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Metodologia

• O modelo propõe a existência de um fundo comum, constituído pelo montante

investido pela população. O retorno do fundo é determinado pelo termo a + br,

que multiplica o montante dos investimentos, onde a e b são constantes

positivas e r é uma variável aleatória que assume valores no intervalo [-1, 1]. Aopositivas e r é uma variável aleatória que assume valores no intervalo [-1, 1]. Ao

final de cada rodada, os ganhos ou prejuízos obtidos pelo fundo são distribuídos

igualmente entre todos. Cada agente decidirá o quanto investir conforme o seu

estado interno e o estado interno dos agentes vizinhos. O estado interno é

determinado pela variável binária motivação, atualizada ao final de cada rodadadeterminado pela variável binária motivação, atualizada ao final de cada rodada

de acordo com o retorno obtido.

• A variável aleatória no termo que multiplica o montante dos investimentos

propicia uma análise da dinâmica do modelo como sendo um processo

estocástico. Assim, foi possível a utilização de ferramentas das Cadeias deestocástico. Assim, foi possível a utilização de ferramentas das Cadeias de

Markov para analisar o comportamento da evolução do jogo após um número

significativo de rodadas.

• No estudo de uma população no limite de infinitos agentes completamente

conectados (situação denominada “campo médio”), supunha-se que cada

participante do jogo verificava a motivação média de toda a população para

tomar a sua decisão sobre o quanto investir. Nesse caso, o comportamento dotomar a sua decisão sobre o quanto investir. Nesse caso, o comportamento do

sistema pode ser completamente determinado a partir da motivação média

inicial. Em particular, o únicos estados possíveis para a motivação média são 1, 0,

ρ e 1 – ρ.

• Ao investigar-se uma população com um número finito de agentes, foram• Ao investigar-se uma população com um número finito de agentes, foram

construídas diversas matrizes de vizinhança, do tipo livre de escala, para

representar as populações. Nessa situação, cada agente tem um determinado

número de vizinhos, os quais ele verifica o estado de motivação.
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Conclusões

• A evolução do comportamento do jogo, além de depender dos parâmetros pré-

determinados, também é influenciada pelo tamanho e tipo de estrutura da

população investigada.população investigada.

• A análise do campo médio é exata e fornece informações sobre o

comportamento do jogo para outras matrizes de adjacência. Pode-se ver pelo

diagrama que existem regiões nas quais o comportamento é o mesmo do campo

médio.médio.

Perspectivas

• O modelo de rede do tipo livre de escala também ganha aplicação em sistemas

reais, ao procurar compreender a dinâmica do sistema a partir de uma dada

estrutura de agentes conectados.

• Assim, os sistemas de informação, as redes ecológicas e a ligação entre sítios da
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