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Título: "Using Agent-Based Models in Econometrics for Forecasting Intergenerational Mobility Phenomenon" 
  

Orientador: Prof. Dr. Fernando Buarque de Lima Neto do PPG-EC 
Co-Orientador: Dr. Luis Henrique Romani Campos (FUNDAJ) 
  
Resumo: Econometria Aplicada tem sido um recurso fundamental para explicar fenômenos  socioeconômicos. Modelos 
econométricos atuais são fundamentados principalmente em matemática e estatística, que tëm por objetivo representar 
fenômenos naturais que possuem uma alta dinamicidade e altos níveis de aleatoriedade. Esses modelos frequentemente 
falham em lidar com grandes mudançaas estruturais que caracterizam situações extremas (como por exemplo, catástrofes 
naturais e crises econômicas). E é justamente nestas situações, quando um modelo econométrico é mais útil para auxiliar 
na elaboração de políticas públicas. Recursos desejáveis e adaptabilidade e capacidade de aprendizado, onipresentes em 
algoritmos de inteligência artificial, não são encontrados nos modelos econométricos tradicionais. Os fenômenos naturais 
podem ser modelados por meio de técnicas de simulação comportamentos adaptativos podem ser alcançaados por meio 
de algorítmos de prendizado de máquina. Em consonância com isso, esse trabalho apresenta uma nova abordagem para 
realizar a análise econométrica usando modelos computacionais inteligentes para a representaçãao dos fenômenos 
socioeconômicos. Nossa  principal preocupação é testar duas hipóteses: (i) se modelos computacionais inteligentes podem 
validar teorias econômicas tão bem quanto uma abordagem matem´atica e estatística e (ii) se a análise econométrica com 
base em modelos computacionais inteligentes podem ser usadas para o controle e previsão. Para a validação da  
abordagem proposta, um conjunto o fenomeno de mobilidade social intergeracional foi modelado simulações social 
baseadas em agentes inteligentes. A simulação social implementada foi calibrada com dados reais que representam 
a região metropolitana da cidade do Recife, no nordeste do Brasil entre 1980 e 2000 e validado por especialistas em 
ciencias socias. Resultados obtidos sugerem que a nossa abordagem computacional inteligente pode ser usado para ajudar 
econometristas na produção de modelos econométricos mais eficazes. Além de validar uma teoria econômica,  
constatamos que a abordagem computacional desenvolvida aqui para econometria também pode ser usada para controle, 
previsão e educação. Resultados revelaram que a extensibilidade, flexibilidade e escalabilidade da nossa abordagem são 
caracteristicas que se destacam em relaçãao aos métodos tradicionais. 

 


