probabilístico, podendo ser expressa pela seguinte função utilidade aditiva:

𝒰(𝜎𝑖) = 𝒰𝑑(𝜎𝑖) + 𝜍(𝜎𝑖), (5)

na qual 𝒰𝑑(𝜎𝑖) corresponde ao componente determinístico da utilidade e refere-se
às motivações observáveis 2 e 𝜍(𝜎𝑖) representa o componente aleatório associado às
motivações não observáveis do i-ésimo agente3. É este termo que torna a decisão
individual de cada agente um fenômeno aleatório.

Uma vez definido o campo de escolha e a função utilidade de cada agente, pode-
se tratar da tomada de decisão em si. Supondo que cada agente 𝑖 é maximizador de
utilidade, a alternativa 𝜎𝑖 ∈ {1, 2, 3} será uma escolha ótima se:

𝒰(𝜎𝑖) ≥ 𝒰(𝜎′
𝑖), ∀𝜎′

𝑖 ∈ {1, 2, 3}. (6)

Usando (5), o critério de escolha (6) pode ser redefinido como segue:

𝒰𝑑(𝜎𝑖)− 𝒰𝑑(𝜎′
𝑖) ≥ 𝜍(𝜎′

𝑖)− 𝜍(𝜎𝑖), ∀𝜎′
𝑖 ∈ {1, 2, 3}. (7)

Em outros termos, a alternativa 𝜎𝑖 será uma escolha ótima para o i-ésimo agente caso
o ganho líquido da parcela observável da função utilidade relacionada a esta escolha,
dado por 𝒰𝑑(𝜎𝑖) − 𝒰𝑑(𝜎′

𝑖), não seja inferior aos ganhos líquidos não observáveis que
o agente associa às demais escolhas 𝜎′

𝑖 ∈ {1, 2, 3}.
Desta forma, mesmo que a parcela da utilidade observada, de uma estratégia

𝜎𝑖 seja maior que as utilidades observadas das outras duas estratégias, não necessari-
amente esta estratégia 𝜎𝑖 será a escolhida pelo i-ésimo agente. Isto pode ocorrer caso
um dos incentivos não observáveis de pelo menos umas das outras duas estratégias
assumir valores elevados, de tal maneira que a torne mais atrativa que a estratégia 𝜎𝑖.
Portanto, diante da presença do componente aleatório na escolha do i-ésimo agente,
pode-se apenas estabelecer a probabilidade com a qual o agente irá escolher a estra-
tégia 𝜎𝑖 ∈ {1, 2, 3}. Esta probabilidade, dadas as desiguadades (6) e (7), pode ser
estabelecida como segue:

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖) = 𝑃𝑟𝑜𝑏
(︁
𝒰(𝜎𝑖) ≥ 𝒰(𝜎′

𝑖) ∀𝜎′
𝑖

)︁
,

= 𝑃𝑟𝑜𝑏
(︁
𝜍(𝜎′

𝑖)− 𝜍(𝜎𝑖) ≤ 𝒰𝑑(𝜎𝑖)− 𝒰𝑑(𝜎′
𝑖) ∀𝜎′

𝑖

)︁
,

=
∫︀∞
−∞ 𝐼

[︀
𝜍(𝜎′

𝑖)− 𝜍(𝜎𝑖) ≤ 𝒰𝑑(𝜎𝑖)− 𝒰𝑑(𝜎′
𝑖) ∀𝜎′

𝑖

]︀
𝑓(�⃗�𝑖)𝑑�⃗�𝑖,

(8)

2O termo 𝒰𝑑(𝜎𝑖) é uma função comum a todos os agentes submetidos ao mesmo
campo de escolha e ambiente estratégico. Portanto, para dois agentes quaisquer 𝑖 e
𝑗, se 𝜎𝑖 = 𝜎𝑗 , então 𝑈𝑑(𝜎𝑖) = 𝑈𝑑(𝜎𝑗).

3Para dois agentes quaisquer 𝑖 e 𝑗, se 𝜎𝑖 = 𝜎𝑗 , pode-se ter (e possivelmente ter-se-á)
𝜍(𝜎𝑖) ̸= 𝜍(𝜎𝑗).



na qual 𝑓(�⃗�𝑖) denota a função densidade de probabilidade conjunta do vetor de variá-
veis aleatórias �⃗�𝑖 =

(︀
𝜍(𝜎𝑖 = 1),𝜍(𝜎𝑖 = 2),𝜍(𝜎𝑖 = 3)

)︀
e 𝐼[·] é uma função indicadora, que

assume o valor 1 se a desigualdade entre colchetes for verdadeira e zero caso contrário.
A utilidade determinística refere-se aos incentivos explícitos e observáveis de

caráter privado, que no presente contexto estão associados ao grau de acurácia na
previsão de inflação e aos custos médio dos preditores. Como adotado por Brock &
Hommes (1997, p. 1062), Branch (2002, p. 67) e Silveira & Lima (2012, p. 226), a
utilidade determinística do i-ésimo agente pode ser expressa como segue:

𝒰𝑑(𝜎𝑖) = −[(𝜋𝑒
𝑖,𝑡 − 𝜋𝑡)

2 + 𝐶(𝜎𝑖)] (9)

na qual 𝐶(𝜎𝑖) é uma constante exógena, estritamente positiva, e representa o custo
médio do preditor associado à escolha 𝜎𝑖 ∈ {1, 2, 3}. Este custo será igual para todos
os agentes que utilizam o mesmo preditor, ou seja, 𝐶(𝜎𝑖) = 𝐶(𝜎𝑗) ∀𝜎𝑖 = 𝜎𝑗 .

Seguindo Lima & Silveira (2015, p. 1116 -1117), considera-se que o custo indi-
vidual de um dado preditor se distribui em torno do custo médio deste preditor. Mais
precisamente, o componente 𝜍(𝜎𝑖) representará a dispersão nas habilidades cognitivas,
e será tomado como variável aleatória independente e com a mesma distribuição de
probabilidade de valores extremos.

Portanto, se a realização da variável aleatória 𝜍(𝜎𝑖) for positiva (negativa),
isto significa que o custo total do i-ésimo agente ter adotado o preditor 𝜎𝑖, é 𝐶(𝜎𝑖) +
𝜍(𝜎𝑖), que é maior (menor) que o custo médio do preditor, dado por 𝐶(𝜎𝑖). Em outros
termos, quando 𝜍(𝜎𝑖) for positiva (negativa), o i-ésimo agente apresentará uma habi-
lidade cognitiva menor (maior) do que a respectiva habilidade média da população.

Uma vez definida a utilidade do i-ésimo agente, chega-se a propensão à escolha
da alternativa 𝜎𝑖,𝑡, expressa como segue:

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖,𝑡) =
1

1 + 𝑒
−𝛽[𝑈𝑑(𝜎𝑖,𝑡−1)−𝑈𝑑(𝜎′

𝑖,𝑡−1)] + 𝑒
−𝛽[𝑈𝑑(𝜎𝑖,𝑡−1)−𝑈𝑑(𝜎′′

𝑖,𝑡−1)]
. (10)

na qual 𝜎𝑖, 𝜎
′
𝑖 e 𝜎′′

𝑖 representam as três alternativas distintas.
O parâmetro 𝛽 em (10) é a intensidade de escolha dos agentes. Segundo

Freitas (2003, p. 60), este parâmetro possui algumas propriedades interessantes do
ponto de vista populacional. Quanto menor o valor assumido por este parâmetro,
ceteris paribus, maior será o peso dos incentivos não observáveis sobre a propensão
à escolha da alternativa 𝜎𝑖 pelo agente, isto é, quando 𝛽 → 0, as escolhas tornam-
se equiprováveis, independente dos valores observados das utilidades determinísticas.
Em outras palavras, considerando (10), quando 𝛽 → 0, ter-se-á 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖) → 1

3
. Por

sua vez, quando 𝛽 → ∞, a alternativa que apresentar maior utilidade determinística
será quase certamente a escolhida. Assim, caso 𝛽 torne-se suficientemente grande,
ter-se-á 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖) → 1 caso 𝒰𝑑(𝜎𝑖) > 𝒰𝑑(𝜎′

𝑖), ∀𝜎′
𝑖 ̸= 𝜎𝑖.

4 Implementação computacional e proprie-

dades emergentes

4.1 Implementação computacional

Para implementar computacionalmente o modelo de escolha ternária exposto
na seção 3, far-se-á uso do software MatLab. Lembra-se que a cada período de tempo



𝑡, todos os agentes irão se deparar com o mesmo conjunto de preditores, denotado por
{1, 2, 3}, podendo adotar um, e somente um, deles no início de cada período. Como
forma de definir as condições iniciais do modelo, para o período 𝑡 = 1, distribui-se
aleatoriamente as estratégias na população de agentes, composta por 144 indivíduos,
até que cada uma delas seja adotada por 1

3
dos agentes.

Após o estabelecimento da distribuição inicial, realizam-se os cálculos das pre-
visões das expectativas de inflação de acordo com a estratégia associada a cada agente.
Terminada esta etapa da simulação, os agentes calculam a utilidade determinística
com base na expressão (9). Calculada esta utilidade, considerar-se-á a função de
distribuição acumulada logística dada por (10) e, deste modo, serão mensuradas as
propensões à escolha para todos os agentes, não só para a estratégia adotada por
cada um deles em 𝑡 = 1, mas também para as demais estratégias no campo de escolha
{1, 2, 3}.

Tendo em mãos as propensões à escolha do 𝑖-ésimo agente, a escolha efetiva-
mente feita por este agente em 𝑡 = 1 foi implementada computacionalmente como
segue. Após calculadas as respectivas propensões à escolha das três alternativas,
pode-se dispô-las em um segmento de reta no intervalo [0,1] ⊂ R, conforme represen-
tado na Figura 1.

Figura 1: Reta de probabilidade

Fonte: Elaboração própria.

Posteriormente, utiliza-se o comando rand do MatLab para gerar um número
aleatório 𝑟 ∈ [0,1] ⊂ R a partir de uma distribuição uniforme. Caso 𝑟 ≤ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖,𝑡 =
1), o agente 𝑖 adotará o preditor estático no período 𝑡 + 1; se 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖,𝑡 = 1) < 𝑟 ≤
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖,𝑡 = 1) + 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖,𝑡 = 2), o agente 𝑖 adotará o preditor adaptativo no período
𝑡 + 1; por último, caso 𝑟 > 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖,𝑡 = 1) + 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝜎𝑖,𝑡 = 2), o agente 𝑖 adotará o
preditor VAR. Aplicando-se este procedimento para todos os agentes, forma-se uma
nova distribuição de estratégias na população de agentes para o próximo período.
Todo o procedimento aqui descrito para o período 𝑡 = 1 aplica-se para qualquer outro
período 𝑡 ≥ 2.

Visando aprimorar a simulação computacional, deixando-a mais realista pos-
sível, realizou-se a calibragem do modelo. Como destaca DeJong & Dave (2011, p.
250), a finalidade da calibragem consiste em encontrar o conjunto de parâmetros que
oferece o melhor grau de ajuste para as variáveis centrais do modelo.

No presente trabalho tomar-se-á como referência as séries observadas das expec-
tativas de inflação do boletim Focus para calibrar o modelo de formação de expecta-
tivas de inflação baseada em heurísticas proposto anteriormente. Mais precisamente,
utiliza-se as séries históricas da média e do desvio padrão das expectativas de inflação,
obtidos do Banco Central do Brasil, para o período entre abril de 2000 a setembro de
2015, todos dados mensais, totalizando uma amostra de 187 observações 4.

4 Os dados empíricos utilizados para a calibragem do modelo foram obtidos em



As instituições cadastradas no Banco Central5 enviam, diariamente, as suas
previsões para diferentes variáveis econômicas e estas previsões são divulgadas no site
do Banco Central. Para este estudo, utilizar-se-á da expectativa de inflação mensal
do dia imediatamente após o anúncio da inflação do mês anterior. Por exemplo, se
a inflação de março de 2000 foi divulgada em 8 de abril, a expectativa de inflação
para abril será a divulgada pelo Banco Central no dia 9 de abril ou dia útil mais
próximo. Desta forma, os agentes têm a possibilidade de reunir todas as informações
necessárias para formular sua expectativa de inflação para o próximo período.

A calibragem a ser realizada é baseada na minimização da soma dos quadra-
dos dos erros de previsão. Este método consiste em achar o conjunto de parâmetros
ótimos que minimiza a seguinte função objetivo:

𝑇∑︁
𝑡=1

[︀
(𝑀𝑜

,𝑡 −𝑀𝑠
𝑡 )

2 + (𝐷𝑜
𝑡 −𝐷𝑠

𝑡 )
2 + (𝛾𝑜

1,𝑡 − 𝛾𝑠
1,𝑡)

2 + (𝛾𝑜
2,𝑡 − 𝛾𝑠

2,𝑡)
2
]︀
, (11)

na qual 𝑇 é o número de períodos; o subíndice 𝑡 indica o período no qual cada variável
está sendo avaliada; 𝑀𝑜 é a média observada; 𝑀𝑠 é a média simulada; 𝐷𝑜 é o desvio
padrão observado; 𝐷𝑠 é o desvio padrão simulado; 𝛾𝑜 é a autocorrelação observada
de i-ésima ordem; e 𝛾𝑠 é a autocorrelação simulada de i-ésima ordem.

Com base no critério acima, utilizou-se da função fminsearch do MatLab para
selecionar a melhor configuração de parâmetros que minimiza (11). Este algoritmo,
ao comparar a distância da série gerada e os dados observados, realiza uma busca
finita da combinação de valores dos parâmetros que minimiza com certo grau de to-
lerância a função-objetivo (11). Em termos sintéticos, o citado algoritmo pode ser
descrito como segue. Primeiramente este seleciona aleatoriamente uma combinação
de valores dos parâmetros. Em seguida, são gerados computacionalmente os valores
simulados e estes são comparados com os dados gerados pelas séries empíricas. Caso
esta combinação de parâmetros gere uma menor distância do que aquela gerada pelos
valores dos parâmetros até então selecionados, a função armazenará esta nova com-
binação de valores dos parâmetros e descartará a combinação anterior. Este processo
se repetirá até o algoritmo encontrar a configuração de parâmetros que minimize a
função-objetivo (11), ou seja, que gere uma redução do valor de (11) menor do que
0,001.

Dada a existência de mínimos locais da função-objetivo (11) do problema de
otimização para a calibragem do modelo, buscou-se obter a melhor configuração ini-
cial dos parâmetros a serem calibrados. A combinação de parâmetros foi escolhida
aleatoriamente no espaço de valores [0, 20] x [0,3]3 ⊂ R4, isto é, o parâmetro 𝛽 pôde
variar no intervalo [0,20] ⊂ R e os parâmetros de custos no intervalo [0, 3] ⊂ R . Poste-
riormente, utilizou-se de 100.000 diferentes combinações de parâmetros e foi escolhida
a que gerou menor valor para a função-objetivo (11). A melhor configuração inicial
dos parâmetros foi: 𝛽 = 2,75 ; 𝐶(𝜎𝑖 = 1) = 0,03; 𝐶(𝜎𝑖 = 2) = 0,04; 𝐶(𝜎𝑖 = 3) = 0,08.

Com o procedimento de calibragem acima descrito, a combinação de parâme-
tros selecionados pela função fminsearch é apresentada na Tabela 1.

Antes de apresentar as propriedades agregadas geradas pelo modelo calibrado,
cabem alguns comentários sobre os parâmetros do modelo computacional baseado em
agentes. No modelo calibrado, o parâmetro 𝛽 que mede à intensidade de escolha dos

http://www3.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas.
5Segundo o Banco Central do Brasil, para o ano de 2015, existiam cerca de 120

bancos, gestores de recursos e demais instituições que forneciam suas expectativas de
mercado para a economia brasileira.



Tabela 1: Valores calibrados dos parâmetros

Parâmetros Notação Valor Calibrado

Intensidade de escolha 𝛽 2,9730
Custo do preditor estático 𝐶(𝜎𝑖 = 1) 0,0125

Custo do preditor adaptativo 𝐶(𝜎𝑖 = 2) 0,0417
Custo do preditor VAR 𝐶(𝜎𝑖 = 3) 0,0667

Fonte: Elaboração própria.

agentes, apresentou o valor de 2,9730. Como já destacado na seção 3, um 𝛽 pró-
ximo de zero torna as escolhas equiprováveis, independente dos valores observados
das utilidades determinísticas. Um 𝛽 relativamente grande, tecnicamente tendendo
ao infinito, indica que a estratégia que apresentar a maior utilidade determinística
será quase certamente a escolhida. Por sua vez, um 𝛽 finito indica a rejeição de racio-
nalidade perfeita, uma vez que as decisões dos agentes não mudam diante de pequenas
mudanças na acurácia das heurísticas (Branch 2004, p. 595).

A Tabela 1 apresenta os respectivos valores calibrados para os custos médios dos
preditores. Estes resultados indicam que o preditor estático é o preditor que apresenta
o menor custo médio e o preditor VAR é o que apresenta o maior custo médio para
os agentes que utilizam este preditor. Portanto, os valores dos parâmetros obtidos na
calibragem para os referidos custos corroboram a hipótese de hierarquia de custos dos
preditores levantada no estudo de Brock & Hommes (1997). Os autores afirmam que
um preditor que demanda menos informações e menor capacidade para processar os
dados do que outro preditor mais complexo será, em média, mais barato.

As Figuras 2 e 3 apresentam as séries históricas médias das expectativas de
inflação e o desvio padrão destas séries fornecidos pelo Banco Central, bem como
as respectivas séries geradas por simulação a partir dos parâmetros calibrados. Ao
analisar estas figuras, observa-se que o modelo computacional baseado em agentes
consegue, em alguma medida, reproduzir o comportamento dos dados empíricos.

Em seguida, na Tabela 2 encontra-se os dados para as variáveis de ajuste das
séries empíricas observadas e as séries simuladas no modelo computacional, esta última
gerada a partir dos parâmetros obtidos na calibragem. Observa-se que as variáveis de
ajuste no modelo computacional elaborado apresentam valores próximos em relação
ao modelo simulado. Todavia, as médias das expectativas de inflação e o desvio padrão
simulados são superiores às respectivas variáveis observadas. Estas superioridades nos
valores indicam que no modelo simulado, em média, os agentes têm uma expectativa
de inflação superior e mais dispersas em relação aos dados empíricos.

4.2 Propriedades agregadas emergentes

Para os próximos testes, salvo menção em contrário, os valores dos parâmetros
obtidos na calibragem serão utilizados como referência para avaliar as propriedades
emergentes do modelo. A primeira propriedade a ser avaliada é verificar se existe hete-
rogeneidade nos preditores de inflação adotados pelos agentes. Esta propriedade pode
ser verificada ao analisar como se comportam as heurísticas de previsão ao longo dos
períodos da simulação. A Figura 4 apresenta a evolução das estratégias de previsão



Figura 2: Médias das expectativas de inflação observadas e simuladas.

Figura 3: Desvios padrão das expectativas de inflação observados e si-
mulados.

na população de agentes. Nela encontram-se duas curvas. A mais baixa representa a
fração de agentes que utilizam o preditor estático. A curva intermediária representa
a soma da fração de indivíduos que usam o preditor estático e a fração de indivíduos
que adotam o preditor adaptativo. Assim, a diferença entre estas curvas fornece a
fração de indivíduos que utilizam este último. Por sua vez, a diferença entre a reta
paralela ao eixo das abcissas e que passa pelo eixo das ordenadas no ponto 1 e a curva



Tabela 2: Variáveis de ajuste do modelo

Variáveis de ajustes Simulado Observado

Média da Inflação 0,4736 0,4554
Desvio Padrão 0,1105 0,0973

Autocorrelação 1º ordem 0,7632 0,7212
Autocorrelação 2º ordem 0,4795 0,5025

Fonte: Elaboração própria.

superior dá a fração de agentes usando o preditor VAR.

Figura 4: Evolução da distribuição dos preditores.

Ao analisar a Figura 4, observa-se que no período 𝑡 = 1, como informado na
seção 4, cada preditor é utilizado na fração de 1

3
pela população de agentes. Poste-

riormente, verifica-se que a evolução da distribuição das estratégias varia suavemente
e não se observa uma estratégia estritamente dominante. No entanto, existem pe-
ríodos em que menos de 10 % dos agentes utilizam o preditor estático ou o preditor
adaptativo e períodos em que todos os agentes utilizam estes mesmos preditores. A
frequência média com que o preditor estático foi adotado pelos agentes ao longo da
simulação foi de 34,69%. Por sua vez, o preditor adaptativo foi utilizado em média
32,38% das vezes e, por fim, 32,93% restantes das vezes, o preditor VAR foi adotado.

A alta proporção de agentes adotando o preditor estático pode ser entendida
considerando que este apresenta o menor custo médio. Além disso, este preditor é útil
quando os dados apresentam baixo desvio padrão ou quando as variações na inflação
ocorrem de maneira frequente e contínua. Levando em consideração o baixo valor



encontrado para a média e o desvio padrão da inflação observada,6 constata-se que
o custo para obter e processar as informações não compensa o benefício em formar
expectativas de maneira ótima, de maneira que uma boa parcela dos agentes acabam
formulando suas expectativas inflacionárias utilizando informações defasadas (Branch
2004, p. 613). Ademais, observa-se que existe heterogeneidade na distribuição dos
mecanismos de inflação e a mesma é persistente e variante no tempo.

O próximo teste busca avaliar se a condição inicial de distribuição equitativa
dos preditores na população de agentes não é a responsável direta pela heterogenei-
dade nos mecanismos de inflação mostrado na Figura 4 . Para a realização deste
teste, uma única estratégia é utilizada por todos os agentes no período 𝑡= 1. As
Figuras 5, 6 e 7 mostram a distribuição dos preditores quando a estratégia estática,
adaptativa e VAR, respectivamente, são utilizadas por todos os agentes no período
𝑡= 1 das simulações.

Figura 5: Evolução da distribuição dos preditores partindo da condição
inicial na qual todos os agentes usam o preditor estático.

Ao analisar as Figuras 5, 6 e 7, observa-se que em todos os casos há heteroge-
neidade persistente no processo de formação de expectativa de inflação, isto é, todos
os três mecanismos de previsão se fazem presente ao longo das simulações. Portanto,
independente da condição inicial, a heterogeneidade é uma característica inerente ao
modelo elaborado.

No teste que segue, analisar-se-á se os resultados emergentes do modelo com-
putacional relativos às distribuições médias dos preditores de inflação em função do
parâmetro 𝛽, que mede a intensidade de escolha dos agentes. Este parâmetro as-
sume valores positivos. Espera-se que o parâmetro, ao assumir o valor zero e todos
os demais parâmetros assumam os valores encontrados na calibragem, os valores das
propensões à escolha tornem-se 1

3
. Por sua vez, quando 𝛽 assumir valores elevados,

6A média e o desvio padrão da inflação mensal no período de 2000 a 2015 foram
de 0,53 e 0,39, respectivamente.



Figura 6: Evolução da distribuição dos preditores partindo da condição
inicial na qual todos os agentes usam o preditor adaptativo.

Figura 7: Evolução da distribuição dos preditores partindo da condição
inicial na qual todos os agentes usam o preditor VAR.

a alternativa que apresentar melhor acurácia de previsão seja a escolhida pela maior
parte dos agentes. Para a realização deste teste, foram geradas simulações com 187
passos para 101 valores equidistantes de 𝛽 e extraiu-se a média das últimas 50 ob-
servações de cada simulação. A Figura 8 apresenta os resultados obtidos destas 101



simulações.

Figura 8: Evolução média da distribuição dos preditores em função do
parâmetro beta (𝛽 ). O valor inicial de 𝛽 é 0 e o final é 100.

No que diz respeito a Figura 8, como era de se esperar, observa-se que quando
𝛽 assume o valor zero, os três preditores são adotados de forma igualitária pela po-
pulação de agentes, ou seja, cada preditor é adotado em média por 1

3
dos agentes no

modelo. Por sua vez, quando 𝛽 se eleva, os agentes passsam a adotar o preditor VAR
com maior frequência. Todavia, observa-se que a dominância do preditor VAR ocorre
apenas quando o parâmetro 𝛽 assume valores próximos a 100. Desta forma, o valor
do referido parâmetro encontrado na calibragem, 2,9730, é um indicativo da presença
de heterogeneidade no processo de formação de expectativas de inflação.

No modelo elaborado, o preditor VAR é o que oferece a melhor acurácia de
previsão, porém, devido ao custo de coletar e processar as informações para formar
expectativas inflacionárias a ele associado, outros preditores podem ser utilizados de
maneira ótima pelos agentes. Desta forma, o próximo teste busca avaliar se a hierar-
quia dos custos médio é a responsável pela presença persistente da heterogeneidade
dos preditores de inflação. Para tanto, analisa-se a situação na qual qualquer um dos
preditores pode ser utilizado sem custo.

Ao analisar a Figura 9, observa-se que o preditor VAR é o mais adotado pelos
agentes. A fração média que o preditor VAR é adotado pelos agentes ao longo da
simulação é de 42%. Por sua vez, 31% dos agentes adotam o mecanismo de previsão
adaptativo, enquanto os 29% restantes usam o preditor estático. Portanto, este re-
sultado é um forte indicativo de que heterogeneidade é uma propriedade robusta do
modelo computacional baseado em agentes elaborado.



Figura 9: Evolução da distribuição dos preditores em função dos meca-
nismos serem adotados sem custo de formação.

5 Considerações finais

O presente estudo elaborou um modelo computacional baseado em agentes
com a finalidade de avaliar a evolução da distribuição dos preditores de inflação em
um ambiente no qual os agentes buscam escolher a melhor heurística de um conjunto
finito de preditores possíveis. Os agentes, a cada período de tempo, podiam escolher
entre o preditor estático, adaptativo ou VAR para formar expectativas de inflação
mensal para o próximo período.

A utilização de cada heurística foi determinada por dois fatores, a saber, o
desempenho passado de previsão do preditor menos seu custo médio de formação
(atributos observáveis) e habilidades cognitivas específicas de cada agente para pro-
cessar as informações (componente aleatório).

Os resultados calibrados para os parâmetros do modelo mostraram que a hi-
erarquia dos custos médio dos preditores encontrada no estudo de Brock & Hommes
(1997) se mantém no presente contexto, isto é, o preditor estático é o mais barato
e o preditor VAR é o mais custoso. Posteriormente, observou-se que a evolução na
distribuição dos preditores mostraram ser heterogêneas e variantes no tempo quando
assumiu-se como condição inicial que cada preditor era utilizado por 1

3
da fração da

população de agentes.
Em seguida, verificou-se que a distribuição equitativa dos preditores como con-

dição inicial da simulação não era a responsável pela persistência da heterogeneidade
da distribuição dos preditores ao longo da simulação. Ademais, na situação na qual
os custos médio dos preditores são zerados, observou-se que o preditor VAR era o
mais utilizado pelos agentes, seguido dos preditores adaptativo e estático. Portanto,
a dispersão nas habilidades cognitivas em si, no modelo proposto, é capaz de gerar
heterogeneidade no processo de formação de expectativas de inflação.
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