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Resumo 
 
Este artigo apresenta um modelo baseado em agentes (ABM) minimalista do mercado 
de ações para analisar o surgimento de auto-organização e de alguns fatos estilizados. O 
modelo é minimalista no sentido de tentar identificar os ingredientes essenciais para 
reproduzir alguns desvios importantes de séries temporais de preços de ações. Agentes 
fundamentalistas com expectativas racionais e formador de mercado que gera liquidez 
negociam em leilão duplo contínuo através de livros de oferta. Apesar das poucas 
hipóteses comportamentais, a microestrutura de mercado modelada produziu fatos 
estilizados já documentados na literatura acadêmica. O ABM apresentou autocorrelação 
de retornos em log, caudas pesadas e aglomeração de volatilidade de retornos absolutos. 
As dinâmicas de preço mostram atratores que podem afastar do valor fundamental os 
preços praticados no mercado. Este é um processo dinâmico não-ergódico, em que não 
há convergência automática para determinados resultados e no qual não se pode prever 
resultados futuros, dentre os quais a convergência para o valor fundamental da ação 
como usualmente sustentada pela Hipótese dos Mercados Eficientes.  
 
Palavras-Chave: ABM Minimalista, Fatos Estilizados, Mercado de Ações. 
 
Abstract 
 
This article presents a stock market minimalist agent-based model (ABM) to analyze 
the emergence of self-organization and some stylized facts. The model is minimalist in 
the sense that it tries to identify the essential ingredients to reproduce some important 
deviations from the time series of stock prices. Fundamentalist agents with rational 
expectations and a liquidity provider Market-maker exchange in continuous double 
auction through order books. Despite the few behavioral hypotheses, the modeled 
market microstructure produced stylized facts already reported in the academic 
literature. The ABM showed the autocorrelation of returns in log, heavy tails and 
volatility clustering of absolute returns. Price dynamics show attractors that can move 
market prices away from fundamental value. This is a non-ergodic dynamic process, in 
which there is no automatic convergence for certain results and in which future results 
cannot be predicted, among which convergence to the fundamental value of the action 
as usual sustained by the Efficient Market Hypothesis. 
 
Keywords: Minimalist ABM, Stylized Facts, Stock Market. 
    
 

1. Introdução 

A Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) supõe agentes racionais e ausência 
de limites à arbitragem e, em consequência, pressupõe que o preço da ação deverá 
convergir para seu valor fundamental (Cont, 2001; Barberis e Thaler, 2003: cap 1; 
Shleifer e Vishny, 1997). No mercado de ações, no entanto, têm sido observadas muitas 
situações diferentes, denominadas de fatos estilizados que são propriedades e 
estatísticas não triviais observadas por estudos independentes, comuns em uma ampla 
gama de mercados e períodos de tempo.  

Vários fatos estilizados ou propriedades estatísticas de retornos em log são 
objeto de estudo, tais como o excesso de volatidade em relação aos fundamentos, 
caudas pesadas, a aglomeração de volatilidade e o excesso de retorno ajustado pelo 



risco. Eles têm sido estudados por autores da área das Finanças Comportamentais que 
propõem que risco fundamental, noise traders e custos de implementação limitam a 
arbitragem e explicam, pelo menos em parte, a presença dos desvios persistentes do 
preço da ação em relação ao seu valor fundamental.  

Crescentemente usados nas pesquisas sobre mercado financeiro, os ABMs 
utilizam dinâmicas bottom-up, em que comportamentos de agentes autônomos podem 
gerar resultados que não foram implementados diretamente, mas surgem como 
consequência dos comportamentos individuais e interações entre agentes e entre agente-
mercado. 

Simulando o mercado de capitais, os ABMs têm objetivado a melhor 
compreensão dos fatos estilizados e das características específicas dos mercados 
financeiros observadas empiricamente e que parecem ser inconsistentes com a Hipótese 
dos Mercados Eficientes. A maioria dos ABMs de mercado de ações introduz agentes 
heterogêneos que seguem diferentes regras de julgamento e/ou decisão, muitas vezes 
representando agentes fundamentalistas e grafistas que podem ou não aprender ao longo 
da simulação e alterar seus comportamentos (Bertella et al., 2014; Bertella et al., 2017, 
Higachi et al., 2020). Le Baron (2006) denomina estes modelos como many-types por 
incorporarem diversas estratégias comportamentais, podendo existir ainda impactos de 
evolução e aprendizado. Embora essas características possam ser mais plausíveis e 
representar de maneira mais próxima a realidade, quanto mais diversidade de elementos 
e dinâmicas são introduzidas no ABM, mais desafiadora é a seleção dos condicionantes 
e/ou determinantes de resultados relevantes e mais complicada é a sua análise, pois 
difícil de identificar se eles estão relacionados às características intrínsecas aos agentes 
modelados, às dinâmicas de interação entre os agentes ou às características estruturais 
responsáveis pelo funcionamento das transações no mercado artificial.  

Como alternativa, os modelos few-type utilizam pouca diversidade de 
comportamento dos agentes (Le Baron, 2006). Estes modelos procuram incorporar 
poucas hipóteses comportamentais, que facilitam a relação da microestrutura aos 
resultados obtidos produzindo promissoras análises (Pelizzari, 2005). Ao assumir uma 
multiplicidade de agentes e características individuais que afetam o comportamento, a 
simulação baseada em agentes pode gerar uma explosão de parâmetros (Pellizzari, 
2005), desafio que já foi denominado na literatura como overparametrization (Fagiolo e 
Roventini, 2017). Para enfrentá-lo o pesquisador acaba por se esforçar para manter sob 
controle a complexidade do modelo representada pelo número de parâmetros e, dessa 
forma, compreender as relações causais. Neste sentido, Pellizzari (2005) propõe que o 
apelo à simplicidade pode ser compreendido como a navalha de Occam e que, apesar da 
tentação de modelar uma estrutura microeconômica detalhada, um caminho mais 
simples pode gerar os mesmos resultados e facilitar a análise. Desta forma, o desafio 
para o desenvolvimento da pesquisa científica na área seria a tarefa de apontar as 
questões mais fundamentais. O autor questiona “(q)ual é o conjunto mínimo de 
características (individuais) necessárias para explicar esse fato (estilizado)?” (Pellizzari, 
2005, p. 2).  

Este artigo desenvolve um modelo baseado em agente few-type em que agentes 
com expectativas racionais atuam num mercado financeiro através do livro de ofertas de 
maneira passiva e agressiva. Embora a racionalidade limitada seja um princípio usual 
dos ABMs (Fagiolo e Roventini, 2012), o trabalho propõe poucas hipóteses 
comportamentais com agentes com expectativas racionais e formadores de mercado 
(market maker) provedores de liquidez. Diferentemente da relação entre fatos 
estilizados e comportamentos não racionais (randômicos, noise traders) ou 
racionalmente limitados, o modelo proposto utiliza agentes racionais, mas, ao não 



incorporar as suposições usuais de equilíbrio, permite a presença de uma dinâmica não 
linear do preço da ação. O livro de ofertas modelado introduz fechamentos sequenciais 
das transações que vão alterando as condições de mercado sobre as quais as próximas 
decisões são tomadas. Como resultado, o modelo reproduz fatos estilizados 
considerados anomalias pela HME, tais como múltiplos equilíbrios estatísticos com 
distribuição leptocúrtica dos retornos em log, caudas pesadas, e aglomeração de 
volatilidade. Os resultados apresentam um caráter diferenciado na medida em que na 
análise dos fatos estilizados o foco está na dinâmica sem equilíbrio, endogenamente 
influenciada pelas interações entre os agentes que são homogêneos quanto à formação 
de expectativas, porém heterogêneos quanto à sua relação com o livro de ofertas pois 
são incorporados agentes passivos e agressivos. 
 
 
 
2. Método 

 No Modelo Baseado em Agentes (ABM) os agentes são homogêneos quanto à 
formação de suas expectativas e a estrutura de negociação é um mercado com duplo 
leilão contínuo. Desenvolvido em linguagem Python, o modelo foi desenvolvido com o 
intuito de estudar possíveis dinâmicas que emergem a partir deste mercado de ações 
artificial. As seguintes subseções irão descrever a forma como cada estrutura foi 
construída no modelo. 
 

2.1. Firma 

 O modelo é composto por uma única firma que tem ação listada na bolsa de 
valores. Esta ação é um ativo de risco que paga a cada período 𝑡 um dividendo variável 
calculado por um processo estocástico de primeira ordem (AR1) conforme a equação 
(similar à LeBaron el al., 1999, Bertella et al., 2014 e 2017): 
 

𝑑 = �̅� + 𝜌 𝑑 − �̅� + 𝜀   (1) 
 

onde 𝑑 : dividendo corrente, �̅�: dividendo inicial, 𝑑 : dividendo anterior, 𝜌: taxa de 
influência do dividendo passado no dividendo corrente (−1 < 𝜌 < 1) e 𝜀 : termo 
estocástico que segue uma distribuição normal com média 0 e variância finita 𝜎 . 
 

2.2. Negociadores 

 Ao todo, 168 negociadores participam do mercado de ações artificial. Esses 
negociadores são divididos entre 96 negociadores agressivos, que são aqueles que 
lançam ordens a preço de mercado nos livros de oferta, e 72 negociadores passivos, que 
lançam ordens limitadas, numa proporção de 4:31. 
 Para negociar no mercado financeiro artificial, os agentes devem decidir como 
alocar seus bens entre dois ativos, um ativo de risco composto por ações da firma 

                                                      
1 Dado que são as ordens enviadas pelos negociadores agressivos que são responsáveis pela efetivação 
das negociações, uma proporção maior desses agentes é necessária para que haja movimentações o 
suficiente que reflitam as expectativas dos agentes. Porém, uma proporção muito desigual entre 
agentes agressivos e passivos, como 5:2 ou 6:1, apresentaria desequilíbrio entre os agentes. Sendo 
assim, foi adotada a proporção de 4:3 entre agressivos e passivos. 



descrita acima e outro ativo sem risco formado por títulos do governo que pagam uma 
taxa de juros constante 𝑟. Essa negociação será feita com base nas expectativas de preço 
que os agentes formam com base na informação do dividendo pago pela firma. 
 Os negociadores são agentes fundamentalistas que formam sua expectativa de 
preço de forma racional baseada nos modelos de Bertella et al. (2014 e 2017) e Lovric 
(2011), descontando o fluxo de dividendos futuros através do modelo de Gordon (1959) 
ao considerar a probabilidade de distribuição de dividendos e assumindo uma taxa de 
crescimento do dividendo igual à da taxa de juros 𝑟2: 
 Expectativa de dividendo futuro: 

𝐸(𝑑 ) = 𝑑 (1 + 𝑟) (2) 
 

 Expectativa de preço: 

𝐸(𝑝 ) =
( )

 (3) 

onde 𝑘 é o fator de desconto que o mercado demanda pelas ações. 
 Com base nas suas expectativas de preço, os agentes determinam sua demanda 
pelos ativos de risco. Os agentes possuem a mesma função de utilidade e apresentam 
aversão ao risco constante absoluta (CARA). Cada agente tenta maximizar a função de 
utilidade esperada de seus bens (como em Bertella et al., 2017 e Chen e Yeh, 2001): 
 

𝑈 𝑊 , = −𝑒( , ) (4) 
 

onde 𝑊 , : bens do agente 𝑖 no tempo 𝑡, e 𝜆: coeficiente de aversão ao risco relativo dos 
agentes. 
 A cada período de tempo 𝑡, os bens de cada agente são dados pela equação: 
 

𝑊 , = ℎ , (𝑝 + 𝑑 ) + (1 + 𝑟)(𝑊 , − 𝑝 ℎ , ) (5) 
 

onde ℎ , : ações que o agente 𝑖 possui em 𝑡, 𝑝 : preço da ação em 𝑡, 𝑑 : dividendo pago 
em 𝑡 e 𝑟: taxa de juros. 
 Para determinar sua demanda por ações os agentes maximizam sua utilidade 
esperada representada por: 

𝑚𝑎𝑥𝐸 , [𝑈 𝑊 , ] (6) 
sujeito a: 

𝑊 , = ℎ , (𝑝 + 𝑑 ) + (1 + 𝑟)(𝑊 , − 𝑝 ℎ ) (7) 
 

 Portanto, a demanda que maximiza a utilidade esperada dos agentes será 
proporcional à diferença entre a expectativa da soma do preço e do dividendo para o 
próximo período e ao preço corrente corrigido pela taxa de juros (𝑟) e inversamente 
proporcional ao coeficiente de aversão ao risco (𝜆) e ao risco percebido dado pela 
variância dos retornos (𝜎 , , ), conforme a equação: 
 

ℎ ,
∗ = , ( ) ( )

, ,

 (8) 

 
 O risco percebido ou a variância dos retornos percebida é dado pela equação: 
 

                                                      
2 A razão pela qual as duas taxas foram igualadas seria não favorecer o crescimento de um ativo em 
relação ao outro. Assim, ambos teriam uma taxa de retorno esperado igual, diferindo apenas no risco. 



𝜎 , , = (1 − 𝜃)𝜎 , , + 𝜃[𝑝 + 𝑑 − 𝐸 , (𝑝 + 𝑑 )]  (9) 
onde 𝜃: peso dado ao risco recente em relação ao risco passado. 
 As demandas ótimas dos agentes (ℎ ,

∗ ) são limitadas entre 5 e -5 ações. As 
ofertas que os agentes farão no mercado de ações vão levar em consideração a diferença 
entre a demanda (ℎ ,

∗ ) e a posição do final do período anterior (ℎ , ). Se ℎ ,
∗ > ℎ , , 

o agente fará uma oferta de compra (𝑏 , ): 
𝑏 , = ℎ ,

∗ − ℎ ,  (10) 
 

 Por outro lado, se ℎ ,
∗ < ℎ , , o agente fará uma oferta de venda (𝑎 , ): 

𝑎 , = ℎ , − ℎ ,
∗  (11) 

 
2.3. Microestrutura de mercado 

 O mercado de ações foi construído como leilão duplo contínuo. Os agentes 
podem emitir ordens de negociação de compra ou venda em seus respectivos livros. 
Essas ordens podem ser limitadas, quando o agente define o preço e a quantidade, ou a 
mercado, quando o agente define somente a quantidade e negocia nos melhores preços 
ofertados. Em cada rodada, os agentes são ordenados de forma aleatória para fazer a 
negociação no mercado de ações. 
 Os livros de oferta são ordenados pelo valor de negociação e pelo tempo em que 
a ordem foi enviada. Caso seja dada uma ordem a valor de mercado, esta ordem será 
executada dando prioridade às ordens com o melhor valor, ou seja, menor valor caso a 
ordem seja de compra e maior valor caso a ordem seja de venda. Em caso de empate, a 
prioridade será dada à ordem mais antiga. 
 Conforme mencionado na subseção anterior, os agentes são classificados em 
dois tipos: agentes agressivos, que sempre enviam ordens a mercado, e passivos, que 
sempre enviam ordens limitadas. A quantidade das ordens é dada pela oferta descrita na 
subseção anterior. Porém para as ordens limitadas, é necessário definir também o preço 
de oferta. Esses agentes sempre irão colocar ordens a preços melhores do que o preço 
corrente que é definido como o preço do último negócio efetuado. Os agentes irão 
adicionar um spread (𝑠𝑝 ) ao preço corrente conforme as equações: 
 

𝑝 , = 𝑝 − 𝑠𝑝  (12) 
𝑝 , = 𝑝 + 𝑠𝑝  (13) 

 
onde 𝑝 , : preço de oferta de compra do agente 𝑖 na rodada 𝑡 e 𝑝 , : preço de oferta de 
venda do agente 𝑖 na rodada 𝑡. Como os agentes entram em negociação em momentos 
aleatórios durante a rodada, é de se esperar que o preço oscile durante a execução de 
uma rodada. Sendo assim, neste artigo definimos como 𝑝  o preço de fechamento de 
mercado na rodada 𝑡, e 𝑝  o preço do último negócio efetuado antes da oferta do 
agente i durante a rodada 𝑡. 
 As ordens dos agentes que não foram executadas até o final da rodada expirarão 
e serão removidas dos livros de ofertas. Apenas as ordens do Formador de Mercado 
permanecerão nos livros. 
 

2.4. Formador de Mercado 

 O papel do Formador de Mercado (FM) é prover liquidez e ele faz isso inserindo 
ordens limitadas nos livros de ofertas que tenham poucas ofertas, ou seja, após cada 



negociador 𝑖 ter feito sua oferta, limitada ou a mercado, o FM analisa os livros e caso a 
soma de todas as ofertas de um determinado livro estejam abaixo de um determinado 
parâmetro (𝑚𝑖𝑛 ), o FM lança uma ordem limitada com a quantidade 𝑚𝑖𝑛  e 
preços 𝑝 , ,  ou 𝑝 , ,  conforme: 
 

𝑝 , , = 𝑝
,

− 𝑠𝑝  (14) 
 

𝑝 , , = 𝑝
,

+ 𝑠𝑝  (15) 
 

onde 𝑠𝑝 : spread adicionado ao preço pelo FM em ordens limitadas e 𝑝
,

: preço 
do último negócio efetuado após a negociação do agente 𝑖. 
 Devido ao seu papel de provedor de liquidez tanto de compra quanto de venda, o 
FM não tem limites de negociação. 
 O fluxograma a seguir representa o funcionamento do modelo descrito: 
 
Figura 1 – Fluxograma do Modelo Minimalista do Mercado de Ações 

 
 Para entender o funcionamento do mercado financeiro artificial usando a 
estrutura descrita acima, foram rodadas 1000 simulações de 5000 períodos cada usando 
os parâmetros detalhados na Tabela 1.  Os valores de �̅� e 𝑑  foram ajustados para que o 
preço inicial 𝑝  estivesse em conformidade com a equação 3. Os valores dos spreads 
(𝑠𝑝 e 𝑠𝑝 ) foram ajustados para o mínimo de 1 centavo. Outros parâmetros estão em 
conformidade com modelos anteriores como por exemplo Higachi et al. (2020). 
  
Tabela 1 - Parâmetros e valores iniciais 

Parâmetros e 
valores iniciais 

Valores 

�̅� 9.9 
𝑑  9.9 



𝜌 0.5 
𝜀 ̅ 0 
𝜎  0.245 
𝑟 0.0025 
𝑘 0.25 
𝑝  40.1 
𝜆 0.5 
ℎ ,  1 

𝜎 , ,  4.0 

𝜃 0.01 
𝑠𝑝  0.01 
𝑠𝑝  0.01 

  
Os resultados das simulações são apresentados na seção seguinte. 
 
 

 
3. Resultados 

Na Figura 2 foi construído um histograma dos preços médios3 finais de 1000 
simulações. É possível verificar uma distribuição de valores que chegam a se distanciar 
bastante do valor fundamental da ação, calculado como 40,1 de acordo com a equação 
(3). 
 
Figura 2 - Histograma do preço médio final das 1000 simulações 

 
  

Ao analisar essas 1000 simulações, foi possível observar que, a partir do 
momento em que o preço começa a se distanciar do valor fundamental, existem 
atratores longe deste valor que seguram os preços impedindo que o mercado retorne ao 

                                                      
3 Para isolar a variabilidade de preço de fechamento entre as simulações da variabilidade presente entre 
as rodadas, foi utilizada a média dos preços de fechamento das últimas 10 rodadas de cada simulação. 
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valor fundamental. A Figura 3 mostra as séries de preço para todos os períodos de 50 
simulações (em cinza) e a média de preço das 1000 simulações (em preto). É possível 
observar que, à medida que o preço se distancia do valor fundamental, há uma tendência 
para que ele se distancie mais desse valor atingindo outros pontos de equilíbrio. 

 
Figura 3 - Série de preços de 50 simulações e preço médio das 1000 simulações 

 
 A Figura 4 mostra como as simulações se distribuem pelo preço médio final 
dado o preço que essas simulações atingiram perto da rodada 2000. É possível observar 
que a maioria das simulações onde o valor médio se situa abaixo de 37 na rodada 2000 
chegam ao final da simulação com valores médios também abaixo de 37, como pode ser 
observado nos três primeiros gráficos. Da mesma forma, caso o preço médio atinja 
valores acima de 43 na rodada 2000, essas simulações tendem a permanecer com 
valores altos (situação ilustrada pelos dois últimos gráficos). 



Figura 4 - Distribuição das simulações por preço médio final x preço médio intermediário 

 
  

Esses valores de equilíbrio distantes do valor fundamental estão em desacordo 
com a Hipótese dos Mercados Eficientes (HME) e da previsão de que nessas 
circunstâncias, os agentes fariam o processo de arbitragem, o que levaria os preços de 
volta aos fundamentos. A aversão ao risco interfere na demanda dos agentes, conforme 
a equação 8, fazendo com que o risco apresente efeito maior do que a possibilidade de 
arbitragem. Neste sentido, o risco promove um limite de arbitragem. É possível 
observar este efeito na Figura 5 que mostra o risco médio das 1000 simulações por faixa 
de preço médio final. À medida que o preço se distancia do valor fundamental, o risco 
aumenta fazendo com que os agentes reduzam sua exposição ao ativo de risco, 
conforme a equação 8. Isso reduz as negociações no mercado de ações fazendo com que 
as posições se tornem estáveis, ou seja, aqueles que possuem ações em suas carteiras 
não conseguem se desfazer delas, pois não há compradores dispostos a adquirir essas 
ações e aqueles que já se desfizeram de suas posições em ativos de riscos, não lançam 
ofertas no mercado.  



Figura 5 - Risco médio final das 1000 simulações por faixa de preço médio final 

 
  

Aliado à aversão ao risco, há também um efeito de trajetória dependente 
decorrente da microestrutura de mercado. Mercados financeiros artificiais podem ser 
modelados através de uma equação que ajusta o preço de acordo com o excesso de 
oferta ou demanda por ações, mas também podem ser modelados de forma mais fiel 
implementando o leilão duplo contínuo e os livros de ofertas conforme feito neste 
estudo. Esta microestrutura de mercado permite que pequenas variações na ordem com 
que os agentes entram na negociação ou no valor do dividendo em uma determinada 
rodada, por exemplo, possam gerar trajetórias distintas de preço. 
 Dentro de uma única rodada, o preço costuma variar de acordo com o bid-ask 
spread. Tanto os agentes passivos como o formador de mercado emitem ordens 
limitadas nos livros. São os agentes agressivos quem efetivam realmente as trocas e 
movem os preços negociando sempre nas melhores ofertas de cada livro. À medida que 
essas ordens a mercado são executadas, essas ofertas são removidas do respectivo livro 
e a melhor oferta passa a ser a seguinte. Esse movimento tende a aumentar o bid-ask 
spread a não ser que outras ordens limitadas sejam feitas. Caso uma ordem de venda / 
compra agressiva seja seguida por uma ordem de compra / venda agressiva, o preço 
varia na mesma magnitude do bid-ask spread. E é sempre a última negociação que vai 
definir o preço de fechamento daquela rodada. 
 Movimentos como esse que gerem seguidamente preços longe do valor 
fundamental, que neste modelo equivale às expectativas de preços dos agentes, 
aumentam o risco, o que por sua vez tende a reduzir suas demandas fazendo com que 
eles diminuam sua exposição aos ativos de risco.  
 É importante notar que os resultados obtidos neste modelo, independente do 
preço médio final, conseguem replicar fatos estilizados observados em mercados 
financeiros reais, tais como distribuições de retornos leptocúrticas com caudas pesadas, 
autocorrelação dos retornos em log e autocorrelação dos retornos absolutos refletindo a 
aglomeração de volatilidade.  

As figuras de 6 a 9 mostram respectivamente as séries de preço, autocorrelação 
dos retornos, histograma dos retornos e autocorrelação dos retornos absolutos em log 
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para três simulações com preços médios finais perto, abaixo e acima do valor 
fundamental4. 

 
Figura 6 - Séries de preços de três simulações 

 
 

Cada um dos gráficos da Figura 6 mostra que antes da rodada 1000 de cada 
simulação é possível antecipar se o preço final das 5000 rodadas ficará próximo, abaixo 
ou acima do valor fundamental, como efeito do lock-in.     
 A HME na forma fraca, propõe que os retornos e preços de ativos seguem um 
processo estocástico Random Walk, sugerindo que nenhum investidor obtém retornos 
em excesso baseado em dados do passado. Assim, a HME na forma fraca postula que os 
retornos em log de ativos no período t   são independentes de retornos em log no 
período t-1 e de qualquer outro período do tempo: com efeito as auto-correlações de 
primeira ordem e de ordens superiores deverão ser todas nulas.  No entanto, French and 
Roll (1986) e Campbell, Lo e MacKinlay (2013), reportaram evidências empíricas de 
um fato estilizado do mercado de ações: os retornos de ações não seguem um processo 
Random Walk e, em geral, há dependência temporal caracterizada pela presença de 
auto-correlação negativa para dados de frequência diária e semanal para retornos de 
ações individuais. 

Em linha com este fato estilizados, na Figura 7 é possível identificar 
autocorrelação negativa nos retornos em log nas primeiras rodadas das simulações. 
Apenas o primeiro gráfico desta figura, que representa uma simulação cujo preço final 
está próximo do fundamental, apresenta autocorrelação positiva dos retornos em log ao 
longo das rodadas. 
                                                      
4 Como pode ser observado na figura 2, existem várias trajetórias possíveis para o preço das ações, 
sendo assim optou-se nessa seção por mostrar os gráficos de séries de preço, autocorrelação dos 
retornos, histograma dos retornos e autocorrelação dos retornos absolutos em log para três dessas 
simulações que são representativas de 3 regiões onde o preço pode se estabilizar: abaixo, perto ou 
acima do VF. 



 
Figura 7 - Autocorrelação dos retornos em log 

 
A Figura 8 mostra distribuições leptocúrticas para as 3 simulações. No primeiro 

gráfico é possível identificar a forte convergência para retornos zero. Nos três casos não 
observamos distribuição normal, mais sim caudas pesadas que representam maior 
ocorrência de retornos distantes do valor fundamental, mais do que seria esperado se 
tivéssemos uma distribuição normal. 



Figura 8 - Histograma dos retornos 

 
A autocorrelação dos retornos absolutos em log (Figura 9) revela aglomeração 

de volatilidade, ou seja, quando se observa retornos altos (em módulo) em algumas 
rodadas, essa volatilidade tende a se manter durante rodadas futuras. Esse fenômeno 
ocorre de maneira mais forte na simulação em que o preço final está próximo do valor 
fundamental. No caso do segundo gráfico, quando o preço final fica abaixo do valor 
fundamental, a volatilidade diminui mais rapidamente ao longo das rodadas.  



Figura 9 - Autocorrelação dos retornos absolutos em log 

 
4. Conclusão 

A construção do ABM few-type possibilitou identificar um conjunto mínimo de 
parâmetros que se refletiu em fatos estilizados encontrados pela literatura em mercados 
de ações reais. A partir da modelagem de agentes fundamentalistas com expectativas 
racionais e formador de mercado que negociam através de livros de oferta, observou-se 
autocorrelação de retornos em log, caudas pesadas e aglomeração de volatilidade de 
retornos absolutos. Ao mesmo tempo, o modelo mostrou dinâmicas de preços que 
apresentam atratores que afastam do valor fundamental os preços praticados no 
mercado. Esse processo de lock-in emergiu sem a incorporação de comportamento de 
manada, fenômeno usualmente associado às bolhas no mercado financeiro (Kirman e 
Teyssiere, 2002) mesmo em ABM (Cividino et. al., 2021).  

O conjunto mínimo de fatores incorporados ao modelo não pressupõe 
racionalidade limitada e nem heterogeneidade de agentes, também não contém 
elementos já associados em outros estudos aos limites de arbitragem, e mais comumente 
utilizados em explicações de fatos estilizados, como risco fundamental, risco de noise 
trader e risco de custo de implementação. O modelo desenvolvido é analisado em 
termos de processo alocativo de propriedade dinâmica que pode não convergir 
automaticamente para determinados resultados e, assim, produz um sistema não 
ergódico, no qual não se pode prever resultados futuros. Na literatura, a análise de 
forças não sistemáticas e a ênfase em sequências de mudanças econômicas ao acaso que 
influenciam os resultados é chamada de path dependence (David, 1985; 1997). Nestes 
casos, o processo dinâmico assume um papel fundamental em que “acidentes 
históricos” não podem ser ignorados pois fundamentais para se compreender o 
fenômeno de lock-in (Liebowitz e Margolis, 1995).  
 O trabalho está em desenvolvimento. Um dos caminhos para melhor explorar os 
resultados obtidos é o aprofundamento da discussão sobre o papel da microestrutura de 



mercado, o leilão duplo através dos livros de oferta, na emergência do fenômeno de 
lock-in e dos fatos estilizados observados. 
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