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RESUMO 

As Bolsas de Valores são instituições que intermediam as operações de compra e venda de 

ações e de valores mobiliários funcionando como um elo entre empresas e investidores. 

Investimentos em Bolsas de Valores têm chamado a atenção de novos investidores por prover 

retornos financeiros maiores quando comparados às tradicionais formas de investimento, como 

por exemplo, a Renda Fixa. Entretanto, esta é uma forma de investimento com alto grau de 

risco em que o investidor deve selecionar uma carteira de ações que combine lucro 

maximizado com risco minimizado. Identificar corretamente as tendências nos preços das 

ações com a ajuda de uma técnica é fundamental para este investidor. Técnicas da Inteligência 

Artificial podem ser aplicadas nesta identificação. O objetivo deste trabalho foi aplicar técnicas 

da Inteligência Artificial na seleção de ações para investimento na Bolsa de Valores de São 

Paulo, como as Redes Neurais Artificiais do tipo Multilayer Perceptron e a Teoria dos Rough 

Sets. Os experimentos foram realizados em duas etapas divididas em fases a fim de selecionar 

carteiras de ações para investimento. Após a seleção das carteiras foi aplicado o Modelo de 

Markowitz e a Equação de Ponderação para o gerenciamento do risco. Os retornos das 

carteiras gerenciadas foram comparados com o índice Ibovespa utilizado como benchmark. 

Os resultados obtidos apontam positivamente para a aplicação das duas técnicas da 

Inteligência Artificial na seleção de carteiras de ações para investimento na Bolsa de Valores 

de São Paulo. 

 

Palavras-chave: Bolsa de Valores, Teoria dos Rough Sets, Redes Neurais Artificiais, Modelo 

de Markowitz, Seleção de Carteiras de Ações. 
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ABSTRACT 

The Stock Exchanges are institutions that mediate the buying and selling of stocks and 

securities, acting as a link between companies and investors. Investing in the Stock Exchanges 

has called the attention of new investors by providing greater financial returns compared to 

traditional forms of investment, such as the Fixed Income. However, this is a form of 

investment with a high degree of risk whereupon the investor should select a portfolio which 

combines maximized profits with minimized risk. Correctly identify trends in stock prices with 

the assistance of a technique is critical for this investor. Artificial Intelligence techniques can 

be applied in this identification. The objective of this work was to apply Artificial Intelligence 

techniques in selecting stocks to invest in the Stock Exchange of São Paulo, such as Artificial 

Neural Networks and the type Multilayer Perceptron Theory of Rough Sets. The experiments 

were performed in two stages divided into phases in order to select stocks for investment 

portfolios. Upon selection of portfolios we applied the Markowitz model and a Weighting 

Equation for risk management. The returns of managed portfolios were compared with the 

Bovespa index used as a benchmark. Obtained results appoint positively to the application of 

the two techniques of Artificial Intelligence in the selection of stock portfolios for investment 

on the Stock Exchange of São Paulo. 

 

Keywords: Stock Exchange, Investments, Rough Set Theory, Artificial Neural Networks, 

Markowitz Model, Portfolio Selection. 
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1.  INTRODUÇÃO  
 
 

O Mercado Financeiro é voltado para a transferência de recursos entre os agentes 

econômicos de forma direta ou indireta, é um segmento da economia onde o dinheiro é 

negociado e está dividido em três grandes grupos de ativos financeiros: Renda Fixa, 

Derivativos e Ações (BODIE et al., 2009). 

Os investimentos em Renda Fixa são popularmente conhecidos pela segurança (baixo 

risco) oferecida ao investidor, pois a rentabilidade pode ser conhecida no momento de sua 

contratação. Os Derivativos têm seu preço derivado do preço de outro ativo, sendo assim é 

uma modalidade de investimento com alto grau de risco.  

Por fim encontra-se o mercado de ações representado pelas Bolsas de Valores, onde são 

realizadas as operações de compra e venda dos títulos das empresas de capital aberto 

(sociedades anônimas cujo capital social é formado por ações), também considerada uma 

modalidade de investimento com alto grau de risco. 

Investir na compra de ações pode trazer ao investidor lucros superiores com relação às 

alternativas com maior segurança em que o investidor toma conhecimento do rendimento antes 

de realizar a aplicação (BODIE et al., 2009). 

Com a chegada do serviço para investimentos prestado pelas corretoras que permite a 

seus clientes comprar e vender ações através da Internet conhecido como Home Broker (HB), 

o volume de negociações por parte de investidores individuais (pessoas físicas) cresceu 

exponencialmente, atraídos pela facilidade de operar (REVISTABOVESPA, 2012). 

Destacado por sua rentabilidade, o mercado de ações tem chamado a atenção de novos 

investidores e vem crescendo como mostram os dados divulgados nos boletins da Bolsa de 

Valores, Mercadorias & Futuros do Estado de São Paulo (BM&FBovespa). 

No Brasil a BM&FBovespa é a instituição de intermediação nas negociações 

envolvendo ações, estabelecendo regras para as negociações e fiscalizando o mercado e as 

operações realizadas por seus participantes (empresas de capital aberto, corretoras de valores e 

investidores) no cumprimento destas regras (BMFBOVESPA, 2012). 

Para medir o desempenho das ações, a BM&FBovespa conta com índices que 

representam grupos de ações e demonstram seu desempenho ao longo do tempo. O Ibovespa é 

o principal índice nacional, retrata a variação das ações das principais empresas de capital 

aberto, este conjunto de ações forma uma carteira hipotética de investimento, composto por 

ações com grande volume de negociação na Bolsa de Valores (BMFBOVESPA, 2012).   
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As ações que compõem a carteira teórica do índice Ibovespa representam mais de 80% 

do número de negócios da bolsa de valores de São Paulo. Por expressar confiabilidade, este 

índice é usado como indicador de desempenho médio do mercado nacional tanto para 

transações internas quanto de transações internacionais (FOX et al., 2011; BMFBOVESPA, 

2012). 

Alguns conceitos fundamentais relacionados ao mercado financeiro são definidos a 

seguir, a fim de facilitar o entendimento das próximas sessões: 

Risco: é a variação da rentabilidade de um investimento, está relacionado à 

probabilidade de obter uma rentabilidade menor do que o esperado, ou até mesmo trazer 

prejuízos para o investidor. Uma forma de minimizar o risco é diversificar as ações que 

compõem a carteira do investidor (MARKOWITZ, 1952). 

Rentabilidade: é o retorno (rendimento do investimento) do capital investido, ou seja, 

sua remuneração (SANDRONI, 1999). 

Liquidez: é o grau de facilidade com que se pode converter um bem ou investimento em 

dinheiro. É a velocidade com que o investidor pode se desfazer de seu investimento. De acordo 

com o investimento a liquidez pode ser maior ou menor (SANDRONI, 1999). 

Por se tratar de um investimento de risco, já que podem ocorrer perdas no capital 

investido, identificar as tendências dos preços das ações e gerenciar os riscos envolvidos na 

operação, torna-se uma atividade fundamental para o investidor. 

Prever qual será a tendência das oscilações dos preços das ações, ou seja, se o preço da 

ação irá oscilar de forma positiva ou negativa ou até mesmo estagnar, é o maior desafio dos 

investidores. Obter uma composição de ações (carteira de ações) que possa proporcionar bons 

retornos considerando o risco envolvido do investimento é o objetivo de investidores 

(JINCHUAN e XINZHE, 2008; LI e NI, 2009; HANIF et al., 2011).  

 

 1.1 AS ANÁLISES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 

Realizar uma análise para um investimento em ações é uma tarefa que envolve uma 

série de tomadas de decisões, a primeira delas é definir qual o tipo de análise será usada para 

apoiar as escolhas finais do investidor.  As análises de investimento em ações podem ser 

agrupadas em duas linhas de pensamento: Análise Técnica e a Análise Fundamentalista. 

A Análise Técnica também conhecida como Análise Gráfica, estuda os gráficos das 

ações que são formados com informações históricas de preços, tentando identificar o 
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comportamento futuro dos seus preços com base no passado (identificar tendências e 

movimentos) (CHIU et al., 2010).  

Na Análise Técnica acredita-se que todos os fatores que podem influir no preço de uma 

determinada ação são descontados pelo mercado no processo contínuo de negociação que 

determina este preço, ou seja, todas as informações necessárias estão implícitas no gráfico (LO 

et al., 2000).  

A Análise Fundamentalista avalia as causas (os fundamentos) que explicam o 

comportamento dos preços das ações de determinada empresa, como: lucro, patrimônio 

liquido, endividamento, notícias sobre fusões ou relacionadas ao setor de atuação da empresa 

também são levadas em consideração nesta análise, desta forma diagnosticando a saúde 

financeira da empresa (ISLAM et al., 2009). 

A seguir apresenta-se a Moderna Teoria de Carteiras, uma forma de analisar as ações 

para um investimento que sugeriu a importância da diversificação das ações presentes em uma 

carteira para minimizar o risco de mercado. 

 

 1.2 A MODERNA TEORIA DE CARTEIRAS 

 

Como pioneiro das técnicas de análise dos preços das ações, destaca-se Harry 

Markowitz. Markowitz analisou a covariância e a correlação entre as ações para selecionar 

quais irão compor uma carteira. O objetivo foi minimizar o risco do investimento por meio da 

diversificação das ações que irão compor a carteira, trazendo maior segurança para o 

investidor. Sua teoria deu origem à chamada Moderna Teoria de Carteiras (SHARPE, 1964).  

A teoria proposta por Markowitz é aplicada nos dias de hoje como base ao apoio à 

tomada de decisão e na gestão de riscos (KUANG-YOW e CHIEN-CHI, 2010; KAUPA et al., 

2009; MARTINEZ, 2009). 

Antes da Moderna Teoria de Carteiras, a ideia dos investidores era maximizar os lucros 

do investimento, sem levar em consideração o risco envolvido na operação, muitas vezes o 

investimento era feito em apenas uma ação o que eleva consideravelmente o risco 

(GARTNER, 2012). 

A Moderna Teoria de Carteiras defende que não basta selecionar uma ação com bom 

potencial de lucro, mas escolher um conjunto de ações diferentes com o objetivo de encontrar 

a melhor combinação entre elas. A combinação de diferentes ações em uma carteira é a 

diversificação, que se dá selecionando ações que variam ao mesmo tempo em sentidos opostos 



20 

 

(ações que covariam inversamente), quanto menor for a relação entre as ações menor será o 

risco associado a carteira. O resultado seria uma proteção às oscilações de mercado (risco de 

mercado). Assim, os investidores que queiram minimizar os riscos devem manter carteiras 

diversificadas ao invés de concentrar os valores investidos em uma única ação (COROA, 

2008). 

  

1.2.1 GESTÃO DE RISCO 

 

Risco é o grau de incerteza associado a um evento (KNIGHT, 1964). A Gestão de 

Riscos consiste em mensurar e controlar o impacto de um acontecimento desfavorável sobre o 

investimento, em outras palavras, visa balancear os lucros com a possibilidade de ocorrerem 

perdas (HALFELD, 2007; PQO BM&F, 2012).  

Gerenciar os riscos envolvidos nas operações financeiras, no caso aqui discutido, o 

investimento em ações, é uma tarefa de suma importância para o sucesso da operação. Além 

de identificar as tendências de mercado, gerenciar o risco envolvido é sem dúvida o ponto 

mais importante do investimento, que é saber o quanto pode ser perdido ou qual será o impacto 

negativo caso a estratégia definida não sair conforme planejado. 

Os riscos associados ao mercado financeiro podem ser classificados em quatro áreas: 

Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez e Risco Operacional (PQO BM&F, 

2012): 

a) Risco de Mercado: Está relacionado à variação dos preços das ações e pode ser 

conceitualmente classificado em dois grupos listados e descritos na sequência: 

- Risco Diversificável: refere-se aos riscos que afetam uma empresa ou 

determinado segmento de mercado. 

-  Risco não Diversificável: refere-se a acontecimentos que afetam o mercado 

como um todo, podendo trazer perdas para empresas de diferentes segmentos ao mesmo 

tempo. 

b) Risco de Crédito: está relacionado ao não recebimento de um valor referente a um 

empréstimo. 

c) Risco de Liquidez: Quando uma ação com baixo volume de negociação, ou seja, 

baixa liquidez precisa ser vendida, o detentor desta ação pode ser forçado a vender a ação a um 

preço abaixo do proposto pelo mercado. 

d) Risco Operacional: Refere-se a falhas processuais, como fraudes, acidentes, dentre 
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outros atrelados ao ambiente operacional da empresa. 

 

Os riscos diversificáveis e os riscos de liquidez são tratados nos parágrafos seguintes. Já 

os demais riscos, como o risco de crédito e o risco operacional, não foram tratados, uma vez 

que tais riscos não são quantificáveis.  

Outro ponto a ser considerado quando se avalia o risco de um investimento, é o fator 

liquidez, então a escolha de ações presentes na composição da carteira teórica do Ibovespa tem 

o propósito de minimizar o risco de liquidez, já que estas são ações de alta liquidez no 

mercado, com alta representatividade no total de negociações diárias na Bolsa de Valores de 

São Paulo (BMFBOVESPA, 2012; HALFELD, 2007). 

No trabalho de Elton e Gruber (1995) foi empregada uma metodologia simples que 

demonstra o porquê de uma ação pertencer à carteira (SHARPE, 1964; ELTON e GRUBER, 

1995; COROA, 2008). 

Além de Harry Markowitz (1952), outros pesquisadores estudaram gerenciamento de 

risco, como Willian Sharpe (1964), que analisa o desempenho das ações para determinar o 

risco envolvido na operação.  

Quanto maior o retorno de um investimento, maior será o risco associado, o que torna a 

tarefa de minimizar os riscos (diminuir as possíveis perdas financeiras) uma tarefa importante 

quando se refere a investimentos em ações, assim como maximizar os lucros também é 

importante.  

Com o uso do Modelo de Markowitz discutido na próxima sessão, pode-se minimizar o 

risco diversificável da carteira formada pelas técnicas, considerando que estas ações pré-

selecionadas estão em tendência de alta. 

Ferramentas que possam auxiliar o investidor a identificar tais tendências e a gerenciar o 

risco se tornam de extrema importância na hora de traçar uma estratégia de investimento e 

selecionar ações que tragam bons lucros com baixo risco. 

 

1.2.2 O MODELO DE MARKOWITZ 

 

A teoria criada por Harry Markowitz em 1952 é usada para gerenciar os riscos de 

mercado tidos como diversificáveis, com o uso da análise da covariância e da correlação entre 

o preço das ações para selecionar quais variam de forma inversamente (enquanto o preço de 

uma ação cai, o preço de outra sobe), visando minimizar o risco do investimento, trazendo 



22 

 

maior segurança para o investidor (MARKOWITZ, 1952). 

Risco e retorno da carteira são as principais variáveis analisadas pelo Modelo de 

Markowitz, baseado na variação dos preços das ações o modelo pondera a participação de cada 

ação na carteira. 

Considera-se que o retorno da carteira é a média ponderada dos retornos históricos das 

ações que compõem a carteira. A participação de cada ação na carteira é determinada pelos 

percentuais atribuídos para cada ação. O risco da carteira pode ser mensurado calculando-se o 

desvio-padrão dos retornos das ações selecionadas para compor a carteira (ALMEIDA, 2010). 

Considerando que os investidores são avessos ao risco, considera-se o melhor conjunto 

de ações para compor uma carteira aquele em que o risco é minimizado, denominado de 

Fronteira Eficiente. Para que a Fronteira Eficiente seja formada, não basta apenas diversificar 

as ações na carteira, mas também selecionar ações com baixa correlação entre si 

(MARKOWITZ, 1952). 

 

1.3 TÉCNICAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADAS NO 

INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 

Várias são as técnicas que auxiliam o investidor na escolha de ações, como o Modelo de 

Markowitz e o de Elton-Gruber, já apresentados. O mercado conta também com técnicas 

gráficas e fundamentalistas para a seleção de ações em investimentos (RHEA, 1931; 

MARKOWITZ, 1952; SHARPE, 1964; ELTON e GRUBER, 1995). 

 A aplicação de técnicas da Inteligência Artificial (IA) na identificação de tendências 

dos preços das ações e na seleção de ações para carteiras gerou importantes resultados, como 

nos trabalhos que utilizaram Redes Neurais Artificiais (FERNÁNDEZ E GÓMEZ, 2007; 

FREITAS e SILVA, 1999; CHENG-YUAN e YEN-TING, 2002), Algoritmos Genéticos (AG) 

(CHIU et al., 2010; CARTACHO, 2001), Teoria dos Rough Sets (HUANG et al., 2010; 

CHEN, 2011; GOLAN e ZIARKO, 1995). 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) são modelos inspirados na estrutura do cérebro 

tendo como objetivo simular o comportamento humano em processos como: aprendizagem, 

adaptação, associação, tolerância a falhas, generalização e abstração (HAYKIN, 1994). 

Existem diversos tipos de RNAs disponíveis, uma das mais utilizadas é a do tipo 

Multilayer Perceptron (MLP). Uma MLP consiste de um conjunto de unidades (nós ou 

neurônios) que constituem a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada 

de saída, onde o sinal de entrada se propaga pela RNA camada por camada para que a rede 
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aprenda o dado passado (HAIKYN, 1994). 

A MLP é bastante utilizada na classificação de dados não-linearmente separáveis, que é 

uma característica do investimento em ações (FERNÁNDEZ e GÓMEZ, 2007; JINCHUAN e 

XINZHE, 2008; BAHRUN e TAIB, 2009; HANIF et al. 2011). 

Outra técnica da Inteligência Artificial que se mostra muito eficaz quando aplicada em 

investimento em ações é a Teoria dos Rough Sets (RS) ou em português, Teoria dos Conjuntos 

Aproximados (TCA). Os trabalhos que usam RS apresentam bons resultados e apontam para a 

aplicação desta técnica no investimento em ações (GOLAN e ZIARKO, 1995; CHANG et al., 

2006; HUANG et al., 2008). 

 

1.4 JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO 

 

Com a crescente demanda por investimentos de alto risco como Bolsas de Valores, 

devido ao momento financeiro vivido pelo país, ferramentas que possam apoiar a tomada de 

decisão dos investidores se tornam necessárias para traçar estratégias de investimentos levando 

em consideração o risco.  

Considerando que no mercado financeiro, grande parte das análises para investimentos 

são feitas por um analista (humano), que utiliza uma ferramenta gráfica e alguns indicadores 

estatísticos para identificar as tendências das ações, o uso de técnicas inteligentes é uma opção 

interessante. 

Assim, surgiu a ideia desenvolvida neste trabalho, que visa apoiar a tomada de decisão 

de investidores no momento de selecionar ações para compor sua carteira, que possam trazer 

retornos positivos a seus investimentos, minimizando a possibilidade de perdas de recursos 

investidos.  

Além disso, este trabalho também foi motivado pela possibilidade de oferecer mais uma 

opção aos investidores para selecionar ações para compor as carteiras.  

  

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GERAL 

 

O Objetivo Geral deste trabalho foi aplicar técnicas da Inteligência Artificial na seleção 

de ações para investimento na Bolsa de Valores de São Paulo. 
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1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Estudar a dinâmica do mercado de ações e as principais técnicas que apoiam a tomada 

de decisão dos investidores; 

Estudar os conceitos fundamentais das técnicas selecionadas: Redes Neurais Artificiais, 

Rough Sets e o Modelo de Markowitz; 

-Seleção das bases de dados e dos períodos para aplicação das técnicas selecionadas; 

Realizar os experimentos computacionais envolvendo as técnicas escolhidas; 

Analisar os resultados a fim de selecionar as ações para compor uma carteira; 

Gerenciar o risco das carteiras obtidas com o Modelo de Markowitz; 

Construir a Equação de Ponderação para gerenciar risco; 

Gerenciar o risco das carteiras obtidas com a Equação de Ponderação; 

Comparar os resultados obtidos oriundos das carteiras selecionadas com o Índice 

Ibovespa; 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

Além desta introdução, este trabalho divide-se em cinco capítulos: 

Capítulo 2 - Fundamentação Teórica. Neste capítulo são apresentados os conceitos 

fundamentais dos temas abordados no trabalho: Mercado Financeiro, Mercado de Ações, 

Bolsa de Valores, Análises de Investimentos em Ações, Gestão de Risco, Moderna Teoria de 

Carteiras e as técnicas da Inteligência Artificial Aplicadas nos Investimentos em Ações. 

Capítulo 3 - Metodologia e Levantamento das Informações. Este capítulo descreve todo 

o processo de obtenção e tratamento dos dados utilizados nos experimentos. Também são 

apresentados os experimentos realizados e os resultados obtidos com a aplicação das técnicas 

propostas. 

Capítulo 4 - Análise e Discussão dos Resultados. Neste capítulo foram comparados os 

resultados das técnicas escolhidas. 

Capítulo 5 - Conclusões. Neste capítulo apresentam-se as conclusões baseadas na 

pesquisa desenvolvida e nos experimentos realizados. 

 

 

 

 



25 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

Os principais conceitos que fundamentam o trabalho são apresentados neste capítulo. 

Aborda-se o Panorama do Mercado Financeiro Nacional com destaque para a Bolsa de 

Valores, seus índices e as principais Análises de Investimentos em Ações. A Gestão de Risco e 

sua importância para o investimento, a Moderna Teoria de Carteiras e as técnicas da 

Inteligência Artificial aplicadas na seleção de ações para investimento na Bolsa de Valores de 

São Paulo, as redes neurais artificiais e Rough Sets completam o capítulo. 

 

2.1 PANORAMA DO MERCADO FINANCEIRO NACIONAL  

 

O Mercado Financeiro abrange todas as transações envolvendo moedas e títulos, se 

encarrega de promover a transferência destes recursos entre os agentes econômicos (podem ser 

pessoas físicas, jurídicas ou governamentais) e é composto por instituições que realizam a 

captação financeira, distribuição de valores e regulamentação destas transações. Seu principal 

órgão normativo é o Conselho Monetário Nacional (CMN), abaixo da CMN de maneira 

hierárquica estão as entidades supervisoras seguidas dos órgãos operadores, esta hierarquia 

pode ser visualizada na Figura 2.1 (BACEN, 2012). 

 

 

Figura 2.1 - Hierarquia entre os órgãos regulamentadores do Mercado Financeiro Nacional. Fonte: 

Autor. 

 

Os órgãos que pertencem à hierarquia do Mercado Financeiro Nacional (CMN, BACEN 
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e CVM) apresentados na Figura 2.1 estão descritos a seguir: 

Conselho Monetário Nacional (CMN) – Órgão federal máximo do sistema financeiro 

nacional, responsável por emitir diretrizes gerais para o mercado financeiro nacional. Fazem 

partes de suas funções: Regular o valor da moeda (interno e externo); coordenar as políticas 

monetária, creditícia, fiscal, orçamentária e da dívida pública (interna e externa); regular e 

fiscalizar as instituições financeiras; disciplinar os instrumentos de política monetária e 

cambial (BACEN, 2012). 

Banco Central Nacional (BACEN) – Instituição financeira governamental, executor das 

orientações do CMN e responsável por garantir a compra e venda da moeda nacional, 

assegurando a estabilidade da moeda e o controle do crédito interno. Entre suas funções 

também estão; executar a fiscalização das instituições financeiras e conceder autorização para 

seu funcionamento; controlar a importação e exportação de dinheiro; custodiar e administrar as 

reservas nacionais de ouro e monetárias (SANDRONI, 1999). 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em conjunto com a CMN, estabelecem as 

normas que devem ser cumpridas pelas Bolsas e Corretoras de Valores, Bancos e Agentes de 

Investimentos, bem como corretores e analistas financeiro, também está entre suas atribuições; 

promover o funcionamento e regular o mercado de ações; estimular os investimentos em 

ações; regulamentar, controlar e fiscalizar os negócios envolvendo ações de empresas e de 

valores mobiliários. (SANDRONE, 1999; BACEN, 2012; CVM, 2012). 

O Mercado Financeiro pode ser dividido em grupos segundo a natureza das transações, 

os principais são: Mercado de Crédito, Mercado de Câmbio, Mercado de Renda Fixa e 

Mercado de ações, cada um descrito a seguir (BACEN, 2012). 

Mercado de Crédito: Está atrelado aos empréstimos e financiamentos, tanto para pessoas 

físicas quanto para pessoas jurídicas. A instituição credora cobra juros daquele que pega o 

empréstimo. Os principais órgãos de concessão de crédito são as instituições financeiras que 

oferecem crédito em diversas modalidades. Este mercado alavanca a economia e é a principal 

fonte de financiamento externo de empresas (BRITO, 2010). 

Mercado de Câmbio: Câmbio refere-se à moeda estrangeira, toda moeda que não aquela 

moeda nacional de um país (BLACHARD, 2011).  Logo, o mercado de câmbio se refere ao 

local onde são realizadas operações envolvendo compra, venda ou a troca de valores em 

moedas de diferentes países ou papéis que representam moedas de outros países. Estes papéis 

podem ser Letras de Câmbio ou Ordens de Pagamento como cheques. A regulamentação e 

fiscalização deste mercado são realizadas pelo BACEN. (SANDRONI, 1999).  
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Ainda neste mercado estão incluídas as operações relacionadas ao recebimento, 

pagamento e transferências de valores para o exterior. Ilegalmente considerado pelos órgãos de 

regulamentação, mas largamente mencionado em meios que abordam o tema, aparece o 

mercado paralelo, onde o dólar é negociado de maneira informal (BACEN, 2012; BODIE et 

al., 2009).  

Mercado de Renda Fixa: Nesse mercado encaixam-se as Modalidades de investimento 

conhecidas pela segurança oferecida ao investidor, caracterizado pelo pagamento da 

rentabilidade de forma fixa, que pode ser definida no momento da aplicação (pré-fixada) ou no 

momento da retirada (pós-fixada). Quanto à origem dos títulos de Renda Fixa negociados, 

estes podem ser públicos (Títulos do Tesouro Nacional) ou privados (Poupança, Fundos de 

Investimentos, Certificados de Depósito Bancário, Debentures) (HALFELD, 2007). 

Mercado de Ações: Mercado destinado à negociação de títulos representativos da menor 

fração capital social de uma empresa (Conhecidos como ações) e de valores mobiliários. Sua 

regulamentação e fiscalização são feitas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). As 

negociações destas ações são feitas nas Bolsas de Valores, no Brasil a BM&FBovespa 

(SANDRONI, 1999). 

Os investimentos feitos no mercado de ações são considerados de alto risco, pois a 

volatilidade dos preços das ações é constante, diferentemente dos investimentos em renda fixa, 

não há garantias de um retorno pré-determinado definido no momento de investimento. 

De forma resumida pode-se concluir que o mercado financeiro funciona de forma 

organizada por órgãos direcionados a cada setor econômico, proporcionando um ambiente 

seguro para a troca de recursos entres seus agentes e tem como órgão principal a CMN. 

 

2.1.1  BOLSA DE VALORES 

 

As Bolsas de Valores são instituições com objetivo base de proporcionar um ambiente 

para as negociações (compra e venda) de ações e valores mobiliários, funcionando como um 

elo entre empresas e investidores (SANDRONI, 1999). 

As origens das Bolsas de Valores se confundem com as Bolsas de Mercadorias, a partir 

do século XVIII. Com o surgimento e desenvolvimento das sociedades por ações, iniciou-se 

um processo que resultou na criação de Bolsas dedicadas a operações envolvendo títulos e 

ações.  A primeira Bolsa de Valores da História foi sediada em Bugres, Bélgica no ano de 

1487, então outras bolsas foram surgindo pelo mundo (BMFBOVESPA, 2012).  
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A fundação da Bolsa de Valores de Nova Iorque (New York Stock Exchange - NYSE), 

situada em Wall Street (Rua de Nova Iorque conhecida como centro comercial e financeiro, 

considerado o mais importante do mundo), ocorre em 1792 (WFE, 2012). 

No Brasil a negociação com ações começou antes de 1800, mas só em 1845 surge a 

primeira Bolsa Nacional: Bolsa de Valores do Rio de Janeiro em 1850 a primeira 

regulamentação das atividades em bolsas de valores por parte do governo é emitida (LEITE e 

SANVICENTE, 1994). 

As Bolsas de Valores desempenham um papel de suma importância para os sistemas 

financeiros mundiais. Após a segunda guerra mundial, os mercados de Bolsas de Valores 

cresceram em grande escala, atribuindo assim às Bolsas um papel de destaque na economia, no 

final dos anos 90 as Bolsas tornam-se o símbolo do capitalismo (WFE, 2012). 

No início das negociações os registros das cotações eram feitos em grandes quadros 

negros que ficavam nas sedes das Bolsas de Valores, onde também ficavam os corretores que 

intermediavam as negociações. Com o passar do tempo os grandes quadros negros foram 

substituídos por painéis eletrônicos, mas a presença dos corretores nos salões das Bolsas ainda 

era visto. Com a chegada do HB o corretor de valores (profissional de negociação) nos pregões 

(Sessões de Negociação nas Bolsas de Valores) conhecidos como pregões viva-voz foi 

desaparecendo, já que toda a negociação é feita de forma on-line. 

Para a compra e venda de ações nas Bolsas de Valores é necessário que o investidor 

tenha uma conta em uma Corretora de Valores (agente de custódia), que intermedia as 

operações de compra e venda de ações para seus clientes (os investidores), conforme o fluxo 

ilustrado na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 - Fluxo de Compra e Venda de Ações. Fonte: Autor. 
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Conforme a Figura 2.2, o fluxo para a compra de ações tem seu início no investidor que 

envia uma ordem de compra ou de venda à corretora via HB. Recebendo esta ordem a 

corredora checa a viabilidade de seu envio à Bolsa de Valores, caso a viabilidade seja positiva, 

a ordem é retransmitida à Bolsa de Valores que então prosseguirá de acordo com a ordem 

enviada.  

Além de proporcionar um local seguro de negociações, as Bolsas de Valores como 

atribuição e dever, repassam aos investidores e ao público em geral por meio de boletins e 

revistas que podem ser ou não eletrônicas, informações referentes às ações negociadas e às 

empresas as quais estas ações originam.  

As ações negociadas na Bolsa de Valores brasileira (BM&FBovespa) podem ser 

diferenciadas entre si pelos direitos concedidos aos investidores. No Brasil as ações podem ser 

Ordinária Nominativa (ON) ou Preferencial Nominativa (PN): 

 Ações ON - Concedem direito ao seu acionista a votar nas assembleias da 

empresa. Cada ação em posse do investidor lhe concede direito de um voto. 

 Ações PN - Asseguram prioridade no pagamento de dividendos ou reembolso 

em casos de liquidação da empresa, mas sem conceder direito a voto nas 

assembleias. 

 

As ações do tipo ON estão em sua maioria de posse dos grupos controladores da 

empresa geralmente negociadas no mercado primário, onde o acionista compra as ações 

diretamente da empresa, sem o intermédio de um órgão como uma Bolsa ou Corretora de 

Valores. 

Ações do tipo PN são as mais negociadas no mercado secundário, onde operações de 

compra e venda são realizadas por intermédio de um órgão. Estas são as ações mais 

negociadas durante os pregões, portanto são ações com maior liquidez de mercado. 

 

2.1.2 A BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO 

 

A Bolsa de Valores de São Paulo nasce em 23 de agosto de 1890. Neste período no 

Brasil havia diversas Bolsas de Valores em diferentes estados, com o passar do tempo todas as 

negociações foram unificadas em São Paulo, assim a Bovespa de tornou a Bolsa do Brasil 

(BMFBOVESPA, 2012).  

No ano de 2008 as operações da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) foram 

incorporadas as operações da até então chamada Bovespa, com a unificação a Bolsa é 



30 

 

renomeada Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros, referenciada pela sigla BM&FBovespa 

e passa ser o maior centro de negociação com ações da América Latina, concentrando cerca de 

70% do volume de negócios realizados na região estando entre as maiores do mundo em valor 

de mercado (BMFBOVESPA, 2012). 

As negociações de ações até 30 de setembro de 2005 aconteciam durante as Sessões de 

negociação de ações (Pregão) conhecidas como Pregão viva-voz que a partir desta data todas 

as transações passam a acontecer em sua totalidade de forma on-line, através da plataforma 

eletrônica de negociação implantado em 1997, o Mega Bolsa (MEGABOLSA, 2012). 

Por meio do Mega Bolsa as corretoras estão conectadas a Bolsa e executam as ordens de 

compra e venda. Neste sistema 99,5% das ordens enviadas são executadas em menos de um 

segundo, o que levou a Bolsa a ter mais de 150 mil operações. Na época do Pregão viva-voz 

esse número chegava a 1200, segundo os dados divulgados nos boletins da BM&FBovespa 

(BMFBOVESPA, 2012). 

Nos últimos 10 anos a Bolsa de Valores de São Paulo tem recebido de forma crescente 

investidores pessoas físicas, com maior notoriedade de aumento nos anos de 2006 e 2007, anos 

subsequentes ao ano de criação da BM&FBovespa como pode ser observado na Tabela 2.1.  

 

Tabela 2.1 - Participação total de investidores pessoa física na Bolsa brasileira 

Ano Quantidade Total de Pessoas Físicas Crescimento  

2002 85.249 - 

2003 85.478 0,27% 

2004 116.914 36,78% 

2005 155.183 32,73% 

2006 219.634 41,53% 

2007 456.557 107,87% 

2008 536.483 17,51% 

2009 552.364 2,96% 

2010 610.915 10,60% 

2011 583.202 -4,54% 

2012* 594.117 1,87% 

  *Dados da posição em novembro de 2012. 

 

Para a contabilização dos investidores é considerado cada Cadastro Nacional de Pessoa 
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Física (CPF) registrado nos agentes de custódia que possui investimentos ativos na 

BM&FBovespa até o último dia útil do mês referência. Caso houver um CPF ativo em dois ou 

mais agentes de custódia este será contabilizado duas ou mais vezes. 

Diversos programas de incentivo a investimentos foram amplamente divulgados pela 

Bolsa nos últimos anos a fim de atrair novos investidores, entre eles palestras e seminários 

onde são esclarecidas dúvidas sobre o mercado de ações, estes eventos são realizados em 

Universidades, Feiras relacionadas ao tema e também na própria sede da Bolsa. 

Em 2009 a representação do HB no volume financeiro teve um aumento de 18%, para 

2008 representou 12%, já o volume de negócios em 2009 aumentou em 30,2% e para 2008 

este aumento foi de 28,3%, como pode ser visto na Figura 2.3 (BMFBOVESPA, 2012). 

 

 
Figura 2.3 - Comparativo das negociações via HB entre os anos de 2008 e 2009. Fonte: Autor. 

 

As negociações com o uso do HB avançaram em 2009, ano em que se pode observar um 

salto de R$ 600 milhões no volume financeiro médio diário (o que representa 43,5% de 

crescimento), chegando a 1,9 bilhão, o número médio diário de negociações feitas por 

intermédio do HB, passou de 138.621 operações para 201.046, um crescimento de 45%.  

O crescimento das negociações apresentados na Figura 2.3 mostra um aumento de 

investimentos na Bolsa de Valores brasileira. Quando se compara a participação no mercado 

acionário brasileiro com o de países desenvolvidos observa-se uma grande diferença. Nas 

economias de países mais desenvolvidos a participação dos investidores pessoa física chega a 

50% da população e menos de 1% dos brasileiros aderiram a esta modalidade de investimento, 
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segundo informações divulgadas pela Bolsa em seu relatório anual de 2009. 

Os últimos números divulgados pela BM&FBovespa, presentes na Tabela 2.2 mostram 

recordes batidos no ano de 2012, o que reforça o aumento dos investimentos nesta modalidade 

(BMFBOVESPA, 2012).  

 

Tabela 2.2 - Recordes históricos da BM&FBovespa 

. Recorde Data 

N. de Negócios 1.500.477 14/09/2012 

Volume Financeiro Total R$ 35,8 bilhões 13/06/2012 

Mercado à Vista R$ 20,6 bilhões 13/06/2012 

 

O total de investidores divulgados pela BM&FBovespa em novembro de 2012 foi de 

621.360, sendo 594.117 pessoas físicas e 27.243 pessoas jurídicas. Estes dados referem-se ao 

registro de Pessoas Jurídicas (CNPJs) e Pessoas Físicas (CPFs) ativas por agente de custódia, 

representados na Figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4 - Composição de Investidores da BM&Fbovespa. Fonte: Autor. 

 

Sediada na capital paulista (São Paulo), a BM&FBovespa possui escritórios nos Estados 

Unidos, China, Reino Unido e no estado do Rio de Janeiro (escritório localizado na antiga sede 

da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ), primeira bolsa nacional). Além da negociação 

de ações, na Bolsa também são realizadas operações com opções, títulos de renda fixa, títulos 

públicos federais, câmbio, contratos futuros, fundos e derivativos, atualmente a 

BM&FBovespa é a única bolsa em operação no Brasil. 
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2.1.3 OS ÍNDICES DE BOLSAS DE VALORES 

 

Os índices de Bolsas de Valores são definidos como valores numéricos que equivalem à 

média de cotações de determinados grupos de ações, considerados representativos no mercado 

em determinado momento, ou seja, são indicadores de desempenho de um conjunto de ações 

que mostram a valorização ou desvalorização média de um determinado grupo de papéis ao 

longo do tempo, servindo como ponto de referência (Benchmarks) aos investidores. (LEITE e 

SANVICENTE, 1994; SANDRONI, 1999; BMFBOVESPA, 2012). 

Através de cálculos feitos por Charles Henry Dow, nasceu o primeiro índice do mercado 

de ações divulgado no boletim da Dow Jones & Co., o Customer’s Affternoon Letter em 1884, 

conhecido como índice Dow Jones. O valor do índice se dava pela soma dos valores das ações 

no fechamento do Pregão dividida pelo total de ações selecionadas, ou seja, uma média 

aritmética, metodologia que evoluiu no decorrer dos anos (LEITE e SANVICENTE, 1994; 

BODIE et al., 2009).  

O papel desempenhado pelos índices é de fundamental importância para os investidores 

antes de tomarem alguma decisão, de forma a permitir uma avaliação prévia da situação do 

mercado, retratando as tendências gerais de determinados setores ou do mercado como um 

todo, dependendo do grupo de ações que compõem o índice avaliado. Servem como referência 

nacional e internacional, pois seus valores são divulgados e disponibilizados de forma on-line 

e sem custos em noticiários e na grande rede de computadores (Internet) (BODIE et al., 2009). 

Em 1968 nasceu o índice da BM&FBovespa chamado de índice Bovespa (Ibovespa). 

Seu valor é divulgado em unidades chamadas pontos que representam o valor em moeda 

corrente de uma carteira teórica de ações (Valor base 100 pontos), tem como principal 

finalidade servir como indicador médio do comportamento e da situação do mercado nacional 

(BMFBOVESPA, 2012).  

O Ibovespa é o principal índice do mercado de ações brasileiro, usado como parâmetro 

nacional e internacional, retrata a variação média diária das ações das principais empresas 

negociadas na BM&FBovespa, este conjunto de ações forma uma carteira hipotética de 

investimento de ações de empresas de diversos setores, servindo como referência (Benchmark) 

do comportamento médio do mercado (LEITE e SANVICENTE, 1994; BMFBOVESPA, 

2012). 

Benchmark é uma palavra inglesa que significa ponto de referência para que algo seja 

mensurado. Pode ser um índice, um valor servindo como indicador de desempenho. O 
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principal Benchmark para o mercado de ações brasileiro é o índice Ibovespa, usado para 

identificar se um investimento está acima, abaixo ou segue o desempenho do mercado 

(SANDRONI, 1999; HALFELD, 2007; PRACTA, 2012).  

Já o mercado de renda fixa conta com o Certificado de Depósito Interbancário (CDI) 

como Benchmark, que é uma taxa referenciada para os empréstimos realizados entre as 

instituições financeiras (HALFELD, 2007). 

 

2.1.3.1 COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA TEÓRICA DO IBOVESPA 

 

As ações que compõem a carteira teórica do índice Ibovespa representam mais de 80% 

do número de negócios realizados na Bolsa de Valores de São Paulo. Por expressar 

confiabilidade, devido a sua integridade, este índice é usado como indicador de desempenho 

médio do mercado nacional tanto para transações internas quanto transações internacionais 

(OLIVEIRA e LUDERMIR, 2002; FOX et al., 2011; BMFBOVESPA, 2012). 

Para a seleção das ações da carteira teórica do Ibovespa, a negociabilidade é o principal 

requisito. Assim a metodologia definida exige que o volume financeiro movimentado e a 

quantidade de negociação da ação no mercado a vista (lote padrão) devem responder por mais 

de 80 % do total das negociações realizadas durante os pregões dos últimos 12 meses.  

O índice de negociabilidade que define a participação da ação na carteira é calculado 

conforme equação 1, considerando as informações do mercado a vista (LEITE e 

SANVICENTE, 1994; BMFBOVESPA, 2012). 

 

    √   

 
     

   

 
  

    (1) 

 

Na qual: 

IN = Índice de negociabilidade no período considerado; 

ni = Número de negócios com a ação “i” no período; 

N = Número total de negócios da bolsa no período 

Vi = Volume financeiro (valor em moeda corrente) da ação “i” no período; 

V = Volume financeiro (valor em moeda corrente) total no período. 
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Para apurar o valor do índice Ibovespa a ser divulgado pela Bolsa de Valores, aplica-se a 

equação 2. 

 

           ∑          

 

   

 

                                (2) 

 

Na qual:  

Ibovespa t = Valor do índice Ibovespa no momento t 

n = Total de ações que compõem a carteira teórica 

P = Último preço de negociação da ação “i” no momento t 

Q = Quantidade teórica da ação “i” na carteira no momento t 

 

A composição da carteira teórica do índice Ibovespa se mantém por quatro meses, 

vigorando para os períodos de janeiro a abril, maio a agosto e de setembro a dezembro 

(BMFBOVESPA, 2012). 

Assim a carteira teórica do índice Ibovespa passa por uma reavaliação quadrimestral, 

deste modo são retiradas aquelas ações que não atenderem aos pré-requisitos que a elegeram, 

outras ações que passam a atender aos critérios de seleção são incluídas na carteira teórica. 

Esta reavaliação bem como a gestão, cálculo e divulgação do valor do índice Ibovespa é de 

responsabilidade da BM&FBovespa. 

O índice Ibovespa representa não só os retornos financeiros das ações com base nas 

oscilações de seus preços, mas também a rentabilidade dos dividendos e do valor apurado com 

a venda de direitos de subscrição. Por essa razão o Ibovespa é considerado um “indicador 

total”.  

 

2.2 ANÁLISES DE INVESTIMENTO EM AÇÕES 

 

O termo “Investimento” é reservado pelos economistas para a compra de novos bens de 

capital, de máquinas, fábricas e edifícios com fins comerciais. Ao referir-se à compra de ações 

ou de outros ativos financeiros como títulos ou futuros, deve se referir a eles como um 

investimento financeiro. Quando existir a necessidade de especificar ou diferenciar, de modo 

geral, o uso do termo “investimento” sem acréscimo da palavra “financeiro” é aceito no 
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mercado financeiro (BLACHARD, 2011). 

Conceitualmente as análises de investimento em ações são agrupadas em Análise 

Técnica que estuda os gráficos gerados pelos preços das ações e a Análise Fundamentalista, 

que estuda os fatores econômicos que influenciam os preços das ações (DEBASTIANI, 2007).  

 

2.2.1 ANÁLISE TÉCNICA  

 

A Análise Técnica (ou Análise Gráfica) é uma abordagem que faz uso principalmente de 

gráficos para estudar o comportamento do preço das ações, visando encontrar o melhor 

momento para comprar ou vendê-las.  

Os gráficos são gerados usando informações referentes aos preços das ações em 

períodos passados, visando embasar o investidor na escolha das ações e qual a estratégia de 

investimento deve ser tomada (SAFFI, 2003). 

Os gráficos comumente usados são: Gráfico de linhas, Gráfico de Barras e Gráfico de 

Candlesticks que ganha destaque por ser larga e mundialmente usado por analistas de mercado 

para estudar o comportamento dos preços das ações, as oscilações de índices de mercado e 

suas carteiras de investimentos (PUGA, 2010). 

Como citado no parágrafo anterior o uso dos gráficos não é de exclusividade do preço 

das ações. Desta forma a análise gráfica pode ser usada para qualquer tipo de investimento, 

negociação ou para análise dos índices. Como o presente trabalho trata o investimento em 

ações (compra e venda) o texto usa o termo ações em seus exemplos. 

Os primeiros registros do uso de gráficos para a análise de preços foram no Japão 

durante o século XVIII, em que  Munehisa Homma ficou famoso por fazer fortuna no mercado 

de arroz da época (Dojima Rice Exchange). Ele usava os preços passados para compreender a 

psicologia dos investidores (NISON, 1991).  

Os dados foram por Homma representados por desenhos de barras brancas e pretas, 

parecidos com velas (instrumento artificial de iluminação, na época), o desenho da vela era 

formado pelo preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo do arroz, 

representando assim a variação do preço do ativo em determinado tempo de negociação 

(NISON, 1991). A Figura 2.5 ilustra o esquema das velas idealizadas por Homma. 
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Figura 2.5 - Apresentação da Candle. Fonte: Autor. 

 

Conhecido mundialmente por seu nome ocidental “Gráfico de Candlesticks” (em 

tradução para o português: castiçal, candelabro) introduzido no ocidente na década de 1980, o 

gráfico criado por Homma é formado por diversas candles (tradução: velas), a candle branco 

representa um fechamento com variação positiva, ou seja, o valor da ação no fechamento é 

maior que seu valor na abertura do Pregão. A candle preto é o inverso, quando o valor de 

fechamento é menor que o valor na abertura (NISON, 1991). 

A Figura 2.6 é um exemplo de um gráfico composto por candles, onde cada candle 

representa um dia de variação do índice Ibovespa de Agosto de 2012 até Dezembro de 2012. 

 

 

Figura 2.6 - Gráfico de Candlestick’s. Fonte: Autor. 

 

A parte mais larga da candle é chamada de corpo e seu tamanho (altura) está atrelado à 
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variação do preço da ação do momento da abertura das negociações até o encerramento, assim 

se houver pouca variação no preço o corpo da candle será pequeno. A parte mais fina é 

chamada de pavio ou sombra que pode estar localizada na parte inferior, superior do corpo ou 

em ambas as partes representando os preços máximos e mínimos da ação (DEBASTIANI, 

2007; PUGA, 2010). 

As cores usadas atualmente para as candles podem variam de acordo com a preferência 

do investidor, porém as cores iniciais sugeridas (preto e branco) estão relacionadas à cultura 

oriental sobre o conceito de Yin (negativo, equivalente ao conceito oriental do mal) e Yang 

(positivo, corresponde ao conceito oriental do bem). A candle negativo recebe a cor preta que 

é associada ao Yin, já a candle positivo recebe a cor branca sugerida pelo Yang (NISON, 

1991). 

Além de proporcionarem um bom contraste o uso destas cores facilita a diferenciação 

entre dias com fechamento positivo de dias com fechamento negativo. 

Outro gráfico também usado pelos analistas técnicos é o Gráfico de Barras, também 

conhecido pela sigla de OHLC do inglês Open, High, Low, Close (Abertura, Máxima, Mínima, 

Fechamento). A extensão de cada barra vai do preço máximo até o mínimo, nas partes inferior 

e superior cada barra tem uma extensão lateral, quando direcionada para a esquerda indica o 

preço de abertura e para a esquerda indica o preço de fechamento (PUGA, 2010).  

Cada barra formada representa as informações (referentes ao preço da ação) de um 

período de negociações, assim como também acontece com as candles do gráfico de 

candlestick explicado anteriormente. 

A Figura 2.7 mostra a formação de uma barra com preços de abertura, fechamento, 

máximos e mínimos. 

 

 

Figura 2.7 - Apresentação das barras. Fonte: Autor. 
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Com o uso da análise dos gráficos é possível identificar de forma visual as tendências 

dos preços, além de fácil identificação de outras informações como recordes históricos ou 

grandes variações, sem a necessidade de recursos matemáticos. Operar de acordo com a 

tendência é fundamental para o sucesso nas operações em bolsa de valores (PUGA, 2010). 

As tendências de mercado podem ser classificadas em três: Alta, baixa e neutra (também 

chamada de tendência lateral). A seguir é apresentada uma breve descrição de cada tendência 

com o respectivo gráfico: 

Tendência de Alta – Esta tendência pode ser identificada quando os preços avançam e 

recuam de maneira ascendente, ou seja, os novos topos são formados com preços sempre mais 

altos que os topos anteriores e os novos fundos também são compostos com preços mais altos 

que os fundos formados anteriormente, conforme a Figura 2.8, topos e fundos formados de 

maneira ascendentes.  

 

 

Figura 2.8 - Tendência de Alta. Fonte: Autor. 

 

Tendência de baixa - Ocorre quando os preços avançam e recuam de maneira 

descendente, movimento oposto à tendência de alta, os topos e os fundos são formados com 

preços sempre mais baixo que os anteriores, conforme a Figura 2.9, topos e fundos 

descendentes. 
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Figura 2.9 - Tendência de Baixa. Fonte: Autor. 

 

Tendência Neutra (Lateralizada) – Esta tendência é identificada por topos e fundos nos 

mesmos patamares dos anteriores conforme a Figura 2.10. 

 

 

Figura 2.10 - Tendência Neutra (Lateralizada). Fonte: Autor. 

 

Stop Gain garante ao investidor um lucro projetado. Para isso é necessário identificar 

qual será o valor máximo da ação na tendência atual (ou mínimo no caso de operações de 

venda), para esta tarefa a sequência de Fibonacci é largamente aplicada pelos analistas 

técnicos (PIAZZA, 2010). 

O valor para o Stop Gain é definido como um valor acima ou na região da linha de 

resistência apresentada no gráfico de uma ação. A linha de resistência é traçada acima de um 
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valor que a ação não consegue romper para cima, ou seja, a ação em tendência de alta chega 

até um valor (Topos da Tendência) e assim que o atinge retoma o sentido de baixa, pode ser 

usada como meta do investimento (PUGA, 2010).  

A Figura 2.11 a seguir mostra um gráfico com uma linha de resistência, os pontos de 

resistência e o rompimento da resistência. 

 

 

Figura 2.11 - Exemplo de Resistência. Fonte: Autor. 

 

Fundamental para o sucesso da operação com objetivo de proteger o capital, as ordens 

de Stop Loss devem ser consideradas no momento de realizar um investimento de alto risco 

como é o investimento envolvendo ações. O Stop Loss é uma ordem dada via HB que 

determina um limite para as perdas com a compra de determinada ação. (SANDRONI, 1999). 

O valor para o Stop Loss é definido abaixo ou na região da linha de suporte apresentada 

no gráfico de uma ação. A linha de suporte é traçada abaixo de um valor que a ação não 

consegue romper, ou seja, o preço da ação cai até este valor, mas quando atinge tal valor o 

preço ganha força então volta a subir. Nos gráficos são identificados como “Topos da 

Tendência”. Os movimentos em que a ação atinge o valor na linha de resistência ou da linha 

de suporte são chamados movimentos de correção do preço da ação. (PIAZZA, 2010; PUGA, 

2010). 

A Figura 2.12 a seguir mostra um gráfico com uma Linha de Suporte, os pontos de 

resistência e o rompimento do suporte. 
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Figura 2.12 - Exemplo de Suporte. Fonte: Autor. 

 

Para apoiar as análises, junto com os gráficos os analistas técnicos usam outros 

indicadores, para confirmarem as tendências identificadas e compreender melhor os 

movimentos do preço da ação (MURPHY, 1999). 

Tem-se como exemplo destes indicadores: as Médias Móveis, o Índice de Força 

Relativa (IFR), as Ondas de Elliot, a Convergência e Divergência das Médias Móveis e a Rate 

of Changeand Momentum (ROC). 

As Médias Móveis auxiliam na identificação das tendências dos preços das ações, 

representam a média de uma amostra de preços que varia a cada dia de negociação, conforme 

novos preços são acrescidos ao cálculo (PIAZZA, 2010, PUGA,2010). 

O Índice de Força Relativa (IFR) é um método de interpretação de gráficos que indica 

quando os preços de uma ação estão perdendo força, ou seja, que uma reversão na tendência 

dos preços está próxima (PIAZZA, 2010). 

As Ondas de Elliot, segundo seu idealizador o mercado se move em ondas de expansão 

e retração que se repetem ao longo do tempo e então podem ser estimados com a sequência de 

Fibonacci (PUGA, 2010) 

A Convergência e Divergência das Médias Móveis, do inglês Moving Average 

Convergence Divergence (MACD) mede a diferença entre duas Médias Móveis a fim de 

indicar pontos de compra e venda de ações (PUGA, 2010). 

A Rate of Changeand Momentum (ROC) – Mede em porcentagem a variação entre o 

preço atual da ação com o preço da mesma ação dias atrás, mostra o quanto uma ação variou 

em dado período (PUGA, 2010). 
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2.2.2 ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 

 

A Análise Fundamentalista estuda as informações macro e microeconômicas (global e 

nacional) que podem influenciar no desempenho da empresa nos meses e anos posteriores a 

realização da análise, são consideras para a análise das ações as causas que explicam o 

comportamento de seus preços (BLAKEY, 2001).  

A Análise Fundamentalista embasa seus estudos em três fatores: análise da situação da 

empresa, análise do setor em que a empresa esta inserida e uma análise generalizada da 

situação econômica nacional e internacional (WINGER e FRASCA, 1995). 

A fim de projetar seus resultados futuros e determinar o preço justo das ações, diversos 

fatores são avaliados pelo analista fundamentalista, tais como: 

 Taxas de Juros e de Câmbio; 

 Inflação; 

 Decisões Governamentais; 

 Estrutura Patrimonial da Empresa; 

 Concorrentes da Empresa; 

 Balanços da Empresa; 

 Lucro; 

 Fluxos de Caixa; 

 Demonstrativos de Resultados; 

 Demonstrativos Financeiros; 

 Características do setor de atuação da Empresa. 

 

Além do preço da ação, as informações listadas anteriormente permitem ao analista 

identificar se o investimento em determinada ação é seguro. 

O chamado valor intrínseco da ação pode ser determinado com a análise dos fatores 

listados anteriormente junto à outros fatores que o analista fundamentalista considerar 

relevante no momento da análise. Quando o preço da ação que é negociada está abaixo do 

valor intrínseco apurado surge uma oportunidade de compra da ação (MALKIEL, 2011). 

Entre a Análise Técnica ou a Análise Fundamentalista, o investidor deve escolher aquela 

que se enquadra ao seu perfil de análise. Existem grandes nomes de sucesso em cada uma das 

linhas de pensamento. Há também quem faça uma combinação de ambas (BLAKEY, 2001; 

ELDER, 2012). 
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Um comparativo entre as Análises de Investimentos em ações Fundamentalista e 

Técnica é feito na Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3 - Comparativo entre Análise Fundamentalista e Análise Técnica 

Análise Fundamentalista Análise Técnica 

Visa Investimentos de Longo Prazo Foco nos Investimentos de Curto Prazo 

Demanda de tempo para analisar todos os 

fatores para a tomada de decisão 

Análise simplificada por meio de gráficos 

Embasa a tomada de decisão em diferentes 

fatores. 

Embasa a tomada de decisão nos Gráficos 

 

Realizar uma análise com base nos gráficos pode trazer ao investidor uma resposta mais 

rápida no momento da escolha de ações para investir. Já para a análise fundamentalista  

diversos fatores devem ser analisados o que implica em um maior tempo necessário para ser 

feita, sendo assim indicada para investimentos de longo prazo. 

 

2.3 GESTÃO DE RISCO PARA INVESTIMENTOS 

 

Segundo Gitman (2005) risco é a possibilidade de perda financeira.  Risco também é 

definido como parcela inesperada do retorno, chance (probabilidade) de ocorrer um evento 

desfavorável ou de maneira mais generalista, risco é o grau de incerteza associado a um evento 

(KNIGHT, 1964; ROSS et al., 1995; BRIGHAM, 1999). 

Risco está relacionado à incerteza de um evento ou ao acontecimento de um evento 

desconhecido ou que tenha impacto desfavorável. Em finanças este evento pode ser a 

rentabilidade negativa ou abaixo do esperado para um investimento (GITMAN, 2005). 

Uma forma de quantificar o risco foi introduzida por Harry Markowitz (1952) como 

sendo o desvio padrão dos retornos. Markowitz introduziu no cenário econômico e da gestão 

de riscos a importância da diversificação dos investimentos. Willian Sharp também contribuiu 

para o gerenciamento de riscos quando supôs que os investidores tivessem diferentes graus de 

aversão ao risco (SHARPE, 1964). 

Quando se trata de riscos no mercado financeiro, mais especificamente no mercado de 

ações, o risco de liquidez deve ser considerado (BANGIA et al., 2002). O risco de liquidez 

ligado ao prazo com o tempo que leva para uma ação ser vendida. O risco de liquidez pode 

forçar o investidor a vender suas ações por um preço bem menor do que aquele pago no 

momento da compra, o que impactará em prejuízos financeiros (HALFELD, 2007). 
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Os riscos no mercado financeiro podem ser conceitualmente divididos em dois grupos: 

riscos diversificáveis e riscos não diversificáveis (DAMODARAN, 1996; HALFELD, 2007; 

BODIE et al., 2009; PQO BM&F, 2012). 

 Risco Diversificável (Risco não sistemático): são os riscos que afetam uma 

empresa ou determinado segmento (setor) do mercado.  

 Risco não Diversificável (Risco sistemático): refere-se a eventos que afetam a 

maioria das ações ao mesmo tempo. Está relacionado às mudanças no sistema 

econômico, afetando o mercado como um todo (ou em sua maior parte).  

 

O risco diversificável, como o próprio nome sugere, pode ser minimizado através da 

diversificação das ações que compõem a carteira e pode ser mensurado com o desvio padrão 

dos retornos, representado pela letra σ (sigma) (MARKOWITZ, 1952; BRIGHAM et al., 

1999; BODIE et al., 2009; PRACTA, 2012).  

Já o risco não diversificável não pode ser minimizado através da diversificação de ações, 

uma vez que suas causas têm origem sistêmica e estão atrelados a decisões econômicas 

(COROA, 2008; BODIE et al., 2009). Uma forma encontrada para minimizar o risco não 

diversificável é através do cálculo do coeficiente Beta (β) da carteira, que  mede o desempenho 

de uma carteira ou de uma única ação em relação a um Benchmark (COSTA JR, 2000; 

PRACTA, 2012).  Para o cálculo do coeficiente Beta aplica-se a equação 3 (ARTUSO, 2008). 

 

    
            

        
 

 (3) 

 

Na qual: 

 : Coeficiente Beta 

RA: Retorno da Ação A. 

RI: Retorno do Índice Ibovespa 

Cov (RA . RI): Covariância entre a Ação A e o Índice Ibovespa (I) 

Var (RI): Variância do Índice Ibovespa (I) 

 

Os valores para o coeficiente Beta (β) e sua descrição podem ser observados na Tabela 

2.4. 
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Tabela 2.4 - Medidas do coeficiente Beta (β) 

Valor do Beta Classificação Descrição 

β = 1 Ativo Médio Sua variação tende a acompanhar os movimentos 

do Benchmark. 

β < 1 Ativo Defensivo Sua variação é inferior a do Benchmark, mas no 

mesmo sentido. 

β > 1 Ativo Agressivo Sua variação é superior a do Benchmark, mas no 

mesmo sentido. 

 

Uma ação ou carteira com Beta = 2 tende a variar o dobro do Benchmark para ambos os 

sentidos, tanto no sentido positivo quanto no negativo. O valor Beta de uma carteira é média 

ponderada dos betas das ações que a compõem. O valor “1” (um) do coeficiente Beta é neutro 

e atribuído ao Benchmark, no caso do mercado brasileiro de ações  usa-se como Benchmark o 

índice Ibovespa, então o Beta do índice Ibovespa é igual a “1” (um), de maneira gráfica a 

Figura 2.13 (BRIGHAN, 1999). 

 

 

Figura 2.13 - Beta (β) de uma ação ou de uma carteira. Fonte: Autor. 

 

Por mais diversificável que a carteira seja, o risco diminui, mas não poderá ser 

totalmente eliminando, pois existe um limite para a diversificação, onde surge o risco não 

diversificável (sistêmico). Este risco sempre estará presente na carteira, conforme pode ser 

observado na Figura 2.14 (HALFELD, 2007; COROA, 2008; BODIE et al., 2009; PRACTA, 

2012). 
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Figura 2.14 - Relação entre os Riscos Diversificáveis e Não Diversificáveis. Fonte: Autor. 

 

O risco total (RT) pode ser considerado, conforme equação 4  (GITMAN, 2005). 

 

RT = RD + RND                                  (4) 

 

Na qual: 

RD = Risco Diversificável 

RND = Risco Não Diversificável 

 

Após realizar o investimento, caso o desempenho do investimento seja negativo (houver 

perdas), pode-se avaliar as perdas de duas maneiras: analisando quanto houve de perdas, 

conceitualmente definido como Risco Absoluto ou comparando as perdas do investimento ao 

desempenho do Benchmark, assim obtendo-se o Risco Relativo. Toda decisão financeira 

reacional deve avaliar a relação entre risco e retorno (ASSAF, 2007). 

Seguindo a linha de pensamento de Sharpe (1964), torna-se importante a separação dos 

investidores por sua aversão ao risco. Assim pode-se classificá-los em diferentes grupos. Os 

quatro grupos listados na sequência são os mais comumente utilizados pelas instituições 

financeiras, já que não existe uma definição oficial para esta classificação (PRACTA, 2012). 

 Conservadores: Prioriza a segurança do investimento; 

 Moderados: Aceita correr um pouco mais de risco do que os conservadores em 



48 

 

procura de um maior retorno, mas preza mais pela segurança do que pelo 

retorno; 

 Arrojados: Corre mais riscos em seus investimentos em busca de lucros 

adicionais no médio e longo prazo; 

 Agressivo: Investidor com maior experiência de mercado e aceita correr riscos 

maiores em busca de mais rentabilidade. Tolera a volatilidade de investimentos 

de curto prazo, pois tem visão de longo prazo. 

 

2.3.1 MODERNA TEORIA DE CARTEIRAS 

 

A Moderna Teoria de Portfólio foi introduzida por Harry Markowitz na década de 50, 

derivado de sua tese de doutorado publicou o artigo chamado “Portfolio Selection” no 

”Journal of Financial” em que sugeriu a criação de uma carteira de ações com risco mínimo 

para o investimento, esse efeito pode ser obtido através da diversificação da carteira levando 

em consideração a correlação entre as ações que a compõem (MARKOWITZ, 1952). 

Markowitz defende as duas variáveis levadas em consideração pelo investidor: Risco e 

Retorno dando origem ao termo Fronteira eficiente, que é a relação entre retorno e risco das 

ações de uma carteira. Assim a carteira ideal é aquela com a menor variância (menor risco). A 

Figura 2.15 ilustra a fronteira eficiente sugerida por Markowitz.  

 

 

Figura 2.15 - Fronteira Eficiente de Markowitz. Fonte: Autor. 
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Cada ponto presente na Figura 2.15 representa uma carteira formada por um conjunto de 

ações, cada carteira apresenta relação risco retorno diferente uma da outra, o ponto 

identificado como MV (Mínima Variância) representa a carteira com menor risco, porém, de 

acordo com o perfil do investidor qualquer carteira pode ser escolhida, aqueles mais 

conservadores escolheram pela carteira MV, já aqueles menos avessos ao risco tendem a 

escolher aquela carteira com maior potencial de retorno (COROA, 2008). 

O risco do investimento pode ser minimizado diversificando as ações que compõem a 

carteira, considerando a variância do conjunto de ações e não de uma ação isolada o que 

aumentaria o risco que é quantificado com a raiz quadrada da variância. 

O modelo de Markowitz trata três pontos para a seleção das ações para a carteira: 

 Covariância; 

 Média dos retornos das ações; 

 Desvio padrão dos retornos das ações (raiz quadrada da variância). 

 

A variação conjunta dos preços das ações (covariância) representa a relação entre os 

pares de ações, medindo o comportamento de cada ação em relação à variação da outra ação. 

Quando a covariância calculada for negativa indica que o movimento do par de ações 

analisadas ocorre de forma inversa, ou seja, se o preço de uma ação sobe o preço da outra 

tende a cair, de forma que os ganhos de uma possam compensar as perdas com a outra ação, 

com o objetivo de eliminar ou minimizar o risco diversificável.  

Quanto menor for a covariância estimada entre as ações, menor será o risco da carteira. 

A covariância é calculada entre pares de ações, conforme equação 5 (COROA, 2008). 

 

     
∑        ̅             ̅  

 
                                        (5) 

 

Na qual: 

A e B: Representam um par de ações; 

   : Retornos da ação A; 

  : Retornos da ação B; 

 ̅ : Retornos médios da ação A; 

 ̅ : Retornos médios da ação B; 

N: Número total de ações; 
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    : Covariância estimada entre as ações A e B. 

 

Para avaliar o grau de relacionamento entre duas ações pode-se usar o coeficiente de 

correlação, que mede a intensidade e a direção (positiva ou negativa) desta relação. A 

correlação é calculada entre pares de ações conforme equação 6 (PINHEIRO, 2007). 

 

 
  

  
   

       
 

(6) 

Na qual: 

 

 
  

: Coeficiente de Correlação 

A e B: Par de variáveis que se deseja obter o Coeficiente de Correlação 

     : Desvio Padrão do par de variáveis 

   : Representa a covariância entre as variáveis A e B 

 

O resultado da equação 6 pode ficar entre um (1) e menos um (-1),  quanto mais 

próximo de menos um (-1) for o resultado, indica que a correlação é pequena, ou seja, 

enquanto o valor de uma ação sobe o valor da outra ação tende a cair, o que é considerado pelo 

modelo um bom par de ações para compor carteira. Esta comparação é feita com todas as 

ações apresentadas para o modelo (MARKOWITZ, 1952). 

Quando a correlação é positiva (mais próximo de 1) indica que existe uma tendência de 

queda ou de alta no preço de ambas as ações de forma simultânea, já quando a correlação é 

negativa, há um indicativo de que as ações irão variar em sentidos opostos, ou seja, quando 

existe uma queda nos preços da ação “A” os preços da ação “B” tendem a subir ou quando 

ocorrer uma queda nos preços da ação “B” os preços da ação “A” tendem a subir. 

A Figura 2.16 ilustra a análise da correlação entre as ações representadas pelas letras 

“A” e “B”. 
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Figura 2.16 - Correlação entre duas ações (A e B). Fonte: Autor. 

 

Na Figura 2.16 é possível observar setas nas cores azul e vermelha. As setas na cor azul 

indicam um movimento positivo do preço da ação, enquanto as setas na cor vermelha indicam 

um movimento negativo dos preços. Quanto menor for a relação entre os movimentos dos 

preços das ações, menor será o risco da carteira formada, pode-se assim concluir que 

diversificar é buscar o coeficiente de correlação negativa. 

Para o cálculo do retorno esperado da carteira (estimativa da possível rentabilidade) 

efetua-se uma média ponderada dos retornos das ações que compõem a carteira, conforme 

equação 7.          

    ∑      

 

   

 

(7) 

 

Na equação 7, a variável RP é o possível retorno para a carteira de ações, a variável RAi 

representa o retorno de uma ação e a variável Xi corresponde a participação de cada ação na 

carteira (MARKOWITZ, 1952). 

Com o histórico de preços das ações, pode-se calcular o risco que é tratado como desvio 

padrão dos retornos das ações para isto se calcula a média ponderada dos retornos de cada 

ação presente na carteira, efetuado de acordo com a equação 8 (MARKOWITZ, 1952). 

 

  ∑ 

 

   

  ∑      

 

    

     

                                            (8) 
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Na qual: 

 V = Variância da carteira; 

 X = Participação de cada ação na carteira; 

 i e j = Correspondem a um par de ações; 

 σ = Covariância entre o par de ações. 

 

Markowitz (1952) mostrou que a escolha de um investidor em compor sua carteira de 

forma diversificada e com ações que variassem inversamente minimiza o risco não 

sistemático, criando uma segurança para o investimento de modo que somente os riscos não 

diversificáveis podem ser considerados riscos reais para o investimento. 

 

2.4 TÉCNICAS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADAS NO 

INVESTIMENTO EM AÇÕES  

 

A IA pode ser definida como o estudo de sistemas que tentam emular as habilidades 

humanas, com o objetivo de ensinar os computadores a executarem tarefas que necessitem 

destas habilidades de maneira igual ou melhor que os próprios humanos (NILSSON, 1998).  

Algumas das mais comuns características dos sistemas que usam as técnicas da IA são: 

Aprendizagem, percepção e reconhecimento de padrões, ganhando destaque na resolução de 

problemas que especialistas humanos não conseguem ou possuem alguma dificuldade em 

resolver (RICH e KNIGHT, 1994). 

De acordo com a linha de pensamento dos pesquisadores a IA está dividida em duas 

abordagens, a IA Simbólica que estuda como funciona o raciocínio humano analisando 

aspectos psicológicos e processos algorítmicos e a IA Conexionista que estuda o 

funcionamento do cérebro, neurônios e conexões neurais (RUSSEL e NORVING, 2010).  

Existem várias técnicas que auxiliam o investidor na escolha de ações (RHEA, 1931; 

MARKOWITZ, 1952; SHARPE, 1964; ELTON e GRUBER, 1995). Entre estas técnicas, as 

técnicas da Inteligência Artificial (IA) se destacam pelos bons resultados obtidos, o que pode 

ser observado nos trabalhos que abordam e descrevem a participação da IA ao mercado 

financeiro (ALMEIDA, 1993; ALMEIDA e DUMONTIER, 1996; ARRAES, 2001; 

CARTACHO, 2001; STEINER et al., 2007; STEINER et al., 2007, AZCARRAGA et al., 

2008, HUANG et al., 2010; CHEN, 2011). 
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2.4.1 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

 

As RNAs, exemplo da IA Conexionista, quando aplicadas ao mercado financeiro 

geraram importantes resultados como em sua aplicação na avaliação de riscos na 

inadimplência (ALMEIDA e DUMONTIER, 1996), aplicação de RNAs para realizar uma 

análise títulos financeiros e na análise do comportamento de ativos financeiros (ALMEIDA e 

ZANETI, 1998; FREITAS e SILVA, 1999), na seleção de ações para compor uma carteira 

(FERNÁNDEZ e GÓMEZ, 2007) e também na classificação de ações (KHAN et al., 2008). 

Em geral, aceita-se como o início do estudo sobre RNAs o artigo de McCuloch e Pitts 

(1943), neste artigo é proposto que, com um número suficiente de neurônios artificiais, uma 

rede é capaz de realizar uma aproximação de qualquer função contínua. Pode-se destacar 

adicionalmente os trabalhos de Hebb (1949) e Rosenblatt (1958) por suas contribuições no 

desenvolvimento da teoria sobre RNAs.  

As RNAs são modelos inspirados na estrutura do cérebro tendo como objetivo simular o 

comportamento humano em processos  como: aprendizagem, adaptação, associação, tolerância 

a falhas, generalização e abstração (HAYKIN, 1994; SIMÕES e SHAW, 2007). 

Nestas redes, a aprendizagem se dá através de um conjunto de unidades simples de 

processamento chamados de neurônios artificiais ou nós. Na Figura 2.17 é mostrada uma 

representação do neurônio artificial. 

 

 

Figura 2.17 - Representação do neurônio artificial. Fonte: Adaptado de Affonso (2010) 

 

Uma importante característica das RNAs é a sua capacidade de aprender a partir de 

dados incompletos e sujeitos a ruídos. 

Em um sistema computacional convencional, se uma parte falha, em geral, o sistema 

como um todo se deteriora, enquanto que, em uma RNA, a tolerância às falhas faz parte da 

arquitetura, devido à sua natureza distribuída de processamento. Se um neurônio falha, sua 
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saída errônea é sobrescrita pelas saídas corretas de seus elementos vizinhos. Assim, a 

princípio, uma RNA exibe uma degradação suave do desempenho em vez de apresentar uma 

falha catastrófica (HAYKIN, 1994). 

Uma das primeiras RNAs, cuja arquitetura foi baseada no neurônio biológico, foi 

proposta por Rosemblatt (1958) e chamada de Perceptron. O objetivo desta rede é classificar 

as entradas xi  (ou estímulos) em duas classes através de um hiperplano. Para o caso simples de 

um espaço em duas dimensões, o hiperplano fica reduzido a uma reta, conforme a equação 9. 

 

∑               

                    (9) 

 

A ativação do neurônio artificial é realizada através da função de ativação, a qual 

desempenha tarefa semelhante à sinapse no neurônio biológico, transmitindo ou bloqueando os 

impulsos nervosos. 

De uma forma geral, a aprendizagem das redes Perceptron se dá por meio dos ajustes 

dos pesos sinápticos. O valor do peso sináptico W
(t+1)

 no instante t+1, será determinado em 

função do seu valor na iteração anterior w
t
, conforme a equação 10.  

 

     (10) 

 

A atualização dos pesos depende do algoritmo, mas geralmente baseia-se na 

minimização do erro ei, entre os valores previstos pela rede e as saídas yi desejadas, conforme 

a equação 11. 

   ∑            

              (11) 

 

Desta forma, o aprendizado (ou treinamento) em uma RNA é definido como o ajuste 

iterativo dos pesos sinápticos, de forma a minimizar os erros (HAYKIN, 1994).  

Uma definição geral do que vem a ser aprendizado em uma RNA pode ser expressa da 

seguinte maneira: “Aprendizado é o processo pelo qual os parâmetros de uma RNA são 

ajustados através de uma forma continuada de estímulo pelo ambiente no qual a rede está 

t
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operando, sendo o tipo específico de aprendizagem realizada definida pela maneira particular 

como ocorrem os ajustes realizados nos parâmetros” (MENDEL e MCLAREN, 1970). 

Diversos métodos para aprendizado foram desenvolvidos, podendo ser agrupados em 

dois paradigmas principais: aprendizado supervisionado e aprendizado não-supervisionado. 

No aprendizado supervisionado existe um conhecimento prévio sobre os valores das 

entradas xi e respectivas saídas yi. A este  conjunto de pares ordenados (xi, yi), que se conhece 

a priori, dá-se o nome de base de dados de aprendizado. O algoritmo mais difundido é o de 

retropropagação do erro (error back-propagation) utilizado pela RNA do tipo MultiLayer 

Perceptron (MLP) utilizada neste trabalho. 

Na aprendizagem não-supervisionada (ou auto-supervisionado) não se conhece os 

valores das saídas desejadas yi , então a aprendizagem ocorre através da identificação de 

padrões nas entradas. 

O aprendizado de uma RNA, na maioria dos casos, acontece com um subconjunto de 

exemplos (vetores de dados) que definem o chamado conjunto de treinamento, e o teste da 

RNA é realizado com outro subconjunto de exemplos (vetores de dados) que definem o 

chamado conjunto de teste. 

A arquitetura de uma RNA depende do tipo de problema no qual a rede deve ser 

utilizada, pois ela é definida, entre outros fatores, pelo número de camadas, número de nós em 

cada camada, pelo tipo de conexão entre os nós (feedforward ou feedback) e por sua topologia 

(Recorrentes e Não-Recorrentes) (KOVÁCS, 2006). 

A Tabela 2.5 apresenta alguns parâmetros adotados no aprendizado das RNAs. 

 

Tabela 2.5 - Parâmetros de aprendizado (treinamento) para arquiteturas de rede neural artificial. 

Parâmetro Arquiteturas de RNAs Função do Parâmetro 

Taxa de 

Aprendizado 

Todas Controla a velocidade do ajuste dos pesos da 

rede neural artificial. 

 

Momentum Error Back-Propagation 

com MLP 

Acompanha passo a passo o parâmetro taxa 

de aprendizado. Sua função é monitorar a 

possível ocorrência de oscilações grandes nos 

valores nas conexões de peso.  

 

Tolerância 

de Erro 

Error Back-Propagation 

com MLP 

É utilizado para especificar a máxima 

diferença entre a saída desejada e saída 

gerada pela RNA. Este parâmetro especifica 

quão próxima a saída da RNA deve estar da 
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saída desejada.  

 

Função de 

Ativação 

Todas Seleciona a função de ativação, a qual é 

utilizada pela unidade de processamento da 

rede neural artificial. Podem ser utilizadas as 

funções sigmóide, tangente hiperbólica, 

função gaussiana, etc. 

 

Vizinhança Rede SOM Na rede SOM, uma área é definida ao redor 

do neurônio vencedor, onde os neurônios não 

vencedores têm seus pesos alterados em 

algum grau.  

 

Número de 

Épocas 

Rede SOM, MLP O número de épocas determina o número de 

passos para o treinamento da rede através do 

treinamento dos dados. Uma época ocorre ao 

final da apresentação de todos os itens de 

dados exatamente uma vez. 

Fonte: Adaptado de Bigus (1996) e Sassi (2006) 

 

As RNAs podem ser treinadas utilizando-se valores iniciais aleatórios para as conexões 

de pesos. Os parâmetros de aprendizado (Tabela 2.5) são inicializados e os padrões de 

treinamento dos vetores de dados são apresentados à RNA. Ao longo do progresso do 

treinamento são ajustadas as conexões de pesos e é possível monitorar o desempenho da RNA.  

Existem diversos tipos de RNAs, uma das mais utilizadas para a classificação de dados 

não-linearmente separáveis, que é característica do investimento em ações é a RNA do tipo 

Multilayer Perceptron (MLP) (FERNÁNDEZ e GÓMEZ, 2007; JINCHUAN e XINZHE, 

2008; BAHRUN e TAIB, 2009; HANIF et al., 2011). 

 

2.4.1.1 A MULTILAYER PERCEPTRON 

 

Uma RNA do tipo MLP consiste em um conjunto de unidades (nós ou neurônios), que 

constituem a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída, em que 

o sinal de entrada se propaga pela RNA camada por camada. Na Figura 2.18 é apresentada a 

estrutura básica de uma RNA do tipo MLP. 
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Figura 2.18 - Estrutura básica da RNA do tipo MLP. Fonte: Adaptado de Ferreira (2011) 

 

Na Figura 2.18 pode-se observar os dados (vetores de dados) de entrada da rede (X1,..., 

XN), os neurônios da camada de entrada da rede (Ne1,..., Nem) com seus respectivos pesos, os 

neurônios que formam a camada intermediária da rede (No1,..., Non) e a camada de saída 

(Ns1), formada por um neurônio. 

-Algoritmo de Treinamento ou Aprendizado. 

As RNAs possuem a capacidade de aprender por exemplos e fazer interpolações e 

extrapolações do que aprenderam. Um conjunto de procedimentos bem definidos, para adaptar 

os pesos de uma RNA para que ela possa aprender uma determinada função, é chamado 

algoritmo de treinamento ou de aprendizado (BIGUS, 1996). 

O aprendizado de uma RNA usa um conjunto de dados correspondentes a uma amostra 

de sinais para entrada e saída do sistema. Para esse treinamento, a rede utiliza algoritmos de 

aprendizado. 

Inicialmente a rede permanece inerte, e o algoritmo de aprendizado modifica 

individualmente os pesos das interconexões de tal forma que o comportamento da rede reflete 

a ação desejada. Em outras palavras, a rede pode alterar sua estrutura interna de maneira 

incremental até que se alcance o desempenho esperado de estimação dos dados (SIMÕES e 

SHAW, 2007). 

Como resultado do treinamento, a RNA produzirá valores de saída similares ao conjunto 
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de dados para valores que sejam iguais às amostras de treinamento. Para valores 

intermediários, a rede produzirá uma interpolação. Ou seja, as RNAs podem aprender através 

de exemplos (SIMÕES e SHAW, 2007). 

O algoritmo de retroprogramação do erro (error back-propagation), utilizado na MLP, 

consiste, basicamente, em determinar as variações nos pesos sinápticos da RNA, tendo como 

objetivo minimizar o erro obtido na saída através do aprendizado do vetor de treinamento 

(entrada-saída) (RUMELHART et al,. 1986) . 

Para isso, o algoritmo baseia-se no método do gradiente descendente, o qual, dada uma 

medida do erro, procura modificar o conjunto de pesos wij da rede, reduzindo o erro na direção 

mais íngreme da superfície definida no espaço w (HAYKIN, 1994). 

Em resumo, o algoritmo do gradiente descendente estabelece mudanças nos pesos wij 

por uma quantidade ∆wj proporcional ao gradiente do erro. 

O algoritmo de retroprogramação do erro (error back-propagation) funciona da seguinte 

forma: apresenta-se um padrão à camada de entrada da rede, esse padrão é processado camada 

por camada até que a camada de saída forneça a resposta processada, fMLP, como mostra a 

equação 12. 

 

                     (12) 

 

Em que  vl e wlj são pesos sinápticos; bl0 e b0 são os biases; e φ a função de ativação, 

comumente especificada como sendo a função sigmóide, conforme Figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19 - Função sigmóide. Fonte: Adaptada de Sassi, Silva e Hernandez (2008) 
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De acordo com Haykin (1994), a MLP possui as seguintes características: função de 

ativação não-linear (sigmoidal), uma ou mais camadas de neurônios ocultos e um alto grau de 

conectividade. Uma RNA MLP treinada com o algoritmo de retropropagação realiza um 

mapeamento não-linear de entrada-saída. 

-Critérios de Parada de Treinamento da MLP 

De acordo com Simões e Shaw (2007), em um processo iterativo como o algoritmo 

error back-propagation, uma questão importante é sobre o critério de parada do treinamento.  

Em termos absolutos, a solução final ocorrerá para o índice de desempenho (erro global) 

igual a zero ou dentro de um valor muito pequeno. Contudo, se durante a fase de treinamento o 

erro não for pequeno e não tiver tendência a diminuir, dois enfoques podem ser adotados: 

a) Limitar o número de iterações, ou seja, o treinamento cessa após ter ocorrido um 

valor limite, prefixado, de épocas de treinamento. 

b) Amostrar e tirar a média de certo número de épocas, por exemplo, 500 épocas. Se o 

erro médio do último conjunto de 500 épocas não for melhor que o das 500 anteriores o 

treinamento dever ser cessado, indicando que um mínimo local foi alcançado. Depois disso, a 

rede deve estar ainda pronta para ser reutilizada para testes.  

Se o desempenho não for satisfatório, aos pesos devem ser adicionados um pouco de 

ruído branco para auxiliar a rede a sair do mínimo local. Ou então, a rede deve ser 

completamente reinicializada e o processo de treinamento deve ser retomado (SIMÕES e 

SHAW, 2007). 

A MLP é normalmente utilizada para problemas como:  

- Classificação: a MLP é treinada por meio de amostras de dados de cada grupo e 

instruções de como realizar a classificação, fazendo com que a rede aprenda as características 

próprias de cada grupo;  

- Aproximação (ou análise de regressão) inclui previsão e modelagem de séries 

temporais.  

Outras áreas de aplicação incluem: sistema de identificação e controle (controle 

veicular, de processos, entre outros), tomada de decisão em jogos (gamão, xadrez, corridas), 

diagnósticos médicos, aplicações financeiras (sistemas de negociação automáticos), Data 

Mining (descoberta de conhecimento nas bases de dados, ou KDD), visualização e filtragem 

de spam de e-mail. 

Pela grande capacidade que a MLP tem em lidar com dados não-lineares e de 
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generalização do conhecimento a sua aplicação torna-se uma alternativa interessante aos 

problemas que envolvem ações. 

 

2.4.2 TEORIA DOS ROUGH SETS 

 

A Teoria dos Rough Sets (RS) foi proposta por Zdzislaw Pawlak (1982) como um novo 

modelo matemático para representação do conhecimento e tratamento de incerteza, tendo sido 

usada, posteriormente para o desenvolvimento de técnicas para classificação aproximada em 

aprendizado de máquina. Devido a essas características, tem-se utilizado essa teoria em 

Inteligência Artificial, especialmente nas áreas de aquisição de conhecimento, raciocínio 

indutivo e descoberta de conhecimento em base de dados. 

Estas características levaram a aplicação da Teoria dos Rough Sets no mercado 

financeiro (GOLAN e ZIARKO, 1995; CHANG et al., 2006; HUANG et al., 2008; KAUPA e 

SASSI, 2012). 

Rough Sets ou Conjuntos aproximados podem ser considerados conjuntos com 

fronteiras nebulosas, ou seja, conjuntos que não podem ser caracterizados precisamente, 

utilizando-se dos atributos disponíveis (PAWLAK, 1982). 

A incerteza pode se manifestar de diversas formas, como: imprecisão, incompletude, 

inconsistência, etc. O RS trata de um tipo fundamental de incerteza, a indiscernibilidade. A 

indiscernibilidade surge quando não é possível distinguir elementos de um mesmo conjunto, e 

representa a situação em que esses elementos parecem todos serem um único elemento 

(UCHÔA, 1998). 

Os conceitos de RS têm se mostrado muito úteis quando aplicados a problemas do tipo: 

redução de atributos, descoberta de dependência entre atributos e na descoberta de padrões 

entre os dados (PAWLAK, 1982). 

A redução de atributos realizada pelos RS é feita através dos chamados redutos, que são 

subconjuntos de atributos capazes de representar o conhecimento da base de dados com todos 

os seus atributos iniciais. Este procedimento de eliminação de atributos irrelevantes é uma das 

características da Teoria. 

Devido às características comentadas nesta sessão, a aplicação da Teoria dos Rough Sets 

no mercado financeiro se torna relevante, como mostram os bons resultados de pesquisas 

realizadas com esta teoria (GOLAN e ZIARKO, 1995; CHANG et al., 2006; HUANG et al., 

2008; KAUPA e SASSI, 2012). 
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2.4.2.1 PRINCIPAIS CONCEITOS 

 

Este trabalho não tem como finalidade o aprofundamento no formalismo matemático 

dos RS, que é grande e considerado um aspecto importante da Teoria dos Rough Sets. Para isto 

recomenda-se o trabalho de Uchôa (1998). 

Este formalismo matemático ainda não é sistematicamente abordado, não é padronizado 

e tampouco muito explorado. Ainda não existe uma padronização da notação matemática. 

 Assim, foi necessário adotar a notação matemática proposta por Sassi (2006), com o 

objetivo de torná-la mais clara. 

Os principais conceitos dos RS com a notação matemática pertinente estão relacionados 

seguir:  Aproximação Inferior (AI) B, Aproximação Superior    (AS) , Sistema de Informação 

(S), Atributos Condicionais (C), Atributo de Decisão (d), Sistema de Decisão (SD), Região de 

Fronteira RF(X), Região Negativa RN(X), Reduto (RED) e Indiscernibilidade (IND). Adotou-

se que a palavra elementos é tratada como sinônimo de casos, exemplos ou registros que 

compõem uma base de dados.  

 

-ESPAÇOS APROXIMADOS 

Um espaço aproximado é um par ordenado A = (U,R) , onde: U é um conjunto não 

vazio, denominado conjunto universo, e R é uma relação de equivalência sobre U, denominada 

Relação de Indiscernibilidade. Uma relação binária R  X  X, a qual é reflexiva (um 

elemento está relacionado com ele próprio xRx), simétrica (se xRy então yRx) e transitiva (se 

xRy e yRz então xRz), é chamada de relação de equivalência.  

Dados os elementos x, y  U, se xRy então x e y são indiscerníveis em A, ou seja, a 

classe de equivalência definida por x é a mesma que a definida por y, i.e., [x]R = [y]R. A 

classe de equivalência de um elemento x  X consiste em todos os elementos y  X para os 

quais xRy. Os elementos que são indiscerníveis formam conjuntos chamados de conjuntos 

elementares. Dessa forma, pode-se dizer que as classes de equivalência de R são os conjuntos 

elementares de A. Na Figura 2.20 pode-se visualizar o espaço aproximado A = (U,R). 
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Figura 2.20 - Espaço Aproximado A = (U,R) e X  U. Fonte: Adaptada de Sassi (2006). 

 

A forma mais comum para representação dos dados em RS é através de um sistema de 

informação (S) que contém um conjunto de elementos, sendo que cada elemento tem uma 

quantidade de atributos condicionais. Esses atributos são os mesmos para cada um dos 

elementos, mas os seus valores nominais podem diferir (Tabela 2.6).  

Dessa forma, um sistema de informação é um par ordenado S = (U, C), onde U é um 

conjunto finito e não-vazio de elementos chamado de universo (Figura 2.20), e C é um 

conjunto finito e não-vazio formado pelos atributos. Cada atributo a  C é uma função a: U  

Va, onde Va é o conjunto dos valores permitidos para o atributo a (sua faixa de valores).  

Na Tabela 2.6, onde é apresentado o sistema de informação S, podem-se observar os 

principais conceitos de RS, o espaço aproximado A = (U, R), o universo U formado pelos 

elementos Ação1; Ação2; Ação3; Ação4; Ação5; Ação6 e os Atributos (C) Fechamento, Nova 

Mínima, Preço Máximo e R a relação de equivalência sobre U. 

 

Tabela 2.6 - Exemplo de um Sistema de Informação (S) 

Elementos - 

Ações 

Preço de 

Fechamento 

Nova Mínima Preço Máximo 

Ação1 {e1} Positivo Não Não Rompeu 

Ação2 {e2} Neutro Não Não Rompeu 

Ação3 {e3} Neutro Não Não Rompeu 

Ação4 {e4} Negativo Sim Não Rompeu 

Ação5 {e5} Neutro Sim Rompeu 

Ação6 {e6} Positivo Não Rompeu 
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-INDISCERNIBILIDADE 

O principal conceito envolvido em RS é a Relação de Indiscernibilidade (PAWLAK, 

1982) a qual normalmente está associada a um conjunto de atributos. Se tal relação existe entre 

dois elementos, isso significa que todos os valores nominais dos seus atributos são idênticos 

com respeito aos atributos considerados, portanto não podem ser discernidos (distinguidos) 

entre si. 

Para cada subconjunto de atributos B  C no sistema de informação S = (U, C), uma 

relação de equivalência INDs(B) é associada, chamada de Relação de Indiscernibilidade 

definida como: 

 

            INDs(B) = {(x,y)  U²
  a  B, a(x) = a(y)}                           (13) 

 

O conjunto de todas as classes de equivalência na relação INDs(B) é representado por 

U/INDs(B), denominado quociente de U pela relação INDs(B). 

Em muitos casos é importante a classificação dos elementos considerando um atributo 

de decisão que informa a decisão a ser tomada. Dessa forma, um SI que apresenta um atributo 

de decisão é denominado Sistema de Decisão (SD).  

Um SD pode ser representado por SD = (U, C  {d}), em que d  C é o atributo de 

decisão. A Tabela 2.7 mostra um SD obtido a partir do sistema de informação S da Tabela 2.6, 

destacando os atributos condicionais (Fechamento, Nova Mínima e Preço Máximo) e o 

atributo de decisão (Tendência). 

Para o exemplo ter caráter didático utilizou-se atributos relacionados ao valor (preço) da 

ação durante o Pregão:  

-Preço de Fechamento: que pode assumir dois valores que indicam se o preço da ação no 

fechamento do Pregão foi Positivo ou Negativo;  

-Nova Mínima: este atributo pode assumir dois valores: Sim ou Não, indicando desta 

forma se houve um novo valor mínimo, ou seja, se o menor valor atingido durante o Pregão foi 

menor quando comparado ao Pregão do dia anterior;  

-Preço Máximo, este atributo também pode receber dois valores Não Rompeu ou 

Rompeu, em outras palavras, indica se o maior preço da ação durante o Pregão foi maior 

(rompeu) ou menor (não rompeu) ao preço da ação no Pregão do dia anterior. 

 

 



64 

 

Tabela 2.7 - Sistema de Decisão (Sistema de Informação com o Atributo de Decisão: Tendência) 

 Atributos Condicionais Atributo de Decisão 

Elementos - 

Ações 

Preço de 

Fechamento 

Nova 

Mínima 

Preço 

Máximo 

Tendência 

Ação1 {e1} Positivo Não Não Rompeu Alta 

Ação2 {e2} Neutro Não Não Rompeu Baixa 

Ação3 {e3} Neutro Não Não Rompeu Alta 

Ação4 {e4} Negativo Sim Não Rompeu Baixa 

Ação5 {e5} Neutro Sim Rompeu Baixa 

Ação6 {e6} Positivo Sim Rompeu Alta 

 

Os valores dos atributos são chamados de valores nominais e estão expressos como: 

Fechamento {Positivo, Neutro, Negativo}; Nova Mínima {Sim, Não}; Preço Máximo {Não 

Rompeu, Rompeu} e Tendência {Alta, Baixa}. Considerando cada atributo condicional de 

forma independente, a relação de equivalência do sistema de informação S (Tabela 2.6) forma 

os seguintes conjuntos elementares: Fechamento Positivo {Ação1, Ação6}; Neutro {Ação2, 

Ação 3, Ação5}; Negativo {Ação4}; Nova Mínima: Não {Ação1, Ação2, Ação3}; Sim 

{Ação4, Ação5, Ação6} e Preço Máximo: Não Rompeu {Ação1, Ação2, Ação3, Ação4}; 

Rompeu {Ação5, Ação6}. 

Ao utilizar todos os atributos condicionais do sistema de informação S da Tabela 2.6 

obtêm-se os seguintes conjuntos elementares: {Ação1}, {Ação2, Ação3}, {Ação4}, {Ação5} e 

{Ação6}. Observando a Tabela 2.8, pode-se perceber que existem 2 (dois) elementos (casos) 

{Ação2} e {Ação3} iguais (destacados em negrito), no que se refere à valores de atributos 

condicionais. 

 

Tabela 2.8 - Sistema de Decisão com os elementos Ação2 e Ação3 indiscerníveis, com relação aos 
atributos condicionais 

Elementos - 

Ações 

Preço de 

Fechamento 

Nova Mínima Preço Máximo Tendência 

Ação1 {e1} Positivo Não Não Rompeu Alta 

Ação2 {e2} Neutro Não Não Rompeu Baixa 

Ação3 {e3} Neutro Não Não Rompeu Alta 

Ação4 {e4} Negativo Sim Não Rompeu Baixa 

Ação5 {e5} Neutro Sim Rompeu Baixa 

Ação6 {e6} Positivo Sim Rompeu Alta 
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Existindo a Relação de Indiscernibilidade entre os elementos {Ação2} e {Ação3} como 

mostrado na Tabela 2.8, significa que todos os valores nominais de seus atributos são idênticos 

com relação ao subconjunto de atributos B (B  S) considerado, ou seja, são indiscerníveis, 

não podem ser diferenciados entre si.  

 

-APROXIMAÇÃO DE CONJUNTOS 

A Tabela 2.8 apresenta os elementos do sistema de informação S segundo as 

características do atributo de decisão. Pode-se então, fazer a seguinte pergunta: Quais 

características dos atributos condicionais definem a tendência de baixa ou de alta? Nota-se que 

não há uma resposta única para esta pergunta, pois as ações {2} e {3} apresentam as mesmas 

características dos atributos condicionais, mas se diferenciam no atributo de decisão. 

Pode-se dizer com certeza, conforme a Tabela 2.8, que qualquer ação com 

características iguais as das ações {1} e {6} terão lucro, assim como qualquer ação com 

características iguais as das ações {4} ou {5} terá prejuízo, porém, nada se pode afirmar para 

ações com características iguais as das ações {2} e {3}, pois, apesar de apresentarem atributos 

condicionais com as mesmas características, possuem atributos de decisão diferentes. São 

nesses casos que RS pode ser aplicado. 

Um conjunto definível em S é qualquer união finita de conjuntos elementares. Para cada 

conceito X que é o conjunto de elementos com respeito a B, ou seja, X é obtido através das 

informações dos atributos de B, são computados o maior conjunto definível contido em X e o 

menor conjunto definível que contém X. O primeiro conjunto é chamado de Aproximação 

Inferior (AI) de X, enquanto o segundo conjunto é chamado de Aproximação Superior (AS) de 

X (PAWLAK, 1982). 

A Aproximação Inferior B(X) e a Aproximação Superior  (X) de um conjunto de 

elementos X  U com respeito a um conjunto de atributos B  S (definindo uma relação de 

equivalência em U) podem ser definidas em termos das classes na relação de equivalência, da 

seguinte forma: 

                      B (X) = {x  U U/ INDs(B)  X}                                 (14) 

           (X) = {x  U U/ INDs(B)  X }                                          (15) 

 

Os elementos da Aproximação Inferior B(X) são classificados com certeza como 

membros de X, utilizando o conjunto de atributos B, enquanto os elementos da Aproximação 
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Superior   (X) podem ser classificados como possíveis membros de X, utilizando o mesmo 

conjunto de B. Os elementos que correspondem a alta podem ser tomados como exemplos do 

conceito X. Com base na Tabela 2.8 pode-se observar que existem três elementos que possuem 

como atributo de decisão alta {e1, e3, e6}, porém, existe Relação de Indiscernibilidade entre 

os elementos {e2} e {e3}, impedindo que {e3} seja considerado com certeza como membro de 

X. Assim, somente os elementos {e1, e6} podem ser classificados como membros de X e 

elementos da Aproximação Inferior B(X). A Figura 2.21 ilustra a Aproximação Inferior B(X) 

destacada na cor cinza. 

 

 

Figura 2.21 - Aproximação Inferior de X. Fonte: Adaptada de Sassi (2006) 

 

Na Figura 2.21, nos quadrados de cor cinza, estão contidos os elementos que 

correspondem a Aproximação Inferior B(X), os quadrados em branco tocados pela elipse (X) 

estão os elementos que correspondem a Aproximação Superior    (X) e os quadrados em 

branco que não são tocados pela elipse correspondem com certeza aos elementos que não 

pertencem a     (X) (Região Negativa). 

Como já foi dito, na Aproximação Superior    (X) são classificados os elementos que são 

possíveis membros de X. Dessa forma, a Aproximação Superior reúne os elementos com 

atributo de decisão igual à alta {e1, e3, e6} e também os elementos que possuem atributo de 

decisão igual à baixa, desde que exista uma Relação de Indiscernibilidade entre os elementos, 

como ocorre entre o elemento {e2} e o elemento {e3}. A Figura 2.22 ilustra a Aproximação 

Superior (X). 
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Figura 2.22 - Aproximação Superior de X. Fonte: Adaptada de Sassi (2006) 

 

Portanto, obtém-se uma Região de Fronteira de X pela diferença de X para (X), 

representada por RF(X), ou seja, RF(X) = (X) – (X). A Região de Fronteira, também 

chamada de Duvidosa, possui somente os elementos que não podem ser classificados com 

certeza como pertencentes em X, utilizando o conjunto de atributos B. É a região formada 

pelos elementos de U que pertencem à Aproximação Superior, mas que não pertencem à 

Aproximação Inferior. 

Um conjunto X é definido como rough (impreciso) se a sua Região de Fronteira é 

diferente do conjunto vazio (RF(X)0), e é definido como crisp (preciso) se o conjunto for 

vazio (RF(X)=0). Na Tabela 2.8, pode-se observar que os elementos {e2, e3} fazem parte da 

Região de Fronteira. 

A Região Negativa é dada pela diferença dos elementos de U para    (X), representada 

por RN(X) = U     (X). A Região Negativa possui somente os elementos que com certeza não 

podem ser classificados como pertencentes à Aproximação Superior   (X), utilizando o 

conjunto de atributos B.  

As regiões de X ficaram assim: 

- Aproximação Inferior: B(X) {e1, e6} 

- Aproximação Superior:    (X) {e1, e2, e3, e6} 

- Região de Fronteira (Duvidosa): RF(X) {e2, e3} 

- Região Negativa: RN(X) {e4, e5} 

_

B 
B

_

B 
B
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A Figura 2.23 ilustra todas as regiões de X em A. 

 

 

Figura 2.23 - Todas as regiões de X em A. Fonte: Adaptada de Sassi (2006) 

 

Através dos conceitos de AS e AI, podem-se definir as quatro classes básicas de 

incerteza em RS (KOMOROWSKI et al., 1999). 

Um conjunto definível em S é qualquer união finita de conjuntos elementares. O 

significado dessas classes, em que –X denota U – X (complemento) é o seguinte: 

X é rough B-definível, se e somente se B (X)  e    (X)  U. 

Se X é rough B-definível, isso significa que é possível decidir para alguns elementos de 

U quando eles pertencem a X e para alguns elementos de U quando eles pertencem a –X, 

utilizando B: 

X é internamente B-indefinível, se e somente se B(X) =  e    (X)  U. 

Se X é internamente B-indefinível, isso significa que é possível decidir para alguns 

elementos de U quando eles pertencem a –X, mas não é possível decidir para nenhum 

elemento de U quando ele pertence a  X, utilizando B; 

X é externamente B-indefinível, se e somente se     (X)   e    (X) = U.  

Se X é externamente B-indefinível, isso significa que é possível decidir para alguns 

elementos de U quando eles pertencem a X, mas não é possível decidir para qualquer elemento 

de U quando ele pertence a – X, utilizando B; 

X é totalmente B-indefinível, se e somente se B(X) =  e    (X) = U. 

Se X é totalmente B-indefinível, isso significa que não é possível decidir para qualquer 

elemento de U quando ele pertence a X ou a –X, utilizando B. 
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A teoria ainda contém conceitos de Qualidade das Aproximações, Dependência de 

Atributos e Significância de Atributos, que podem consultados em Sassi (2006). 

 

2.5 REDUÇÃO DE ATRIBUTOS  

 

A redução de atributos no RS é feita através dos chamados Redutos (RED), que são 

subconjuntos de atributos capazes de representar o conhecimento da base de dados com todos 

os seus atributos iniciais (PAWLAK, 1982). 

Um Reduto de B sobre um sistema de informação S é um conjunto de atributos B’  B 

tal que todos os atributos a  (B – B’) são dispensáveis. Com isso, U/INDs(B’) = U/INDs(B). 

O termo RED(B) é utilizado para denotar a família de redutos de B.  

O procedimento para a redução de atributos é o seguinte: comparam-se os conjuntos 

elementares de cada atributo individualmente e depois dois a dois, três a três, assim 

sucessivamente com os conjuntos elementares formados com todos os atributos {e1}; {e2, 

e3}; {e4}; {e5}; {e6}. Nesta comparação, quando um atributo apresentar os seus conjuntos 

elementares iguais aos conjuntos elementares formados com todos os atributos, este atributo 

pode ser reduzido.  

O cálculo de reduções para gerar os redutos é um problema n-p completo, e seu 

processamento em grandes bases de dados exige grande esforço computacional. 

Desta forma, comparando cada atributo individualmente (os conjuntos elementares são 

formados pelo valor nominal do atributo de decisão) obtêm-se: Preço de Fechamento: Alta 

{e1, e3, e6}; Baixa {e2, e4, e5}; Nova Mínima: Alta {e1, e3, e6}; Baixa {e2, e4, e5}; Preço 

Máximo: Alta {e1, e3, e6}; Baixa {e2, e4, e5}. 

Nenhum atributo teve os seus conjuntos elementares iguais aos conjuntos elementares 

formados com todos os atributos, portanto, neste momento não houve redução. 

Comparando os atributos: Preço de Fechamento e Nova Mínima = Positivo e Não {e1}; 

Neutro e Não {e2, e3}; Negativo e Sim {e4}; Neutro e Sim {e5}; Positivo e Sim {e6}.  O 

resultado foi: {e1}; {e2, e3}; {e4}; {e5}; {e6}.  

Os conjuntos elementares obtidos são iguais aos conjuntos elementares obtidos com 

todos os atributos, portanto, é possível reduzir um atributo. 

Comparando os atributos: Preço de Fechamento e Preço Máximo = Positivo e Não 

Rompeu {e1}; Neutro e Não Rompeu {e2, e3}; Negativo e Não Rompeu {e4}; Neutro e 

Rompeu {e5}; Positivo e Rompeu {e6}. O resultado dos conjuntos elementares foi: {e1}; {e2, 

e3}; {e4}; {e5}; {e6}. 
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Os conjuntos elementares obtidos são iguais aos conjuntos elementares obtidos com 

todos os atributos, portanto, existe mais de uma redução de atributo. 

Comparando os atributos: Nova Mínima e Preço Máximo = Não e Rompeu {e1, e2, e3}; 

Sim e Não Rompeu {e4}; Sim e Rompeu {e5, e6}. 

O Resultado dos conjuntos elementares foi: {e1, e2, e3}; {e4}; {e5, e6}, mostrando-se 

diferente dos conjuntos elementares obtidos com todos os atributos e, portanto, não sendo 

possível nenhuma redução. Chega-se à conclusão de que existem dois redutos RED(B): {Preço 

de Fechamento e Nova Mínima} e {Preço de Fechamento e Preço Máximo}, ou seja, 

utilizando qualquer um dos dois redutos consegue-se representar a base de dados com todos os 

seus atributos originais. Pode-se visualizar na Tabela 2.9, o sistema de informação S sem a 

presença do atributo reduzido Preço Máximo. 

 

Tabela 2.9 - Sistema de Informação S sem o atributo Preço Máximo 

Elementos - Ações Preço de Fechamento Nova Mínima 

Ação1 {e1} Positivo Não 

Ação2 {e2} Neutro Não 

Ação3 {e3} Neutro Não 

Ação4 {e4} Negativo Sim 

Ação5 {e5} Neutro Sim 

Ação6 {e6} Positivo Não 

 

Pode-se visualizar na Tabela 2.10, o sistema de informação S sem a presença do atributo 

reduzido Nova Mínima. 

 

Tabela 2.10 - Sistema de Informação S sem o atributo Nova Mínima 

Elementos - Ações Preço de Fechamento Preço Máximo 

Ação1 {e1} Positivo Não Rompeu 

Ação2 {e2} Neutro Não Rompeu 

Ação3 {e3} Neutro Não Rompeu 

Ação4 {e4} Negativo Não Rompeu 

Ação5 {e5} Neutro Rompeu 

Ação6 {e6} Positivo Rompeu 

 



71 

 

-MATRIZ DE DISCERNIBILIDADE 

Na seção 2.5 foi mostrado como se realiza o procedimento de redução de atributos. 

Essa redução é feita pela função de discernibilidade, a partir da Matriz de 

Discernibilidade. Considerando o conjunto de atributos B = {Fechamento, Nova Mínima e 

Preço Máximo} para o sistema de informação S, o conjunto de todas as classes de 

equivalência determinadas por B sobre S é dado por U/INDs(B) = {{Ação1}; {Ação2, 

Ação3}; {Ação4}; {Ação5}; {Ação6}}, que estão representadas na Tabela 2.7. 

A Matriz de Discernibilidade do sistema de informação S, denotada por MD(B), é uma 

matriz simétrica n x n com: mD(i, j) = {a  B  a(Ei)  a(Ej)} para i,j = 1, 2, ...,n.. sendo 1i, 

jn e n=U  INDs(B). Logo, os elementos da matriz de discernibilidade mD(i, j) é o conjunto 

de atributos condicionais de B que diferenciam os elementos das classes com relação aos seus 

valores nominais.  

Considerando Fechamento (FT), Nova Mínima (NM) e Preço Máximo (PM), com a 

finalidade de construir a Matriz de Discernibilidade MD(B), tem-se na Tabela 2.11 a sua 

representação. 

 

Tabela 2.11 - Matriz de Discernibilidade 

 Ação1 Ação2 Ação3 Ação4 Ação5 Ação6 

e1       

e2 FT      

e3 FT      

e4 FT, NM FT, NM FT, NM    

e5 FT, NM, PM NM, PM NM, PM FT, PM   

e6 NM, PM FT, NM, PM FT, NM, PM FT, PM FT  

 

-FUNÇÃO DE DISCERNIBILIDADE 

A função de discernibilidade Fs(B) é uma função booleana com m variáveis, que 

determina o conjunto mínimo de atributos necessários para diferenciar qualquer classe de 

equivalência das demais, definida como: 

 

. 

 Sendo:  

 

 0),(,,,2,1,|),(),,,( ***

2

*

1  jimnjijimF DDmS  aaa

 ),(|),( ** jimjim DD  aa
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Utilizando o método de simplificação de expressões booleanas na função Fs(B), obtém-

se o conjunto de todos os implicantes primos dessa função, o qual determina os redutos de S. 

A simplificação é um processo de manipulação algébrica das funções lógicas com a finalidade 

de reduzir o número de variáveis e de operações necessárias para a sua realização. 

A função de discernibilidade Fs(B) é obtida da seguinte forma: para os atributos 

contidos dentro de cada célula da Matriz de Discernibilidade MD(B) (Tabela 2.8), aplica-se o 

operador “soma”, “or” ou “” e, entre as células dessa matriz, utiliza-se o operador “produto”, 

“and” ou “”, resultando em uma expressão booleana de “Produto da Soma”. A Fs(B) da 

Tabela 2.8 é representada por: 

 

Fs(B) = (FT)  (FT)  (FT  NM)  (FT  NM)  (FT  NM)  (FT  NM  PM)  

(NM  PM)  (NM  PM)  (FT  PM)  (NM  PM)  (FT  NM  PM)  (FT  NM  

PM)  (FT  PM)  (FT) 

 

Simplificando esta expressão, utilizando teoremas, propriedades e postulados da 

Álgebra Booleana, obtém-se a seguinte expressão minimizada:  

 

Fs(B) = (FT  (NM  PM)  (FT  NM  PM)) 

 

Que ainda pode ser escrita na forma de “Soma do Produto”: 

 

Fs(B) = (FT  (NM  PM)). 

 

Os redutos são: 

 

RED(B) = {Fechamento, Nova Mínima} e {Fechamento, Preço Máximo}. 

 

A função de discernibilidade determinou o termo mínimo da função, ou seja, 

determinou o conjunto mínimo de atributos necessários para discernir as classes formadas por 

todas as classes de equivalência da relação INDs(B). 

Os Materiais e Métodos utilizados neste trabalho são apresentados no próximo capítulo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo são apresentados os Materiais e Métodos utilizados no trabalho e a 

descrição detalhada da realização dos experimentos. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO METODOLÓGICA 

 

A metodologia de pesquisa adotada neste trabalho foi definida como bibliográfica e 

experimental (GIL, 2002). A pesquisa bibliográfica foi elaborada a partir de material 

constituído principalmente de livros, artigos de periódicos e materiais disponibilizados na 

Internet.  

A realização da pesquisa bibliográfica foi embasada em consultas a fontes bibliográficas 

e de referencial teórico: artigos, livros, teses, dissertações, websites com conteúdos sobre 

Mercado Financeiro Nacional, Bolsas de Valores, Índices de Bolsa de Valores, Análises de 

Investimentos em Ações, Gestão de Risco para Investimentos, a Moderna Teoria de Carteiras, 

técnicas da IA aplicadas no investimento em ações, Redes Neurais Artificiais, MLP e Rough 

Sets. 

Foram consultadas as seguintes bases de dados: SCIELO,  IEEExplore, SCOPUS, 

BM&FBovespa e de congressos da área da Engenharia de Produção, como o Encontro 

Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), o Simpósio de Engenharia de Produção 

(SIMPEP) e o Encontro Mineiro de Engenharia de Produção (EMEPRO). 

Pode-se dizer que esta pesquisa objetiva o aprimoramento de ideias ou a descoberta de 

intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível para que possibilite a consideração 

dos mais variados aspectos relativos ao fato estudado. 

Na maioria dos casos, essas pesquisas envolvem: (a) levantamento bibliográfico; (b) 

entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e (c) 

análise de exemplos que "estimulem a compreensão" (GIL, 2002). 

Para Gil (2002), a pesquisa experimental determina um objeto de estudo, selecionam-se 

as variáveis que seriam capazes de influenciá-lo, definem-se as formas de controle e de 

observação dos efeitos que a variável produz no objeto. 
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3.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS, PLATAFORMA DE ENSAIO E BASE DE 

DADOS EXPERIMENTAL 

 

Foram usados para os experimentos dados históricos disponíveis na base de dados da 

BM&FBovespa (http://www.bmfbovespa.com.br/). Os dados referentes à impostos, taxas e 

emolumentos não foram considerados, considerou-se somente a variação do preço da ação em 

seu preço bruto (diferença do preço da ação no Pregão de um dia menos o preço da ação no 

Pregão no dia anterior), divulgado pela BM&FBovespa. 

Foi utilizado o simulador FolhaInvest (http://folhainvest.folha.com.br/), resultado da 

parceria entre a BM&FBovespa e o jornal Folha de São Paulo que tem o objetivo de 

proporcionar ao participante a vivência do dia a dia das operações em bolsa de valores. Cada 

participante recebe um valor de capital inicial fictício para a compra de ações através de sua 

plataforma eletrônica de negociações (FOLHAINVEST, 2011). Como forma de analisar o 

desempenho das carteiras obtidas com a aplicação das técnicas inteligentes usou-se o índice 

Ibovespa como Benchmark. 

A configuração de hardware utilizada nos experimentos foi um computador equipado 

com processador Intel® Core ™ 2 Duo CPU T5670 de 1.80 GHz, 3,00 GB de memória RAM, 

disco rígido com capacidade de armazenamento de 148 GB e sistema operacional Windows 

XP Professional Versão 2002 Service Pack 2 de 32 bits. 

Os experimentos realizados foram divididos em fases e subdivididos em etapas descritas 

com detalhes na seção 3.3. Os softwares utilizados em cada fase-etapa da realização dos 

experimentos e os parâmetros e configurações adotadas para cada técnica usada são descritos a 

seguir.  

 

a) PRIMEIRA FASE 

 

-PRIMEIRA ETAPA: COMPARATIVO DA MLP COM O MODELO DE MARKOWITZ 

 

Os experimentos com a MLP foram realizados com o software Weka v3.4, software 

livre (GNU – General Public License) desenvolvido, mantido e distribuído pela Universidade 

de Waikato da Nova Zelândia (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/). A escolha do Weka 

decorreu de sua expressiva aceitação (STEINER et al., 2007; CRUZ e CORTEZ, 2009; MAIA 

e SOUZA, 2010). 

http://folhainvest.folha.com.br/
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/
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Para o Modelo de Markowitz, foi utilizado o software Lingo v 9.0 desenvolvido, 

mantido e distribuído pela empresa Lindo System Inc. (http://www.lindo.com/) e utilizado em 

diversos trabalhos (WANG et al., 2009; WANG e YANG, 2011; YANG, 2011; LINGO, 2011; 

JING et al., 2012). 

O processamento com o Modelo de Markowitz não tem parametrizações ou 

configurações para o software Lingo, uma vez que este software segue os passos descritos pelo 

Modelo de Markowitz. 

Os parâmetros usados na MLP (software Weka) foram os seguintes: neurônios na 

camada de entrada, número de camadas ocultas, número de neurônios em cada camada oculta, 

número máximo de iterações (épocas), taxa de aprendizado e erro. 

A base de dados para esta fase compreendeu as informações das ações durante o período 

de 18/05/2009 a 29/05/2009, divididas em duas partes iguais, uma para a fase de treinamento e 

outra para a fase de testes. 

 

-SEGUNDA ETAPA: COMBINAÇÃO DA MLP COM O MODELO DE MARKOWITZ  

 

Para o modelo de Markowitz, foi utilizado o software Lingo v 10.0, versão atualizada do 

software usado na primeira fase dos experimentos. Como já mencionado, o processamento 

com o Modelo de Markowitz não tem parametrizações ou configurações para o software 

Lingo, uma vez que o software segue os passos descritos pelo Modelo de Markowitz. 

Os experimentos com a MLP foram realizados com o software NeuralTool v5.7 Trial 

desenvolvido, mantido e distribuído pela empresa Palisade Corporation (http://www.palisade-

br.com/neuraltools/) (PEREIRA, 2003;  JANKAUSKAS, L. e MCLAFFERTY, 1995; AIHUA 

e POCHEC, 2002).  

A troca do software usado na fase anterior (WEKA) foi justificada pelo ambiente mais 

intuitivo oferecido pelo software NeuralTool, que usa planilhas do Microsoft Excel, facilitando 

a entrada dos dados bem como posteriores análises. 

Os parâmetros usados na MLP (software NeuralTool ) foram os seguintes: neurônios na 

camada de entrada, número de camadas ocultas, número de neurônios em cada camada oculta, 

número máximo de iterações (épocas),  taxa de aprendizado e erro. 

A base de dados foi dividida em duas partes (treinamento e teste), sendo que as 

informações de 01/03/2011 a 15/03/2011 foram utilizadas para treinar a MLP e a segunda 

parte do arquivo (de 16/03/2011 a 31/03/2011) para teste. 

http://www.lindo.com/
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-TERCEIRA ETAPA: APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ROUGH SETS 

 

Para o processamento dos dados com o RS usou-se o software Rosetta (A Rough Sets 

Toolkit for Analisys of Data) versão 1.4.4 (http://www.lcb.uu.se/tools/rosetta/). Seu 

desenvolvimento foi resultado de uma parceria entre o Grupo de Sistemas de Conhecimento 

do Departamento de Ciência e Computação da Universidade Norueguesa de Ciência e 

Tecnologia e o Grupo de Lógica do Instituto de Matemática da Universidade de Varsóvia, 

Polônia. A escolha do Rosetta decorreu de sua expressiva aceitação em publicações 

(KOMOROWSKI e OHRN, 1997; SASSI, 2006; RASHAD, 2012). 

A base de dados para esta fase compreendeu as informações das ações durante o período 

de 04/01/2011 a 30/03/2012 usadas no processamento com o software Rosetta. 

Nas três etapas a comparação dos retornos das carteiras formadas por ambas as técnicas 

após a simulação dos investimentos foi feita com o software Microsoft Excel 2007 da 

Microsoft Corporation. 

 

b) SEGUNDA FASE 

 

-PRIMEIRA ETAPA: APLICAÇÃO DA MLP NA FORMAÇÃO DE CARTEIRAS 

 

Para os experimentos com a MLP foi mantido o software NeuralTool v5.7 Trial. 

Os parâmetros utilizados são descritos a seguir: número de camadas, número de 

camadas ocultas, número de neurônios na camada de entrada, número de neurônios na camada 

oculta, número máximo de iterações (épocas), erro quadrático médio e taxa de aprendizado. 

 Diversos parâmetros foram testados na MLP para encontrar a RNA com o menor erro 

quadrático médio a fim de ser adotada para realizar os experimentos. 

Para o processamento usou-se os dados das ações referentes ao período de 02/05/2011 a 

30/03/2012. As carteiras obtidas foram processadas pelo Modelo de Markowitz a fim de 

gerenciar risco usando o software Lingo v 10.0. Também para gerenciar risco ponderou-se de 

forma paralela a participação das ações nas carteiras com a aplicação da Equação de 

Ponderação apresentada na descrição da Segunda Fase dos experimentos.   

A comparação dos retornos das carteiras formadas por ambas as técnicas após a 

simulação dos investimentos foi feita com o software Microsoft Excel 2007 da Microsoft 

Corporation.  
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-SEGUNDA ETAPA: APLICAÇÃO DOS ROUGH SETS NA FORMAÇÃO DE 

CARTEIRAS 

 

O software Rosetta foi mantido nos experimentos com RS.  

Para o processamento com RS usou-se os dados das ações referentes ao período de 

02/05/2011 a 30/03/2012. As carteiras obtidas foram processadas pelo Modelo de Markowitz a 

fim de gerenciar risco usando o software Lingo v 10.0. Também para gerenciar risco 

ponderou-se de forma paralela a participação das ações nas carteiras com a aplicação da 

Equação de Ponderação apresentada na descrição da Segunda Fase dos experimentos.  

A comparação dos retornos das carteiras formadas por ambas as técnicas após a 

simulação dos investimentos foi feita com o software Microsoft Excel 2007 da Microsoft 

Corporation.  

 

3.3 DESCRIÇÃO DAS FASES DE REALIZAÇÃO DOS EXPERIMENTOS 

 

A realização dos experimentos foi dividida em duas fases: 

a) Primeira Fase com três etapas: 

  -primeira etapa: Comparativo da MLP com o Modelo de Markowitz. 

  -segunda etapa: Combinação da MLP Com o Modelo de Markowitz . 

  -terceira etapa: Aplicação da Teoria dos Rough Sets. 

b) Segunda Fase com duas etapas: 

 -primeira etapa: aplicação da MLP na formação de carteiras. 

 -segunda etapa: aplicação dos Rough Sets na formação de carteiras.  

 

Segue a descrição das fases e etapas da realização dos experimentos: 

  

a) PRIMEIRA FASE 

 

-PRIMEIRA ETAPA: COMPARATIVO DA MLP COM O MODELO DE MARKOWITZ 

 

Após o processamento das informações, a carteira formada foi usada em um 

investimento no simulador em tempo real de investimentos FolhaInvest, os retornos das 

carteiras formadas pelas técnicas (MLP e o Modelo de Markowitz) foram comparadas. Para 

esta etapa dos experimentos, utilizou-se uma base de dados para cada técnica; Modelo de 

Markowitz e a RNA do tipo MLP, cada base de dados contém informações exatamente iguais. 
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Como entradas para os modelos foram selecionadas as informações das dez ações com 

maior participação no índice Ibovespa no período de duas semanas (de 18/05/2009 a 

29/05/2009), extraída da base histórica disponível no site da BM&FBovespa. Os testes foram 

realizados nos dias subsequentes à extração (de 02/06/2009 a 04/06/2009) e a análise dos 

resultados foi feita com os retornos das carteiras formadas pelas técnicas no dia 04/06/2009. 

A Figura 3.1 exibe o esquema adotado para a realização desta etapa dos experimentos. 

 

 

Figura 3.1 - Esquema da Primeira etapa dos experimentos. Fonte: Autor. 

 

-SEGUNDA ETAPA: COMBINAÇÃO DA MLP COM O MODELO DE MARKOWITZ  

 

Combinou-se a MLP com o Modelo de Markowitz para a composição de uma carteira 

de ações. Após o processamento das informações, a carteira formada foi usada em um 

investimento no simulador em tempo real de investimentos FolhaInvest.  

A base de dados escolhida para teste foi extraída da base histórica da Bovespa (Bolsa de 
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Valores de São Paulo) e refletem as informações de 01/03/2011 a 31/03/2011, a apuração dos 

resultados dos investimentos foi feita em 26/05/2011 com início em 02/05/2011.  

As dez ações com maior participação foram processadas pelo Modelo de Markowitz e o 

resultado obtido foi apresentado como uma das variáveis de entrada da MLP, estabelecendo 

desta forma a combinação entre as técnicas. 

A Figura 3.2 exibe o esquema adotado para a realização desta etapa dos experimentos.  

 

 

Figura 3.2- Esquema da Segunda etapa dos experimentos. Fonte: Autor. 

 

 

 

-TERCEIRA ETAPA: APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ROUGH SETS 
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Nas etapas anteriores foi usado um simulador de investimentos para avaliar os retornos 

da carteira formada, pois no momento dos testes ainda não era conhecido os retornos, já que os 

testes aconteceram em tempo real.  

Nesta terceira etapa, realizou-se uma extração que contemplou dados do período de 

04/01/2011 a 30/03/2012 e dados de período posterior de 02/04/2012 a 30/04/2012, para 

análise dos retornos descartando a necessidade do simulador em tempo real de investimentos 

FolhaInvest. 

A seleção da base de dados deu-se da seguinte forma: os dados extraídos da 

BM&FBovespa foram separados em duas partes, possibilitando que uma parte fosse 

processada pelo RS e a outra parte dos dados, referente ao período subsequente, fosse usada 

para calcular os retornos financeiros obtidos com a carteira resultante do processamento da 

primeira parte dos dados. 

Optou-se pelo uso de uma planilha do Microsoft Excel, para realizar a análise das 

informações, calculando os retornos das carteiras formadas para o período seguinte a aquele 

processado pela técnica. A seleção dos dados, sua separação e períodos são descritos a seguir. 

Nesta etapa dos experimentos, foram selecionadas da base de dados da BM&FBovespa 

todas as ações que pertenceram ao Índice Ibovespa no dia 30/03/2012. Esta extração foi feita 

em três partes: 

 Primeira parte. Dados referentes às ações no período de 04/01/2011 a 

30/03/2012. A extração foi realizada no dia 02/04/2012. Estes dados foram 

usados como base para o processamento do RS. 

 Segunda parte. Dados referentes às ações no período de 02/04/2012 a 

30/04/2012. A extração foi realizada no dia 02/05/2012. Com estes dados 

apuraram-se os resultados da rentabilidade das ações selecionadas pelo RS. 

 Terceira parte. Nesta etapa extraíram-se informações da variação do Índice 

Ibovespa com o objetivo de comparar o desempenho deste índice com a 

rentabilidade obtida das ações selecionadas pelo RS. O período de extração 

destes dados foi de 02/04/2012 a 30/04/2012. 

 

A Figura 3.3 exibe o esquema adotado para a realização desta etapa dos experimentos. 
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Figura 3.3 - Esquema da Terceira etapa dos experimentos. Fonte: Autor. 
 

Após a extração na primeira etapa, processaram-se os dados com o RS para reduzir 

atributos e gerar os redutos, que são subconjuntos de atributos capazes de representar o 

conhecimento da base de dados com todos os seus atributos iniciais. Em seguida analisou-se a 

frequência com que certas ações aparecem nos redutos, a fim de identificar quais se repetem 

mais vezes, ou seja, aquelas ações que segundo o RS possuem maior relevância para compor a 

carteira.  

 

- CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE TEMPO DAS ETAPAS DA PRIMEIRA 

FASE DOS EXPERIMENTOS 

 

Dos dados extraídos na primeira e segunda etapa do experimento, apenas as informações 

referentes ao valor de fechamento de cada ação que compôs a carteira teórica do Índice 

Ibovespa em abril de 2012 (mês de realização dos testes) foram utilizadas para calcular a 

variação diária (dia atual subtraído do dia anterior).  

A diferença entre os períodos em que foram feitas as extrações dos dados das ações e 

realização dos experimentos, pode ser justificada pelo objetivo inicial de realizar os testes 

como se estes fossem destinados para um investimento real.  
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Assim, cada etapa dos experimentos recebe os dados referentes ao período em que 

foram realizados.  

O objetivo inicial foi simular investimentos realizados que fossem embasados nos 

resultados das técnicas. Então na primeira e na segunda etapa foi adotado o uso de um 

simulador de investimentos em tempo real o que permitiu que o desempenho das carteiras 

formadas pelos modelos pudesse ser avaliado como se estivem em um ambiente real de 

investimento. 

No entanto, análise em tempo real demanda de disponibilidade de tempo para ser 

realizada, além da necessidade de uma execução precisa com pouca tolerância a falhas no que 

se diz respeito à execução dos testes, uma vez que exige que uma análise dos resultados e 

realização do investimento no simulador seja feita nos dias subsequentes a extração dos dados. 

Desta forma na terceira fase dos experimentos optou-se pela simulação dos resultados com 

base em dados históricos das cotações, o que agilizou a análise dos resultados. 

Assim foram feitas duas análises sobre os resultados: 

 A primeira análise foi feita com as cinco ações selecionadas dos redutos 

gerados pelo RS. Estas ações pertencem à diferentes setores econômicos, o que 

segundo a teoria de diversificação de Markowitz minimiza o risco do 

investimento; 

 A segunda análise considera as dez ações que se destacam das demais por sua 

grande frequência nos redutos formados pelo RS após a redução de atributos.  

 

Os experimentos realizados nas três etapas da Primeira Fase não buscaram comparações 

dos resultados, já que foram realizados com informações de períodos diferentes e sim, 

fundamentar o conhecimento e a análise do desempenho das técnicas selecionadas quando 

aplicadas no processo de seleção de ações.  

 

B) SEGUNDA FASE 

 

Na Segunda Fase foi utilizada uma base de dados com informações de um ano (02 de 

maio de 2011 até 31 de julho de 2012) sobre a variação no preço das ações. Para a realização 

dos experimentos da Segunda Fase foi necessário extrair os dados usados como entrada das 

técnicas (MLP e RS).  
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-EXTRAÇÃO DOS DADOS DE ENTRADA DAS TÉCNICAS 

 

Foram utilizados quatro períodos compostos da seguinte forma: período 1 composto por 

12 meses, para o período 2 acrescenta-se um mês, totalizando 13 meses, para o período 3 é 

acrescido mais um mês, totalizando 14 meses e o período 4 é composto por 15 meses. 

Apresenta-se na Tabela 3.1 Os dados de entrada das técnicas divididos em períodos. 

 

Tabela 3.1 - Dados de Entrada das Técnicas (Base de dados para processamento) 

 Início Fim 

Período 01 02 de maio de 2011 30 de abril de 2012 

Período 02 02 de maio de 2011 31 de maio de 2012 

Período 03 02 de maio de 2011 29 de junho de 2012 

Período 04 02 de maio de 2011 31 de julho de 2012 

 

-EXTRAÇÃO DOS DADOS PARA APURAÇÃO  

Também foram extraídos dados para a apuração da rentabilidade obtida com cada 

carteira gerada pelas técnicas. O período de apuração dos resultados corresponde ao tempo em 

que a carteira teórica do Ibovespa vigora que é de quatro meses. 

Com o objetivo de comparar o desempenho das carteiras formadas pelas técnicas com os 

resultados do Ibovespa fez-se a análise de um período completo do Ibovespa que abrange maio 

de 2012 a agosto de 2012. Assim, para a apuração da rentabilidade obtida usa-se o mês 

subsequente ao período usado como entradas das técnicas, conforme Tabela 3.2: 

 

Tabela 3.2 - Período de Apuração (Base de dados para apuração da rentabilidade) 

 Período de Apuração 

Período de Apuração 01 02 de maio de 2012 31 de maio de 2012 

Período de Apuração 02 01 de junho de 2012 29 de junho de 2012 

Período de Apuração 03 02 de julho de 2012 31 de julho de 2012 

Período de Apuração 04 01 de agosto de 2012 31 de agosto de 2012 
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Apenas as ações que fizeram parte da carteira teórica do Ibovespa de maio de 2012 a 

agosto de 2012 extraídas do site da BM&FBovespa foram usadas como entrada das técnicas. 

Das informações extraídas apenas as variações diárias das ações foram usadas como entrada 

para as técnicas. 

A data inicial da extração foi o dia 2 de Maio de 2011. Obtiveram-se quatro datas finais, 

uma para cada mês do Ibovespa vigente. Os períodos estão na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 - Extração Completa 

Períodos de Extração 

Início Fim 

02 de maio de 2011 31 de maio de 2012 

02 de maio de 2011 29 de junho de 2012 

02 de maio de 2011 31 de julho de 2012 

02 de maio de 2011 31 de agosto de 2012 

 

As variações históricas das ações do Ibovespa são extraídas e separadas em quatro 

períodos exibidos na Tabela 3.3. Esta divisão está baseada na quantidade de meses que as 

ações permanecem na carteira teórica Ibovespa. Assim, têm-se quatro períodos para a 

realização dos experimentos, um para cada mês de duração do Ibovespa. O último mês de cada 

período citado na Tabela 3.3  é usado para apurar os resultados do período, simulando um 

investimento. 

 

Resumindo: 

 Base de dados para processamento: Extraíram-se informações das ações de 02 de 

maio de 2011 até 31 de julho de 2012. Informações que formam as bases de 

entrada das técnicas. 

 Base de dados para apuração: Extraíram-se informações das ações de 02 de maio 

de 2012 até 31 de agosto de 2012. Informações que formam as bases de entrada 

para apuração 
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 Informações extraídas: mantém apenas as variações diárias das ações que 

estavam presentes na carteira teórica do Ibovespa de maio de 2012 a agosto de 

2012. 

As bases apresentadas para as técnicas contêm as variações diárias das ações que 

compõem o Ibovespa. Este valor é a diferença entre o preço de fechamento do dia para o dia 

anterior.  

Para o mesmo período de apuração dos resultados analisou-se a rentabilidade da carteira 

teórica do Ibovespa apresentada na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 - Rentabilidade do Ibovespa no Período de Apuração  

 Rentabilidade da Carteira Teórica do Ibovespa 

Período de Apuração 01 -12,27% 

Período de Apuração 02 0,02% 

Período de Apuração 03 3,50% 

Período de Apuração 04 1,88% 

 

Como já foi mencionado, a Segunda Fase foi composta por duas etapas: 

 -primeira etapa: aplicação da MLP na formação de carteiras. 

 -segunda etapa: aplicação dos Rough Sets na formação de carteiras.  

A realização dos experimentos na Segunda Fase obedece à mesma sequência para a 

MLP e para RS, conforme Figura 3.4. Por isso, foi utilizada a mesma descrição para as duas 

técnicas. 

Após o processo de extração dos dados descrito anteriormente as informações foram 

processadas pelas técnicas escolhidas: MLP e RS. Ao final deste processo formaram-se: quatro 

carteiras pela MLP e oito carteiras por RS.  

Vale ressaltar que foram utilizados os quatro períodos nos experimentos e que nos 

experimentos com RS utilizaram-se dois métodos para a seleção das carteiras: com módulo de 

decisão (seleção de quatro carteiras) e sem módulo de decisão (seleção de quatro carteiras) 

totalizando oito carteiras, o que não ocorreu com a MLP. 

Tradicionalmente são definidas dez ações para compor uma carteira (BMFBOVESPA, 

2012). Os critérios de escolha das dez ações que compuseram as carteiras formadas pelas 
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técnicas foram os seguintes (BMFBOVESPA, 2012; HALFELD, 2007): 

Ações com tendência de alta identificadas pela RNA e por RS; 

Ações com maior participação no Ibovespa minimizando o risco de liquidez; 

Ações de diferentes setores da economia foram selecionadas seguindo o conceito de 

diversificação para minimizar o risco (MARKOWITZ, 1952). 

Com referência ao último item dos critérios apresentados acima, quando houve 

duplicidade de duas ou mais ações que pertencem ao mesmo setor da economia, somente foi 

mantida a ação com maior frequência. Desta forma, o conceito de diversificação proposto por 

Markowitz foi aplicado. 

Assim, as carteiras selecionadas pelas duas técnicas foram submetidas ao processamento 

com o Modelo de Markowitz, visando gerenciar o risco do investimento, o que possibilitou 

obter carteiras de ações com risco minimizado.  

Em paralelo ponderou-se as ações das carteiras com a Equação de Ponderação (16) para 

que o investidor saiba exatamente qual o montante a ser investido em cada uma das ações. O 

objetivo foi avaliar o impacto da participação das ações da carteira formada na rentabilidade 

final do investimento. A ponderação das ações foi feita conforme equação (16).  

 

       
   

∑    
 
   

                       

                                   (16)
 

 

Na qual: 

-Variável X: Recebe o percentual da ação na carteira teórica do Ibovespa (valor passado 

de forma unitária até que todas as ações selecionadas tenham seu percentual calculado); 

-Variável wa: Soma dos percentuais das ações no Ibovespa; 

-Variável n: Recebe o total de ações que irão compor a nova carteira de ações; 

-F(X) = Obtêm o percentual de participação da ação na carteira formada pela 

combinação das técnicas. 

A equação 16 foi elaborada com base no cálculo de ponderação matemática para 

identificar a equivalência de um peso da ação na carteira do Ibovespa para a nova carteira de 

ações (carteira formada pela combinação das técnicas), já que a nova carteira possui uma 

quantidade menor de ações.  

Como forma de analisar o desempenho, usou-se o Índice Ibovespa como Benchmark, 
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considerando que a carteira teórica do Ibovespa se mantém por quatro meses, fez-se um 

acompanhamento das carteiras durante este período. 

Para finalizar comparou-se a rentabilidade obtida com as carteiras por meio da MLP e 

de RS sem o gerenciamento de risco do Modelo de Markowitz, ponderada pela Equação de 

Ponderação, com o gerenciamento de risco do Modelo de Markowitz e mais com o Ibovespa 

como Benchmark.  

A Figura 3.4 exibe o esquema da Segunda Fase dos Experimentos: 

 

 

Figura 3.4 - Esquema da Segunda fase dos experimentos. Fonte: Autor. 

 

De forma resumida, extraiu-se uma base de dados referente ao período de um ano, em 

seguida processam-se os dados com a MLP e em paralelo com o RS, obtendo desta forma duas 

carteiras. Cada uma das carteiras é processada pelo Modelo de Markowitz a fim de gerenciar o 

risco de cada uma delas e também ponderou-se de forma paralela a participação das ações na 

carteira com a aplicação da equação de ponderação, por fim analisam-se os resultados obtidos 

com cada uma delas com o Benchmark e também entre elas.  

 

-CRITÉRIO DE SELEÇÃO DAS BASES COM ROUGH SETS 

 

O critério de seleção das bases de dados utilizadas na composição das carteiras com RS 

foi o seguinte: 
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 As bases de dados com os dados das ações referentes aos períodos 1, 2, 3 e 4 

foram processadas pela técnica; 

 Oito modos diferentes de composição das bases foram submetidas ao 

processamento pela técnica (Tabela 3.5); 

 RS selecionou para cada base um grupo de ações (redutos); 

 Com cada grupo (reduto) formado, analisou-se a frequência (repetição) que cada 

ação apareceu no respectivo grupo com o uso do software Excel; 

 As dez ações com maior representatividade em cada grupo (excluindo as ações 

redundantes) formaram uma carteira. Ao final destes passos, obtêm-se oito (8) 

carteiras de ações, uma carteira para cada modo de composição das bases 

aplicadas nos 4 períodos. 

 

O período (1, 2, 3 e 4), a identificação (ID) de cada modo de composição das bases (M, 

N, O, P, Q, R, S e T) e  a descrição dos modos gerados pela técnica são apresentados na 

Tabela3.5.  

 

Tabela 3.5 - Modos de composição das bases processadas por RS 

Período ID Modo de Composição das Bases 

01 M BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA com 

módulo de decisão 

01 N BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA sem 

módulo de decisão 

02 O BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA com 

módulo de decisão 

02 P BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA sem 

módulo de decisão 

03 Q BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA com 

módulo de decisão 

03 R BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA sem 

módulo de decisão 

04 S BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA com 

módulo de decisão 

04 T BASE FINAL SEM ATRIBUTO DE DECISÃO E SEM DATA sem 

módulo de decisão 

 

A realização dos experimentos e a discussão dos resultados são apresentados no 

próximo capítulo. 
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4.  REALIZAÇÃO DE EXPERIMENTOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo apresenta-se a realização dos experimentos e discute-se os resultados. 

Como descrito no capítulo 3 a realização dos experimentos foi dividida em duas fases: 

-Primeira Fase com três etapas: 

 -primeira etapa: Comparativo da MLP com o Modelo de Markowitz. 

 -segunda etapa: Combinação da MLP Com o Modelo de Markowitz. 

 -terceira etapa: Aplicação da Teoria dos Rough Sets. 

-Segunda Fase com duas etapas: 

 -primeira etapa: aplicação da MLP na formação de carteiras. 

 -segunda etapa: aplicação dos Rough Sets na formação de carteiras.  

 

4.1 PRIMEIRA FASE  

 
-PRIMEIRA ETAPA: COMPARATIVO DA MLP COM O MODELO DE MARKOWITZ  

 

Após uma série de testes para definir a melhor arquitetura para a MLP (software Weka) 

chegou-se aos seguintes parâmetros,: dez neurônios na camada de entrada, uma camada oculta 

com dez neurônios e número máximo de 3000 iterações (épocas) com os quais a MLP 

alcançou os menor erro quadrático 0,001. O algoritmo Backpropagation foi usado para o 

treinamento com uma taxa de aprendizado de 0,3.  

A variação do preço das ações, sendo dez ações com maior participação na carteira 

teórica do índice Ibovespa em maio de 2009 descritas na Tabela 4.1 foram usadas como 

entrada para a MLP e para o Modelo de Markowitz. 

 

Tabela 4.1 - Ações usadas para esta etapa dos experimentos 

Ação Descrição 

BBDC4 Banco Bradesco PN 

BVMF3 BMF Bovespa ON 

CSNA3 Siderúrgica Nacional PN 

GGBR4 Gerdau PN 

ITSA4 Banco Itaú PN 

PETR3 Petrobras ON 

PETR4 Petrobras PN 

USIM5 Usiminas PN 

VALE3 Vale ON 

VALE5 Vale PN 
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Obteve-se com o processamento das ações com a MLP a composição da carteira 

apresentada na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 - Carteira de ações formada pela MLP 

Ação Percentual de participação na carteira 

CSNA3 25% 

PETR3 25% 

USIM5 25% 

VALE5 25% 

 

Os valores da coluna “Percentual de participação na carteira” expressos na Tabela 4.2, 

foram distribuídos de forma igual, ou seja, o percentual de participação na carteira foi dividido 

igualmente para a compra de cada ação.  

Vale ressaltar que na segunda etapa dos experimentos (Combinação da MLP com o 

Modelo de Markowitz) o percentual foi distribuído de maneira proporcional às participações 

de cada ação na carteira teórica do Ibovespa. 

Para o Modelo de Markowitz, o percentual de participação na carteira, foi obtido como 

saída do próprio Modelo de Markowitz. A Tabela 4.3 mostra as ações selecionadas pelo 

Modelo e sua participação na carteira. 

 

Tabela 4.3 - Carteira de ações composta com o uso do Modelo de Markowitz 

Ação Percentual de participação da ação na carteira 

BBDC4 28% 

GGBR4 4% 

ITSA4 32% 

USIM5 36% 

 

Uma estimativa da rentabilidade para as carteiras formadas pelas técnicas pode ser 

calculada com a média dos retornos conhecidos, ou seja, estima-se a possível rentabilidade 

com a média dos retornos passados referentes ao período de extração das informações das 

ações, o que possibilita visualizar um retorno maior na carteira formada com modelo de 
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Markowitz quando comparado ao retorno da MLP, isto pode ser observado na Tabela 4.4. 

 

Tabela 4.4 - Rentabilidade estimada para as carteiras formadas com cada técnica 

Técnica Utilizada Rentabilidade Estimada para as carteiras 

Markowitz 4,0% 

MLP 3,01% 

 

Os valores apresentados na Tabela 4.4 foram calculados com base na média dos retornos 

passados. Pode-se observar uma diferença de 0,99% entre a Rentabilidade Estimada para as 

técnicas, ou seja, existe a possibilidade de uma maior rentabilidade para a carteira formada 

pelo Modelo de Markowitz.  

Com o uso do simulador em tempo real de investimentos FolhaInvest, pode-se observar 

o desempenho das carteiras com retornos reais (caso a carteira fosse usada efetivamente para 

uma aplicação em bolsa de valores), diferentes dos valores expressos na Tabela 4.4 que são 

apenas estimativas da rentabilidade. A Tabela 4.5 mostra a rentabilidade das carteiras após a 

aplicação e apuração dos resultados no simulador em tempo real de investimentos FolhaInvest. 

 

Tabela 4.5 - Rentabilidade obtida com as carteiras  

Técnica Utilizada Rentabilidade Obtida com as carteiras 

Markowitz 4,77% 

MLP 4,33% 

 

A rentabilidade obtida com as carteiras formadas pelas técnicas possui uma diferença de 

0,44%, dando vantagem ao Modelo de Markowitz. Em ambos os resultados pode-se observar 

que as ações selecionadas pelas técnicas, são ações que estão em tendência de alta, o que é 

defendido pela Análise Técnica, operar de acordo com a tendência. 

Acredita-se que a maior rentabilidade obtida com a carteira formada pelo Modelo de 

Markowitz sobre a carteira formada pela MLP, foi devido à base de dados usada para treinar a 

rede neural artificial ser de apenas duas semanas, também associada ao fato do percentual de 

participação na carteira ter sido distribuído de forma igualitária prejudicando o aprendizado e a 

generalização da MLP.  
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-ANÁLISE DOS RESULTADOS COMPARATIVOS DA MLP COM O MODELO DE 

MARKOWITZ  

 

O desenvolvimento desta primeira etapa dos experimentos possibilitou identificar que as 

técnicas conseguiram selecionar ações em tendência de alta. Também observou-se que a 

participação das ações na carteira é de grande importância para que a rentabilidade desejada 

seja alcançada e o risco da carteira seja minimizado. 

Markowitz desenvolveu uma teoria estatística para a composição de carteiras ótimas, 

sua teoria leva em consideração a covariância dos ativos para a seleção das ações. A MLP 

apresenta maior flexibilidade para o investidor, já que permite a entrada de um número maior 

de variáveis. 

Com base nos estudos nesta etapa dos experimentos observou-se que o Modelo de 

Markowitz foi de fácil utilização permitindo a sua adoção por qualquer pessoa mesmo com 

pouco conhecimento de mercado. 

Nos resultados obtidos com a simulação de investimentos feita no simulador em tempo 

real de investimentos FolhaInvest observou-se também que ambas as técnicas apresentaram 

bons resultados. 

 

-SEGUNDA ETAPA: COMBINAÇÃO DA MLP COM O MODELO DE MARKOWITZ  

 

Os parâmetros usados na MLP (software NeuralTool) foram os seguintes: dez neurônios 

na camada de entrada, duas camadas ocultas com 15 neurônios cada e número máximo de 

3000 iterações (épocas).  A taxa de aprendizado de 0,03 com erro de 0,001. 

Nesta segunda etapa dos experimentos foram utilizadas informações das 10 ações com 

maior participação na carteira teórica do Índice Ibovespa em março de 2011, tais informações 

estão disponíveis na base de dados da BM&FBovespa (2012). 

 A relação das ações extraídas da BM&FBovespa e a participação destas ações na 

carteira teórica do índice Ibovespa que foram utilizadas nesta etapa dos experimentos é 

apresentada na Tabela 4.6: 
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Tabela 4.6 - Relação das dez ações selecionadas para os experimentos desta fase 

Ação Descrição da Ação Participação da Ação na carteira 

teórica do índice Ibovespa 

PETR4 PETROBRAS 10,18 % 

VALE5 VALE 9,94 % 

OGXP3 OGX PETROLEO 4,47 % 

ITUB4 ITAU UNIBANCO 4,10 % 

BVMF3 BMFBOVESPA 3,75 % 

BBAS3 BANCO BRASIL 3,11 % 

BBDC4 BRADESCO 3,10 % 

PETR3 PETROBRAS 2,96 % 

GGBR4 GERDAU 2,82 % 

USIM5 USIMINAS 2,77 % 

 

Como entrada para o processamento com o Modelo de Markowitz, apenas as variações 

de preços das ações são usadas. Após este processamento obteve-se as três ações da listadas na 

Tabela 4.6. Estas ações formaram uma carteira com a melhor relação risco retorno para o 

investidor.  

 

Tabela 4.7 - Resultado obtido com o Modelo de Markowitz 

Ação Participação da ação na carteira formada pelo Modelo 

de Markowitz 

ITUB4 59 % 

BVMF3 28 % 

USIM5 14 % 

 

O resultado obtido com o Modelo de Markowitz (Tabela 4.7) foi apresentado para a 

MLP como uma variável de entrada. O Modelo retornou o valor zero para as ações não 

selecionadas. Além desta entrada a MLP também recebeu como variáveis de entrada outros 

atributos com valores médios das informações listadas a seguir, referentes às dez ações 
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selecionadas para os experimentos. 

 Preço inicial – Preço da ação na abertura do Pregão. 

 Preço máximo – Preço máximo atingido pela ação durante o Pregão. 

 Preço mínimo – Preço mínimo atingido pela ação durante o Pregão. 

 Preço médio – Preço médio da ação durante o Pregão. 

 Melhor oferta de compra – Valor da melhor oferta de compra da ação feita 

durante o Pregão. 

 Melhor oferta de venda – Valor da melhor oferta de venda da ação feita durante 

o Pregão. 

 Preço final – Preço da ação no fechamento do Pregão. 

 Variação diária do preço – Variação do preço da ação durante o Pregão. 

 

Processando as informações com a MLP obteve-se as ações relacionadas na Tabela 4.8, 

formando uma carteira rentável e segura obtida com a indicação de ações com tendência de 

alta feita pela MLP junto à diversificação do modelo de Markowitz. 

 

Tabela 4.8 - Resultado obtido da Combinação das Técnicas 

Relação de Ações 

BVMF3 

OGXP3 

PETR4 

USIM5 

 

Com a carteira formada restou ainda ao investidor determinar qual porcentagem cada 

ação irá representar em sua nova carteira. Este valor foi determinado pela Equação de 

Ponderação apresentada anteriormente, equação 16. 

O total de ações selecionadas (mostradas na Tabela 4.8) equivale a 21,19% da carteira 

do Ibovespa (soma dos pesos das ações no Ibovespa). Assim, dividindo 100% (porcentagem 

máxima que a nova carteira pode receber) será identificado o quanto vale 1% da carteira atual 

do Ibovespa na nova carteira.  

Desta forma, descobre-se o percentual proporcional da ação na carteira atual, multiplica-

se este valor por seu percentual de participação equivalente (divisão de 100% por 21,19%) 
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teremos o novo peso da ação na carteira. 

Os passos a seguir demonstram o cálculo aplicado para obter a porcentagem que cada 

ação selecionada pela combinação das técnicas irá representar na carteira a ser investida. 

Primeiro somou-se as porcentagens de participação de cada ação (ações selecionadas pela 

combinação das técnicas) atualmente no Ibovespa exibidas na Tabela 4.9: 

 

Tabela 4.9 - Ações selecionadas pela combinação das técnicas 

Ação Participação da ação no Ibovespa 

BVMF3 3,75 % 

OGXP3 4,47 % 

PETR4 10,18 % 

USIM5 2,77 % 

 

A soma dos valores mostrados na Tabela 4.9 resultou em 21,19 %. Em seguida dividiu-

se 100% (nova carteira) por 21,19% (Ibovespa), o resultado foi 4,71, ou seja, um por cento do 

Ibovespa vale 4,17% na nova carteira. 

Multiplicando o percentual de participação de cada ação na carteira teórica do Ibovespa 

por 4,17%, obteve-se o novo percentual de participação da ação na nova carteira. Desta forma, 

a carteira está pronta para ser investida no simulador em tempo real de investimentos 

FolhaInvest. A porcentagem que cada ação representou na carteira é exibida na Tabela 4.10. 

 

Tabela 4.10 - Carteira formada com a combinação das técnicas 

Ação Participação da ação na carteira 

BVMF3 17,73% 

OGXP3 21,11% 

PETR4 48,04% 

USIM5 13,10% 

 

Esta carteira foi utilizada em um investimento no simulador em tempo real de 

investimentos FolhaInvest durante o período de 23/05/2011 a 26/05/2011, a fim de verificar os 

retornos reais do investimento.  

Uma estimativa de retorno para a carteira formada pela combinação das técnicas de 
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2,78% pode ser calculada com base no modelo de Markowitz que efetua uma média das 

variações diárias do período em que os dados foram extraídos (MARKOWITZ, 1952). Assim, 

antecipando ao investidor seu possível retorno com o investimento. 

Para verificar se os retornos obtidos com a carteira formada pela a combinação da MLP 

com o modelo de Markowitz são bons, comparou-se os retornos obtidos durante o período de 

testes (23/05/2011 a 26/05/2011) com os retornos do índice Ibovespa, que retrata o 

desempenho das principais ações negociadas na BM&FBovespa (OLIVEIRA e LUDERMIR, 

2002; FOX et al., 2011; BMFBOVESPA, 2012). 

Durante o período de testes foi feito o acompanhamento diário do desempenho da 

carteira formada pela combinação das técnicas e também do desempenho do Ibovespa. Este 

acompanhamento está ilustrado na Figura 4.1, onde se pode observar uma significativa 

diferença entre os retornos diários do índice Ibovespa e da carteira formada com a combinação 

das técnicas. 

 

 

Figura 4.1 - Comparação do Retorno da carteira formada pelas Técnicas Combinadas com a do 

Ibovespa. Fonte: Autor. 

 

Estão expressas na Figura 4.1, as porcentagens referentes às variações diárias durante os 

quatro dias (23/05/2011 a 26/05/2011) de investimento no simulador em tempo real de 

investimentos FolhaInvest. Ilustrando uma vantagem para o desempenho da carteira formada 

pela combinação das técnicas.  

A carteira obtida com essa combinação trouxe um ganho de 1,76% no investimento 

quando comparado ao retorno obtido pela carteira teórica do Ibovespa no mesmo período.  

Na Figura 4.2 são mostradas as rentabilidades no final do período para o Benchmark e a 
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carteira formada pela combinação das técnicas, com uma margem de ganho de 4,15% para o 

investimento feito com base na carteira formada com a combinação do Modelo de Markowitz 

e da MLP. 

 

 
Figura 4.2 - Comparação da Rentabilidade da carteira formada pelas Técnicas Combinadas com 

a do Ibovespa. Fonte: Autor. 

 

Obteve-se um retorno de 2,39% para o índice Ibovespa usado como parâmetro da 

economia brasileira, tornando desta forma a combinação do Modelo de Markowitz com a MLP 

uma alternativa capaz de selecionar ações que estão em tendência de alta, formando a carteira 

com grande potencial de rentabilidade. 

 

-ANÁLISE DOS RESULTADOS DA COMBINAÇÃO DA MLP COM O MODELO DE 

MARKOWITZ  

 

A seleção de ações para compor uma carteira é uma tarefa desafiadora para o investidor, 

já que a variação dos preços das ações é constante o que dificulta identificar as tendências dos 

preços das ações, se terão uma variação positiva, para assim trazer lucros ao investimento.  

Identificar antecipadamente a direção das tendências dos preços das ações pode trazer ao 

investidor uma vantagem competitiva para atuar neste mercado. Esta antecipação se torna um 

diferencial que pode trazer ao investidor que possuir tal conhecimento ganhos superiores 

quando comparados aos investidores que não possuem tal conhecimento, tornando seus 

investimentos mais rentáveis e com baixo risco.  
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O desenvolvimento desta etapa dos experimentos possibilitou verificar que a 

combinação do Modelo de Markowitz com a MLP, pode trazer resultados satisfatórios no 

apoio à tomada de decisão, pois pode indicar as tendências dos preços das ações. Desta forma 

auxiliando o investidor a escolher ações com tendência de alta para compor sua carteira, 

considerando a segurança do investimento, que é obtida com a metodologia proposta por 

Markowitz. 

 

-TERCEIRA ETAPA: APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ROUGH SETS  

 

Para esta etapa optou-se por utilizar todas as ações que pertenceram à carteira teórica do 

índice Ibovespa no dia 30/03/2012, composto por 70 ações de 65 empresas, parte delas listadas 

na Tabela 4.11. 

 

Tabela 4.11 - Composição da carteira teórica do Ibovespa em 30/03/2012 

Ação Participação na carteira do índice Ibovespa (%) 

ALLL3 0,73 

AMBV4 1,45 

BBAS3 3,10 

BBDC4 3,07 

BISA3 0,77 

BRAP4 0,79 

BRFS3 1,19 

BRKM5 0,74 

BRML3 1,07 

BRTO4 0,35 

BTOW3 0,33 

BVMF3 3,26 

CCRO3 0,91 

CESP6 0,52 

CIEL3 1,49 

CMIG4 1,18 
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CPFE3 0,37 

CPLE6 0,56 

CRUZ3 0,60 

CSAN3 0,81 

CSNA3 1,56 

CYRE3 1,83 

DASA3 0,46 

DTEX3  0,56 

ELET3 0,50 

ELET6 0,41 

ELPL4 0,64 

EMBR3 0,61 

FIBR3 0,79 

GFSA3 1,59 

GGBR4 3,10 

 

Considerando uma matriz composta por datas, ações e suas variações, onde as datas 

formam as linhas, as ações formam as colunas e o cruzamento entre linhas e colunas recebem a 

variação (variação diária). 

A Tabela 4.12 mostra um exemplo de um conjunto de ações (Ação A, Ação B, Ação C, 

Ação D e Ação E) e suas variações em quatro dias de negociações (Dia 01, Dia 02, Dia 03 e 

Dia 04), com valores hipotéticos para quatro ações, onde se pode observar a matriz que foi 

usada na seleção de ações (redutos).  

 

Tabela 4.12 - Exemplo da matriz (carteira) para a redução de atributos (ações) 

Data Ação A Ação B Ação C Ação D Ação E 

Dia 01   1 2 3 2 2 

Dia 02 1 3 1 1 3 

Dia 03 3 2 2 3 3 

Dia 04 1 3 3 2 1 
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Pode-se considerar que as ações são os atributos da carteira. Assim aplicou-se RS na 

seleção das carteiras (redutos) e, em seguida foram selecionadas as ações que compõem a 

carteira, ou seja, as ações presentes com maior frequência nos redutos gerados pelo RS. 

Para avaliar o desempenho das ações selecionadas, comparou-se a rentabilidade (média 

dos retornos) com os dados reais de seu desempenho extraídos na segunda etapa dos 

experimentos e finalizando os experimentos com um comparativo de desempenho com os 

dados do índice Ibovespa extraído na terceira etapa. 

Dos dados extraídos na primeira e segunda etapa, apenas as informações referentes ao 

valor de fechamento de cada ação que faz parte da carteira teórica do índice Ibovespa em abril 

de 2012 (mês de realização dos testes) foram utilizadas para calcular a variação diária (dia 

atual subtraído do dia anterior).  

A primeira análise foi feita com as cinco ações selecionadas pelo RS apresentadas na 

Tabela 4.13 que pertencem a diferentes setores de atuação. Assim, podem formar uma carteira 

tomando como base a teoria proposta por Markowitz de diversificação de ativos para 

minimizar o risco do investimento (MARKOWITZ, 1952).  

 

Tabela 4.13 - Relação das cinco ações selecionadas pelo RS  

Setor de Atuação Ação Descrição Frequência nos 

redutos do RS 

Util. Públicos / Energia Elétrica. CESP6 CESP  35 

Telecomunicação / Telefonia Fixa *OIBR4 OI 18 

Mat. Básicos / Madeira e Papel. FIBR3 FIBRIA  17 

Utilidade Pública / Água Saneamento. SBSP3 SABESP  13 

Consumo Cíclico / Tecidos, Vestuário e 

Calçados. 

HGTX3 CIA HERING  12 

*Importante observar que as ações TNLP3, TNLP4, BRTO4 e TMAR5 presentes na carteira 

teórica do índice Ibovespa no momento da extração e processamento (30/03/2012) sofreram 

alteração devido à incorporação de empresas, que resultou na consolidação destas ações em 

uma só, a OIBR4. Esta nova ação (OIBR4) passou a valer a partir do Pregão do dia 

09/04/2012. 

 

A segunda análise dos resultados desta etapa de experimentos foi feita com uma carteira 

formada por dez ações selecionadas pelo RS relacionadas na Tabela 4.14. 
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Tabela 4.14 - Relação das dez ações selecionadas pelo RS 

Setor de Atuação Ação Descrição Frequência nos 

redutos RS 

Utilidade Pública/EnergiaElétrica  CESP6 CESP  35 

Telecomunicação/TelefoniaFixa  OIBR4 Telemar 18 

Materiais Básicos/MadeiraePapel  FIBR3 FIBRIA  17 

Utilidade Pública/ÁguaSaneamento  SBSP3 SABESP  13 

Consumo Cíclico/Tecid.Vest.Calç. HGTX3 CIA HERING  12 

Materiais Básicos/Sid Metalurgia  GOAU4 GERDAU MET  11 

Telecomunicação/Telefonia Fixa  VIVT4 TELEF BRASIL  11 

Construção/Transporte  LLXL3 LLX LOG  11 

Construção Cíclico/Diversos  HYPE3 HYPERMARCAS  9 

FinanceiroeOutros SANB11 SANTANDER BR  9 

 

Em ambas as análises, realizou-se uma avaliação da rentabilidade das ações 

selecionadas pelo RS com base nos dados destas ações no período posterior de processamento 

(de 02/04/2012 a 30/04/2012) também extraídos da base de dados da BM&FBovespa.  

Comparou-se o desempenho das cinco ações de maior relevância na carteira teórica do 

índice Ibovespa com as cinco ações selecionadas pelo RS. Considerando um investimento de 

um mês (de 02/04/2012 a 30/04/2012), têm-se os valores listados na Tabela 4.15, em que se 

observou um melhor desempenho das ações selecionadas pelo RS.  

 

Tabela 4.15 - Comparativo de Rentabilidade entre ações selecionadas por RS e índice Ibovespa 
(Cinco Ações) 

 Rentabilidade 

RS -0,46% 

Índice Ibovespa  -0,50% 

 

O desempenho das dez ações de maior relevância na carteira teórica do índice Ibovespa 

foi comparado com as dez ações selecionadas pelo RS. Considerando um investimento de um 

mês (de 2/04/2012 a 30/04/2012), têm-se os valores da Tabela 4.16, em que se observou um 

desempenho melhor para as ações selecionadas pelo RS.  
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Tabela 4.16 - Comparativo de Rentabilidade entre ações selecionadas por RS e índice Ibovespa 
(Dez Ações) 

 Rentabilidade 

RS -0,30% 

Índice Ibovespa  -0,49% 

 

Pode-se observar na Tabela 4.17 que das dez ações selecionadas pelo RS, quatro 

fecharam em alta no primeiro dia da apuração dos resultados (03/04/2012). Com relação às dez 

ações com maior participação na carteira teórica do índice Ibovespa não houve uma 

rentabilidade positiva para esta data. 

 

Tabela 4.17 - Rentabilidade das Ações selecionadas pelo RS no primeiro dia de investimento 

Ação Rentabilidade 

OIBR4 2,91% 

HGTX3 1,18% 

BTOW3 1,85% 

CRO3 1,18% 

 

Ao final do período de testes (dia 30/04/2012), três das dez ações fecharam em alta 

conforme mostradas na Tabela 4.18. Nenhuma das ações com maior participação na carteira 

teórica do índice Ibovespa teve rentabilidade positiva ao final deste período. 

 

Tabela 4.18 - Ações selecionadas pelo RS com rentabilidade positiva 

Ação Rentabilidade 

SBSP3 0,10% 

GOAU4 0,02% 

BTOW3 0,04% 

 

A Figura 4.3 exibe um comparativo da rentabilidade diária entre a carteira com dez 

ações formada pelo RS e a carteira teórica do índice Ibovespa do início ao fim do período de 

testes (30/04/2012) onde pode-se observar que a carteira formada pelo RS obteve uma maior 

rentabilidade durante a maior parte do tempo.  
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Figura 4.3 - Comparativo da Rentabilidade entre RS e o índice Ibovespa. Fonte: Autor. 

 

Os resultados em ambos os comparativos de rentabilidade (Primeira Análise - Carteira 

com cinco ações e segunda análise Carteira de com dez ações) mostraram que o desempenho 

das ações selecionadas pelo RS foi melhor do que o índice Ibovespa, o que torna interessante 

continuar as pesquisas com o uso RS. 

 

-ANÁLISE DOS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA TEORIA DOS ROUGH SETS 

 

O desenvolvimento desta etapa do experimento possibilitou verificar que a seleção de 

ações feita pelo RS, trouxe resultados satisfatórios no apoio à tomada de decisão, pois indicou 

as tendências dos preços das ações, auxiliando o investidor a escolher ações com tendência de 

alta. 

Observou-se que parte das ações selecionadas pelo RS teve rentabilidade positiva no 

primeiro dia de investimentos e também algumas delas mostraram rentabilidade positiva ao 

final do período, o que pode indicar que a técnica tem capacidade para identificar ações que 

estão em tendência de alta.  

Embora sem retorno positivo para a carteira formada, resultado do momento econômico 

negativo na época da realização do experimento, observou-se que ocorreu uma perda menor no 

investimento feito com as ações selecionadas pelo RS, quando comparadas ao índice Ibovespa, 

o que se pode considerar bom do ponto de vista de risco. Importante observar que algumas 

ações selecionadas por RS trouxeram um resultado positivo no primeiro dia e também no final 

do período de testes. 

O uso do RS trouxe resultados positivos, podendo ser usado como apoio à tomada de 
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decisão de investidores no momento de escolher ações para compor sua carteira. 

 O objetivo da realização de experimentos na primeira fase foi avaliar o desempenho das 

técnicas escolhidas na seleção de carteiras de ações com baixo risco e que elas, as técnicas 

pudessem apoiar os investidores na tomada de decisão. Portanto, a Tabela 4.19 apresenta o 

caráter didático de visualização e de resumo dos resultados obtidos nas três fases e não de 

comparação destes resultados. 

 

Tabela 4.19 - Primeira Fase: Comparativo das três etapas dos experimentos 

Consolidação dos resultados obtidos com a Primeira fase dos experimentos 

Divididas em três etapas 

 COMPARATIVO 

DA MLP COM O 

MODELO DE 

MARKOWITZ 

(primeira etapa) 

COMBINAÇÃO DA 

MLP COM O 

MODELO DE 

MARKOWITZ 

(segunda etapa) 

APLICAÇÃO DA 

TEORIA DOS 

ROUGH SETS 

(terceira etapa) 

Período de 

Extração das 

informações  

18/05/2009 

a 

29/05/2009 

01/03/2011 

a 

1/03/2011 

04/01/2011 

a 

30/03/2012 

Período de Testes 02/06/2009 

a 

04/06/2009 

02/05/2011 

a 

26/05/2011 

02/04/2012 

a 

30/04/2012 

Comparação  Markowitz e MLP Índice Ibovespa Índice Ibovespa 

Rentabilidade 

Apurada 

4,77% (Markowitz) 

4,33% (MLP) 

4,15% Combinação 

2,39% Ibovespa 

-0,46% RS (para 5 

Ações) 

-0,50% Ibovespa  

(para 5 Ações) 

-0,30% RS (para 10 

Ações) 

-0,49% Ibovespa 

(para 10 Ações)  
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4.2 SEGUNDA FASE  
 

A Segunda Fase de experimentos foi dividida em duas etapas: 

 -primeira etapa: aplicação da MLP na formação de carteiras. 

 -segunda etapa: aplicação dos Rough Sets na formação de carteiras.  

 

-PRIMEIRA ETAPA: APLICAÇÃO DA MLP NA FORMAÇÃO DE CARTEIRAS 

 

Dos diversos experimentos realizados apresenta-se a seguir os parâmetros das quatro 

RNAs que tiveram os menores erros quadráticos médios, denominadas MLP1, MLP2, MLP3 e 

MLP4. Dentre elas foi escolhida a MLP4 que apresentou o menor erro. As telas do software 

NeuralTool com os parâmetros das quatro MLPs bem como os gráficos gerados pelo software 

estão no Apêndice B deste trabalho. 

-Parâmetros da MLP1: número de camadas igual a 2, número de camadas ocultas igual a 

2, número de neurônios na camada de entrada igual a 3, número de neurônios na camada 

oculta igual a 3, número máximo de iterações igual a 30000 (épocas), teste com 30% da base, 

casos aleatórios,  casos para treinamento igual a 48, casos para teste igual a 20, predições 

inadequadas igual a 6,25%, erro quadrático médio igual a 0,20 obtido no instante 00:00:06 de 

processamento, base de dados para treinamento com 232 colunas e 69 linhas e Taxa de 

Aprendizado igual a 1%. 

A Figura 4.4 apresenta o Período de Treinamento da MLP1, onde pode-se observar o 

erro quadrático médio decrescente com estado inicial igual a 0,35. 

 

 

Figura 4.4 - Período de Treinamento da MLP1 
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-Parâmetros da MLP2: número de camadas igual a 2, número de camadas ocultas igual a 

2, número de neurônios na camada de entrada igual a 6, número de neurônios na camada 

oculta igual a 3, número máximo de iterações igual a 30000 (épocas), teste com 30% da base, 

casos aleatórios,  número de casos para treinamento igual a 48, número de casos para teste 

igual a 20, predições inadequadas igual a 6,25%, erro quadrático médio igual a 0,23 obtido no 

instante 00:00:07 de processamento, base de dados para treinamento com 232 colunas e 69 

linhas e Taxa de Aprendizado igual a 1%. 

A Figura 4.5 apresenta o Período de Treinamento da MLP2, onde pode-se observar o 

erro quadrático médio decrescente com estado inicial igual a 0,236. 

 

 

Figura 4.5 - Período de Treinamento da MLP2 

 

-Parâmetros da MLP3: número de camadas igual a 2, número de camadas ocultas igual a 

2, número de neurônios na camada de entrada igual a 6, número de neurônios na camada 

oculta igual a 3, número máximo de iterações igual a 100000 (épocas), teste com 30% da base, 

casos aleatórios,  número de casos para treinamento igual a 48, número de casos para teste 

igual a 20, predições inadequadas igual a 4,16%, erro quadrático médio igual a 0,19 obtido no 

instante 00:00:21 de processamento, base de dados para treinamento com 232 colunas e 69 

linhas e Taxa de Aprendizado igual a 1%. 

A Figura 4.6 apresenta o Período de Treinamento da MLP3, onde pode-se observar o 

erro quadrático médio decrescente com estado inicial igual a 0,35. 
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Figura 4.6 - Período de Treinamento da MLP3 

 

-Parâmetros da MLP4: número de camadas igual a 2, número de camadas ocultas igual a 

2, número de neurônios na camada de entrada igual a 9, número de neurônios na camada 

oculta igual a 6, número máximo de iterações igual a 100000 (épocas), teste com 30% da base, 

casos aleatórios,  número de casos para treinamento igual a 48, número de casos para teste 

igual a 20, predições inadequadas igual a 2,08%, erro quadrático médio igual a 0,10 obtido no 

instante 00:00:35 de processamento, base de dados para treinamento com 232 colunas e 69 

linhas e Taxa de Aprendizado igual a 1%. 

A Figura 4.7 apresenta o Período de Treinamento da MLP4, onde pode-se observar o 

erro quadrático médio decrescente com estado inicial igual a 0,30. 

 

 

Figura 4.7 - Período de Treinamento da MLP4 
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A MLP4 apresentou um erro quadrático médio de 0,10 e 2,08% das predições foram 

feitas de forma inadequada. Estes números qualificam a MLP4 para dar continuidade aos 

experimentos da segunda fase. 

Os dados extraídos da base da Bovespa foram armazenados em uma planilha em Excel 

usados como dados de entrada da MLP e também de RS. 

 

Tabela 4.20 - Base de dados de processamento da MLP  

 Previsão 

 Início Fim 

Período 01  02 de maio de 2011 30 de abril de 2012 

Período 02 02 de maio de 2011 31 de maio de 2012 

Período 03 02 de maio de 2011 29 de junho de2012 

Período 04 02 de maio de 2011 31 de julho de 2012 

 

Para definir as 10 ações da carteira estabeleceram-se os seguintes critérios: 

 Ações com tendência de alta identificadas pela RNA; 

 Ações com maior participação no Ibovespa, assim minimizando o risco de liquidez 

(BMFBOVESPA, 2012; HALFELD, 2007); 

 Ações de diferentes setores da economia seguindo conceito de diversificação para 

minimizar o risco (Markowitz, 1952). 

 

A carteira formada para o primeiro período de investimento é mostrada na Tabela 4.21. 

As ações destacadas em negrito foram desconsideradas de acordo com a diversificação 

sugerida por Markowitz (1952). 

 

Tabela 4.21 - Carteira de Ações formada para o Período 01 

Ação Setor Participação no 

Ibovespa 

BBDC4 FinanceOutros/IntermsFinancs 3,411 

RDCD3 FinanceiroeOutros/ServiçosFinanceirosDiversos 1,498 

AMBV4 ConsNCíclico/Bebidas 1,481 
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BRFS3 ConsNBásico/AlimentosProcessados 1,464 

CIEL3 FinanceiroeOutros/ServiçosFinanceirosDiversos 1,378 

TIMP3 Telecomunicação/TelefoniaMóvel 1,163 

SANB11 FinanceOutros/IntermsFinancs 1,093 

CCRO3 ConsteTransp/Transporte 1,092 

CMIG4 UtilidadePúbl/EnergElétrica 1,07 

LREN3 ConsumoCíclico/Comércio 1,054 

BRML3 FinanceOutros/ExplorImóveis 1,039 

 

A carteira formada para o segundo período de investimento é mostrada na Tabela 4.22. 

As ações destacadas em negrito foram desconsideradas de acordo com a diversificação 

sugerida por Markowitz (1952). 

 

Tabela 4.22 - Carteira de Ações formada para o Período 02 

Ação Setor Participação no 

Ibovespa 

VALE5 MatsBásicos/Mineração 9,226 

PETR4 Petróleo,GáseBiocombustíveis 8,068 

OGXP3 Petróleo,GáseBiocombustíveis 5,069 

BVMF3 Financeiro e Outros/Serviços Financeiros Diversos 3,106 

VALE3 MatsBásicos/Mineração 3,012 

PETR3 Petróleo, Gás eBiocombustíveis 2,575 

USIM5 MatsBásicos/SidMetalurgia 1,873 

CYRE3 ConsteTransp/ConstreEngenh 1,782 

HYPE3 ConsNCíclico/Diversos 1,701 

AMBV4 ConsNCíclico/Bebidas 1,481 

CSNA3 MatsBásicos/SidMetalurgia 1,465 

TIMP3 Telecomunicação/TelefoniaMóvel 1,163 

CCRO3 ConsteTransp/Transporte 1,092 

LREN3 ConsumoCíclico/Comércio 1,054 

 

A carteira formada para o terceiro período de investimento é mostrada na Tabela 4.23. 

As ações destacadas em negrito foram desconsideradas de acordo com a diversificação 

sugerida por Markowitz (1952). 
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Tabela 4.23 - Carteira de Ações formada para o Período 03 

Ação Setor Participação no 

Ibovespa 

CYRE3 ConsteTransp/ConstreEngenh 1,782 

RDCD3 FinanceiroeOutros/ServiçosFinanceirosDiversos 1,498 

BRFS3 ConsNBásico/AlimentosProcessados 1,464 

CIEL3 FinanceiroeOutros/ServiçosFinanceirosDiversos 1,378 

CCRO3 ConsteTransp/Transporte 1,092 

BRML3 FinanceOutros/ExplorImóveis 1,039 

NATU3 ConsNCíclico/PrPessoalLimp 0,983 

HGTX3 ConsumoCíclico/TecidVestCalç 0,9 

VIVT4 Telecomunicação/TelefoniaFixa 0,889 

GOLL4 ConsteTransp/Transporte 0,812 

JBSS3 ConsNBásico/AlimentosProcessados 0,795 

PCAR4 ConsNCíclico/ComércioDistr. 0,793 

ELPL4 UtilidadePúbl/EnergElétrica 0,733 

 

A carteira formada para o quarto período de investimento é mostrada na Tabela 4.24. As 

ações destacadas em negrito foram desconsideradas de acordo com a diversificação sugerida 

por Markowitz (1952). 

 

Tabela 4.24 - Carteira de Ações formada para o Período 04 

Ação Setor Participação no Ibovespa (%) 

VALE5 MatsBásicos/Mineração 9,226 

PETR4 Petróleo,GáseBiocombustíveis 8,068 

OGXP3 Petróleo,GáseBiocombustíveis 5,069 

VALE3 MatsBásicos/Mineração 3,012 

PETR3 Petróleo,GáseBiocombustíveis 2,575 

GFSA3 ConsteTransp/ConstreEngenh 1,695 

AMBV4 ConsNCíclico/Bebidas 1,481 

OIBR4 Telecomunicação/TelefoniaFixa 1,172 

CCRO3 ConsteTransp/Transporte 1,092 

LREN3 ConsumoCíclico/Comércio 1,054 

ALLL3 ConsteTransp/Transporte 0,839 

GOLL4 ConsteTransp/Transporte 0,812 

FIBR3 MatsBásicos/MadeiraePapel 0,807 

PCAR4 ConsNCíclico/ComércioDistr. 0,793 

BRAP4 FinanceOutros/HoldingsDivers 0,743 
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Com as carteiras formadas apurou-se a rentabilidade de cada ação, a rentabilidade das 

carteiras formadas e a rentabilidade final, considerando um mês de investimento tanto 

individualmente para as ações quanto para o conjunto de ações em cada Período de Apuração 

conforme Tabela 4.25. 

 

Tabela 4.25 - Período de Apuração (Base de dados para apuração da rentabilidade) 

 Período de Apuração 

Período de Apuração 01 02 de maio de 2012 31 de maio de 2012 

Período de Apuração 02 01 de junho de 2012 29 de junho de 2012 

Período de Apuração 03 02 de julho de 2012 31 de julho de 2012 

Período de Apuração 04 01 de agosto de 2012 31 de agosto de 2012 

 

4.2.1 PONDERAÇÃO DAS AÇÕES 

 

Após a formação das carteiras foi aplicada a Equação de Ponderação para que o 

investidor saiba qual montante deve ser investido em cada uma das ações buscando 

rentabilidade e gerenciando o risco.  A Tabela 4.26 apresenta a Rentabilidade Obtida sem 

Ponderação, a Participação na Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação 

para o Período 01. 

 

Tabela 4.26 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para a carteira de ações do Período 01. 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

AMBV4 -3,20% 10,31% -0,330% 

BBDC4 -1,04% 23,75% -0,247% 

BRFS3 -3,47% 10,19% -0,354% 

BRML3 -1,50% 7,23% -0,108% 

CCRO3 0,91% 7,60% 0,069% 

CMIG4 -2,63% 7,45% -0,196% 

LREN3 -3,12% 7,34% -0,229% 

RDCD3 -1,09% 10,43% -0,114% 

SANB11 0,77% 7,61% 0,059% 

TIMP3 -1,59% 8,10% -0,129% 

Total -15,96% 100% -1,57% 
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A Rentabilidade Obtida com Ponderação resulta do percentual de Participação na 

Carteira Ponderada aplicada na Rentabilidade Obtida sem ponderação. 

Caso o investidor tenha optado por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 

final de um mês, este investidor optando por não aplicar gerenciamento de risco, além da 

seleção de ações de diferentes setores teria uma rentabilidade de -15,96 % (Rentabilidade 

Obtida sem Ponderação), rentabilidade que acompanhou o cenário econômico, confirmado 

pelo mau desempenho do índice Ibovespa que apresentou perdas de -12,27% no mesmo 

período.  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de -1,57% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento, mesmo com 

uma rentabilidade negativa as perdas são menores do que aquelas em que não houve a 

ponderação.  

A Tabela 4.27 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para o Período 02. 

 

Tabela 4.27 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para a carteira de ações do Período 02. 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

AMBV4 0,20% 4,85% 0,010% 

BVMF3 0,34% 10,17% 0,035% 

CCRO3 -0,98% 3,57% -0,035% 

CYRE3 0,80% 5,83% 0,047% 

HYPE3 0,65% 5,57% 0,036% 

LREN3 2,37% 3,45% 0,082% 

PETR4 -1,80% 26,41% -0,475% 

TIMP3 1,84% 3,81% 0,070% 

USIM5 -0,91% 6,13% -0,056% 

VALE5 1,41% 30,20% 0,426% 

Total 3,92% 100% 0,14% 

 

Caso o investidor tenha optado por não aplicar gerenciamento de risco, além da seleção 

de ações de diferentes setores teria uma rentabilidade de 3,92% (Rentabilidade Obtida sem 
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Ponderação). 

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de 0,14% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento. 

 

A Tabela 4.28 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para o Período 03. 

 

Tabela 4.28 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para a carteira de ações do Período 03. 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BRFS3 -1,05% 13,10% -0,138% 

BRML3 0,92% 9,30% 0,086% 

CCRO3 0,77% 9,77% 0,075% 

CYRE3 0,00% 15,95% 0,000% 

ELPL4 -6,09% 6,56% -0,400% 

HGTX3 2,36% 8,06% 0,190% 

NATU3 6,76% 8,80% 0,595% 

PCAR4 3,50% 7,10% 0,248% 

RDCD3 0,20% 13,41% 0,027% 

VIVT4 -1,95% 7,96% -0,155% 

Total 5,42%. 100% 0,53% 

 

Caso o investidor tenha optado por não aplicar gerenciamento de risco, além da seleção 

de ações de diferentes setores teria uma rentabilidade de 5,42% (Rentabilidade Obtida sem 

Ponderação), rentabilidade que acompanhou o cenário econômico, confirmado pelo 

desempenho do índice Ibovespa que apresentou 3,50% (Tabela 3.4) no mesmo período.  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de 0,53% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento. 

A Tabela 4.29 apresenta a Rentabilidade Obtida sem ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para o Período 04. 
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Tabela 4.29 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para a carteira de ações do Período 04. 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

AMBV4 -3,25% 5,67% -0,184% 

BRAP4 -5,52% 2,84% -0,157% 

CCRO3 0,93% 4,18% 0,039% 

FIBR3 -1,29% 3,09% -0,040% 

GFSA3 0,79% 6,49% 0,051% 

LREN3 5,65% 4,03% 0,228% 

OIBR4 -2,84% 4,49% -0,127% 

PCAR4 2,95% 3,03% 0,090% 

PETR4 1,59% 30,88% 0,491% 

VALE5 -3,81% 35,31% -1,345% 

Total -4,80%. 100% -0,95% 

 

Caso o investidor tenha optado por não aplicar gerenciamento de risco, além da seleção 

de ações de diferentes setores teria uma rentabilidade de -4,80%. (Rentabilidade Obtida sem 

Ponderação). 

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de -0,95% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento, mesmo com 

uma rentabilidade negativa as perdas são menores do que aquelas em que não houve a 

ponderação.  

 

4.2.2 APLICAÇÃO DO MODELO DE MARKOWITZ NAS CARTEIRAS 

(GERENCIAMENTO DE RISCO). 

 

Aplicou-se o Modelo de Markowitz nas 04 carteiras de ações que abrangem os períodos 

1 a 4 apresentadas nas Tabelas 4.21, 4.22, 4.23 e 4.24. Em seguida as Tabelas 4.30, 4.31, 4.32 

e 4.33 apresentam a Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para as carteira dos 

períodos 1 a 4. Os valores da coluna Participação da Ação foram gerados pelo Modelo de 

Markowitz, representam a ponderação das ações para alcançar o maior retorno possível com o 

menor risco apresentado pelo conjunto de ações. 
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Tabela 4.30 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para carteira do Período 01.  

Ação Participação da Ação na Carteira  Rentabilidade Obtida com o Modelo de 

Markowitz 

AMBV4 0,00% 0,00% 

BBDC4 7,35% -0,08% 

BRFS3 4,34% -0,15% 

BRML3 14,69% -0,22% 

CCRO3 3,87% 0,04% 

CMIG4 0,00% 0,00% 

LREN3 0,00% 0,00% 

RDCD3 0,66% -0,01% 

SANB11 0,00% 0,00% 

TIMP3 69,08% -1,10% 

 

Para a carteira de ações do Período 01 o Modelo de Markowitz sugeriu uma 

rentabilidade de 7,18% com um risco de 1,80% (menor risco). Estes valores foram obtidos ao 

final do processamento dos dados com o Modelo de Markowitz. 

 

Tabela 4.31 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para carteira do Período 02.  

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida com o Modelo de 

Markowitz 

AMBV4 0,22% 0,00% 

BVMF3 17,93% 0,06% 

CCRO3 25,47% -0,25% 

CYRE3 0,43% 0,00% 

HYPE3 0,00% 0,00% 

LREN3 0,00% 0,00% 

PETR4 1,09% -0,02% 

TIMP3 54,87% 1,01% 

USIM5 0,00% 0,00% 

VALE5 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações do Período 02 o Modelo de Markowitz sugeriu uma 

rentabilidade de 8,52% com um risco de 0,38% (menor risco). Estes valores foram obtidos ao 
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final do processamento dos dados com o Modelo de Markowitz. 

 

Tabela 4.32 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para carteira do Período 03 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida com o Modelo de  

Markowitz 

BRFS3 0,53% -0,006% 

BRML3 31,86% 0,293% 

CCRO3 36,82% 0,283% 

CYRE3 30,14% 0,000% 

ELPL4 0,00% 0,000% 

HGTX3 0,00% 0,000% 

NATU3 0,00% 0,000% 

PCAR4 0,65% 0,023% 

RDCD3 0,00% 0,000% 

VIVT4 0,00% 0,000% 

 

Para a carteira de ações do Período 03 o Modelo de Markowitz sugeriu uma 

rentabilidade de 14,48% com um risco de 3,88% (menor risco). Estes valores foram obtidos ao 

final do processamento dos dados com o Modelo de Markowitz. 

 

Tabela 4.33 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para carteira do Período 04 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida com o Modelo de  

Markowitz  

AMBV4 5,13% -0,17% 

BRAP4 0,00% 0,00% 

CCRO3 37,91% 0,35% 

FIBR3 0,00% 0,00% 

GFSA3 22,62% 0,18% 

LREN3 0,00% 0,00% 

OIBR4 20,67% -0,59% 

PCAR4 0,00% 0,00% 

PETR4 12,47% 0,20% 

VALE5 1,20% -0,05% 
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Para a carteira de ações do Período 04 o Modelo de Markowitz sugeriu uma 

rentabilidade de 8,18% com um risco de 2,77% (menor risco). Estes valores foram obtidos ao 

final do processamento dos dados com o Modelo de Markowitz. 

 

4.2.2.1 CONSIDERAÇÕES DA APLICAÇÃO DA MLP4 NA FORMAÇÃO DE 

CARTEIRAS 

 

A Tabela 4.34 apresenta a rentabilidade das carteiras formadas pela MLP4 sem 

Ponderação, ponderada pela Equação de Ponderação, com o Modelo de Markowitz e 

finalmente, comparando com o Ibovespa usado como  benchmark.  

 

Tabela 4.34 - Rentabilidade das carteiras formadas pela MLP4 

Rentabilidade das carteiras formadas pela MLP4 

Carteira Rentabilidade 

Obtida sem 

Ponderação 

Rentabilidade 

Obtida com 

Ponderação 

Rentabilidade Obtida 

com o Modelo de 

Markowitz 

Ibovespa 

Período 01  -15,96% -1,58% -1,52% -12,27% 

Período 02 3,92% 0,14% 0,81% 0,02% 

Período 03 5,42% 0,53% 0,59% 3,50% 

Período 04 -4,80% -0,96% -0,07% 1,88% 

Total -11,42% -1,87% -0,19% -6,87% 

 

Na Tabela 4.34 pode-se observar que a rentabilidade obtida com as carteiras formadas 

pela MLP4 sem Ponderação foram positivas para os Períodos 02 e 03 considerado apenas estes 

dois períodos para um investimento acumulado a rentabilidade que seria de 9,34%. Caso este 

investimento fosse acumulado até o Período 03 que teve uma rentabilidade negativa, ainda 

assim a rentabilidade seria positiva de 4,54. 

Considerando um investimento acumulado do Período 01 ao Período 04 a melhor 

rentabilidade seria com a carteira em que foi aplicado o Modelo de Markowitz de 0,19%, o 

que significa que para os investidores que tomassem como base esta carteira suas perdas 

seriam menores do que para aqueles investidores que optassem pelas outras rentabilidades 

apresentadas na Tabela e pelo Ibovespa. 

Com estes resultados pode-se observar que também é importante acompanhar a carteira 
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e estabelecer pontos de saída com lucro (Stop Gain). No caso discutido aqui, se a carteira 

recebesse o gerenciamento de risco segundo Markowitz, as perdas seriam de 1,52% para o 

primeiro período. Valor que poderia ser facilmente recuperado nos Períodos 01 e 02 em que 

houve uma rentabilidade de 9,34%. Para que estes pontos de rentabilidade pudessem ser 

alcançados, sugere-se em adição a aplicação da sequencia de Fibonacci que proporcionaria a  

identificação dos pontos de saída (Stop Gain). 

Os resultados obtidos com os experimentos mostram que o gerenciamento de risco é 

essencial para minimizar as possíveis perdas que o investimento em ações pode trazer ao 

investidor e que o Modelo de Markowitz pode auxiliar nesta tarefa. 

 

-SEGUNDA ETAPA: APLICAÇÃO DOS ROUGH SETS NA FORMAÇÃO DE 

CARTEIRAS.  

 

As bases de dados das ações referentes aos Períodos 01, 02, 03 e 04 foram processadas 

por RS com 8 modos de composição diferentes apresentados na Tabela 3.5, a fim de 

identificar o modo que selecionou a carteira de ações com maior frequência. Entende-se como 

maior frequência as ações mais repetidas nos redutos gerados por RS. No Apêndice A deste 

trabalho são apresentados exemplos de redutos de onde foram selecionadas as ações com 

maior frequência. 

As dez ações com maior representatividade formam uma carteira. Ao final destes 

passos, obteve-se 8 carteiras de ações, uma carteira para cada modo aplicada nos 4 períodos de 

dados. 

As Tabelas 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42 apresentam as 8 carteiras de 

ações selecionadas por RS. Quando houve duplicidade de duas ou mais ações que pertencem 

ao mesmo setor, somente foi mantida a ação com maior frequência e no caso de igualdade uma 

ação foi selecionada aleatoriamente. As ações desconsideradas foram negritadas. Desta forma, 

o conceito de diversificação proposto por Markowitz para gerenciamento do risco foi aplicado. 

A primeira coluna exibe o nome da Ação, a segunda coluna mostra a Frequência que a 

ação foi selecionada (repetida nos redutos), a terceira coluna corresponde ao Setor de atuação 

da empresa e a quarta coluna “Percentual de Seleção” mostra a porcentagem de seleção da 

ação. 
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Tabela 4.35 - Carteira formada com Modo de Composição M para o Período 01  

Ação Frequência Setor Percentual de Seleção 

PCAR4 37 ConsNCíclico/ComércioDistr. 30,57% 

ELPL4 27 UtilidadePúbl/EnergElétrica 22,31% 

OGXP3 24 Petróleo,GáseBiocombustíveis 19,83% 

CYRE3 12 ConsteTransp/ConstreEngenh 9,91% 

JBSS3 11 ConsNBásico/AlimentosProcessados 9,09% 

CCRO3 10 ConsteTransp/Transporte 8,26% 

DTEX3 7 MatsBásicos/MadeiraePapel 5,78% 

KLBN4 7 MatsBásicos/MadeiraePapel 5,78% 

BRKM5 6 MatsBásicos/Químicos 4,95% 

BVMF3 6 FinanceOutros/IntermsFinancs 4,95% 

CRUZ3 6 ConsNCíclico/Fumo 4,87% 

 

Tabela 4.36 - Carteira formada com Modo de Composição N para o Período 01  

Ação Frequência Setor Percentual de Seleção 

ELPL4 78 UtilidadePúbl/EnergElétrica 40,41% 

BRFS3 48 ConsNBásico/AlimentosProcessados 24,87% 

PDGR3 39 ConsteTransp/ConstreEngenh 20,20% 

ITSA4 25 FinanceOutros/IntermsFinancs 12,95% 

MRVE3 21 ConsteTransp/ConstreEngenh 10,88% 

VALE5 18 MatsBásicos/Mineração 9,32% 

LREN3 17 ConsumoCíclico/Comércio 8,80% 

CPFE3 16 UtilidadePúbl/EnergElétrica 8,29% 

ELET3 14 UtilidadePúbl/EnergElétrica 7,25% 

RENT3 14 Diversos 7,25% 

CSNA3 13 MatsBásicos/SidMetalurgia 6,73% 

OGXP3 13 Petróleo,GáseBiocombustíveis 6,73% 

TRPL4 11 UtilidadePúbl/EnergElétrica 5,69% 

EMBR3 10 BensIndls/MatTransporte 5,18% 
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Tabela 4.37 - Carteira formada com Modo de Composição O para o Período 02  

Ação Frequência Setor Percentual de Seleção 

BRKM5 16 MatsBásicos/Químicos 7,40% 

BRML3 23 FinanceOutros/ExplorImóveis 10,64% 

BTOW3 23 ConsumoCíclico/Comércio 10,64% 

CMIG4 19 UtilidadePúbl/EnergElétrica 8,79% 

EMBR3 19 BensIndls/MatTransporte 8,79% 

HYPE3 21 ConsNCíclico/Diversos 9,72% 

ITUB4 20 FinanceOutros/IntermsFinancs 9,25% 

LAME4 18 ConsumoCíclico/Comércio 8,33% 

MRVE3 20 ConsteTransp/ConstreEngenh 9,25% 

PDGR3 42 ConsteTransp/ConstreEngenh 19,44% 

SANB11 27 FinanceOutros/IntermsFinancs 12,50% 

SBSP3 17 UtilidadePúbl/ÁguaSaneamento 7,87% 

USIM3 34 MatsBásicos/SidMetalurgia 15,74% 

 

Tabela 4.38 - Carteira formada com Modo de Composição P para o Período 02  

Ação Frequência Setor Percentual de Seleção 

BRKM5 41 MatsBásicos/Químicos 22,40% 

PETR3 40 Petróleo,GáseBiocombustíveis 21,85% 

VALE3 38 MatsBásicos/Mineração 20,76% 

FIBR3 37 MatsBásicos/MadeiraePapel 20,21% 

GOAU4 35 MatsBásicos/SidMetalurgia 19,12% 

PCAR4 30 ConsNCíclico/ComércioDistr. 16,39% 

ALLL3 20 ConsteTransp/Transporte 10,92% 

DASA3 19 ConsumonãoCíclico/Saúde 10,38% 

DTEX3 19 MatsBásicos/MadeiraePapel 10,38% 

BTOW3 16 ConsumoCíclico/Comércio 8,74% 

ITSA4 13 FinanceOutros/IntermsFinancs 7,10% 
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Tabela 4.39 - Carteira formada com Modo de Composição Q para o Período 03  

Ação Frequência Setor Percentual de Seleção 

BRML3 101 FinanceOutros/ExplorImóveis 51,26% 

HGTX3 59 ConsumoCíclico/TecidVestCalç 29,94% 

VALE5 53 MatsBásicos/Mineração 26,90% 

LLXL3 42 ConsteTransp/Transporte 21,32% 

BRFS3 15 ConsNBásico/AlimentosProcessados 7,61% 

ITSA4 15 FinanceOutros/IntermsFinancs 7,61% 

LAME4 13 ConsumoCíclico/Comércio 6,59% 

EMBR3 12 BensIndls/MatTransporte 6,09% 

CRUZ3 11 ConsNCíclico/Fumo 5,58% 

DTEX3 11 MatsBásicos/MadeiraePapel 5,58% 

 

Tabela 4.40 - Carteira formada com Modo de Composição R para o Período 03  

Ação Frequencia Setor Percentual de Seleção 

RSID3 64 ConsteTransp/ConstreEngenh 28,44% 

BBDC4 38 FinanceOutros/IntermsFinancs 16,88% 

PCAR4 34 ConsNCíclico/ComércioDistr. 15,11% 

PDGR3 25 ConsteTransp/ConstreEngenh 11,11% 

GOAU4 24 MatsBásicos/SidMetalurgia 10,66% 

MRVE3 23 ConsteTransp/ConstreEngenh 10,22% 

DTEX3 21 MatsBásicos/MadeiraePapel 9,33% 

BRAP4 20 FinanceOutros/HoldingsDivers 8,88% 

TRPL4 20 UtilidadePúbl/EnergElétrica 8,88% 

DASA3 19 ConsumonãoCíclico/Saúde 8,44% 

LREN3 16 ConsumoCíclico/Comércio 7,11% 

HYPE3 14 ConsNCíclico/Diversos 6,22% 

MRFG3 12 ConsNBásico/AlimentosProcessados 5,33% 
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Tabela 4.41 - Carteira formada com Modo de Composição S para o Período 04  

Ação Frequencia Setor Percentual de Seleção 

RENT3 61 Diversos 35,05% 

BRFS3 43 ConsNBásico/AlimentosProcessados 24,71% 

LREN3 31 ConsumoCíclico/Comércio 17,81% 

USIM5 29 MatsBásicos/SidMetalurgia 16,66% 

PETR3 28 Petróleo,GáseBiocombustíveis 16,09% 

RSID3 18 ConsteTransp/ConstreEngenh 10,34% 

MRVE3 17 ConsteTransp/ConstreEngenh 9,77% 

BRML3 14 FinanceOutros/ExplorImóveis 8,04% 

ITUB4 13 FinanceOutros/IntermsFinancs 7,47% 

BBDC4 12 FinanceOutros/IntermsFinancs 6,89% 

DTEX3 11 MatsBásicos/MadeiraePapel 6,32% 

ELET3 11 UtilidadePúbl/EnergElétrica 6,32% 

 

Tabela 4.42 - Carteira formada com Modo de Composição T para o Período 04  

Ação Frequencia Setor Percentual de Seleção 

JBSS3 81 ConsNBásico/AlimentosProcessados 33,47% 

DASA3 69 ConsumonãoCíclico/Saúde 28,51% 

BISA3 51 ConsteTransp/ConstreEngenh 21,07% 

LIGT3 43 UtilidadePúbl/EnergElétrica 17,76% 

BTOW3 36 ConsumoCíclico/Comércio 14,87% 

CRUZ3 36 ConsNCíclico/Fumo 14,87% 

MRFG3 32 ConsNBásico/AlimentosProcessados 13,22% 

GOLL4 29 ConsteTransp/Transporte 11,98% 

GOAU4 24 MatsBásicos/SidMetalurgia 9,91% 

USIM3 17 MatsBásicos/SidMetalurgia 7,02% 

PETR3 14 Petróleo,GáseBiocombustíveis 5,78% 

CPLE6 12 UtilidadePúbl/EnergElétrica 4,95% 
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Com as carteiras formadas apurou-se a rentabilidade de cada ação, das carteiras 

formadas e a rentabilidade final, considerando um mês de investimento tanto individualmente 

para as ações quanto para o conjunto de ações em cada Período de Apuração conforme Tabela 

4.43. 

 

Tabela 4.43 - Período de Apuração (Base de dados para apuração da rentabilidade) 

Períodos para Apuração da Rentabilidade das Ações/Carteiras 

Período de Apuração 01 02 de maio de 2012 31 de maio de 2012 

Período de Apuração 02 01 de junho de 2012 29 de junho de 2012 

Período de Apuração 03 02 de julho de 2012 31 de julho de 2012 

Período de Apuração 04 01 de agosto de 2012 31 e agosto de 2012 

 

 4.2.2 PONDERAÇÃO DAS AÇÕES 
 

Após a formação das carteiras foi aplicada a Equação de Ponderação (equação 16) para 

que o investidor saiba qual montante deve ser investido em cada uma das ações buscando 

rentabilidade e gerenciando o risco.  A Tabela 4.44 apresenta a Rentabilidade Obtida sem 

Ponderação, a Participação na Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação 

para a carteira formada com modo de composição M para o Período 1. 

 

Tabela 4.44 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de composição 
M para o Período 01 

Ação Rentabilidade Obtida sem 

Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BRKM5 -2,15% 4,75% -0,102% 

BVMF3 -2,10% 20,38% -0,428% 

CCRO3 -1,16% 7,17% -0,083% 

CRUZ3 -2,72% 4,25% -0,116% 

CYRE3 -0,28% 11,70% -0,033% 

DTEX3 -1,53% 3,26% -0,050% 

ELPL4 -5,17% 4,81% -0,249% 

JBSS3 -2,03% 5,22% -0,106% 

OGXP3 -2,93% 33,27% -0,975% 

PCAR4 -12,13% 5,20% -0,631% 

Total -30,07% 100% -2,67% 
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A Rentabilidade Obtida com Ponderação resulta do percentual de Participação na 

Carteira Ponderada aplicada na Rentabilidade Obtida sem Ponderação. 

Caso o investidor optou por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao final de 

um mês, este investidor optando por não aplicar gerenciamento de risco, além da seleção de 

ações de diferentes setores teria uma rentabilidade de -30,07% (Rentabilidade Obtida sem 

Ponderação), rentabilidade que acompanhou o cenário econômico negativo para o período, 

confirmado pelo mau desempenho do índice Ibovespa que apresentou perdas de -12,27% 

(Tabela 3.4).  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de -2,67% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento, mesmo com 

uma rentabilidade negativa as perdas são menores do que aquelas em que não houve a 

ponderação.  

A Tabela  4.45 apresenta a Rentabilidade Obtida sem ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo 

de composição N para o Período 01. 

 

Tabela 4.45 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de composição 
N para o Período 01 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BRFS3 -3,47% 5,60% -0,194% 

CSNA3 -3,39% 5,60% -0,190% 

ELPL4 -5,17% 2,80% -0,145% 

EMBR3 -2,13% 2,12% -0,045% 

ITSA4 -0,27% 9,39% -0,025% 

LREN3 -3,12% 4,03% -0,126% 

OGXP3 -2,93% 19,37% -0,568% 

PDGR3 -1,15% 13,23% -0,152% 

RENT3 -0,58% 2,60% -0,015% 

VALE5 -4,74% 35,26% -1,671% 

    
Total -26,95% 100% -3,13% 

 

Caso o investidor tenha optado por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 
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final de um mês, sem aplicar gerenciamento de risco, além da seleção de ações de diferentes 

setores teria uma rentabilidade de -26,95%  (Rentabilidade Obtida sem Ponderação), 

rentabilidade que acompanhou o cenário econômico negativo, confirmado pelo mau 

desempenho do índice Ibovespa que apresentou perdas de -12,27% (Tabela 3.4) no mesmo 

período.  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de -3,13% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento, mesmo com 

uma rentabilidade negativa as perdas são menores do que aquelas em que não houve a 

ponderação.  

A Tabela 4.46 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo 

de composição O para o Período 02. 

 

Tabela 4.46 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de composição 
O para o Período 2 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BRKM5 2,13% 6,82% 0,145% 

BRML3 0,80% 9,79% 0,078% 

BTOW3 -0,21% 3,42% -0,007% 

CMIG4 2,37% 10,09% 0,239% 

EMBR3 -0,99% 5,23% -0,052% 

HYPE3 0,84% 16,04% 0,135% 

PDGR3 0,15% 32,63% 0,049% 

SANB11 -0,91% 10,30% -0,094% 

SBSP3 5,99% 2,97% 0,178% 

USIM3 -2,18% 2,71% -0,059% 

Total 7,99 % 100% 0,61% 

 

Caso o investidor tenha optado por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 

final de um mês, sem aplicar gerenciamento de risco, além da seleção de ações de diferentes 

setores teria uma rentabilidade de 7,99 % (Rentabilidade Obtida sem Ponderação). A 

rentabilidade do índice Ibovespa no mesmo período alcançou 0,02% (Tabela 3.4).  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de 0,61% 
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(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento, um ganho 

superior ao alcançado pela carteira teórica do índice Ibovespa que representou 3,28% deste 

valor. 

A rentabilidade apresentada carteira que não recebeu gerenciamento de risco foi maior 

que o da carteira gerenciada, vale salientar que caso o cenário fosse inverso (negativo) as 

perdas também poderiam ter sido maiores quando não se aplica gerenciamento de risco. 

A Tabela  4.47 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo 

de composição P para o Período 02. 

 

Tabela 4.47 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de composição 
P para o Período 02 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

ALLL3 0,08% 6,45% 0,005% 

BRKM5 2,13% 5,56% 0,118% 

BTOW3 -0,21% 2,79% -0,006% 

DASA3 -0,94% 5,31% -0,050% 

FIBR3 1,66% 6,21% 0,103% 

GOAU4 2,20% 5,72% 0,126% 

ITSA4 -0,31% 18,89% -0,059% 

PCAR4 3,60% 6,10% 0,220% 

PETR3 -0,89% 19,80% -0,176% 

VALE3 2,56% 23,17% 0,593% 

    Total 9,88 % 100% 0,87% 

 

Caso o investidor tenha optado por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 

final de um mês, sem aplicar gerenciamento de risco, além da seleção de ações de diferentes 

setores teria uma rentabilidade de 9,88 % (Rentabilidade Obtida sem Ponderação). 

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de 0,87% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação) ao final do período de investimento, as perdas são 

menores do que aquelas em que não houve a ponderação.  

A rentabilidade apresentada carteira que não recebeu gerenciamento de risco foi maior 

que o da carteira gerenciada, vale salientar que caso o cenário fosse inverso (negativo) as 
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perdas também poderiam ter sido maiores quando não se aplica gerenciamento de risco. 

A Tabela  4.48 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo 

de composição Q para o Período 03. 

 

Tabela  4.48 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de 
composição Q para o Período 3 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BRFS3 -1,05% 8,02% -0,084% 

BRML3 0,92% 5,69% 0,052% 

CRUZ3 -0,58% 3,55% -0,021% 

DTEX3 1,32% 2,72% 0,036% 

EMBR3 -0,22% 3,04% -0,007% 

HGTX3 2,36% 4,93% 0,116% 

ITSA4 1,11% 13,45% 0,149% 

LAME4 1,31% 5,42% 0,071% 

LLXL3 0,77% 2,66% 0,020% 

VALE5 -2,76% 50,53% -1,395% 

    Total 3,18% 100% -1,06% 

 

Caso o investidor tenha optado por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 

final de um mês, sem aplicar gerenciamento de risco, além da seleção de ações de diferentes 

setores teria uma rentabilidade de 3,18% (Rentabilidade Obtida sem Ponderação), 

rentabilidade que acompanhou o cenário econômico, confirmado pelo desempenho do índice 

Ibovespa de 3,50% (Tabela 3.4) no mesmo período.  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de -1,06% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação). Neste cenário com a aplicação do gerenciamento 

de risco na carteira obteve-se uma rentabilidade negativa, que poderia ser minimizada com o 

uso de um Stop Loss. 

A Tabela 4.49 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo 

de composição R para o Período 03. 
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Tabela 4.49 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de composição 
R para o Período 3 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BBDC4 1,66% 29,09% 0,483% 

BRAP4 -2,21% 6,34% -0,140% 

DASA3 -1,71% 5,88% -0,101% 

DTEX3 1,32% 4,23% 0,056% 

GOAU4 1,18% 6,35% 0,075% 

HYPE3 1,03% 14,51% 0,149% 

LREN3 4,92% 8,99% 0,442% 

MRFG3 0,11% 7,07% 0,008% 

PCAR4 3,50% 6,76% 0,237% 

RSID3 -0,28% 10,78% -0,030% 

Total 9,52% 100% 1,18% 

 

Caso o investidor tenha optado por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 

final de um mês, sem aplicar gerenciamento de risco, além da seleção de ações de diferentes 

setores teria uma rentabilidade de 9,52% (Rentabilidade Obtida sem Ponderação), 

rentabilidade que acompanhou o cenário econômico positivo, para o mesmo período o 

desempenho do índice Ibovespa registrou alta de 3,50% (Tabela 3.4).  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de 1,18% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação). 

Como pode ser observado, a rentabilidade sem a ponderação foi maior do que quando 

houve ponderação, porém aplicando a ponderação o investidor está realizando um 

investimento racional, onde tem um risco calculado. Quando não há uma ponderação as perdas 

para o investidor podem ser na mesma proporção, ou seja, quanto maior o lucro maior o risco. 

A Tabela 4.50 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo 

de composição S para o Período 04. 
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Tabela 4.50 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de composição 
S para o Período 4 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BRFS3 3,27% 9,36% 0,306% 

BRML3 1,38% 6,65% 0,092% 

DTEX3 0,26% 3,17% 0,008% 

ELET3 -1,13% 3,20% -0,036% 

ITUB4 -0,77% 30,00% -0,231% 

LREN3 5,65% 6,74% 0,381% 

PETR3 1,25% 16,47% 0,206% 

RENT3 2,57% 4,35% 0,112% 

RSID3 1,43% 8,08% 0,116% 

USIM5 0,77% 11,98% 0,092% 

Total 14,68% 100% 1,04% 

 

Caso o investidor tenha optado por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 

final de um mês, este investidor optando por não aplicar gerenciamento de risco, além da 

seleção de ações de diferentes setores teria uma rentabilidade de 14,68% (Rentabilidade 

Obtida sem Ponderação). 

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de 1,04% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação). Embora esta seja uma rentabilidade menor do que 

quando não houve ponderação, o investidor conta com a segurança da gestão de riscos, então 

em um cenário negativo as perdas do investidor também seriam menores quando comparadas 

as perdas de uma carteira sem ponderação. 

Ambas as rentabilidades (Rentabilidade Obtida sem/com Ponderação) acompanharam o 

cenário econômico positivo, confirmado pelo desempenho do índice Ibovespa de 1,88% 

(Tabela 3.4) no mesmo período. 

A Tabela 4.51 apresenta a Rentabilidade Obtida sem Ponderação, a Participação na 

Carteira Ponderada e a Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo 

de composição T para o Período 04. 
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Tabela 4.51 - Rentabilidade Obtida com Ponderação para carteira formada com modo de composição 
T para o Período 4 

Ação Rentabilidade Obtida 

sem Ponderação 

Participação na Carteira 

Ponderada 

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação 

BISA3 0,99% 8,95% 0,089% 

BTOW3 1,12% 4,29% 0,048% 

CPLE6 -4,23% 6,49% -0,275% 

CRUZ3 -2,05% 7,66% -0,157% 

DASA3 1,69% 8,16% 0,138% 

GOAU4 -0,57% 8,80% -0,050% 

GOLL4 0,02% 9,60% 0,002% 

JBSS3 0,70% 9,40% 0,066% 

LIGT3 0,74% 6,17% 0,046% 

PETR3 1,66% 30,46% 0,506% 

    Total 0,07% 100% 0,41% 

 

Caso o investidor tenha optado  por distribuir igualmente as ações em sua carteira ao 

final de um mês, este investidor optando por não aplicar gerenciamento de risco, além da 

seleção de ações de diferentes setores teria uma rentabilidade de 0,07% (Rentabilidade 

Obtida sem Ponderação), rentabilidade que acompanhou o cenário econômico positivo, 

confirmado pelo desempenho do índice Ibovespa de 1,88% no mesmo período.  

Aplicando a Equação de Ponderação, o investidor teria uma rentabilidade de 0,41% 

(Rentabilidade Obtida com Ponderação), uma rentabilidade 83% maior do aquela alcançada 

sem ponderação.  

 

4.2.3 APLICAÇÃO DO MODELO DE MARKOWITZ NAS CARTEIRAS 

(GERENCIAMENTO DE RISCO) 

 

Aplicou-se o Modelo de Markowitz nas 08 carteiras de ações que abrangem os períodos 

1 a 4 apresentadas nas Tabelas 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41 e 4.42. As Tabelas 4.52, 

4.53, 4.54, 4.55, 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59 apresentam a rentabilidade obtida com o Modelo de 

Markowitz para as carteira dos períodos 1 a 4. Os valores da coluna Participação da Ação 

foram gerados pelo Modelo de Markowitz, representam a ponderação das ações para alcançar 

o maior retorno possível com o menor risco apresentado pelo conjunto de ações. Após cada 

tabela apresenta-se os valores de retorno e risco obtidos como saída do processamento dos 

dados pelo próprio Modelo de Markowitz 
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Tabela 4.52 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição M para o Período 01 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

BRKM5 0,00% 0,00% 

BVMF3 0,00% 0,00% 

CCRO3 26,20% -0,30% 

CRUZ3 0,00% 0,00% 

CYRE3 0,00% 0,00% 

DTEX3 13,40% -0,21% 

ELPL4 0,00% 0,00% 

JBSS3 60,39% -1,23% 

OGXP3 0,00% 0,00% 

PCAR4 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações M do Período 01 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

6,31% com o menor risco de 2,33%. 

 

Tabela 4.53 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição N para o Período 01 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

BRFS3 5,87% -0,20% 

CSNA3 0,00% 0,00% 

ELPL4 0,00% 0,00% 

EMBR3 46,00% -0,98% 

ITSA4 19,46% -0,05% 

LREN3 0,00% 0,00% 

OGXP3 0,00% 0,00% 

PDGR3 26,09% -0,30% 

RENT3 2,58% -0,01% 

VALE5 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações N do Período 01 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

6,58% com o menor risco de 2,15%. 
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Tabela 4.54 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição O para o Período 02 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

BRKM5 0,00% 0,00% 

BRML3 24,14% 0,19% 

BTOW3 0,00% 0,00% 

CMIG4 0,00% 0,00% 

EMBR3 39,03% -0,39% 

HYPE3 0,00% 0,00% 

PDGR3 25,59% 0,04% 

SANB11 11,24% -0,10% 

SBSP3 0,00% 0,00% 

USIM3 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações O do Período 02 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

12,56% com o menor risco de 2,44%. 

 

Tabela 4.55 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição P para o Período 02 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

ALLL3 0,00% 0,00% 

BRKM5 0,00% 0,00% 

BTOW3 0,00% 0,00% 

DASA3 0,00% 0,00% 

FIBR3 0,00% 0,00% 

GOAU4 0,00% 0,00% 

ITSA4 66,19% -0,21% 

PCAR4 33,81% 1,22% 

PETR3 0,00% 0,00% 

VALE3 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações P do Período 02 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

14,8% com o menor risco de 4,49%. 
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Tabela 4.56 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição Q para o Período 03 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

BRFS3 3,06% -0,03% 

BRML3 15,31% 0,14% 

CRUZ3 8,66% -0,05% 

DTEX3 0,00% 0,00% 

EMBR3 0,00% 0,00% 

HGTX3 0,00% 0,00% 

ITSA4 0,00% 0,00% 

LAME4 0,00% 0,00% 

LLXL3 72,97% 0,56% 

VALE5 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações Q do Período 03 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

4,95% com o menor risco de 1,52%. 

 

Tabela 4.57 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição R para o Período 03 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

BBDC4 22,30% 0,37% 

BRAP4 0,00% 0,00% 

DASA3 0,00% 0,00% 

DTEX3 4,99% 0,07% 

GOAU4 65,23% 0,77% 

HYPE3 0,00% 0,00% 

LREN3 0,00% 0,00% 

MRFG3 0,00% 0,00% 

PCAR4 7,48% 0,26% 

RSID3 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações R do Período 03 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

8,28% com o menor risco de 3,10%. 
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Tabela 4.58 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição S para o Período 04 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

BRFS3 18,46% 0,60% 

BRML3 32,53% 0,45% 

DTEX3 42,28% 0,11% 

ELET3 4,51% -0,05% 

ITUB4 0,00% 0,00% 

LREN3 0,00% 0,00% 

PETR3 2,21% 0,03% 

RENT3 0,00% 0,00% 

RSID3 0,00% 0,00% 

USIM5 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações S do Período 04 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

12,91% com o menor risco de 3,04%. 

 

Tabela 4.59 - Rentabilidade Obtida com o Modelo de Markowitz para a carteira formada com modo 
de composição T para o Período 04 

Ação Participação da Ação na Carteira Rentabilidade Obtida 

BISA3 32,97% 0,33% 

BTOW3 0,00% 0,00% 

CPLE6 0,00% 0,00% 

CRUZ3 33,07% -0,68% 

DASA3 17,89% 0,30% 

GOAU4 0,00% 0,00% 

GOLL4 0,00% 0,00% 

JBSS3 11,71% 0,08% 

LIGT3 4,36% 0,03% 

PETR3 0,00% 0,00% 

 

Para a carteira de ações T do Período 04 o Modelo de Markowitz sugeriu um retorno de 

13,05% com o menor risco de 2,30%. 

 

4.2.3.1 CONSIDERAÇÕES DA APLICAÇÃO DOS RS NA FORMAÇÃO DE 

CARTEIRAS 

 

As Tabelas 4.60 e 4.61 apresentam a rentabilidade das carteiras formadas por RS ao 
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longo dos quatro períodos com e sem Módulo de Decisão, sem Ponderação, ponderada pela 

Equação de Ponderação, Obtida com o Modelo de Markowitz e finalmente, comparando com 

o Ibovespa usado como  Benchmark.  

 

Tabela 4.60 - Rentabilidade das carteiras formadas por RS com Módulo de Decisão 

Rentabilidade das carteiras formadas por RS com Módulo de Decisão 

Modo de 

Composição e 

Período 

Rentabilidade 

Obtida sem 

Ponderação  

Rentabilidade Obtida 

com Ponderação  

Rentabilidade Obtida 

com o Modelo de 

Markowitz 

Ibovespa  

M Período 01 -30,07% -2,67% -1,74% -12,27% 

O Período 02 7,99% 0,61% -0,26% 0,02% 

Q Período 03 3,18% -1,06% 0,62% 3,50% 

S Período 04 14,68% 1,05% 1,14% 1,88% 

Total -4,22% -2,07% -0,23% -6,87% 

 

Tabela 4.61 - Rentabilidade das carteiras formadas pelo RS sem Módulo de Decisão 

Rentabilidade das carteiras formadas pelo RS sem Módulo de Decisão 

Modo de 

Composição e 

Período 

Rentabilidade 

Obtida sem 

Ponderação  

Rentabilidade 

Obtida com 

Ponderação  

Rentabilidade Obtida 

com o Modelo de 

Markowitz 

Ibovespa 

N Período 01 -26,95% -3,13% -1,55% -12,27% 

P Período 02 9,88% 0,87% 1,01% 0,02% 

R Período 03 9,52% 1,18% 1,47% 3,50% 

T Período 04 0,07% 0,41% 0,06% 1,88% 

Total -7,48% -0,67% 0,99% -6,87% 

 

Considerando o acumulo da rentabilidade das carteiras formadas por RS ao longo dos 

quatro períodos pode-se concluir que a rentabilidade das carteiras usando o Modelo de  

Markowitz para Gerenciamento de Risco e sem Módulo de Decisão foi melhor que a 

rentabilidade obtida com as carteiras com Módulo de Decisão também com risco gerenciado 

pelo Modelo de Markowitz. 

Quando não houve ponderação ou gerenciamento de riscos a rentabilidade obtida com 

as carteiras formadas pelo RS com Módulo de Decisão apresentam-se melhores do que as 

formadas sem Módulo de Decisão. 

O gerenciamento de risco com o Modelo de Markowitz mostrou-se eficaz tanto para a 

carteira de ações gerada sem a utilização de Módulo de Decisão quanto para as carteiras 

geradas com Módulo de Decisão. 

Vale ressaltar que a rentabilidade apresentada pela carteira que não recebeu 
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gerenciamento de risco pode ser maior do que o da carteira gerenciada. Entretanto, em caso de 

cenário negativo as perdas podem ser maiores quando não se aplica gerenciamento de risco. 

De forma geral, ao analisar a rentabilidade para os quatro períodos de investimento de 

forma acumulativa observa-se melhor rentabilidade para as carteiras que receberam 

gerenciamento de risco. Os resultados obtidos com os experimentos mostram que o 

gerenciamento de risco é essencial para minimizar as possíveis perdas que o investimento em 

ações pode trazer ao investidor e que o Modelo de Markowitz pode auxiliar nesta tarefa. 

As conclusões sobre o desenvolvimento deste trabalho são apresentadas no próximo 

capítulo. 
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5.  CONCLUSÕES 

 

O mercado financeiro tem diversas opções para investimento e uma delas é o mercado 

de ações, que se destaca por sua rentabilidade e alto risco. Para que haja sucesso o investidor 

deve procurar identificar a tendência dos preços das ações para compor a sua carteira de forma 

que o lucro seja maximizado e risco minimizado. 

Neste trabalho duas técnicas da Inteligência Artificial foram aplicadas na seleção de 

carteiras de ações: a rede neural artificial Multilayer Perceptron  e a Teoria dos Rough Sets.  

A realização dos experimentos foi dividida em duas fases: 

a) Primeira Fase com três etapas: 

  -primeira etapa: Comparativo da MLP com o Modelo de Markowitz. 

  -segunda etapa: Combinação da MLP com o Modelo de Markowitz . 

  -terceira etapa: Aplicação da Teoria dos Rough Sets. 

b) Segunda Fase com duas etapas: 

 -primeira etapa: Aplicação da MLP na formação de carteiras. 

 -segunda etapa: Aplicação dos Rough Sets na formação de carteiras.  

 

Os experimentos realizados na Primeira Fase, que englobaram três etapas distintas 

buscaram avaliar o desempenho das técnicas selecionadas na seleção de carteiras de ações. Os 

bons resultados obtidos nesta fase motivaram a realização da Segunda Fase de experimentos 

com duas etapas distintas.  

Vale ressaltar que o gerenciamento do risco das carteiras selecionadas avaliado com o 

Modelo de Markowitz e com a Equação de Ponderação, bem como o uso do índice Ibovespa 

como Benchmark foram aplicados apenas na Segunda Fase. 

Na Primeira Fase dos experimentos, especificamente na Primeira Etapa (comparativo 

da MLP com o Modelo de Markowitz) foi possível identificar que ambas as técnicas são 

capazes de selecionar ações em tendência de alta e podem apoiar a tomada de decisão do 

investidor na escolha de ações com bom potencial de rentabilidade. Também se pode observar 

que a participação das ações na carteira é de grande importância para que a rentabilidade 

desejada seja alcançada e o risco da carteira seja minimizado.  

Com base nos estudos feitos na Primeira Etapa da Primeira Fase dos experimentos, 

pode-se observar que o Modelo de Markowitz é de fácil utilização, o que permite que qualquer 

pessoa mesmo com pouco conhecimento tecnológico e com pouco conhecimento de mercado 

possa utilizá-lo.  
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O desenvolvimento da Segunda Etapa dos experimentos (combinação da MLP com o 

Modelo de Markowitz) possibilitou verificar que a combinação do Modelo de Markowitz 

combinado com uma técnica de Inteligência Artificial, no caso a MLP, trouxe resultados 

satisfatórios no apoio à tomada de decisão, pois indicou as tendências dos preços das ações, 

desta forma auxiliando o investidor a escolher ações com tendência de alta para compor sua 

carteira. 

Os resultados da aplicação dos RS na Terceira Etapa dos experimentos demonstraram 

que a técnica pode indicar tendências nos preços das ações. Pode-se observar que parte das 

ações selecionadas por RS teve rentabilidade positiva no primeiro dia de investimentos e 

também algumas delas mostraram rentabilidade positiva ao final do período, o que indica que 

a técnica tem capacidade para identificar ações que estão em tendência de alta. 

De maneira geral, os resultados obtidos nas três etapas da Primeira Fase dos 

experimentos apontaram para o uso da MLP e dos RS no apoio à tomada de decisão de 

investidores na seleção de ações para compor uma carteira. 

Na Segunda Fase que compreendeu duas etapas distintas (Aplicação da MLP na 

formação de carteiras e Aplicação dos Rough Sets na formação de carteiras) extraiu-se 

uma base de dados referente ao período de um ano (na Primeira Fase foram usados períodos 

diferentes) para a realização dos experimentos. Na Primeira Etapa desta fase foram realizados 

vários testes para escolher a MLP com o menor erro quadrático médio a ser usada na seleção 

de ações, sendo escolhida a MLP4. Na Segunda Etapa desta fase foram usados 8 modos 

diferentes de composição das bases diferentes para a realização dos experimentos. 

A continuidade dos experimentos seguiu na aplicação tanto da MLP como dos RS na 

formação de carteiras. Nas carteiras formadas foi aplicado o Modelo de Markowitz e a 

Equação de Ponderação a fim de gerenciar o risco. Por fim compararam-se os resultados 

obtidos com o Benchmark.  

Com base nos resultados obtidos nas duas fases foi possível concluir que as técnicas da 

IA escolhidas formaram carteiras que obtiveram rendimento superior ao do benchmarking, o 

que as torna importantes técnicas no apoio à tomada de decisão dos investidores. Vale ressaltar 

que dentre as técnicas da IA utilizadas nos experimentos, RS apresentou melhor desempenho 

na seleção de ações para compor uma carteira. 

Concluiu-se também que é importante gerenciar o risco. Quando não se utiliza 

gerenciamento de risco os lucros obtidos podem ser superiores quando comparados aos 

resultados das carteiras que tiveram o risco gerenciado, porém as perdas também podem ser 
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maiores. A gestão de risco traz segurança ao investidor e que o Modelo de Markowitz que 

prega o conceito de diversificação das ações na carteira pode ser útil. 

O tempo despendido com a pesquisa proporcionou uma visão ampla das necessidades e 

dificuldades dos investidores que optam pelo mercado de ações como forma de rentabilizar seu 

dinheiro. Além da seleção das carteiras e do gerenciamento do risco o acompanhamento do 

investimento é indispensável para o sucesso do investimento.  

Assim, estabelecer pontos de saída quando o cenário não está positivo chamado Stop 

Loss e também pontos de saída quando o cenário está positivo chamado Stop Gain pode 

garantir lucro ao investidor. Sugere-se como continuidade deste trabalho a aplicação das Séries 

de Fibonacci, que podem mostrar ao investidor tais pontos. A Figura 5.1 apresenta o esquema 

da continuidade do trabalho. 

 

 

Figura 5.1 - Esquema da continuidade do trabalho. Fonte: Autor. 

 

Os estudos aqui realizados não têm a pretensão de esgotar o assunto, pelo contrário, 

buscou-se realizar uma contribuição com este trabalho. Sabe-se que existe uma clara demanda 
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por estudos sistematizados no mercado de ações em que este trabalho pode servir de base para 

selecionar ações que comporão uma carteira. 

 

 

5.2  CO-ORIENTAÇÃO EM PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

 

Foi realizada co-orientação em projeto de Iniciação Científica, intitulado: “Risco, 

Rentabilidade e Liquidez de um Investimento: Um Estudo Comparativo da Aplicação da Teoria 

de Markowitz e de Redes Neurais Artificiais na Composição de uma Carteira Ótima de 

Ativos”.  

Iniciado em 2011 e com conclusão em 2012, e ste projeto contou com a participação 

dos alunos de graduação Miguel. A. Garcia Fernandez e Jorge Alonso Lima (bolsa FAPIC).  

 Os trabalhos publicados oriundos deste projeto foram: 

 

1. KAUPA, P. H.; FERREIRA, R. P.; LIMA, J. A.; SASSI, R. J. . Redes Neurais Artificiais e 

o Modelo de Markowitz Aplicados no Mercado de Ações. In: 13. Simpósio de Iniciação 

Científica e Tecnológica da FATEC, São Paulo. Resumos do 13. Simpósio de Iniciação 

Científica e Tecnológica, v. 1. p. 131-131,  2011.  

 

2. KAUPA, P. H.; LIMA, J. A.; MIRANDA, M. D.; FERREIRA, R. P.; SASSI, R. J. . Redes 

Neurais Artificiais e o Modelo de Markowitz para a Composição de uma Carteira Ótima 

de Ações. In: VIII Encontro de Iniciação Científica da Universidade Nove de Julho, São 

Paulo. Resumos do VIII Encontro de Iniciação Científica, v. 1. p. 151-151, 2011.  

 

3. KAUPA, P. H.; LIMA, J. L.; SASSI, R. J. . Técnicas Combinadas para Compor uma 

Carteira Ótima de Ações: Modelo de Markowitz com uma Rede Neural Artificial 

Multilayer Perceptron. In: XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO), 

Ubatuba. Livro de Resumos do XLIII SBPO, p. 151-151, 2011.  

 

5.3 PUBLICAÇÕES DO AUTOR 

 

  -Artigo publicado em periódico  

 

- KAUPA, P. H.; SASSI, R. J.; RAMALHO, E. . Hybrid architecture to predict trends at Stock 

http://lattes.cnpq.br/0074185478343196
http://lattes.cnpq.br/5356507119071651
http://lattes.cnpq.br/0074185478343196
http://lattes.cnpq.br/5356507119071651
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Exchange of São Paulo: Markowitz Model and a Multilayer Perceptron. Lecture Notes in 

Computer Science. International Conference on Intelligent Data Engineering and Automated 

Learning (IDEAL), v. 7435, p. 352-359, 2012. (QUALIS CAPES B2)  

 

-Artigos completos publicados em anais de congressos  

 

- KAUPA, P. H.; SASSI, R. J. . Investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo com o uso da 

Teoria dos Conjuntos Aproximados. In: II Congresso Brasileiro de Engenharia de Produção 

(CONBREPRO), Ponta Grossa. Anais do II CONBREPRO, v. 1. p. 1-12, , 2012.  

 

- KAUPA, P. H.; SASSI, R. J. . Redes Neurais Artificiais e o Modelo de Markowitz: 

Comparando Técnicas que Apoiam a Tomada de Decisão nos Investimentos em Ações. In: 

XXXI Encontro Nacional de Engenharia de Produção (ENEGEP), Belo Horizonte. Anais do 

XXXI ENEGEP, p. 1-9, 2011.  

 

- KAUPA, P. H.; SASSI, R. J. . Proposta de Aplicação da Teoria dos Conjuntos Aproximados 

na Seleção de Ações da Bolsa de Valores de São Paulo. In: XIX Simpósio de Engenharia de 

Produção (SIMPEP), Bauru. Anais do XIX SIMPEP, v. 1. p. 1-10, 2011.  

 

- KAUPA, P. H.; SASSI, R. J. . Combinação de Técnicas para Investimentos em Ações: 

Modelo de Markowitz com uma rede neural artificial Multilayer Perceptron. In: XVIII 

Simpósio de Engenharia de Produção (SIMPEP), Bauru. Anais do XVIII SIMPEP, p. 1-9, 

2010.  

 

- KAUPA, P. H.; LIMA, J. L.; SASSI, R. J. . Técnicas Combinadas para Compor uma Carteira 

Ótima de Ações: Modelo de Markowitz com uma Rede Neural Artificial Multilayer 

Perceptron. In: XLIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional (SBPO), Ubatuba. XLIII 

SBPO, p. 151-151, 2010.  

 

- KAUPA, P. H.; RAMALHO, E. ; SASSI, R. J. . Aplicação de Redes Neurais Artificiais na 

Seleção de Carteira de Ações. In: 6 CONTECSI International Conference on Information 

Systems and Technology Management (CONTECSI). Proceedings and Abstracts do 6. 

Contecsi, p. 2954-2966, 2009.  

http://lattes.cnpq.br/0074185478343196
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  -Resumos expandidos publicados em anais de congressos  

 

- KAUPA, P. H.; SASSI, R. J. . Teoria dos Conjuntos Aproximados na Seleção de Ações para 

Investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo. In: Resumos do 14. Simpósio de Iniciação 

Científica e Tecnológica da FATEC, São Paulo. 14. Simpósio de Iniciação Científica e 

Tecnológica da FATEC, v. 1. p. 138-138, 2012.  

 

- KAUPA, P. H.; FERREIRA, R., P.; SASSI, R. J. . Redes Neurais Artificiais e o Modelo de 

Markowitz Aplicados no Mercado de Ações. In: 13. Simpósio de Iniciação Científica e 

Tecnológica - FATEC, São Paulo. 13. Simpósio de Iniciação Científica e Tecnológica - 

FATEC, 2011.  

 

-KAUPA, P. H.; SASSI, R. J. . Análise do Desempenho da Teoria dos Conjuntos 

Aproximados na Seleção de Ações para Investimentos na Bolsa de Valores de São Paulo. In: 

20. Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP (SIICUSP), São Paulo. Anais do 

20. SIICUSP, 2012.  
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APÊNDICE A – Exemplos de Redutos gerados pelo RS no modo de composição S 

{BTOW3, LREN3} 100 2 

{PETR3, TRPL4} 100 2 

{LREN3, OGXP3} 100 2 

{LIGT3, LREN3} 100 2 

{GOLL4, LREN3} 100 2 

{CYRE3, PETR3} 100 2 

{LREN3, TIMP3} 100 2 

{DASA3, MRVE3, RENT3} 100 3 

{MRVE3, RENT3, TAMM4} 100 3 

{BRFS3, DTEX3, RENT3} 100 3 

{CESP6, CIEL3, PETR3} 100 3 

{BRFS3, RENT3, RSID3} 100 3 

{BRML3, CESP6, LREN3} 100 3 

{ITUB4, OGXP3, UGPA3} 100 3 

{CIEL3, MRVE3, RENT3} 100 3 

{MRFG3, PETR3, TAMM4} 100 3 

{BRML3, CYRE3, HGTX3} 100 3 

{MRVE3, RENT3, RSID3} 100 3 

{MRFG3, PETR3, RSID3} 100 3 

{MRVE3, NATU3, RENT3} 100 3 

{ELET3, ITUB4, MRFG3} 100 3 

{BRML3, LREN3, PETR3} 100 3 

{ITSA4, MRVE3, PETR3} 100 3 

{BRML3, RSID3, VALE5} 100 3 

{BBDC4, MRVE3, USIM5} 100 3 

{DTEX3, ITSA4, RENT3} 100 3 

{BRKM5, CYRE3, VALE5} 100 3 

{ALLL3, GGBR4, OGXP3} 100 3 

{ALLL3, BRAP4, VALE5} 100 3 

{ALLL3, GFSA3, LREN3} 100 3 

{BRML3, PETR3, RENT3} 100 3 
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APÊNDICE B - Telas do software NeuralTool com os parâmetros das quatro MLPs e figuras 

com menor erro quadrático médio 

-MLP1 
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-MLP2 
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