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RESUMO
Este estudo apresenta um modelo de expectativas racionais para bolhas e

cras7us. O modelo possui duas premissas básicas: 1) os grandes eras/us são
causados pela tendência que existe entre os ü'adere à imitação das ações de seus
vizinhos. Esse processo cresce até um ponto em que todos estão praticando a
mesma ordem de venda e o sistema colapsa, causando os crashes. 2) uma hipótese

que, já que os crashes não são pontos determinísticos, ainda é racional para os
üaders manterem seus investimentos, motivados pelas altas taxas de retorno
causadas pelo crescimento das bolhas especulativas e correr o risco de um crash..

O final de uma bolha não é necessariamente o início de um crash, embora
sqa seu momento mais provável. Existe ainda uma probabilidade finita de ocorrer o

final de uma bolha sem que o crash. ocorra. O modelo apresenta previsões

específicas sobre a presença de movimentos ]og-periódicos na formação de preços
em períodos que antecedem os crasles. Analisamos também evidências empíricas
observadas no mercado norte-americano e tentamos as hipóteses para o mercado
acionário brasileiro durante a década de 90.

ABSTRACT
A rational expectation model for bubbles and crashes is studied. Ttlis modal

has two basic assumptions: 1) '1be big crashes are caused by local imitation
between traders. 'leis process grows up to a certa:in time when all traders are
placing the same self order at the same moment and the system goes unto a
collapse, causing a crash. 2) Tbe hypothesis that, onde the crashes are not
deterministic points, it is stiU rational for the traders to keep their investments
provided that they are compensated by higher spreads caused by the growth of the
speculative bubble and taking the risk of the crash.

'lbe end of a bubble is not necessarily the beginning of a crash, even though
it is the most probable time. There is a ânite probabilit)r of ending a bubble without
havíng a crash. 'lhe model has specific predictions about a critical log-periodic
patterns in pre-crash preces. Finally, we test the model for Brazihan markets in the
90's based on empirical evidentes observed in IJS stock markets
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C)s eras/us são eventos financeiros momentâneos que têm atraído a atenção
de muitos académicos e praticantes do mercado

A história das bolhas financeiras e dos clãs/us tem se repetido através dos

séculos nos mais variados lugares desde a famosa bolha dos bulbos de Tuhpa em
1636 em Amsterdã. O curioso é que, desde então, todas elas ocorreram sem
nenhuma alteração em suas principais características:

l

2

3.

As bolhas financeiras começam com um aumento na demanda que
contraria as previsões mais otimistas do mercado;

Grandes retornou potenciais fazem com que aumentem os investimentos.

geralmente OHundos de investidores internacionais, que
consequentemente, geram apreciação dos preços;

O interesse começa a atingir investidores menos sofisticados, o que
dispara um processo de apreciação dos preços dos ativos a uma taxa ta]

que, neste estágio, o comportamento do mercado tonta-se praticamente
não correlacionado em relação ao nível de produção de outros ativos reais.

Com os preços excessivamente altos, o número de investidores que
continuam entrando neste mercado especulativo diminui e o mercado

entra em uma fase de nervosismo até um ponto em que,
instantaneamente, colapso

4

Este cenário se aplaca a essencialmente todos os eras/us ocorridos, incluindo
os mais antigos como Outubro de 1929 em Wall Street. A robustez desse cenário
influencia os investidores de maneira que, em seu comportamento, desenvolve-se

uma tendência à imitação e reação frente a más notícias e períodos de instabilidade.

As bolhas financeiras podem ser definidas como um período de tempo em
que, através de uma prolongada aceleração dos preços, partimos de um ponto
mnlüno para um ponto máximo seguido por um crash de grandes escalas (cear
market).

As bolhas podem ser caracterizadas através da identificação de seu término,

onde o mais alto valor do índice é atingido, antecipando o crash, e de seu começo, já
7



que coincide com o mais baixo valor atingido pelo üidíce antes de notarmos
mudanças em sua tendência.

1.1)CastZes ín the aír

A teoria dos Casdes ín the aü' de investimentos (ver Malkiel, 1999),

apresentada por John Maynard Keynes em 1936 nos mostra que os investidores

profissionais preferem concentrar suas energias não em analisar e estimar os valores

intrüisecos dos ativos, mas sim, como os outros investidores se comportarão no
futuro e como, em tempos de otimismo, concentrarão seus esforços. De acordo com
Keynes, a teoria das firmas tem seu valor discutível. Considerando o mercado
financeiro, Keynes afirma que ninguém sabe o que inâuenciará as proÚeções de
ganhos futuros, fazendo com que os investidores se concentrem, não em fazer
previsões de longo prazo de seus investimentos, mas sim em tentar prever mudanças

de tendências nos valores dos ativos com um passo à dente do público em geral.
Baseado nesta teoria, os castelos que foram construídos ao longo da história

fizeram com que algumas pessoas realizassem lucros excepcionais, no entanto,
levaram um maior número delas à total ruína financeira.

O episódio dos bulbos de tulípa

O episódio dos bulbos de tulipa, na Holanda, é uma das mais fantásticas
histórias de bolhas especulativas, ainda mais se levannos em consideração que
aconteceu há mais de três séculos.

Oriundas da Turquia, as tulipas eram bastante populares na Holanda, porém
caras. Um véus, chamado Mosaico, atingiu as plantações e começava, então, a
grande especulação sobre os bulbos. Tais véus fizeram com que os bulbos se
desenvolvessem com aspectos bizanos e, em pouco tempo, quanto mais bizanos
eram os bulbos, mais caros eram os custos de se obter um, desencadeando uma
tüípomanía
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Os preços dos bulbos de tuhpa começaram a subir rapidamente e, quanto
mais caros eles âcavam, mais as pessoas viam estes como um ótimo investimento.

Contam os historiadores que as pessoas começaram até a vender seus bens pessoais
para obter um bulbo de tuhpa, imaginando que a paixão por tais bulbos iria durar
para sempre eíazê-las-no füturoípessoas mihonáriasrlnstrumentos muito parecidos

com jaZZ optíorts foram desenvolvidos rapidamente. O preço dos bulbos atingiu preços
astronómicos. Aparentemente, como acontecem em todas as bolhas especulativas, os
preços atinge'am um ponto tal que alguém achou prudente vende-los. Vários outros

investidores seguiram a idéia, o que fez com que os preços entrassem em colapso até
um ponto em que os bulbos tornaram-se totalmente sem valor, desencadeando um
período de grande depressão na Holanda.

O episódio Nasdaq

Caindo para 3.227 pontos em 17 de abril de 2000, o índice Nasdaq perdeu
mais de 37% em relação ao seu ponto mais alto de 5. 133 pontos, atingdos em 10 de
Março do mesmo ano.

O índice Nasdaq é composto principalmente por ações da considerada nova
economia, ou seja, os setores de telecomunicações, internet, software e hardware. A
grande diferença entre a nova economia e a velha economia(empresas como Hockr
& GambZe, Foral, GeruraZ EZectrü) é a expectativa quanto aos seus ganhos futuros, ou

sqa, os investidores esperam um enorme aumento nas vendas de produtos de
Internet e computadores. Baseada no princípio básico de avaliação, que define o
retomo esperado de uma empresa como sendo a soma de seu fluxo futuro de
dividendos, dada uma taxa de crescimento, as empresas da nova economia

mostravam-se capazes de compensar seus baixos índices de ganhos presentes por
ação(eamÍTUS per share) com um íantásUco crescimento potencial em relação as da
velha economia que apresentavam índices de ganho por ação(eamírlgs per s/lard
muito maiores. Na essência, o mercado comprador que se observou no Nasdaq
baseava-se somente em expectativas de ganhos futuros em vez de fundamentos
económicos.
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1.2) Escopo deste trabalho

Estes exemplos deixam claro que a expectativa de ganhos futuros é o
principal fator que motiva os mercados e não a realidade económica presente,
criando, assim, bolhas especulativas.

De fato, os crus/us em bolsas de valores são eventos fascinantes para
acadêmicos e praticantes. Baseado na teoria que os mercados são eâcientes, a
revelação de informações pode, instantaneamente, causar um crash. Para os
operadores de mercado, o medo de um crash é sempre uma fonte de incerteza que
afeta os níveis de preço.

Nossa hipótese durante todo esse trabalho, referente ao modelo que vamos
apresentar, é a seguinte: os crasfes são geralmente causados por sucessivos
aumentos de correlação que colapsam em um instante crítico. O uso da palavra
"crítico" não é somente no sentido btera], ou sqa, em termos matemáticos, sistemas

dinâm:idos complexos atravessam pontos críticos. De fato, quanto mais estudamos
sistemas dinâmicos não-lineares, a existência de pontos críticos é mais uma regra do
que exceção. E válido e interessante investigar se eHste uma conexão entre crus/us e
pontos críticos 6cr'ítícaZ poínbJ.

No nível microscópico, o mercado de capitais possui características com forte

análoga em relação às áreas da estatística de sistemas complexos. Os ü'adere,

indiüdualmente, possuem três estados possíveis: comprar, vender ou esperar. A
passagem de um estado para outro é um processo descontínuo devido a algum
parâmetro ter sido excedido, geralmente o preço de mercado do ativo. A transição
envolve outro üader e o processo é irreversível, já que o ü'ater não pode vender o
ativo de volta para o mesmo üader ao mesmo preço. Em geral, os ü'adere possuem
informação das ações de um número parcial de ü'adere e acompanham o efeito global

dessas ações individuais no mercado através do aumento ou queda dos preços de
mercado. Torna-se natural pensar, então, no mercado de capitais como um sistema

complexo com analogias a um sistema dinamicamente fora de equilíbrio como, por
exemplo, terremotos, avalanches, etc. Uma diferença, no entanto, pode ser apontada:
os baders são conscientes de suas ações. Este fato foi muito bem abordado por
Keynes na parábola do concurso de beleza.
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Neste trabalho, apresentaremos um modelo que conÊontará a teoria
económica, baseada no postulado das expectativas racionais, e a teoria estatística.

Mostraremos que é possível construir um modelo dinâmico do mercado de
capitais que possa exibir pontos críticos bem definidos que se apresentam de acordo
com as expectativas raeionaisr além de-terem um apelo intuitivo:'Além disso; as
propriedades matemáticas dos pontos críticos são independentes do modelo, muito

mais do que os que possuem comportamento regular. Por isso, todas as previsões
que o modelo é capaz de fazer devem ser relativamente robustas para modelar falhas
de especiâcação. Devido a isso, u(ploraremos várias versões do modelo.

Mostraremos também, através de análises estatísticas sobre o mercado

acionário, que o comportamento do índice nos mostra que os crashes são pontos
ouü tens .

As previsões que podemos íàzer com esse modelo são estatisticamente

significativas em váHos eras/us que ocorreram neste século. É possível identiâcar um
comportamento crítico nestes mercados muitos anos antes do crash e usar essas
informações para prever a data que o sistema se tornará crítico, o que coincide com o
dia que o crash poderá se realizar.

A habilidade de prever a data crítica é perfeitamente consistente com o

comportamento racional dos agentes que assumimos no modelo que estamos
apresentando, ou seja, todos eles sabem essa data, o crash mesmo assim ocorrerá e

nenhum deles poderá realizar nenhum lucro usando essa informação.

A primeira proposta de conexão entre eras/us e pontos críticos foi feita por
Sorrette (]996) quando identiâcou tais oscilações características no crash da bolsa

americana em 1987. Esses resultados foram posteriormente confirmados por
/;b©erlbaum e ];teund (.2996? nos eras/es de 1929 e 1987, apontando que a log-

üeqüência das oscilações log-periódicas observadas pareciam decrescer conforme o
crash se apradmava. Além desses, vários outros grupos já se interessaram pela idéia
e aplicaram-na a vários eventos ocorridos no mercado de ações.

Neste trabalho apresentaremos tal modelo e os resultados empíricos obtidos
no mercado norte-ameHcano. Além disso, apresentaremos um ensaio ao aplica-lo aos
crus/tes ocorridos no Brasíl na década de 90, principalmente decorrentes da crise
asiática, da case Russa e da desva]orização cambial brasileira de 1999.

Apresentaremos também um modelo económico racional que fundamenta muitos dos
1 1



argumentos usados no modelo. Isso nos leva a algumas ünplicações fundamentais,
ou sqa, veremos que a data do crash é aleatória, e por isso, não deve coincidir com a
data que o crítícaZ poütZ: foi calculado para ser.

Apresentaremos, inicialmente, o mode]o racional para bolhas e crasles e, em

seguida, as propriedades matemáticas comuns a tais fenómenos. Depois disso,
discutiremos os resultados empíricos e a conclusão.
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2.)OMODELO

O modelo de expectativas racionais para trastes pode ser baseado em duas
premissas básicas:

l Em um instante em que a tendência dos üaders em imitar as ações dos
vizinhos mais próximos cresce a um ponto que podemos chamar de críttcaZ

poial todos os baders abandonam um estado de desordem e assumem um
estado de ordem de venda em um mesmo momento, causando assim os
ci'as/us.

A probabilidade de passagem de um estado para o outro pode ser medida

pelo que chamamos de /lazarci rate (79, ou sqa, a probabilidade por

unidade de tempo que um crash ocorra, dado que não ocorreu em um
instante anterior.

Dado que os crashí?s não são pontos determinísticos, é ainda bastante

racional para os ü'adeus permanecerem com seus investimentos, já que
estão sendo recompensados por maiores taxas de retorno ao assumirem o
risco de um crash à medida que h aumenta.

2

Esse modelo faz uma clara distinção entre o fim de uma bolha e o início de
um crash A data de um crash é aleatória, ou sqa, mesmo não sendo muito comum,

ela poderia ter iniciado em qualquer instante de tempo anterior ao fim da bolha,
ainda que o término da bolha é o instante mais provável de início de um crash Existe

também uma probabilidade finita de que uma bolha acabe sem que um crash ocorra.
Com essas premissas podemos construir um modelo com capacidade para

prever esses crítícat potnts e perfeitamente consistente com o comportamento dos
agentes, ou seja, todos eles conhecem essa data e todos possuem igualdade de
condições de ajustar seus lucros a essa informação.

13



2. 1)Dinâmica dos preços

Piüneiramente vamos considerar um ativo que não paga dividendos e vamos

ignorar as taxas de juros e a aversão ao risco, fazendo com que as expectativas

racionais quanto ao retorno desse ativo soam equivalentes a um processo do tipo
Mcu'ttrycü.

vr'»/ .E,b(r')]-.p(/) (1)

Ond': p(/)denot; o p"ç' d' 'tí- no t.mp' t e Z.l.l denot, a exp"t'ti"

condicional, dadas todas as informações reveladas até o instante t, seguindo a
hipótese de mercado eficiente .

Se não permitinnos ao preço do ativo flutuar, dados momentos nervosos no

mercado, a solução p';a a equação (1) é constante: P(f)=.P(/.) . Como temos po'

hipótese que o at=tvo não paga dividendos, o valor fundamental de .P(Z)=0, e

podemos considerar todo valor positivo de .P(f) como sendo uma bolha especulativa.

Economicamente, os mercados são considerados eficientes se toda a
informação disponível está refletida nos preços de mercado. Esta aproximação é
baseada na teoria das expectativas racionais que surgu como uma resposta a teoria
das expectativas adaptadas. Essa última previa que a expectativa de inalação futura,
por exemplo, seria, simplesmente, a média das inílações passadas, o que nos leva a
acreditar que mudanças nas expectativas viram gradativamente com a mudança dos
dados observados. Contrário à isso, a teoria das expectativas racionais argumenta
que o efeito agregado das previsões individuais para o comportamento futuro de
qualquer variável pode ser considerado a melhor previsão usando todos os dados
disponíveis.

A teoria de expectativas racionais argumenta que o efeito agregado das
expectativas individuais no comportamento de qualquer vaHável é uma aproximação
otimizada de uma previsão feita com todos os dados históricos disponíveis.
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Recentemente, as premissas do modelo de expectativas racionais estão sendo

questionadas por vários economistas. Podemos argumentar que, no mercado de
ações, os participantes não otimizam suas expectativas, mas sim, seguem tendências.

Para esse modelo, usaremos a premissa que, mesmo que a percepção de um
üacZer seja não otimizada, o efeito agregado nos preços do mercado de ações
certamente será.

A condição de não-arbitragem, resultante da teoria das expectativas racionais,

descreve uma dinâmica de auto-adaptação dos preços de mercado que provém das
inúmeras ações dos üaders.

Vamos agora introduzir uma variável exógena de probabilidade de crash 0D.

Essa vaHável #9 denota um./ump process com valor O antes dos crasles e valor l no
momento após o crash

A função de(hstribuição do momento do crash é chamada de (2(r) , a função

densidade de probabilidade é g(/) =aQ/a/ e a /tazand rak é #(/) =ç(r)/l1 -- <2(/)j . A

hazard rate é a probabilidade por unidade de tempo de que um crash ocorra no
instante seguinte, dado que não ocorreu no instante anterior. Se assumirmos que, em

ocorrendo um crash, os preços cairão por uma taxa percentual fixa k € (O,.Z), a
dinâmica de preços de um ativo antes de um crash pode ser escrita:

dp= pqt )p(Üdt- kpl.J>Wj (2)

Onde #(f) é escondo de td fo--a q- o p""ss' de fo«-ção d' p"ç"

"ü;faç, « «nüçõ« d. M««"g"k, - ;.j,, .e,l@J=p(/)p(f»/--@(/)#(/)a/ =0

Podemos (ber então que #(r)=k/z(/) . Substituindo na equação (2), obtemos uma

equação diferencial ordináHa que possui por solução:

:':lj81:'.kü'»'' -",'.-«
0.d. ã(r')d/' = /z(/»/ -- @.

(3)
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Matematicamente, quanto maior a probabilidade de um crash, mais
rapidamente os preços precisam subir para que a condição de MartíngaZe sqa
satisfeita. Intuitivamente, os investidores precisam ser imediatamente compensados
com maiores taxas de retorno por possuírem, em suas posições, ativos com
probabilidade alta de crash. Até o momento, este é o único efeito capturado pelo
modelo que estamos apresentando. Este efeito vai contra a pré-concepção de que
preços são inversamente afetados pela probabíhdade de um crash, mas o resultado

que obtivemos é consistente com o modelo de expectativas racionais. Os preços são
diretamente afetados pela /tazarcí rate h ry.

Além disso, a probabilidade de um crash é uma vaHável exógena, ou sqa, não
é possível prever exatamente quando ele ocorrerá, o que impede que os ü'aciers

obtenham grandes lucros ajustados ao risco ao anteciparem qualquer ocorrência de
crash. Adicionado a isso, devido ao mesmo motivo, ou seja, crashes são vaHáveis
exógenas, os preços serão perturbados pela chegada de um crash ou pelo aumento de
sua probabilidade.

Isso pode parecer insatisfatório, no entanto, é diâcil de ver como os eras/es

podem ser obtidos por modelos de expectativas racionais, ou sqa, se os agentes
pudessem, de alguma maneira, definir a chegada de um crash, escolheriam que este
nunca chegasse, e se pudessem controlar a probabilidade de um crash, eles sempre
escolheriam que fosse zero.

Em nosso modelo, os eras/us são eventos aleatórios que possuem
probabilidades dadas por fatores externos, e uma vez que a probabilidade é dada, esta
influenciará díretamente os preços.

2.2)0 Crash

O o12jetivo dessa seção é uq)focar a probabilidade de um crash em termos do

comportamento dos agentes, de uma maneira que sqa possível derivar as especíâcas

implicações deste na tlazard rale dos crasMs Ã(f)

Um crash acontece quando um grande grupo de agentes começa a dar ordens
de venda simultaneamente. Isto cria um desbalanceamento nos livros dos markef
makers de tal ordem que é impossível absorver todas elas sem impact:ar os preços
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para baixo. O interessante é que esses agentes não se conhecem entre si e não
combinaram nada anteriormente e não seguiram nenhum líder.

Na maioria das vezes acontece no mercado o que podemos chamar de
desordem, ou seja, os agentes discordam entre si mandando simultâneas ordens de

compra e venda para o mercado. A questão chave é: Qual o mecanismo que leva os
agentes a se organizarem e coordenarem simultâneas ordens de venda?

Todos os ü'adeus do mundo estão organizados em rede e influenciam uns aos

outros localmente através desta rede, ou seja, se eu estou diretamente conectado com

K agentes, então só existem duas únicas forças que podem influenciar minha
opinião: 1) a opinião de K agentes e 2) o sinal idiossincrático que eu recebo sozinho.

Nossa premissa é que os agentes tendem a imitar a opinião dos outros agentes
mais próximos e não contradizê-los. A força 1) cHa ordem, enquanto a força 2) cHa a
desordem de uma maneira que a briga entre a ordem e a desordem é um ponto muito
importante para o modelo. No que tange aos preços de mercado, um crash acontece

quando a ordem vence a desordem e os períodos de calmaria, por sua vez, acontecem
quando a desordem vence.

O interessante é que isto vem exatamente contra o senso comum que
caracterizam os períodos de crash como momentos de caos.

Essa premissa nos permite mostrar de que maneira fatos em nível micro
podem determinar os de nível macro. .Ném disso, fica mais fácil entender como os
crasfes podem ocorrer por razões não racionais.

O modelo assume que os eras/us são causados simplesmente pela tendência

dos agentes em imitarem uns aos outros. Não estamos nos perguntando o porquê dos
agentes terem essa tendência, ou seja, isso é tomado como uma premissa básica e
resultado de modelos de comportamentos exógenos a este.

2.3) Modelo Microscópico

Baseado na teoria do "mean ./ieZd", a maneira mais simples de descrever o

processo de im:itação dos agentes é assumir que a flazard rcz&/z(r) .«olui de açor(lo

com a seguinte equação:

17



com õ > l (4)

Onde C é uma constante positiva.

A teoria do "mean.JrieZci" aborda a diversidade das ações de um ü'acíer através

de uma única eíetiva representação de seu comportamento, determinado pela média
das interações entre os üaders. Por esse raciocínio, h(0 é o resultado coletivo das

interações entre os üaders, e o termo /zõ modela o fato de que a /lazand raü irá
crescer ou decrescer dependentemente da presença dessas interações. O expoente õ >

l quantifica o número efetivo igual a õ - l interações percebidas por um ü'ater.
Matematicamente, a condição de õ > 1 é crucial para modelar as interações e é
essencial para obter a singularidade (brítícat poütt9 no tempo finito. Já
economicamente, para que essa teoria faça sentido, é necessário assumirmos que um
bacíer típico esteja conectado com mais do que um outro ü'ater, por isso assumi-se

2 < ó'<-1-.

Integrando (4), temos:

"n:lAI' , «« ':;k (5)

O termo rc é determinado pelas condições originais. O expoente a deve variar

entre zero e l por razões económicas, ou seja, se a assumir outro valor qualquer fora

do intervalo (O,l), o preço iria para o infinito quando se aproximasse de /. , conforme

podemos ver pela equação (3).

Assim, é possível incorporar um ciclo vicioso por onde os preços afetam a
probabilidade de um crash Quanto maiores os preços de mercado, maior a hazard

raü ou a taxa de crescimento da probabilidade de um crash. Por esse processo,
podemos observar o fenómeno de autoformação de crises, conceito esse que vem

ganhando bastante destaque, particulannente com respeito às crises que ocorreram
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na década de 90 no México, Argentina, Tãilândia, Korea, Indonésia, Malária, Hong
Kong, Rússia e Brasi].

Todos esses países passaram por recessões económicas severas, associadas a

um processo de aquisição e perda de confiança (relacionados a problemas de liquidez)
por parte dos investidores estrangeiros..Devido ao sjogo dcconâança''desses países se
vêem forçados a incrementar suas taxas de juros domésticas, através de políticas
macroeconómicas, para convencer investidores estrangeiros a manter suas aplicações,
evitando assim, movimentos bruscos nas taxas de câmbio, mas causando momentos

de recessão económica profunda. Tais países âcam condenados a segue políticas que
os deixam cada vez mais vulneráveis a ataques especulativos, ou soja, é possível que a

perda de conâança por parte dos investidores cause uma crise económica que então
justiâque a própria perda de conâança, entrando num ciclo vicioso de ataques
especulativos provocados.

Se os investidores começam a achar que uma crise económica pode ocorrer
em um determ:inado país, eles podem estar absolutamente certos, visto que eles
mesmos causarão essa crise. Van .IVorden e Sc/taZZer (199g propuseram um modelo
Markoviano para o comportamento especulativo que possui, como premissa básica, a
hipótese de que a supervalorização dos preços de mercado cause aumento na
probabilidade de um crash nas bolsas de valores.

Matematicamente, seguindo a aproximação do "mean ./kZd", a maneira mais
simples de modelar esse efeito é assumirmos que:

=.D .P# , com p, > O.dr (6)

D é uma constante. Esta equação, juntamente com a equação (3), captura o
comportamento dos especuladores, ou seja, a falta de conâança, quantiâcada por

/z(f) , deteriora os preços de mercado, distanciando-os para cima dos seus preços

fundamentais. Como consequência, os preços devem subir mais ainda para que sqa
possível remunerar os investidores pelo ma:ior risco assumido.

Substitu:indo a equação (6) na equação (3), temos,
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d2.x
=kDel"'

d/: (7)

Ondex=ln.p.Essasoluçãoé

-;«l$1 (8)

A solução(8) é uma continuação anahtica formal da solução geral da equação
(14) que será apresentada abaixo para l3-+ O.

2.4) Modelo Mlicroscópico

Podemos considerar uma rede de agentes. Cada um está indexado por um
integrante í = ],.....,1 e .Nrü denota um grupo de agentes diretamente conectados ao
agente í. Por simplificação, podemos assumir que o agente í pode somente assumir

um desses dois estados: S; c -f-.i,+l}. Poderíamos interpretar esses estados como

sendo de "compra" ou "venda"

Postularemos o estado do üader { determinado por:

', :''«'l*,i,;, *«; l
(9)

Onde a função sinal(.) é igual a +l para números positivos e --l para números

negativos, K é uma constante positiva e eí é independentemente distribuído de

acordo com uma distribuição normal.

Neste modelo (9), a tendência a imitar os outros agentes é determinada por K
a tendência do comportamento idiossincrático é govemiado por a. Portanto, o valor de
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K, relativo a a, determina o resultado da batalha entre a ordem e a desordem e,

eventualmente, a probabilidade de um crash Mais genericamente, K pode ser um par

heterogéneo, ou até mesmo alguns dos K# podem ser negativos, quando a média de

todos os outros KÜ =pêQ positivas. qlle isso não Metari& a&prmpiiedades básicas dct
modelo.

E interessante notar que a equação (9) somente descreve o estado dos agentes

em um determ:içado momento do tempo. No instante seguinte, novos Ci 's são dados,

novas influências são propagados e os agentes podem mudar este estado. Portanto, o
melhor que podemos fazer é determ=inar uma descrição estatística dos estados. A
melhor que descreve a chance de um grande grupo de agentes assumir, em um certo

momento do tempo, o estado de ordem é a que podemos chamar de suscetibihdade
do sistema, que podemos deíinh através do termo de influência global(G). Adicionado
àequação (9):

s. = Jjmzl x' l). .f, +ar; +c (io)
\ je.M(í) J

çauando o termo G > O o estado tenderá a +l e quando G < O, o estado tenderá
a -l.

Podemos dizer que a equação (9) é um caso especial de (IO) quando G=O, ou
seja, não há influência global

Se deâ-amos M : (l/J'):'; «o a moda dos est,dos, p'''m" pr"'; p"

simetria que, na ausência de influência global .E]W] = 0 , ou sqa, os agentes estão

igualmente distribuídos entre os dois estados. Se, por sua vez, houver influência
global positiva, os agentes estão mais concentrados no estado positivo, ou sqa,

Z'l.a4'lx (; à O . Com essa notação, a suscetibihdade do sistema pode ser definida
como:

/

dG lc:' (1 1)
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Em palavras, a suscetibilidade mede a sensibilidade da média dos estados a
uma pequena influência. A suscetibihdade tem uma segunda interpretação como a
variação da média do estado M em torno de sua expectativa (zero) causada por um

choque idiossincrático aleatório eÍ . Outra interpretação que podemos íàzer é que, se

considerarmos dois agentes e íorçarmos um deles a permanecer em um detenninado

estado, o impacto que a sua intervenção terá sobre o segundo agente será
proporcional a X . Por essas razões, podemos assumir que a suscetibilidade deve

corretamente medir a habilidade dos agentes em acordarem em uma única opinião.

Se interpretannos os dois estados como sendo influenciadores na fonnação
de preços de mercado dos ativos, devemos considerar a sincronia para um único
estado como causador de um crash Portanto, podemos caracterizar o
comportamento da /lazard rak como seguindo um processo muito similar ao
comportamento da suscetibilidade.

Não podemos assumir uma relação de um para um entre /lazard rate e
suscet=ibihdade porque há varias outras medidas que podem influenciar o grau de
coordenação do sistema como um todo, tais como, comprünento da correlação

(distância da propagação da imitação) e outros momentos de flutuação da opinião da
maioria. Como mostraremos, todas essas outras quantidades possuem o mesmo
comportamento genérico.

2.5) Redes de interação

E possível observar que, no modelo de imitação definido na equação (9), a
estrutura da rede afeta a suscetibilidade. Por isso, o modelo propõe duas estruturas
alternativas para explicar o comportamento da suscetibihdade.

2.5.1) Posicionamento bi-dimensionar

A estrutura mais simples é assuminnos que os agentes estão localizados bi-

dimensionalmente no plano Euchdiano. Cada agente possui quatro vizinhos mais
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pró)elmos: norte, sul, leste e oeste. O parâmetro relevante é .K, que mede a
tendência à imitação em relação à tendência ao comport:amento idiossincrático.
Usando o princípio físico de magnetização dos átomos através de seu movimento, o

modelo apresentado se relaciona com o modelo bi-dimensionar apresentado por

Ortsager em ]944 (Ver Jo/tansen e Somente, 1998). Existe um ponto critico Kc que

pode determinar as propriedades do sistema. Quando K < Kc , prevalece a desordem,

ou sqa a sensíbihdade à influência de pequenos grupos é pequena e o processo de
imitação só se propaga entre vizinhos muito próximos. Em outras palavras, podemos

dizer que a suscetibihdade X do sistema é ânita.

Quando K começa a crescer e aproxima-se de .Kc , o estado de ordem começa

a surgir e o sistema toma-se sensível à perturbações, íàzendo com que se forme um
grande grupo de agentes que concordam entre si, e o processo de imitação se
propague a longas distâncias. Em outras palavras, podemos dizer que a
suscetibihdade X do sistema tende ao infinito de acordo com a seguinte equação:

x:...(K -«'F' (12)

Onde A é uma constante positiva e r >0 pode ser chamado de expoente crítico
da suscetibilidade.

Nós não conhecemos a dinâmica do parâmetro chave K do sistema, mas
podemos assumir suavidade suâciente para podermos usar expansão de Taylor de la.

ordem em torno do ponto crítico. K não necessariamente precisa ser determinístico,

ou seja, K pode ser um processo estocástico, desde que se movünente lentamente

Assumindo /.de maneira (lue K(f.)=X., anteüormente a f. , temos a

apr'Hm'ção X. --X'(/) = .r..(f. --f) . Usado a ap"nm'ção, p'''m" "su«+ qu' '

rlazard rate dos eras/us possui o mesmo comportamento da suscetibibdade do ponto
crítico, o que, então, podemos escrever que:

A(.)~.Bk -.}' (13)
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Onde .B é uma constante positiva. O expoente cl varia entre O e l por razões

económicas, ou sqa, os preços iriam para inflinito quando f se aproximasse de /.
sem que a bolha tivesse explodido ainda

A probabilidade por unidade de tempo de haver um crash no instante
seguinte, condicionalmente em não ter haMdo ainda, torna-se muito alta ao

aproxünar-se de /c '

E importante salientar que /c não é o momento do crash, dado que ela pode

ocorrer em qualquer momento antepor a r. , embora não seja muito provável.

Podemos verHcar também que existe uma probabüdade residual l -- <2(r.)> 0 de

atingirmos /c sem que haja o crash. Essa probabilidade residual é crucial para a

hipótese de expectativas racionais, já que, caso contrário, os agentes racionais
antecipariam o crash

Este modelo não explica o que acontece no momento Z'c e nem nos momentos

seguintes. Substituindo a equação (13) em (3), obtemos a seguinte dinâmica para a
determinação dos preços:

i.gb(.)]~i'gb. ]-f('. -'y (14)

Onde .ê = (1 --CZ)C (0,1) e P. é o p"ç' em /. . P'd'mos «r que o log«itmo

do preço antes do crash segue uma lei de potência. Temos um contorno superior

finito logo.p.] . A curvatura do logaritmo do preço, que representa o retorno esperado

por unidade de tempo, torna-se incontornável conforme nos aproximamos da data
crítica.
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2.5.2) .11íerarchícaZ Diamond l,attice

O mercado de ações constitui um exemplo de atores que interagem, mas
diferem-se entre si quanto à magnitude, indo desde indivíduos até grandes
investidores proâssionais como fundos de pensão. Adicionando a isso, estruturas de

níveis superiores como, por exemplo, a esfera de influência da moeda, globalização e
a desregulamentação dos mercados fazem com que a palavra economia comece a
fazer parte e comece a interagir nos mercados.

Isso sígniâca que o mercado financeiro possui uma estrutura com níveis

hierárquicos onde os üaders se espalham por todos os níveis. De fato, podemos
observar que organizações horizontais de indivíduos são difíceis de serem
encontradas, o que faz com que a rede plana de interação que usamos nas seções
anteriores é demasiadamente simpliâcadora.

Podemos então estudar uma nova estrutura de rede para fazer parte da
solução do modelo. Vamos começar com um par de ü-adere que estão conectados.
Podemos substituir a conexão por uma figura com a forma de um diamante e os dois

ü'adeus iniciais ocupam, agora, posições em vértices diametralmente opostos. Dois
novos üaders passam a ocupar outros dois novos vértices, de forma que o diamante
agora possui quatro conexões. Para cada uma dessas conexões, podemos substituí-

las por diamantes exatamente com o mesmo procedimento e interagr a operação. O
resultado é um DÍamortci l,atttce.

Após p i"t"ações teremos 2l2+4') t.adere e 4'conexões entre eles. A

maioria dos traders possui 2 vizinhos, enquanto que alguns outros possuem

2pvizinhos. Os demais estão distribuídos neste intervalo. Podemos nota que o

agente que possui o menor número de conexões tem 2P'i vezes menos vizinhos do

que o mais conectado, que, por sua vez, tem 2P menos vizinh
com o total de agentes.

Uma versão desse modelo foi desenvolvida por Derrída em ]983. As
propriedades básicas são similares as já descritas anteüormente, ou sqa, existe um

ponto crítico .K. onde .K < .K. , a suscetibihdade é finita e tende ao infinito quando

os se compararmos
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.K se apro(ima de .K.. A principal diferença é que o expoente pode ser um número
complexo. A solução geral para a suscetibilidade é a soma dos termos, assim como
na equação (12) só que com expoentes complexos.

A expansão de primeira ordem da solução geral fica:

X : seja.(K. --x)-' +A. (x. --x)''";" +...l (i5)

= AI)(.K. -X'y +A.(K. -.Ky cosÍolog(K. -X')+V'l+...(iõ)

Onde '4o,Ái,a) e W são números reais e Ret.] denota a parte real de um

número complexo. Podemos verificar que, agora, a lei de potência está corrigida por
oscilações em que a âeqüência explode conforme nós nos aproximamos do ponto

crítico. Essas oscilações são chamadas de log-periódicas, e i?gz pode ser chamado
de log-freqtlência.

Seguindo os mesmos passos da seção antepor, podemos então definir a
hazard nade de um crash como:

# (f)~ .B. ('. -')'" -- B: G. -.)'" cos lologk. -r),- W'l (17)

Mais uma vez, a /tazard rate de um crash explode próximo da data crítica,
com a exceção de que, agora, apresenta oscilações log-periódicas. A evolução dos
preços antes do crash é dada por:

log b(')]~ i'gb.]- ';b.('. -'y +.e:('. -'y ''slolog('. -')-''"#l} (18)

Onde @ é uma constante. As oscilações aparecem nos preços dos ativos

antes da data crítica. O máximo local da função é separado por intervalos de tempo
que tendem a zero na data crítica. A razão dos intervalos de tempo consecutivos é
uma constante:
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(19)

Esta definição é mu=ito útil do ponto de vista empírico, uma vez que tais
oscilações são mais visíveis agora do que na lei de potência. Um ajuste no modelo

pode travar as oscilações que contem informações sobre a data crítica /c. Se tais

oscilações estão presentes, elas podem ser usadas para prever /c simplesmente

extrapolando a aceleração de â'eqüência.

Já que a probabilidade de um crash é maior perto de /c , podemos usar esse

procedimento como um interessante exercício de previsibilidade. É interessante

notarmos que, para üaders racionais em nosso modelo, todo exercício de previsão é

inútil, já que todos eles já conhecem a hazard rate /trt9 em todos os pontos, incluindo

r. , e essas informações já estão refleüdas nos preços conforme podemos observar na
equação(3).

2.6) Generalização

Apesar das previsibilidades das seções anteriores serem bem detalhadas,

tentaremos argumentar que elas são apenas relativamente robustas para modelar
íàlhas de especiâcação.

Os modelos de crash que combinam as seguintes premissas:

l
2

3.

4.

5.

Um sistema de üaders que são influenciados por seus vizinhos
Imitação propagando-se espontaneamente;

Cooperação global entre os traders causando crash

Preços relacionados às propriedades do sistema;

Parâmetros dos sistemas evoluindo através do tempo;
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apresentariam as mesmas características que o que estamos estudando, ou sqa,
onde os preços seguem uma lei de potência por volta do crítícaZ date, sqa com um
expoente real ou complexo. Todos esses modelos devem ter em comum que o crash
terá sua maior probabilidade de ocorrência quando o sistema de imitação atingir um
ponto crítico 6crütcaZ poüt0.

Um sistema atinge seu ponto crítico quando a influência local se propaga
para longas distâncias e o estado do sistema torna-se sensível a pequenas
perturbações, ou seja, as partes do sistema tomam-se altamente correlacionadas.

Outra característica deve ser que os sistemas críticos são similares através das
escalas, ou seja, aplacado ao modelo, um grande grupo de üaders, que estqa na
posição comprada (BuZlísh;, possui, internamente, diversos outros grupos menores
que estão na posição vendida (Bearís/0, que por sua vez, também possuem,

internamente, outros grupos buZZtsh Essa progressão continua até seu menor ponto
que é o próprio üacZer.

Devido a isso, ou seja, que os sistemas são invariantes através das escalas,
seu comportamento perto do ponto crítico necessita ser representado por uma lei de

potência, sqa com expoentes reais ou complexos, já que é a única família de funções
que apresenta características homogéneas, ou seja, mantém-se inalteradas quando
seus argumentos são rescalados por uma constante(multiplicação escalar),
Matematicamente, a invariância da escala está associada à seguinte equação:

F' (2«):Õ .F(*) (20)

Onde Fé uma função suscetibihdade, x é um parâmetro e âó uma constante

positiva que descreve como as propriedades do sistema se alteram quando o sistema

é resvalado pelo íator 7 A solução geral para a equação (20) é:

,(,):,,'"'e .,,àl.gul
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Onde z é uma função periódica de período 1. A equação (16) pode ser definida
de tal maneja que possamos obter uma aproximação de ordem entre O e l na
aq)ansão de FouHer da função n.

Em geral, físicos estudam pontos críticos através de equações como a(20)
para descrever o comportamento do sistema ao longo de diferentes escalas e
analisando as propriedades matemáticas dessas equações. Isso ficou conhecido como

rertom2aZízatíon grouP t/eory(rerlomtaZtzatíon refere-se ao processo de resvala e group
refere-se ao fato que ao iterarmos a equação (21) geramos uma equação sünilar com
fator escalar y.(WtZsort .2979, ver Johansen e Somente, 1998.J.

Antes que o rertomlaZízatíon group fosse estudado, para que o comportamento
de um sistema crítico fosse corretamente descrito em todas as escalas

simultaneamente, usava-se métodos de aproximação padrão, já que se obtinha
resultados satisfatórios. O rertormalÍzatbn group, contudo, construiu uma solução
precisa no que tange a similaHdade do sistema através das escalas.

Para o modelo, porém, o importante é a idéia de que a ocorrência massiva do
movimento de venda nos mercados durante um crash se dá devido ao processo de
imitação, que se espalha através de escalas dentro da cooperação global, quando um
sistema complexo se aproxima de seu ponto crítico. As implicações desse movimento
foram descritas nas equações (14) e (18).

Essas equações são aprodmações válidas somente ao redor do ponto crítico.

Somente e Johansen r.2997) propuseram uma fórmula geral com maior grau de
liberdade, que nos permite melhor capturar o comportamento longe do ponto crítico.
Esses graus de liberdade foram introduzidos através de uma melhor análise da
renorrrtaZízatíon group treoz . O que equivale a incluir um termo de ordem superior
na expansão ao redor do ponto crítico:

l r-

l A. l
:«lül~.Jr

1+

B., +B: cos (22)«:.:h-o*#:.: }
P

C

@P

Onde introduzimos os parâmetros Af e A.a . Dois novos efeitos são incluídos

nesta equação: 1) Longe do ponto crítico a lei de potência perde velocidade e 2) a log-
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âeqüência vai de .gl14g paraZ conforme nos aproximamos do ponto crítico. As

duas transições acontecem no mesmo intervalo de tempo A,. Além disso,
complementando o que nos mostra a equação (18). permitimos que os preços oscilem

em um nível constante com uma log-periodicidade diferente. Essa generalização

descreve o preço por um período maior antes do crash do que a íórmu]a original, no
entanto ainda captura exatamente o mesmo fenómeno. Podemos notar ainda que,

para um :1lÍ-= pequeno, a equação (22) aproxima-se da equação (18).

Gostaria de ressalta que, ao substituirmos a equação (18) pela equação (22),
não implica somente em aumentar o número de variáveis na função que descreve a
evolução dos preços dos mercados ao longo do tempo. Estamos incluindo um termo

de ordem superior na expansão da solução (21) para a equação (20)

/
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3.1) Os crashes são pontos outZíers

Como foi exposto nas seções anteriores, os crashes ocorridos no mercado são

precedidos de bolhas especulativas apresentando, como característica principal, os
preços de mercado acelerando segundo a lei de potência com oscilações log-
periódicas (as oscilações são periódicas no logaritmo do momento do crash. Podemos
assim demonstrar que a equação(22) quantiâca a evolução do tempo de uma bolha

em termos do preço, terminando em um crash ou com grandes correções perto de /.

A distribuição dos retornou do mercado de ações possui o que chamamos de
9at tatZs", ou sqa, uma queda em um dia de 5% no índice Down Jones ocorre

normalmente a cada dois anos, enquanto que um estudo baseado na distribuição
Gaussíana preveria que esse mesmo evento deveria ocorrer a cada 1.000 anos. .Além

disso, a volatilidade nos mercados emergentes é muito maior do que em mercados de
ações mais desenvolvidos.

Essas observações empíricas levaram ao desenvolvimento de modelos mais
soâsticados do que o Gaussiano, envolvendo volatihdades não-estacionárias como
modelos GARCH, que melhor reproduzem a estatística da flutuação do mercado de

ações. Crashes, por sua vez, são pontos mais extremos que não podem ser
contabilizados como extrapolações da distribuição de eventos de menor magnitude,
pois pertencem a outro regime, outra distribuição, ou sqa, são outZiers.

Para que seja possível testar esse fato empiricamente, primeüamente é
preciso ajustar uma distribuição para os chamados "draw dotons". Draw down (Z)D9

pode ser definido como uma queda diáHa persistente no índice das bolsas por dias
consecutivos. No índice Down Jones, por exemplo, é considerado um círalo down,
quedas diárias, ao comparar os preços de fechamento, maiores que 1%. Podemos
estabelecer que a distHbuição que melhor ajusta os dados do Down Jones de 1900

até 1994, é a distribuição exponencial com uma constante de queda .Z)Dc de ],8% e

No :2789.
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N' (.DD)'-- N' Qe'\DD\IDO. (23)

Um ponto importante, destacado pelos estudos de Jo/tansen e Somente

(1999), é a constatação da presença de três eventos que não deveriam ter ocorrido,

dados os parâmetros da distHbuição que foram usados, ou sqa, dada a equação (23),
quedas iguais ou maiores que 23,6% só deveriam oconer 0,0056 vez por século, e no
entanto, constatamos a presença de 3 eventos. Esses eventos podem ser atribuídos à

Case de 1929, à primeira grande guerra e ao Crash de 1987, o que nos íaz concluir,
empiricamente, que grandes cZraw downs ou trastes são resultantes de mecanismos
diferentes, como os discutidos ao longo desse trabalho.

A distribuição uq)onencía] contempla somente tiram dowrts de amplitudes até

15%, ou sqa, todos os prato downs menores do que 15% são bem ajustados pela
distribuição exponencial com uma constante de queda de 1,8%. Essa constante de

queda signiâca que a probabilidade de haver quedas diárias maiores do que 1,8% é
37%. Para quantificannos o quanto esses três eventos desviam da equação(23), é
possível calcular, de acordo com a distribuição exponencial, qual seria o intervalo de
tempo típico de ocorrência de um tiram doma de amplitude igual ao ocorüdo no crash

de 1987, que foi de 23.6%. Esse número seria o número de séculos rt tal que
0.0056.n - .Z, o que nos leva a 180 séculos, quando que, na realidade, os 3 ocorreram
em menos de l século.

Ao estudarmos a distribuição exponencial dos prato dotorts maiores de 1%,
podemos ver que ela sugere que o comportamento considerado normal do índice do

mercado de ações é governado por um processo aleatório, ao passo que, grandes
crashes derivam do comportamento e correlações entre os ü'adeus.

Ainda para confirmar a hipótese de que esses pontos são considerados pontos

oudters, é possível aplicar uma ferramenta mais soâsticada do que a distribuição
exponencial dos draw dou)rts, ou seja, um modelo GARCH(1,1) ajustado através da
média do Down Jones.

Uma vez que o índice do mercado de ações não pode assumir valores

negativos, trabalha-se com o logaritmo do índice, e assün, preserva-se a hipótese de
que as variações normais diárias no retorno das ações seguem um rarldom waZk. No
entanto, o ]ogaHtmo dos retornou não possui uma d:istribuição normal e sim uma
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distribuição com caldas mais gordas como a T-student. .Além disso, a variância em
torno da média deveria ocorrer em função do tempo de maneira correlata.

E possível gerar, por simulação, 10.000 conjuntos de dados independentes

que correspondem a l milhão de anos de negociação com üidice de ações e que se
zeram a cada século. Nesses 10.000 conjuntos de dados só foi possível observar 3

cím.lo dowru maiores do que 22% em 2 deles e nenhum apresentou mais do que 3.
Interessante também ressaltar que os crashes observados nesses 10.000 conjuntos
de dados eram precedidos de draw ups de tamanhos compatíveis com os cirau) downs
, o que signiâca que em l milhão de negócios gerados, nenhuma vez ocorreu 3
crashes assimétricos em um mesmo século.

Com essa análise, podemos assumir que os três grandes eras/es que
ocorreram neste século tiveram uma origem diferente de pequenos dmw cZotorts.

Podemos sugerir que esses três eventos podem ser vistos como cr'itícal poínts e então
podemos quantiÊcar suas principais características.

3.2) Ajuste do modelo para o mercado de ações

Ajustar o modelo para o mercado de ações com uma fórmula complexa, como

a equação (18) e a equação (22), envolve uma série de considerações, onde a principal
delas é assegurar que estamos obtendo o melhor a:fuste possível. Ajustar uma função
para uma série de dados não é nada mais do que o algoritmo minimizado de uma
função-custo dos dados e a função-ajuste. No entanto, com dados perturbados e uma

função-ajuste com muitos graus de liberdade, muitos mínimos locais da função-custo

podem ser atingdos, não permitindo que o algoritmo minimizado possa atingir seu
mínimo global.

Para reduzinnos o número de parâmetros livres no ajuste, podemos rescrever
as equações (18) e (22), de uma maneira tal, que a função-custo tenha deüvada zero

em "l'çã' a A,B,C, 'u sqa, res«evento-as como log(p(r»= Á + ny(r)+ Cg(f), então

temos 3 equações lineares em A,B,C:
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log(P(f,»

log(P(r. ».f (.. )

log(.P(f; ».g (r. )

N fqt:)
.f(f;) .f(.. ):
g(r;) .f(r.)g(f.) ,ii ,lll (24)

resolvendo, dada cada escolha de valores, para cada um dos parâmetros não-
lineares, então, as equações (24) podem ser resolvidas expressando A,B e C como

funções das funções não-lineares. Disso ainda podemos completar que # é apenas

uma unidade de tempo. Se mudarmos a unidade de tempo dos dados, podemos

independentes de @ . Isto posto, podemos concluí que âcam, então, três parâmetros

controlando o ajuste da equação (18) e cinco controlando a equação (22), que, para o
modelo, pode ser considerado um número alto. Devido a isso, para proceder com o

ajuste, é necessário ajustar .ê' e @ com valores fixos para os demais parâmetros.

Para todos os outros ensaios, que convergem com 0<.P<1, eles devem ser
reajustados com todos os parâmetros não lineares livres. O racional para tal restrição

poderia ü para o infinito.

No caso da equação (18), esse procedimento produzirá um ou mais mínimos

distintos. Infelizmente, no caso da equação (22), vários conjuntos de parâmetros
diferentes podem produzir o mesmo valor de variância. Essa degeneração da

variância em função de a,/.,a),A,eA. signiâca que o erro do ajuste não é o

suâciente para decidir se o ajuste é bom ou não. Naturalmente, vaHância grande
signiâca que o ajuste é ruim, mas o inverso não é necessariamente verdade.

Se retomannos para a derivação das equações (18) e (22), devemos destacar

três observações: 1) adetermina a amplitude da singulaHdade. 2) A frequência

o = 2z/in ,Z é determinada pela estrutura hierárquica quantiâcada pelo íator de

rescalonamento 2''" , como definimos anteüormente. 3) A, , na equação (22), descreve

a transição entre os dois regimes da dinâmica. Essas considerações trazem

conseqtíências: se acreditannos que grandes eras/es podem ser descHtos como
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críttcal pohB, então .ê,a, (na verdade 7) e A, devem ter valores comparáveis, e

ainda, A, deveria ser muito menor ou muito maior do que o intervalo de tempo do

ajuste, já que descreve o tempo de transição. Isto posto, podemos usar os valores de

P, óo , juntamente com o erro do ajuste, para descrün=inar entre ajustes bons e ru:ins.

3.3) Estimação da equação (18)

Como nos mostra os estudos de Someüe (] 998? e le©ertbaum e F»eurld (.29961

(ver Johansen e Sornette, 1998), para o período anterior ao crash de 1987, o melhor
ajuste da equação (18) apresenta oscilações log-periódicas bastante fortes.

A posição de rc foi dada próxima da data do crash, ou sqa, os resultados
obtidos foram

A = 4 12, .a = --1 65, r. = 87,74, c = 12, ú) = 7,4, @ = 2,0, .P = 0,33

Esses mesmos autores ainda ajustaram dados para o eras/t de 1929.
Assim como foi feito para o crash de 1987, tal procedimento também foi

aplacado ao índice Hailg Serlg, ajustando a equação (18) com dados 2,5 anos
anteriores ao crash de outubro de 1997. Os valores obtidos foram:

.A = 2 . 1 0' , .e = --8240, /. = 97,74, c = --397, ú) = 7,5, @' = 1,0, .P = 0,34

E possível notar o comportamento similar dos 2 índices quando nos

aproximamos de rc, ou sqa, a) e ,P apresentaram resultados muito pró)dmos.

3.4) Estimação da equação (22)

Para capturar a evolução dos preços das ações por um maior período anterior
ao crash, podemos estünar a equação (22).
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isso, devemos conservar o mesmo método já usado. De novo, devemos

formar uma função objetivo dependendo somente de rc ,.P,(Z) e @e também das duas

variáveis A, e Ao . Não se pode colocar nenhuma â'onteira para a segunda â'eqüência

Z\a , mas desde que A,é o tempo de transição entre os dois regimes, ele deve

obedecer a restrição 3<Z<16anos. Assim como para a equação (18), a não-
lineaHdade da função objetivo criará vários pontos de mínimos locais.

Pode-se observar que o comportamento do logaritmo dos índices são bem
capturados pela equação (22) quase 8 anos antes das datas do crash, com erro

abaixo de l@%o para os dois casos. .Além disso, os valores de /câcaram apenas 2
semanas distantes da data real. Os resultados são:

Para o S&P500:

..4 = 5.9, .B = --0,38, r. = 87,8 1, C = 0,043, óo H 8,9, ,ê = 0,68, .A, = 1 1a/zo.ç, A. = 18

Para o Down Jones:

.A = 61, .B = -0,56, /. = 29,84, C = 0,08, óo = 5,0, .P = 0,63, A, = 14a/zo.ç, A.

A razão pela qual devemos ajustar o logaHtmo dos índices e não o índice
propriamente dito é para retirar a tendência exponencial que existe nas séries.

Para
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APLICAM

4. 1)Identificação de pontos outZíers

Os resultados obtidos da aplicação do modelo ao mercado acionáHo norte-
americano certamente despertam a atenção e curiosidade de vários estudiosos e
praticantes do mercado.

Movida por ta] cuHosidade, desenvolvi uma tentativa de aplicação aos eras/es

ocorridos no Brasil na década de 90, com o objetivo de analisar se tais pontos
possuem o mesmo comportamento dos encontrados nos estudos anteHores, e assim,
analisar se é possível estima-los e prevê-los ao longo do tempo.

Para isso, selecionei os dados diáHos do IBOVESPA dolarízado desde 1986,
como podemos ver no gráâco abaixo:

Gráâco 4. 1. 1- IBOVESPA DOLARIZADO

0#09860#05/880U0990 0U09920U05B40U05/960#09980U0900
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Aplicando o conceito já exposto que crashes são pontos mais extremos que
não podem ser contabilizados como extrapolações da distHbuição de eventos de

menor magnitude pois pertencem a outro regime, ou sqa, são oudíers, podemos
ajustar uma distribuição exponencial às quedas do IBOVESPA e constat:armos suas
presenças.

Para isso vamos considerar também as quedas diáHas maiores que 1%. O
histograma que obtemos, com intervalos de conâança com 2,4% de tamanho, é:
Gráâco 4.1.2 - H]S]{)GRAMA - QUEDAS MAJORES Qun 1% DO IBOVESPA
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Podemos então ajustar uma distribuição exponencial com constante de queda

DD. de ],2095% e .N. =]35], como nos mostra o gráfico abaixo:
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Gráfico 4. 1 .3 AJUSTE DIS'l'NBUIÇÃO EXPONENCIAL
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Ao aplicarmos na equação (23), podemos observar que, dada a distribuição
que ajustamos, quedas maiores do que 12,5% para o período de Janeiro de 1986 à
Fevereiro de 2002 são esperadas não mais do que 0,0439, no entanto podemos

observar a ocorrência de 12 eventos, ou sqa, outlíers à distribuição que foi possível
ajustar aos dados selecionados.

39

    
     
     
     
     
     



Tabela 4. 1. 1 - PONTOS OUTLIERS E CRASHES OCORRIDOS

Dentre esses pontos, podemos destacar os ocorridos em 27/10/1997
l0/09/1998 e 13/10/1999, ou sqa, pontos que representam os efeitos da crise
asiática, crise russa e desvalorização da moeda nacional, no mercado acionário
brasileiro.

4.2) Estimação dos parâmetros usando a equação (18)

O objetivo no momento é estimar os parâmetros para os eras/us ocorridos em
1997,1998 e 1999, respectivamente associados a crise asiática, crise russa e
desvalorização cambial brasileira, e analisar o ajuste, destacando principalmente o

ajuste para fc e Ú) , que representam a data do Êlnal das bolhas e início do crash e o

movimento log-periódico forte que existe para períodos anteriores ao crash
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DATA QUEDA F'ATOASSOCIADO

13/01/1999 12 .8o% Desvalorização cambial

03/07/1989 13,11% Escândalo Naji Nahas
16/06/1989 14.29% Escândalo Naji Nahas
13/06/1989 14.65% Escândalo Nazi Nahas
27/10/1997 15.09% Crise asiática
29/06/1992 15.57% Impeachement Collor

19/03/1990 15,72%

15,84%

Anúncio Plano Collor

l0/09/1998 Crise russa

21/03/1990 16.14% Anxlincio Plano Collor

20/10/1987 16.54% Moratória brasileira

18/01/1989 18.05% Escândalo Naji Nahas
20/03/1990 22.88% Anúncio Plano Collor



4.2. 1) Crise asiática

Para estimar os parâmetros para a crise asiática, selecionei os dados de
janeiro de 1996 até outubro de 1997, período que envolve a formação da bolha e
início do crash, conforme mostra o gráâco abaixo:

Gráâco4.2.1.1:CRISEASIÁ:l'lCA
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Usando o software "Mathematica", e o método de mínimos quadrados, o
melhor aljuste conseguido foi

..4 = 6,969, .B = 3,048, f. H 452,29 1, C = --0,074, o = 4,1 64, ,P H 0,08

O dado número 452 da série selecionada refere-se ao dia 26/10/ 1997, data
estimada pelo modelo para início do crash, que podemos confrontar com a data
observada 27/ 10/1997. Podemos notar também que o comportamento de (Z) ficou
alto, como poderíamos esperar. O ajuste que encontramos é como mostra o gráâco
abaixo:
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Gráfico 4.2. 1 .2: AJUSI'E DO MODELO x LOG PREÇO IBOVESPA PARA O PERÍODO CRISEASIÁTICA

400

4.2.2) Crise russa

Já para estimar os parâmetros para a crise russa, foi necessário selecionar os

dados de outubro de 1997 até setembro de 1998, período que envolve a formação da
bolha e início do crash, conforme mostra o gráfico abaixo:

Gráflco4.2.2.1:CRISE RUSSA
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O melhor ajuste conseguido foi:

..4 = 7,047, .B = 1,609, r. H 1 98,403, C = -0,065, a) H 3,53, .P H 0,00545

O dado número 199 da série selecionada refere-se ao dia 03/09/1998 e
representa a data estimada pelo modelo para o início do crash de I0/09/1998.
Mesmo ajustando com uma diferença de 5 dias úteis da data observada, podemos
considerar um bom ajuste, dada a esUmação dos demais parâmetros, principalmente
de ú) , que ficou em 3,53.

O ajuste que encontramos é como mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 4.2.2.2: AJUSTE DO MODELO x LOG PREÇO IBOVESPA PARA O PERÍODO CRISERUSSA

4.2.3) Crise desvalorização do Real

Para estimar os parâmetros para a crise originada pela desvalorização
cambial brasileira de 1999, foi necessário selecionar os dados de outubro de 1998 até

janeiro de 1999, conforme mostra o gráÊlco abaixo:
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Gráfico 4.2.3. 1 : CR]SE DESVIALOR]ZAÇÃO CAMBIAL BRASILEIRA
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O melhor ajuste conseguido foi:

À = 8,265 1, Z? = 0,2708, r. = 7 1,03, C = 0,079, o = 3,762, .P = 0,16

O dado número 71 da série selecionada refere-se ao dia ll/O1/1999, que
podemos conüontar com a data observada 13/01/ 1999. Podemos notar também que
O ficou alto, assim como nos ajustes anteriores.

O ajuste que encontramos é como mostra o gráfico abaixo:

Gráfico 4.2.3.2: AJUSTE DO MODELO x LOG PREÇO IBOVESPA PARA O PERÍODO DESV. CAMBIAL
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Podemos concluir, portanto, como vimos nos três ajustes apresentados, que é
possível aproximar o comportamento dos crashes ocorridos no Brasil na década de
90 através da equação (18).

Se, ainda, selecionarmos uma série de dados do lbovespa referente a um
período onde não há observação de pontos outiÍers, ou sqa, não há constatação de
nenhum crash ocorrido e tentannos proceder com o a:fuste, assim como ílzemos para

as três séries acima, ao analisarmos o comportamento de CZ) , se este se apresentar
baixo estaremos dando maior robustez ao modelo.

Procedi dessa maneira com os dados de 1986, conforme gráfico abaixo, e

encontramos a): 2,19 , como poderíamos esperar. Podemos notar que não há sinais

de movimentos log-periódicos fortes no ajuste que foi feito.

Gráfico 4.2.3.3: AJUSI'E DO MODELO x L(:)G PREÇO IBOVESPA PARA UM PERÍODO SEM PRESENÇA
DE CZ?ACHES

150 200
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5.)PREVISIBILIDADE

Uma questão que pode surge, deHvada da análise do modelo, é referente ao
poder de previsibilidade que possui a equação (18) e (22).

Quanto tempo anterior a um crash é possível identiâcar as evidências de
oscilações log-periódicas? A importância de responder a essa pergunta não é somente
de medir o poder de previsibilidade do modelo, mas sim, de testar o quão robustos
são os resultados obtidos até o momento.

Obviamente, se a estrutura ]og-periódica dos dados for puramente acidental,
o valor dos parâmetros obtidos deveriam depender fortemente do tamanho do
intervalo de tempo usado no ajuste do mode]o. Para íàzer esse teste, é possível
aplacar o seguinte procedünento: Para cada um dos eras/us modelados, pode-se

remover alguns pontos e reajustar o modelo usando o mesmo procedimento aplicado
nas seções anteriores.

Especiâcamente ao logaritmo do S&P500, para o crash de 1987, pode-se
txuncar os dados em 1985 e reajustar o modelo. Posteriormente, deve-se ir
acrescentando dados correspondentes a O,16 anos à série e ajustar o modelo

sucessivamente, até que os dados estqam completos novamente. Os resultados
obtidos podem ser vistos na tabela abaixo:
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Tabela 5.1 RESUL;l:ADOS OBSERVADOS PARA O LDG DO S&P500 AN'lEmOR AO Cl?ASH DE 1987

Onde a data final está expressa de forma centesimal, ou sqa, 86.25
representaria março de 1986.

Na tabela, podemos observar o número de mínimos e os valores de f.

encontrados para cada um dos intervalos ajustados. A conclusão que se chega é que
um ano ou mais anteriores ao crash, os dados não são suficientes para nos dar
nenhuma resposta conclusiva. Aproximadamente l ano antes do crash, o ajuste

começa a apontar uma data para fc com maior precisão, a qual difere da data real

por apenas algumas semanas.
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Data Final Pontos mínimos t. ref aos mínimos

85.00 l 86.52

85.14 4 4 entre 86.7e 86.8
85.30 7 5 entre 86.5 e 87.0 e 2 entre 87.4 e 87.6

85.46 8 7 entre 86.6 e 86.9, 87.22

85.62 13 12 entre 86.8 e 87.1. 87.65

85.78 7 87.48. 5 entre 87.0 e 87.25. 87.68
85.93   87.25. 87.01. 87.34. 86.80

87.29. 87.01. 86.98. 87.2386.09

86.26 7 5 entre 87.2 e 87.4, 86.93. 86.91
86.41 4 87.26. 87.36. 87.87. 87.48

86.57   87.67. 87.34
86.73 4 entre 86.8 e 87.0. 87.37. 87.79. 87.89
86.88 l 87.79

87.04 2 87.68. 88.35
87.20 2 87.79. 88.03

87.36 2 88.19. 88.30
87.52 3 88.49. 87.92. 88.10

87.65 3 87.81. 88.08.88.04



Podemos ver na tabela abaixo os valores das variáveis .P,a), 'r e verificamos

que o modelo torna-se mais robusto à medida que nos distanciamos em l ano da
datarealdo crash.

Tabe[a 5.2: VALORES CALCULADOS PARA JZI) (Z)s 7 COM DADOS ATÉ ] ANO AN']ER]OR AO CRASH DE 1987

Se o objetivo for realmente prever a data do crash, o maior obstáculo será o
fato que o procedimento de ajuste usado no modelo gera várias datas possíveis, até
mesmo para o intervalo de tempo que possui todos os dados. Como solução, o modelo

sugere que se faça a média dos valores encontrados para /c,.P,(Z),7, dados os
diferentes mín:amos.

Tabela 5.3: MÉDIA DOS VALORES CALCULADOS PARA .P,ú), rCOM DADOS arlÉ l ANO AN'lERIOR AO CRASl{ DE
1987
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Data final
rc P   7

86.88 87.79 0.66 5.4 7.8

87.04 87.68. 88.35 0.61. 0.77 4.1, 13.6 12.3. 10.2
87.20 87.79. 88.03 0.76. 0.77 9.4. 11.0 10.0. 9.6
87.36 88.19. 88.30 0.66. 0.79 7.3. 12.2 7.9, 8.1
87.52 88.49. 87.92. 88.10 0.51.0.71. 0.65 12.3, 9.6. 10.3 l0.2, 9.8, 9.8

87.65 87.81. 88.08. 88.04 0.68. 0.69. 0.67 8.9, 10.4. 10.1 l0.8, 9.7, 10.2

Data final
rc #   7

86.88 87.79 0.66 5.4 7.8

87.04 88.02 0.69 8.6 11.3

87.20 87.91 0.77 l0.20 9.8
87.36 88.25 0.73 9.6 8.0
87.52 88.17 0.62 l0.7 9.9

87.65 87.98 0.68 9.8 l0.2



Podemos observar com isso que os valores de .Zj,Ú),t ficam 20% diferentes

daqueles apontados pela melhor previsão, mas a previsão de /. não melhorou

significativamente. A razão para isso é que, geralmente, ajustes acabam causando
um 'Quer-shoot' sobre a previsão do dia verdadeiro do crash

É possível aplacar esse procedimento também ao logaritmo do índice Down
Jones anteriormente ao crash de 1929. Os resultados obtidos são mostrados na
tabela abaixo:

Tabela 5.4: RESUl;l:ADOS OBSERVADOS PARA O L(:)G DO DOWN JONES ANTERIORAO CRASll DE 1929
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Data Final Pontos mínimos tc ref aos mínimos
27.37 l 31.08

27.56 2 30.44. 30.85
27.75 l 30.34

27.94 l 31.37

28.13 4 29.85. 30.75. 30.72. 30.50
28.35 4 30.29. 30.47. 30.50. 30.50
28.52 l 31.30

28.70 l 31.02

28.90 4 30.40. 30.72. 31.07. 30.94
29.09 2 30.52. 30.35
29.28 l 30.61

29.47 3 29.91. 30.1. 29.82
29.67 l 29.87



Tabela 5.5: VALORES CALCULADOS PARA #\ a)) 'rCOM DADOS ATÉ l ANO ANTERIOR AO CRASH DE 1929

Tabela 5.5: MÉDIA DOS VALORES CALCULADOS PARA .P, a), 'rCOM DADOS ATÉ l ANO AN'lERIOR AO CRASl{ DE
1929

Observamos que foi preciso estar a 4

quatro meses do crash para o ajuste que apontasse uma data bem próxima
da data real e, a partir de então, tivesse um comportamento igual ao resultados
obtidos com os dados completos referentes ao crash de 1987. O fato desses dados se
ajustarem proporcionalmente depois é devido a diferença no tempo de transição

Ar que existe nos dois casos, o que signifllca que o índice Down Jones, anterior ao
crus/t de 1929, exibiu menos oscilações distintas.

Desse procedimento, o que podemos observar é que existe uma tendência,

nos dois casos, de haver um 'ouer-sltoot' de /c, ou sqa, mesmo que .P,a),7
permaneçam perto de seus valores obtidos quando foi trabalhado o intervalo de
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Data final f. #   7

28.90 30.40, 30.72,
31.07, 30.94

0.60,0.70, 0.70,
0.53

7.0, 7.6, 10.2,
13.7

12.3, 9.5, 9.0,
11.6

29.09 30.52.30.35 0.54. 0.62 11.0, 7.8 12.6. 10.2

29.28 30.61 0.63 9.5 9.5

29.47 29.91. 30.1. 29.82 0.60.0.67. 0.69 5.8, 6.2, 4.5 15.9. 11.0. 10.9
29.67 29.87 0.61 5.4 15.0

Data final
fc #   7

28.90 30.78 0.63 9.6 l0.6
29.09 30.44 0.58 9.4 11.4

29.28 30.61 0.63 9.5 9.5

29.47 29.94 0.65 5.5 12.6

29.67 29.87 0.61 5.4 15.0



tempo inteiro, o ajuste começa a superestimar /c ' A razão para isso pode ser

encontrada no próprio modelo, ou sqa, a diferença que existe entre a equação (12),
que representa uma lei de potência pura e as equações (18) e (22) é que essas últimas

não mais só dependem do expoente crítico .P , mas sim, também das Êeqüências

oe A. . Sendo assim, ao truncar o intervalo de tempo, remove-se parte da oscilação,

prqudicando a determinação de Ú) e A. , e por conseqüência /.

O fenómeno do 'Quer-short' pode ser considerado consistente com a teoria, ou
sqa, totalmente de acordo com o modelo de expectativas racionais dos eras/us, uma

vez que a ocorrência de clãs/es é um fenómeno aleatório que ocorre com uma

probabilidade que aumenta conforme nos aproximamos de /.. Portanto, podemos

esperar que o modelo ajustado nos dê valores para /c muito próximos da data real,

mas sistematicamente depois

5. 1) Alannes fusos

Nem todas as bolhas especulativas terminam em um crash, conforme vimos

nas seções anteriores. Empiricamente, o modelo, por duas vezes, já identiâcou bolhas

com comportamentos semelhantes a uma lei de potência com oscilações log-
periódicas, sinalizando um crash, mas que de fato não ocorreram.

A primeira constatação foi a perturbação no mercado financeiro dos EUA em

1997 que se ajustou ao modelo quando foi possível detectar uma estrutura log-
peüódica e prever tal perturbação no mercado de ações norte americano para o final
de outubro de 1997,( ex ante 17 de setembro de 199'7).

O que acabou acontecendo foi que o crash não ocorreu, apenas um dia com
grandes quedas nos preços e altas volatilídades, sem dúvida, o dia mais nervoso no
mercado depois do crash de 1987.

A Segunda constatação foi referente a perturbação causada pelo discurso de
.Alan Greenspan em Outubro de 1999 quando o índice Down Jones atingiu, pela
primeira vez, depois de Abr:il de 1999, cotação abaixo de 10.000 pontos. No entanto,
não ocorreu um crash no mercado, que se recuperou rapidamente.
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Tais fatos não devem ser explicados como íàlha da teoria e sim, consistente

com o mode]o racional do eras/t conforme, foi exposto por todo o trabalho. Essas
constatações acabam por ilustrar a dificuldade envohendo a previsibilidade dos

cus/es usando as equações (18) e (22), pois, de acordo com a teoria, /c não é
necessariamente o momento do crash, mas sim seu momento mais provável. Isso, se
adicionarmos o fato de que a bolha se expande até um ponto em que o crash torna-se
cada vez mais previsível e os preços passam a desenvolver estruturas características,

o /.pode passar sem que um crash ocorra. Isso corresponde a uma probabilidade

6rüta 1 -- Q(/.) , conforme já definido, que nenhum crash aconteça durante todo o

tempo, incluindo /. até o anal da bolha.
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6.)CONCLUSÃO

Esse trabalho apresentou uma teoria que íàz uma conexão entre crus/us no
mercado de ações e o comportamento cütico de sistemas complexos e como as
características desses sistemas podem influenciar os preços até mesmo quando o
mercado é racional

A teoria que foi apresentada sustenta ainda, e é uma hipótese básica do
modelo, que a imitação local de comportamento entre os ü'adeus pode se propagar
através de escalas e causar os crashes. Ainda podemos somar a isso as evidências de

que os crasfes são pontos outZÍers na distribuição de prato dowrts, o que resulta,
como consequência, que os crastus possuem sua origem em um fenómeno. Para esse
fenómeno atHbuímos um comportamento log-periódico descrito pelas equações (18) e

O modelo já foi testado para três grandes eras/us desse século, onde foi
possível identificar tal comportamento, o crash de 1929, 1987 da bolsa de Nova
lorque e 1997 em Hong Kong.

Adicionado a isso, o período que precedeu as perturbações ocorridas em
Outubro de 1997 e Outubro de 1999 apresentaram também valores de parâmetros
consistentes com os dos outras três crasles, ou seja, estruturas log-periódicas que

levavam a estimação de /c para essas datas. Os eras/es não ocorreram, mas devem

ser interpretados como realizações compatíveis com a teoHa das expectativas

racionais de crashes, que nos indica que existe uma probabilidade não nula de que
nenhum crash ocorra, mesmo sob condições de crescimento de bolhas.

No ensaio feito para os crashes ocorridos no mercado acionário brasileiro

durante a década de 90, também identiâcamos um comportamento log-periódico

onde a estimação de ú) , através da equação (18), âcou superior a 3,5 para os 3

aljustes realizados, levando a estimação dos /c bem próximos das datas observadas.

Ainda para que fosse possível testar a robustez dos resultados encontrados,

estimamos o parâmetro a) para um período onde não houve observação de pontos
oudíers , ou seja, ocorrência de eras/us, e pudemos notar que seu valor ficou bem
abaixo dos encontrados anteriormente, como poderíamos esDerâr.
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O modelo também nos permite testar a habilidade de previsibilidade através
da equação(22). O procedimento apresentado, no entanto, tende a causar um 'ot;er-

s/toof 'na previsão da data dos eras/es. Tà] fato também é totalmente consistente

com o modelo apresentado, uma vez que fc é o momento mais provável de

ocorrência do crash, que deve ocorrer, se ocorrer, perto de, mas anterior a /..Tãl

procedimento não foi testado para os eras/us ocorridos no Brasil, neste trabalho.

Essa questão fundamental sobre o uso do modelo para prever próximos

trastes deve ainda conviver com a reação dos agentes â'ente ao fato, ou seja, existem
três cenáHos possíveis que podem ocorrer:

]

2

3

Ninguém acredita que a previsão é correta e o mercado so6erá, portanto,
um crash;

Todos acreditam na previsão, causando pânico, e o mercado soõerá o
crash
Todos acreditam que a previsão pode estar correta e o mercado acomoda-

se, mudando sua tendência, fazendo com que o crash não ocorra;

Nenhum desses cenários são atrativos, visto que nos dois primeüos o crash
ocorre e no terceiro a previsão se auto-destrói, ou sqa, a implementação de tais
modelos na sociedade implica em considerações muito mais complexas.

Como foi apresentado por todo o trabalho, o modelo enfatiza o
comportamento coletivo dos agentes que podem levar o mercado a momentos de
instabilidade causando crus/es. Isso deve ser contrastado imediatamente com o

estudo de analistas e estudiosos do mercado que estão sempre à procura de notícias
contemporâneas e fatos para explicar tais eventos.

O crash de Agosto de 1998, por exemplo, íoi atribuído à desvalorização do
rublo e a moratória russa. Não podemos, de forma nenhuma, ignorar tais fatos, mas
não podemos deixar de salientar que o mercado é constantemente bombardeado por
tais notícias e sempre será possível atribuí-los à um crash, ex post.
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