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RESUMO 
 

Essa dissertação tem como objetivo a modelagem, implementação e a simulação de 
um mercado de leilão duplo artificial utilizando a abordagem multiagente. Mercado de 
leilão duplo permite que ofertas de compra e de venda possam ser feitas a qualquer 
momento e de forma contínua. As bolsas de Nova Iorque (NYSE) e de Chicago (CME) 
são exemplos deste tipo de leilão. Mercados artificiais são modelos que têm o objetivo 
de capturar as propriedades dos mercados reais para reproduzir e analisar a dinâmica 
do mercado através de experimentos computacionais. Assim como no mercado real, o 
modelo propõe que os agentes interagem entre si assincronamente em sessões de 
negociações contínuos. Estas últimas características do modelo são viabilizadas 
através do uso de técnicas e arcabouços tecnológicos que são atualmente utilizados 
nos mercados reais. Neste trabalho, são investigados os comportamentos do mercado 
artificial para diferentes grupos de agentes e parâmetros. Ao longo dos experimentos 
foram constatados que o volume de negociação e a volatilidade dos preços, por 
exemplo, são diretamente proporcionais ao orçamento dos agentes. Também foram 
identificados alguns fatos estilizados nas séries de preços geradas a partir do mercado 
artificial. 

Palavras-chaves: modelos baseados em agentes, mercado financeiro artificial, fatos 
estilizados, leilão duplo. 

 



 
 

ABSTRACT 
 
The purpose of this work is to model, implement and simulate a double auction artificial 
market using a multi-agent approach. Double auction markets allow offers to buy and 
sell to be made at any time and in a continuous fashion. The New York Stock Exchange 
(NYSE) and the Chicago Mercantile Exchange (CME) are examples of exchanges that 
adopt this type of auction. Artificial markets are models that aim to capture the 
properties of real markets to reproduce and analyze the market dynamics through 
computational experiments. As in real markets, the model proposes that agents interact 
asynchronously in continuous trading sessions. These features are made possible by 
using modern techniques and technological frameworks currently used in real markets. 
In this work, we investigated the behavior of a artificial market using different groups of 
agents and parameters. Throughout the experiments it was identified that, for example, 
trading volume and price volatility are directly proportional to the agents' budget. Also, 
some stylized facts were identified on the price series generated by the artificial market. 
 
Keywords: agent-based models, artificial financial market, stylized facts, double auction. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os mercados financeiros são sistemas complexos e dinâmicos. Grandes 

quantidades de agentes econômicos envolvidos em interações locais gerando 

comportamentos globais, tais como crescimento econômico,  distribuição de riqueza e 

sazonalidades de preços. Esses padrões globais, por sua vez, influenciam as 

interações locais. O resultado é um sistema complexo que liga as interações locais com 

as regularidades globais. Por essa razão, muitos sistemas econômicos são 

especificados através de sistemas dinâmicos, ou seja, a realidade, com suas 

características e dinâmica, é modelada utilizando sistemas de equações. Em sistemas 

mais complexos, em especial aqueles que apresentam um comportamento não linear, 

métodos analíticos podem ser impossíveis de serem empregados. 

Durante anos, economistas têm se confrontando com a modelagem desses 

sistemas econômicos. Uma das abordagens mais populares desses estudos consiste 

nas simplificações dos comportamentos dos agentes econômicos, fazendo com que, 

dessa maneira, o comportamento agregado seja facilmente caracterizado. Essas 

abordagens, em que se tem a explicação do particular ao geral (bottom-up), têm a 

teoria do equilíbrio Walrasiano1 como principal referência. 

Mercados de leilão duplo permitem que ofertas de compra e de venda possam 

ser feitas livremente e a qualquer momento. As vendas são feitas para compradores 

dispostos a oferecer preços mais altos por vendedores que estão dispostos a oferecer 

menores preços. As bolsas de Nova Iorque (NYSE) e de Chicago (CME) são exemplos 

deste tipo de leilão. 

Nas últimas décadas, uma das linhas de pesquisa que vem ganhando expressão 

é a modelagem de mercados baseada em agentes, os chamados Mercados 

Financeiros Artificiais. Nesta abordagem, também chamada de Agent-based 

Computational Economics (ACE), a dinâmica interna do mercado é direcionada pelos 

múltiplos elementos computacionais, os agentes, que interagem entre si. 

Mercados artificiais são modelos que têm o objetivo de capturar as propriedades 

dos mercados reais para reproduzir, analisar e entender a dinâmica do mercado real, 
                                            
1 No equilíbrio Walrasiano ou equilíbrio geral, a oferta e demanda dos bens estão igualadas, i.e., os 
preços dos bens estão em completo equilíbrio. 
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através de experimentos computacionais. Apesar dos avanços nesta linha de pesquisa, 

muitas questões ainda não foram totalmente compreendidas, como, por exemplo, as 

propriedades estatísticas, chamadas de fatos estilizados, cuja origem ainda não é muito 

clara (DERVEEUW, 2007). 

Recentes estudos sobre mercados artificiais têm atingido relativo sucesso na 

análise do mercado financeiro nos últimos anos. Entre os primeiros trabalhos, está o de 

LeBaron (1994), o Santa Fe Artificial Stock Market (SFA). Utilizando o SFA, o autor 

conseguiu, por exemplo, simular bolhas e crises financeiras. Um outro exemplo é o 

trabalho de Lux (1998), que, através de um mercado artificial, explicou as caudas 

pesadas na distribuição de retornos. 

Segundo Derveeuw (2007), muitos dos trabalhos desenvolvidos durante a 

década de 1990 e meados de 2000 apresentaram modelos que simplificam a realidade. 

Algumas das simplificações citadas são os modelos que utilizam equações que fazem o 

balanceamento ponderado entre ordens de compra e venda na formação de preços.  

Tais simplificações entram em contradição com a realidade, pois, no mercado real, os 

preços são formados a partir das interações dos agentes econômicos através do livro 

de ordens, cuja função é atuar como ponto de encontro de ordens dos agentes e não 

como entidade de ponderação central. 

Em estudo mais recente, Toriumi (2010) aplicou a técnica da “simulação inversa” 

com algoritmos genéticos para estimar a combinação de agentes capazes de gerar 

séries históricas de preços reais. Os recentes avanços tecnológicos e o surgimento de 

novas técnicas computacionais são fatores determinantes que permitiram os estudos no 

campo de mercados artificiais. 

Dada a importância de uma ferramenta que tenha características mais próximas 

possíveis do que se observa no mercado real, destacando as características individuais 

dos participantes (investidores, especuladores, bolsa de valores, etc), decidiu-se por 

desenvolver um arcabouço computacional que servirá de base para futuros trabalhos e, 

até analises mais aprofundadas de situações observadas no mercado. Nesse sentido, 

uma abordagem multiagente atende esses requisitos. É com essa concepção que o 

arcabouço tecnológico foi desenvolvido. Assim como no mercado real, o modelo 

considera que os agentes interagem entre si assincronamente em sessões de 
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negociações contínuas. Estas últimas características do modelo são viabilizadas 

através do uso de técnicas atualmente utilizadas nos mercados reais. Por exemplo, 

toda comunicação dos agentes é realizada através do protocolo FIX (Financial 

Information EXchange)2, que se trata de um protocolo aberto de comunicação 

eletrônica, sendo atualmente o padrão mundial no que se refere à automação de 

negociação eletrônica e de roteamento de ordens. 

A utilização de um protocolo de comunicação comum possibilitou que os agentes 

fossem projetados com autonomia e independência de plataformas tecnológicas. A 

adoção deste conceito poderá viabilizar futuros trabalhos, inclusive para outras 

finalidades, além das acadêmicas. 

O segundo objetivo proposto neste trabalho é a verificação de algumas 

propriedades estatísticas comumente observadas em mercados reais nas séries 

temporais geradas a partir do mercado financeiro artificial aqui apresentado. Para essa 

verificação, foram realizados alguns experimentos com diferentes grupos de agentes e 

parâmetros. 

Esta dissertação está organizada como segue: No capítulo 2, é feita uma revisão 

de literatura das pesquisas relacionadas ao tema de mercados financeiros artificiais. 

Ainda no capítulo 2, é revelada a inserção deste trabalho dentro da linha de pesquisa e 

as contribuições que pretende fazer. O capítulo 3 traz uma proposta de abordagem 

multiagente para a simulação da dinâmica de preços em um mercado de leilão duplo. 

No capítulo 4, são descritos os experimentos realizados e os resultados alcançados em 

cada experimento. Por fim, no capítulo 5, são sumarizadas as principais conclusões, 

além de propostas melhorias para possíveis trabalhos futuros. 

                                            
2 Mais detalhes sobre o protocol FIX podem ser consultados no APÊNDICE B. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

O uso de simulações baseadas em agentes no mercado financeiro é um novo 

campo de pesquisa e em crescimento. Grande parte desse crescimento se deve aos 

recentes avanços tecnológicos e às aplicações de novas técnicas computacionais. 

Um dos estudos pioneiros que utilizaram agentes computacionais para 

simulações do comportamento do mercado financeiro foi o trabalho desenvolvido por 

Gode e Sunder (1993). O principal objetivo desses pesquisadores era estudar a 

influência da inteligência no comportamento observado no mercado real. Foi realizada 

uma série de experimentos em que agentes autônomos do tipo ZI (Zero Intelligence) 

submetiam ordens aleatórias de compra e venda. Ao condicionar os agentes às 

restrições orçamentárias, o preço do ativo negociado convergia para um preço de 

equilíbrio. Os autores constataram  que a convergência para o preço de equilíbrio 

teórico era determinada mais pela estrutura de mercado do que  pela inteligência  do 

agente. 

Chan (1995), em seu trabalho sobre mercados financeiros artificiais, enfatizou o 

agente formador de mercado. Uma série de características da dinâmica do mercado foi 

examinada: a eficiência de preços do mercado, a velocidade em que os preços 

convergem para o preço de expectativas racionais, o equilíbrio e dinâmica de 

aprendizagem dos agentes que possuem diversas informações ou preferências. Um 

formador de mercado baseado em regras e com múltiplos objetivos, incluindo a 

manutenção de um mercado justo e ordenado, maximização do lucro e minimização do 

risco, foi construído e testado em dados de mercado históricos. Seguindo a mesma 

estrutura, um formador de mercado adaptativo foi modelado no mesmo framework3. 

Como resultado, o agente se mostrou capaz de adaptar suas estratégias para 

diferentes ambientes ruidosos. 

Durante décadas, LeBaron (2002) e sua equipe estiveram envolvidos no 

desenvolvimento de uma das primeiras plataformas de mercado financeiro artificial, o 

Santa Fé Artificial Stock Market (SFA). Nesse ambiente, os agentes podem negociar 

                                            
3 Conjunto de técnicas, código fonte e conceitos utilizados para resolver problemas de um domínio 
específico. 
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uma ação que paga dividendos ou manter os recursos financeiros em outro 

investimento que remunera a uma taxa de juros fixa. A escolha por um ou outro 

investimento está condicionado às decisões que os agentes tomam baseadas nas suas 

visões sobre o futuro. Essa plataforma permite a agentes explorarem uma grande 

variedade de regras preditivas. Apesar das importantes contribuições no campo de 

pesquisa de mercado financeiros artificiais, o SFA listou uma séries de desafios para 

futuros trabalhos, entre eles o impacto da restrição orçamentária, níveis de informação 

dos agentes, bem como a possibilidade de se negociar múltiplos ativos. 

Em experimentos realizados por Raberto et al. (2003), foi identificado que a 

cauda pesada da distribuição dos retornos é uma consequência direta do Limit Order 

Book4 sem qualquer suposição sobre o comportamento dos agentes. As caudas 

pesadas da distribuição de retornos não são observadas através de mercados artificiais 

que utilizam mecanismos de Clearing House, a menos que sejam feitas algumas 

suposições acerca da volatilidade e distribuição de riqueza entre os agentes. 

Pellizzari (2005) fez uma revisão de mercados financeiros artificiais, sugerindo 

três categorias de fontes de complexidade: molecular, organizacional e ambiental. A 

primeira trata dos agentes, a segunda da relação entre os agentes e a terceira trata da 

estrutura de mercado e regras onde ocorrem as negociações. Segundo o autor, muitas 

das regularidades nas séries temporais e fatos estilizados encontrados empiricamente 

no mercado real podem ser modelados e tratados em mercados artificiais. Ainda 

segundo Pellizzari, a abordagem de simulação multiagente desencadeia múltiplas 

configurações e calibrações. Essa característica pode obscurecer a significância da 

abordagem, especialmente se múltiplas complexidades estiverem atuando 

simultaneamente. 

Izumi et al. (2009) conferiram um novo foco nas pesquisas de mercados 

financeiros artificiais pela utilização desses ambientes na avaliação de estratégias de 

negociação. Aplicando tecnologias e protocolos de comunicação amplamente utilizados 

no mercado financeiro, o simulador proposto foi construído com uma arquitetura técnica 

semelhante à encontrada no mercado real. O simulador foi utilizado na avaliação de 

                                            
4 Limit order book é a lista de todas as ordens de compra e venda limitadas que estão pendentes em um 
determinado instante de tempo. Ordens limitadas são aquelas que devem ser executadas somente ao 
preço igual ou melhor do que o especificado na ordem. 
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diversos automated-trading strategies (ATS). Os resultados alcançados nas simulações 

se mostraram como uma forma alternativa aos backtestings5 na avaliação de 

estratégias. Primeiramente, o mercado artificial pode gerar caminhos de preços distintos 

de acordo com as condições de mercado, incluindo caminhos que não ocorreram no 

mercado real. Em segundo lugar, o mercado artificial pode servir para simular uma 

retroalimentação entre o mercado e o agente, característica bastante útil para identificar 

as influências nos preços causadas pelas ordens das estratégias de negociação. 

Um ponto importante que norteia os trabalhos de mercados artificiais é a 

semelhança de suas características com as do mercado real. Se o mercado artificial 

não se assemelhar ao mercado real, os resultados obtidos através dele serão incertos e 

imprecisos. Em particular, a combinação de agentes é um fator determinante do  

sucesso na simulação de mercados artificiais. Através de uma função de avaliação e 

um histórico de preços reais, Toriumi et al. (2010) aplicaram a técnica da “simulação 

inversa” com algoritmos genéticos para estimar as combinações de agentes para 

aquele histórico de preços. 

Stasiukynaite et al. (2012) modelaram um mercado financeiro artificial com 

agentes fundamentalistas e agentes com otimização de carteira em média-variância, 

ambos dotados de regras preditivas de preços e retornos. Os preços são determinados 

pelo equilíbrio Walrasiano. Cada agente pode alternar suas regras preditivas pela 

performance de cada regra ou pela opinião do mercado sobre tais regras. A modelagem 

desenvolvida nesse trabalho proporcionou uma maneira de estudar interações de 

grupos heterogêneos de agentes. Nas simulações, foram detectados alguns fatos 

estilizados, tais como volatilidades clusterizadas, caudas pesadas dos retornos e 

correlações entre volatilidade e volume de negociação, que também são encontradas 

em mercados reais. 

Apoiando-se na proposta apresentada por Izumi et al. (2009), que estende 

modelos baseados em agente para aplicações práticas, esta dissertação propõe uma 

abordagem semelhante na implementação do mercado financeiro artificial, em que os 

agentes são independentes e negociam entre si assincronamente em um mecanismo 

                                            
5 backtesting consiste em utilizar um determinado período de uma série histórica de cotações para 
verificar a rentabilidade que seria produzida por determinada estratégia se fosse usada naquele período. 
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de leilão duplo. Diferentemente da proposta de Izumi et al., nesta dissertação são 

implementados agentes ZI baseados no trabalho de Gode e Sunder (1993) e o 

formador de mercado simples, que foi utilizado como referência no trabalho de Das 

(2001). Adicionalmente foi implementado um agente com estratégia técnica. Nos 

experimentos realizados, os agentes foram parametrizados, combinados e submetidos 

as sessões de negociações. A partir das séries de preços geradas através dos 

experimentos, são realizadas as análises do comportamento do mercado financeiro 

artificial. 
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3 MODELO 
 

Um mercado financeiro artificial é composto por agentes que interagem entre si. 

Através deles, são modelados o comportamento e a forma de interação de entidades 

representativas do mercado real. Foram modelados dois grupos de entidades: (i) os 

investidores e (ii) um núcleo de negociação. Esta última entidade representa a bolsa de 

valores, assumindo as funções de contraparte central das operações e responsável 

pelas liquidações das operações realizadas nesse ambiente. Na condição de 

contraparte central, o Núcleo de Negociação participa das operações, tornando-se a 

compradora para todos os vendedores e a vendedora para todos os compradores. 

Dessa forma, nenhum agente tem o conhecimento de quem é a ponta inversa nas 

operações. O Núcleo de Negociação garante a liquidação instantânea das operações, 

realizando a transferência dos ativos entre investidores, assim como a transferência de 

recursos financeiros correspondentes. 

O Núcleo de Negociação coleta as ordens de compra e venda de todos os 

investidores. As ordens coletadas são mantidas em um livro de ordens, também 

conhecido como Order Book. As execuções de ordens ocorrem priorizando preço e 

horário. O preço de negociação é continuamente determinado quando ordens de 

compra e ordens de venda atingem o mesmo preço. Este módulo também é 

responsável por criar as sessões de negociação, gerenciar ordens e distribuir dados de 

mercado. 

Os investidores são agentes independentes que possuem estratégias próprias, 

capazes de interagir com o Núcleo de Negociação, além de terem autonomia para 

determinar o momento dessa interação. Essa última característica dos agentes foi um 

dos temas analisados no trabalho de Derveeuw (2007), segundo o qual modelos cujas 

atividades de negociação contínuas e assíncronas são os mais recomendados em 

simulações de mercados financeiros. O autor apontou que os principais mercados 

financeiros artificiais desenvolvidos até então não apresentavam essas características. 

Por exemplo, no Santa Fé Artificial Stock Market, a simplicidade deixou o modelo com 

falta de realismo sobre a microestrutura de mercado: os agentes tomam as suas 
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decisões de forma síncrona e, além disso, não decidem a quantidade de ativos que irão 

negociar. 

Neste trabalho, todas as interações ocorrem somente entre os investidores e o 

Núcleo de Negociação de forma assíncrona e contínua. A princípio, não foram 

consideradas interações entre os investidores, como mostra a Figura 1. 

 
Figura 1 – Visão geral do mercado financeiro artificial 

Fonte: elaboração própria 
 

Através das interações com o Núcleo de Negociação, os investidores são 

capazes de enviar ordens de compra e venda de ativos e receber os status das ordens. 

Em geral, os trabalhos de mercados artificiais limitam para uma unidade a quantidade 

de ativo a ser negociado em cada ordem, mas neste trabalho não existe tal limitação. 

Os investidores são capazes de realizar a cotação dos ativos, além de poderem 

solicitar os livros de ordens diretamente do Núcleo de Negociação. Cancelamentos de 

ordens também são permitidos. 

Todas as informações geradas no mercado artificial são mantidas em uma base 

de dados para que os agentes possam considerá-las em suas estratégias. As 

informações históricas são particularmente importantes para os agentes que tomam 

decisões a partir de análises de séries históricas, além de serem utilizadas nas análises 

do mercado financeiro artificial como um todo. 

Na Figura 2, é apresentada a visão detalhada do mercado financeiro artificial. 
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Figura 2 – Visão detalhada do mercado financeiro artificial

 
Fonte: elaboração própria 

 

Como mostra a Figura 2, o mercado financeiro artificial possui um módulo de 

Monitoração, que tem a capacidade de monitorar os portfólios dos agentes, a série de 

preços geradas no mercado e as mensagens trocadas por eles com o Núcleo de 

Negociação. Existe também o módulo de Parametrização, que configura os parâmetros 

de cada agente, como, por exemplo, seu orçamento e período do ciclo de negociação. 

Nas próximas seções, são apresentados detalhes de cada componente do 

mercado financeiro artificial. 

 

3.1 Núcleo de negociação 
 

O Núcleo de Negociação é o principal componente do mercado financeiro 

artificial, sendo o responsável por criar as sessões de negociação, gerenciar ordens e 

distribuir dados de mercado. 
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As sessões de negociação garantem aos investidores o acesso ao Núcleo de 

Negociação, a partir de um código de identificação, que é único para cada investidor. 

Dessa forma, dois ou mais investidores não poderão interagir com o Núcleo sob a 

mesma identificação, tampouco enviar ou cancelar ordens. 

O Núcleo gerencia as ordens de todos os participantes do mercado artificial. As 

ordens coletadas são gravadas em um banco de dados. As execuções de ordens 

ocorrem priorizando preço e horário. Ofertas de vendas com preços menores têm 

prioridade sobre ofertas de venda com preços maiores e ofertas de compra com preços 

maiores têm prioridade sobre ofertas de compra com preços menores. Se houver mais 

do que uma oferta de compra ou de venda pelo mesmo preço, as ofertas de compra e 

de venda mais antigas terão prioridade sobre as ofertas de compra e de venda mais 

recentes, respectivamente. Ao priorizar ofertas por preço e horário, uma oferta de 

compra (venda) é executada pelo melhor preço da oferta de venda (compra) mais 

antiga registrada naquele preço. Se forem necessárias unidades de contrato adicionais 

para preencher a oferta de compra (venda), será considerada uma próxima oferta de 

venda (compra) mais antiga por aquele preço, até que seja esgotada toda a quantidade 

disponível naquele preço. A partir disso, os fechamentos das ordens começarão pelo 

melhor preço subsequente, até que a ordem seja completamente preenchida. 

O Núcleo de Negociação trata somente de ordens limitadas, i.e., aquelas que 

devem ser executadas somente ao preço igual ou melhor do que o especificado na 

ordem. Os cancelamentos de ordens também são permitidos e podem ser realizados a 

qualquer momento pelo investidor. Caso ocorrer o pedido de cancelamento de ordens 

que foram parcialmente executadas, o cancelamento será realizado somente na 

posição ainda em aberto, i.e., as parcelas já executadas não serão canceladas. 

O Núcleo também disponibiliza o livro de ordens vigente e, em particular, a 

cotação do ativo, no instante em que foi solicitada. Na cotação, são informados os 

melhores preços de compra e venda, bem como as respectivas quantidades. 

A Figura 3 mostra um exemplo de execução de uma ordem de venda. No livro 

inicial de ordens (a) tem quatro ofertas de compra e três de venda ordenadas e 

agrupadas pelo preço. Em um determinado instante, surge uma nova oferta de venda 
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ao preço de 32,05, que é imediatamente executada (b). Após a execução da oferta de 

venda, o livro de ordens é atualizado (c). 

 
Figura 3 – Exemplo de execução de uma ordem de venda

 
 

Fonte: elaboração própria 
 

 

3.2 Histórico de dados de mercado 
 

São mantidas em uma base de dados centralizada todas as informações 

relacionadas ao mercado artificial, em especial o preço e a quantidade do ativo 

negociados ao longo da simulação. Essas informações estão disponíveis para os 

investidores para que eles possam utilizá-las em suas estratégias. 

Na Figura 4 é apresentado um gráfico com uma amostra de dados históricos 

capturados durante uma simulação do mercado artificial. 
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Figura 4 – Dados históricos capturados durante uma simulação 

Fonte: elaboração própria 
 

O histórico de dados de mercado também permitirá a análise do comportamento 

do mercado artificial ao longo dos experimentos. Portanto, esses dados serão 

fundamentais para as análise e conclusões desse trabalho. 

Fazendo um paralelo com o mundo real, existem muitos provedores que 

oferecem históricos de dados de mercado, além daqueles especializados em 

plataforma de negociação e dados de mercado em tempo real, que oferecem dados 

mais precisos e detalhados. Bloomberg, Thomson Reuters e Agência Estado são 

exemplos desses provedores. 

 

3.3 Comunicação entre os agentes 
 

Toda comunicação entre os agentes é realizada através do protocolo FIX 

(Financial Information EXchange). O FIX é um protocolo aberto de comunicação 

eletrônica, sendo atualmente o padrão mundial no que se refere à automação de 

negociação eletrônica e de roteamento de ordens. Segundo a FPL (FIX Protocol 

Limited), uma organização sem fins lucrativos, 3/4 das bolsas de valores no mundo 

oferecem interfaces de comunicação em FIX. A principal bolsa de valores brasileira, a 

BM&FBOVESPA, também permite a comunicação em FIX. A utilização do protocolo de 
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comunicação comum possibilitou que os agentes fossem projetados com autonomia e 

independência de plataformas tecnologias. 

Na Tabela 1 abaixo, são apresentados os principais tipos de mensagens que 

podem ser trocados entre os investidores e o Núcleo de Negociação: 

 
Tabela 1 – Tipo de mensagens do mercado financeiro artificial 

Tipo de mensagem Finalidade 

Ordem Mensagem de compra ou venda com o preço e 
quantidade do ativo especificados. 

Cancelamento Mensagem para cancelar ordem (ou parcela da ordem) 
não executada. 

Relatório de Execução 
Os relatórios informam os status da ordem. A ordem pode 
estar parcialmente executada, totalmente executada ou 
cancelada. 

Cotação Mensagem contendo a melhor oferta de compra e/ou 
venda do ativo solicitado. 

Livro de ordens 

Quando solicitado, o livro de ordens é enviado para o 
investidor a partir do Núcleo de Negociação. A 
profundidade-limite do livro é um parâmetro que o 
solicitante deve definir, i.e., se for solicitada uma 
profundidade de até cinco, o Núcleo irá enviar até os cinco 
primeiros registros do livro, consolidado pelos preços. 

Fonte: elaboração própria 
 

Mais detalhes sobre o protocolo FIX podem ser consultados no APÊNDICE B. 
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3.4 Agentes 
 

No modelo aqui proposto, os agentes representam os investidores de um 

mercado financeiro real que compram e vendem ativos financeiros guiados por suas 

estratégias. Entre os agentes que foram considerados neste trabalho estão: (i) o 

Formador de Mercado, (ii) Agentes Aleatórios e (iii) um Agente com Estratégia Técnica. 

Os detalhamentos dos processos de negociação, estratégias e parametrização de cada 

um desses agentes são feitos nas seções seguintes. 

 
3.4.1 Formador de mercado 
 

O Formador de Mercado tem um papel fundamental no mercado financeiro 

sendo o responsável por garantir a liquidez mínima e preços referências nos ativos. Por 

esses objetivos, essas entidades também são comumente chamadas de Agentes de 

Liquidez, Especialistas ou Market Markers. 

No Brasil, a CVM (2003) instrui que os Formadores de Mercado poderão exercer 

suas atividades de forma autônoma ou serem contratados por quaisquer detentores de 

valores mobiliários. Na Bolsa de São Paulo, esse papel geralmente é desempenhado 

pelas corretoras de valores mobiliários e bancos de investimentos. Segundo o Ofício 

Circular 004/2012-DN da BM&FBOVESPA (2012), compete ao Formador de Mercado 

estar presente no mercado pelas colocações de quantidade mínimas de ofertas de 

compra e venda, bem como respeitar o intervalo máximo entre os preços da oferta de 

compra e venda. Tanto a quantidade quanto o intervalo máximo de preços, também 

conhecido como bid-ask spread, são determinados pela bolsa. 

Existe um grande número de pesquisas que examinaram o comportamento ótimo 

do Formador de Mercado e de como lidar com o bid-ask spread. A abordagem mais 

tradicional examina o gerenciamento do estoque de ativos, concentrando-se nos efeitos 

do bid-ask spread, como é o caso do trabalho de O’Hara (1982). 

No trabalho do Glosten (1982), a abordagem dada foi o da assimetria de 

informação entre os agentes, sendo que é assumido que o Formador de Mercado tenha 

o objetivo de lucro nulo. Suponha que 𝐴! represente o melhor preço da oferta de venda 
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(ask) e 𝐵! represente o melhor preço da oferta de compra (bid) no tempo 𝑡. O valor 

verdadeiro (ou valor justo) do ativo no tempo 𝑡 é 𝑉!. Suponha que 𝐹! represente toda a 

informação disponível no tempo 𝑡. Nesse sentido, 𝐹! contempla tanto informações 

públicas, como, por exemplo, os fatos relevantes divulgados pelas empresas em canais 

de comunicação formais, quanto às informações privadas, como as informações 

estratégicas das empresas não divulgadas para os acionistas. Suponha ainda que 𝑝 

represente um parâmetro da função utilidade do investidor, i.e., o trade-off entre o 

consumir no presente ou futuro. Então, segundo Glosten, a decisão ótima em 𝑡 de um 

investidor será de comprar se 𝑍! > 𝐴! e vender se 𝑍! < 𝐵!, onde 𝑍! = 𝑝! ∙ 𝐸[𝑉|𝐹!]. 

Ainda segundo Glosten, o Formador de Mercado deverá atualizar o valor 

esperado de 𝑉, dado que as informações disponíveis para ele estão contidas em 𝑆!. 

Assim, 𝐴! = 𝐸[𝑉|𝑆! , 𝑍! > 𝐴!] e  𝐵! = 𝐸[𝑉|𝑆! , 𝑍! < 𝐵!]. Sendo assim, os preços deverão 

respeitar a seguinte inequação: 𝐴!   ≥   𝐸! 𝑉 ≥   𝐵!. 

Mais tarde, Das (2001) apresentou duas propostas de algoritmos para o 

Formador de Mercado. A primeira é derivada das equações de preços de Glosten. A 

segunda é um algoritmo simples, no qual o Formador de Mercado considera o preço da 

última transação 𝑃! adicionando um spread 2𝑑. Dessa forma os preços de bid e ask 

ficam como 𝑃! − 𝑑 e 𝑃! + 𝑑, respectivamente. Nessa dissertação, também será 

considerado esse algoritmo simples para servir como referência. 

Através de um algoritmo não preditivo e simples, Nevmyvaka (2003) apresentou 

um conjunto de conceitos fundamentais para formadores de mercado eletrônicos. Entre 

esses conceitos, estão: (i) posição das ordens, (ii) frequência de atualização de ordens, 

(iii) profundidade das ordens e (iv) gerenciamento de estoque. Este último, o 

gerenciamento de estoque, faz parte das abordagens tradicionais citadas 

anteriormente. 

Para as posições das ordens do Formador de Mercado em relação ao livro de 

ordens, uma possível métrica de distância seria em quantidades da menor unidade 

monetária. Por exemplo, na Figura 5a, é apresentado um livro inicial de ordens, e na 

Figura 5b são apresentadas as ordens do Formador de Mercado com um centavo de 

diferença que as melhores ordens existentes. Nesse último livro de ordens, se naquele 

dado momento surgir alguma ordem de compra com preço maior ou igual a $32,09 ou 
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de venda com preço menor ou igual a $32,07, o Especialista será necessariamente a 

contraparte da operação. 

Nos livros de ordens das Figuras 5c, 5d e 5e, são exemplos de variações nas 

posições de ordens do Especialista. Note que, para cada ordem dos livros de ordem da 

Figura 5, o número entre colchetes é a quantidade de ativos negociados naquele preço, 

ou seja, a profundidade. 

 
Figura 5 – Exemplo de ordens do Especialista 

Fonte: elaboração própria 
 

No modelo aqui proposto, em cada ciclo de negociação do Formador de Mercado 

existem três etapas: (i) pré-negociação, (ii) negociação e (iii) cancelamento de ordens 

não executadas. Na primeira etapa, a pré-negociação, são calculados os preços de bid 

e ask e as respectivas quantidades de cada ordem como seguem:  

𝑃!"#
!"#$%&'(&")' 𝑝 =   𝑝 + 𝑆!"#$%&'(&")' 2     (1) 

𝑄!"#
!"#$%&'(&")' 𝑛 = 𝑛 ∗ 𝐿!"#$%&'(&")'      (2) 
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𝑃!"#
!"#$%&'(&")' 𝑝 =   𝑝 − 𝑆!"#$%&'(&")' 2     (3) 

𝑄!"#
!"#$%&'(&")' 𝑐 =    !∗!!"#$%&'(&")'

!!"#
!"#$%&'(&")' !

      (4) 

em que 

𝑝 : preço vigente6, isto é, preço do último negócio realizado; 

𝑛 : número de ativos do portfólio do Formador de Mercado; 

𝑐 : total de dinheiro do portfólio do Formador de Mercado; 

𝑆!"#$%&'(&")' : spread do Formador de Mercado; 

𝐿!"#$%&'(&")' : limite operacional determina o tamanho máximo da ordem; 

𝑃!"#
!"#$%&'(&")' 𝑝  : preço da ordem de venda em função do preço vigente; 

𝑄!"#
!"#$%&'(&")' 𝑛  : quantidade de ativos para ordem de venda; 

𝑃!"#
!"#$%&'(&")' 𝑝  : preço da ordem de compra; 

𝑄!"#
!"#$%&'(&")' 𝑐  : quantidade de ativos para ordem de compra. 

 

Durante a etapa de negociação, as ordens estão disponíveis no livro de ordens. 

Na última etapa, as ordens não executadas durante a negociação são canceladas. 

Após a etapa de cancelamento de ordens não executadas, o ciclo de negociação 

recomeça. A frequência de atualização das ordens é determinada pelo período do ciclo 

de negociação (𝐷!"#$%&'(&")'). A Figura 6 apresenta a sequência de etapas de um ciclo 

do negociação. 

 

                                            
6 Caso não houver nenhum negócio até aquele momento, será considerado o preço de referência 
configurado nos parâmetros iniciais do Formador de Mercado (𝑅!"#$%&'(&")'). 
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Figura 6 – Ciclo de negociação do Formador de Mercado 

 
Fonte: elaboração própria 

 

 

Na Tabela 2 são apresentados os principais parâmetros do Formador de 

Mercado. 

 

3.4.2 Agentes aleatórios 
 

De acordo com Gode (1993), os agentes autônomos do tipo “Zero Intelligence” 

(ZI) podem gerar ordens de compra ou venda, com uma distribuição uniforme de preços 

dentro de um determinado intervalo. Estes agentes são caracterizados pela ausência 

de inteligência, memória, aprendizagem e por não buscarem a maximização dos lucros. 

Através das simulações com agentes ZI com ou sem restrições orçamentárias, Gode 

analisou a convergência e a volatilidade dos preços. Agentes ZI com restrições 

orçamentárias apresentaram certa convergência e baixa volatilidade nos preços. 

Comportamento oposto foi apresentado pelos agentes sem tais restrições. 

Este trabalho propõe a implementação de agentes aleatórios semelhantes aos 

estudados no trabalho de Gode. Neste caso, os agentes possuem restrição 

orçamentária, além de não apresentarem inteligência, aprendizagem e maximização de 

lucro. Porém, eles podem consultar o preço do último negócio realizado, conferindo-

lhes a condição de gerar ordens com preços próximos aos preços do mercado. 

Assim como o Formador de Mercado, os agentes aleatórios possuem ciclos de 

negociação com três etapas com durações definidas. A Figura 7 apresenta a sequência 

de etapas de um ciclo do negociação. 
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Tabela 2 – Parâmetros do Formador de Mercado (Especialista) 

Parâmetro Descrição 

𝑹𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 
O preço inicial de referência do ativo é considerado quando 

nenhuma operação foi realizada na simulação. 

𝑺𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 
Spread é o valor adicionado ao preço do ativo para formar o bid 

e ask. 

𝑫𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 

Período do ciclo de negociação é composto pela soma da 

duração de três etapas: pré-negociação (𝐷!"#), negociação (𝐷!"#) 

e cancelamento de ordens não executadas(𝐷!"#!). Portanto, o 

período total é determinado por 𝐷!"#$%&'(&")' =   𝐷!"# + 𝐷!"# +

𝐷!"#!. 

𝑳𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 

O limite operacional determina o tamanho da ordem em relação 

à riqueza do agente. Por exemplo, se o limite operacional for 

10%, o Especialista só poderá negociar até 10% de sua riqueza 

por ordem. 

𝑩𝑬𝒔𝒑𝒆𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 O orçamento determina a quantidade de ativos (𝑛) e dinheiro (𝑐). 

Fonte: elaboração própria 
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Figura 7 – Ciclo de negociação do Agente Aleatório 

Fonte: elaboração própria 
 

Na primeira etapa, a pré-negociação, são calculados o preço e a quantidade de 

ativo da ordem, onde: 

𝑃!"#$%# 𝑝 =
𝑝 ∗ 1+   𝜖!                 se    𝑇!"#$%# = 𝑜𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎
𝑝 ∗ (1−   𝜖!)          se    𝑇!"#$%# = 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎     (5) 

𝑄!"#
!"#$%# 𝑐 =    !∗!!"#$%#

!!"#$%# !
∗ 𝜖!      (6) 

𝑄!"#
!"#$%# 𝑛 = 𝑛 ∗ 𝐿!"#$%# ∗ 𝜖!      (7) 

em que 

𝜖! 

 

: fator aleatório (distribuição uniforme), em que 0 <   𝜖! <    𝜀!"#$%#. 
Sendo ε!"#$%# um parâmetro do Agente Aleatório; 

𝜖! 

 

: fator aleatório (distribuição uniforme), em que 0 <   𝜖! <   1; 

𝑝 : preço médio7, i.e., (𝑃!"# + 𝑃!"#)/2; 

𝑛 : número de ativos do portfólio do Agente Aleatório; 

𝑐 : total de dinheiro do portfólio do Agente Aleatório; 

𝐿!"#$%# : limite operacional determina o tamanho máximo da ordem; 

𝑃!"#$%#(𝑝) : preço da ordem do agente em questão dado o nível atual do preço 𝑝; 

                                             
7 Caso não houver preços de bid e ask disponíveis, o agente consulta o preço do último negócio 
realizado. Por fim, caso não houver nenhum negócio até aquele momento, será considerado o preço de 
referência configurado nos parâmetros do Agente Aleatório(𝑅!"#$%#). 
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𝑄!"#
!"#$%# 𝑐  : quantidade de ativos se o agente colocar uma ordem de compra; 

𝑄!"#
!"#$%# 𝑛  : quantidade de ativos se o agente colocar uma ordem de venda. 

 

Através da orçamento (𝐵!"#$%#), o Agente Aleatório só poderá colocar uma ordem 

de compra se possuir saldo financeiro e somente poderá colocar a ordem de venda se 

possuir o ativo. Sendo assim, não será possível realizar operações a descoberto. A 

quantidade de ativo a ser negociado considera o preço calculado e o limite operacional 

do Agente (𝐿!"#$%#).  

Todas as decisões possíveis são aleatórias e seguem distribuições uniformes. 

Na Figura 8, é apresentado o fluxo de decisão dos Agentes Aleatórios: 

 

Figura 8 – Diagrama de decisão dos Agentes Aleatórios 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Comprar, vender ou simplesmente não operar naquele ciclo também são 

decisões aleatórias (distribuição uniforme). As ordens não executadas serão 

canceladas na  última etapa. O Agente atualiza seu portfólio pelo capital e número de 

ativos negociados ao longo do ciclo. Todas as etapas possuem durações 
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parametrizáveis (𝐷!"#$%#), permitindo a existência de Agentes Aleatórios com 

frequências de negociação distintas. 

Na Tabela 3 abaixo, são apresentados os principais parâmetros dos Agentes 

Aleatórios: 

 
Tabela 3 – Parâmetros dos Agentes Aleatórios 

Parâmetro Descrição 

𝑹𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 
O preço inicial de referência do ativo é considerado pelo agente 

quando nenhuma operação foi realizada na simulação. 

𝑩𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 O orçamento determina a quantidade de ativos (𝑛) e dinheiro (𝑐). 

𝑳𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 

O limite operacional determina o tamanho da ordem em relação 

à riqueza do Agente. Por exemplo, se o limite operacional for 

10%, o Agente Aleatório só poderá negociar até 10% de sua 

riqueza por ordem. 

 𝑫𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 

Período do ciclo de negociação é composto pela soma da 

duração de três etapas: pré-negociação (𝐷!"#), negociação (𝐷!"#) 

e cancelamento de ordens não executadas(𝐷!"#!). Portanto, a 

período total é determinado por 𝐷!"#$%# =   𝐷!"# + 𝐷!"# + 𝐷!"#!. 

𝑻𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 O parâmetro tipo identifica se o Agente é otimista ou pessimista. 

𝜺𝑨𝒈𝒆𝒏𝒕𝒆 
O fator aleatório é adicionado no valor da ordem. Se o agente for 

otimista (pessimista), o fator aleatório é incrementado 

(decrementado) no preço da ordem. 

Fonte: elaboração própria 
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3.4.3 Agentes com estratégia técnica 
 

As análises técnicas são técnicas de previsão de movimento de preços futuros 

baseados nos históricos de preços. Essa análise também é conhecida como grafismo, 

pois as representações gráficas são partes fundamentais dessa técnica. Em geral, a 

família de análises técnicas é bastante empregada para determinação do momento de 

realizar a negociação, ao passo que as análises fundamentalistas podem determinar a 

direção. 

Os agentes com estratégias técnicas aplicam análises técnicas com o objetivo de 

identificar as oportunidades para gerarem ordens de compra ou venda. Para 

representar essa classe de estratégias, foi implementada uma estratégia que utiliza as 

bandas de Bollinger8 na identificação dos sinais de negociação. 

As bandas de Bollinger consistem em duas linhas, uma superior e outra inferior, 

traçadas a partir de uma determinada distância de uma linha central, a média móvel. 

Geralmente as distâncias que separam a linha central das outras linhas são medidas 

em número de desvios-padrão. 

O Agente Técnico utiliza as bandas de Bollinger para identificar se o preço do 

ativo está alto ou baixo. Se o preço estiver próximo ao da banda superior, i.e., o preço 

estiver alto, o Agente tentará vender o ativo. Caso o preço estiver próximo ao da banda 

inferior, o Agente tentará comprar o ativo. Assim como para os Agentes Aleatórios, não 

são permitidos operações a descoberto. 

No diagrama da Figura 9 mostra os estados e as transições da estratégia. 

Inicialmente, o Agente Técnico não está posicionado, i.e., ele está neutro na estratégia. 

Será colocado uma ordem no mercado se for gerado o sinal para comprar ou vender o 

ativo, e caso a ordem for executada, o Agente Técnico estará no estado de comprado 

ou vendido em ativos, respectivamente. O Agente irá enviar uma ordem para inverter a 

posição caso for gerado o sinal para vender ou comprar, e caso a ordem for executada, 

o Agente Técnico estará novamente neutro na estratégia. 

                                            
8 Bandas de Bollinger é uma análise técnica inventada por John Bollinger na década de 1980. A análise é 
usada para medir a flutuação do preço da ação em relação aos preços anteriores. 
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Figura 9 – Processo de decisão do Agente Técnico

 
Fonte: elaboração própria 

 

No gráfico da Figura 10 são ilustrados exemplos dos sinais que geram as ordens. 

O sinal para compra (CSv) é gerado quando o preço do ativo atinge a banda inferior. 

Posteriormente, quando o preço atinge a banda central é gerado um sinal de venda 

(VSv). Já quando o preço do ativo alcança a banda superior, é gerado o sinal vender o 

ativo (VSc) e, se posteriormente o preço alcançar a banda central, o sinal para comprar 

o ativo é gerado (CSc). 

 
Figura 10 – Exemplos de sinais para negociação dos Agentes Técnico 

Fonte: elaboração própria 
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O Agentes Técnico possui ciclos de negociação com três etapas com durações 

definidas. A Figura 11 apresenta a sequência de etapas de um ciclo do negociação. 

Figura 11 – Ciclo de negociação do Agente com estratégia técnica

 
Fonte: elaboração própria 

 

Na etapa de pré-negociação, o Agente identifica os sinais para comprar ou 

vender o ativo. Durante a etapa de negociação, a ordem do Agente fica disponível no 

mercado. A ordem é cancelada caso não for executada durante a etapa de negociação. 

 

3.5 Experimentos no mercado financeiro artificial 
 

Os agentes e o Núcleo de Negociação foram implementados como processos 

computacionais, também conhecidos como threads. Desta forma, cada agente possui 

atuação independente, tendo como principal característica a autonomia. A comunicação 

dos agentes com o Núcleo ocorre através do protocolo de comunicação eletrônico FIX. 

Os experimentos conduzidos ao longo deste trabalho investigam as 

características e propriedades do mercado artificial. Em geral, cada experimento 

consiste em repetições de simulações com a mesma população de agentes. 

As simulações são sessões de negociação em que os agentes selecionados e 

parametrizados trocam mensagens com o Núcleo de Negociação, podendo ou não 

gerar negócios entre os agentes. Basicamente, cada simulação segue o seguinte 

roteiro: 
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1. são selecionados os agentes que irão participar da simulação. Cada agente 

possui um conjunto de parâmetros que também são ajustados. A Figura 12a 

ilustra essa primeira etapa; 

2. cada agente é executado como um processo computacional (thread) 

independente (Figura 12b). Desta forma, por exemplo, os agentes são livres 

para determinar o momento em que irão colocar uma ordem no mercado, 

assim como ocorre nos mercados reais; 

3. os agentes trocam mensagens somente com o Núcleo de Negociação (Figura 

12c); 

4. durante a simulação, o preço do ativo negociado e os portfólios dos agentes 

que estão participando da sessão de negociação são monitorados (Figura 

12d); 

5. o término da sessão de negociação não é determinada pelos agentes, mas 

por um mecanismo externo ao mercado artificial capaz de encerrar todos as 

threads (Figura 12e). Portanto, a duração da simulação compreende a 

diferença entre o instante em que os agentes foram iniciados até o momento 

em que foram encerrados. Nas simulações deste trabalho, a duração utilizada 

foi de 30 minutos, exceto no experimento com o Agente Técnico, que a 

duração foi de 5 minutos; 

6. todas as informações geradas na sessão de negociação são mantidas em 

base de dados. Através desses dados, são realizadas as análises do 

comportamento do mercado financeiro artificial (Figura 12f). 
 

A duração da simulação pode ter uma correspondência direta com o tempo de 

uma sessão de negociação real. Por outro lado, o Mercado financeiro artificial aqui 

desenvolvido permite configurações de diferentes escalas de tempo, bastando ajustar 

as frequências com que os agentes negociam durante a simulação. Por exemplo, para 

configurar uma escala de tempo em que uma hora de simulação corresponda a 10 

horas de negociação real, bastará configurar os parâmetros “Período do ciclo de 

negociação” dos agentes (por exemplo, 𝐷!"#$%# no caso do Agente Aleatório e  
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𝐷!"#$%&'(&")' no caso do Formador de Mercado) para que corresponda a 1/10 de um 

período do ciclo de negociação real. 

 
Figura 12 – Etapas de uma simulação 

 
Fonte: elaboração própria 

 

No próximo capítulo, são analisados experimentos com diferentes agentes e 

parâmetros. Em cada experimento, são realizadas simulações variando os parâmetros 

de interesse dos agentes e, em alguns casos, realizadas repetições de uma mesma 

simulação, com o objetivo de capturar o comportamento médio das variáveis de 

interesse.  
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4 EXPERIMENTOS 
 

Nos itens seguintes, são apresentados alguns experimentos decorrentes das 

combinações de agentes e variações de seus parâmetros com o objetivo de se verificar 

a aderência das dinâmicas do mercado financeiro artificial aqui proposto ao que se 

observa em mercados reais. 

A escolha dos experimentos aqui apresentados se deu com o intuito de observar 

determinados padrões e características estatísticas comumente encontradas em séries 

de preços reais. O número de simulações em cada experimento, bem como seus 

parâmetros não foram exaustivos, mas na nossa visão, indicam que o arcabouço 

tecnológico desenvolvido permite que os mercados artificiais nele parametrizados 

possam ter comportamentos similares aos mercados reais. 

Cada simulação consiste basicamente em uma sessão de negociação composta 

por 𝑁 Agentes, um Núcleo de Negociação e um Formador de Mercado. As sessões são 

independentes entre si e possuem uma duração pré-definida. As alterações nos 

parâmetros dos agentes ocorrem antes do início de cada simulação. 

Inicialmente, são analisadas as características estatísticas das séries de preços, 

também conhecidas como fatos estilizados. Posteriormente são investigados os 

comportamentos do mercado artificial quando submetido a variação de determinados 

parâmetros e população de agentes. 

 
4.1 Fatos estilizados 

 

Fatos estilizados são regularidades estatísticas observadas empiricamente nas 

séries financeiras de retornos de preços. No estudo de Cont (2000), são destacados 

alguns fatos estilizados importantes, entre eles: estacionariedade; ausência de 

autocorrelação; dependência linear e caudas pesadas da distribuição dos retornos. 

A seguir são investigados se os fatos estilizados também estão presentes nas 

séries de retornos geradas a partir da dinâmica de preços do mercado financeiro 

artificial. 
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Para esse experimento foram realizados 20 simulações a partir da população de 

agentes e parâmetros apresentados na Tabela 4: 

 
Tabela 4 – População e parâmetros do experimento de fatos estilizados 

Quantidade Agente Parâmetro Valor 

1 
Formador de 

Mercado 

𝑆!"#$%&'(&")' $10 

𝐷!"#$%&'(&")' 6s 

𝐿!"#$%&'(&")' 20% 

𝐵!"#$%&'(&")' $500M e 5M ativos 

20 
Agente 

Aleatório 

𝑅!"#$%# $100 

𝐵!"#$%# $100K e 1K ativos 

𝐿!"#$%# 50% 

𝐷!"#$%# 10s 

𝑇!"#$%# 

10 agentes são otimistas 

e os outros 10 são 

pessimistas 

𝜀!"#$%# 10% 

0 Agente Técnico n/a n/a 

Fonte: elaboração própria 
 

Os resultados do experimento apresentados a seguir foram identificados em 

todas as 20 repetições da simulação com a população e parâmetros da Tabela 4. A 

duração de cada simulação foi de 30 minutos. Nos demais experimentos dessa 

dissertação, o foco fica em outras características do mercado artificial. 

4.1.1 Autocorrelação 
 

Uma série temporal 𝑋! , 𝑡   ≥ 0 é considerada estacionária se sua média definida 

por: 

𝜇! = 𝐸[𝑋!]        (8) 

e a sua autocovariância definida por: 
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𝛾!(𝑡 + ℎ, 𝑡) = 𝐶𝑜𝑣 𝑋!!! ,𝑋! = 𝐸[ 𝑋!!! − 𝜇!!! 𝑋! − 𝜇! ]   (9) 

forem independentes de 𝑡. Para simplificar a notação, temos que 𝛾! ℎ = 𝛾! ℎ, 0  em 

que ℎ representa o deslocamento temporal (Lag). 

Definimos a função de autocorrelação (ACF, do inglês autocorrelation function) 

como: 

𝜌!(ℎ) =
!!(!)
!!(!)

= 𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋!!! ,𝑋!)     (10) 

Na Figura 13, é apresentada a correlação do log-retorno dos preços gerados em 

uma  simulação do mercado financeiro artificial com as características da Tabela 4, para 

diferentes deslocamentos no tempo (Lag). 

Figura 13 – Correlograma do log-retorno dos preços 

  
Fonte: elaboração própria 

 

Com 95% de nível de confiança (na Figura 13 esse nível está representada pelas 

linhas tracejadas horizontais) não há autocorrelação serial na série de log-retornos dos 

preços para lags entre 1 e 10. Esse resultado está de acordo com as conclusões de 

Cont (2000), em que os movimentos dos preços em mercados líquidos não exibem 

autocorrelação significante, exceto para pequenas escalas de tempo (≃ 20 minutos) em 

que há influência dos efeitos da microestrutura de mercado. 
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4.1.2 Estacionariedade 
 

Uma série temporal é considerada estacionária se suas propriedades estatísticas 

se mantêm estáveis ao longo do tempo. Para avaliar a estacionariedade de uma série, 

é aplicado um teste de raiz unitária. Neste trabalho, será aplicado o teste de Dickey-

Fuller aumentado (ADF, do inglês Augmented Dickey-Fuller). Dado o modelo 

autorregressivo de série de preços: 

∆𝑍! = 𝜋𝑍!!! + 𝛿!∆𝑍!!!
!!!
!!! + 𝜀!      (11) 

em que 

 𝑍 : série temporal de preços; 

 𝑡 : indexador temporal; 

 𝜋 : coeficiente; 

𝑝 : ordem máxima de deslocamento temporal; 

𝛿 : coeficiente;  

𝜀 : ruído branco. 

É realizado o teste de hipóteses, em que: 

𝐻!:𝜋 = 0,𝑍!  não é estacionário
𝐻!:  𝜋 < 0,𝑍!  é estacionário                

Com um nível de significância de 5%, foram rejeitadas as hipóteses nulas nas 

simulações do mercado artificial com as características da Tabela 4, portanto 

concluímos que as séries geradas são estacionárias. 

 

4.1.3 Distribuição de retornos leptocúrtica 
 

Curtose é o parâmetro que quantifica o grau de achatamento de uma 

distribuição, frequentemente estabelecida em relação à distribuição normal. O 

coeficiente de curtose é dada por: 
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𝜅 = ![(!!!)!]
(![(!!!)!])!

− 3        (12) 

Se o coeficiente 𝜅 > 0, então a distribuição é leptocúrtica, i.e., a distribuição tem 

maior probabilidade de ocorrências próximas a média (“picos mais agudos”) e longe da 

média (“caudas pesadas”). 

Mandelbrot (1963) identificou excesso de curtose nas distribuições das séries de 

retornos de preços com janelas de observações curtas (altas frequências). 

Nas simulações do modelo com as característica da Tabela 4, foi identificado 

excesso de curtose nas séries de retornos. A Figura 14 abaixo apresenta o histograma 

dos log-retornos padronizados e a densidade não paramétrica ajustada: 

 

Figura 14 – Histograma do log-retorno dos preços 

 
Fonte: elaboração própria 

 

4.2 Variação dos parâmetros dos agentes ZI 
 

Os agentes aleatórios podem ser parametrizados com (i) o orçamento, (ii) limites 

operacionais e (iii) pelo fator aleatório nos preços de ordens. Os respectivos 

experimentos a seguir têm como objetivo analisar a influência de alguns desses 

parâmetros na dinâmica do mercado financeiro artificial. 
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4.2.1 Orçamento 
 

Foram realizadas 10 simulações com sessões de negociação de 30 minutos. A 

cada simulação 𝑖 = 1,2,4,8,… 512, a quantidade de ativos 𝑖 e do capital disponível no 

portfólio inicial $100𝑖 eram dobrados. 

A Tabela 5 apresenta a população de agentes e parâmetros utilizados ao longo 

desse experimento: 

 
Tabela 5 – População e parâmetros do experimento de retrição orçamentária 
Quantidade Agente Parâmetro Valor 

1 
Formador de 

Mercado 

𝑆!"#$%&'(&")' $10 

𝐷!"#$%&'(&")' 6s 

𝐿!"#$%&'(&")' 10% 

𝐵!"#$%&'(&")' $500M e 5M ativos 

20 
Agente 

Aleatório 

𝑅!"#$%# $100 

𝐵!"#$%# 
$100𝑖 e 𝑖 ativos, onde 

𝑖 = 1,2,4… 512 

𝐿!"#$%# 10% 

𝐷!"#$%# 10s 

𝑇!"#$%# 

10 agentes são otimistas e 

os outros 10 são 

pessimistas 

𝜀!"#$%# 10% 

0 Agente Técnico n/a n/a 

Fonte: elaboração própria 
 

Através desse experimento, constatou-se que o volume de negociação é 

proporcional ao orçamento. A Figura 15 apresenta o volume de negociação pelo 

tamanho do orçamento inicial dos agentes. Cada um dos 10 pontos do gráfico 

corresponde a uma simulação. O coeficiente de determinação (𝑅!) da regressão linear 

(linha tracejada) é aproximadamente 0.799. Podemos concluir que 79,9% das variações 

no volume de negociação são explicados pelas variações no orçamento. 
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Figura 15 – Gráfico do volume de negociação por orçamento dos agentes 

 

Fonte: elaboração própria 
 

Também foram calculados os desvios-padrão das séries de preços de cada 

simulação e a Figura 16 apresenta um gráfico com os resultados. A linha tracejada 

representa uma regressão linear a partir dos resultados das simulações em que o 

coeficiente de determinação (𝑅!) é aproximadamente 0.489. Apesar do baixo valor de 

𝑅!, a regressão apresentada na Figura 16 tem o objetivo de auxiliar a visualização da 

tendência de crescimento do desvio-padrão (volatilidade) das séries de preços pelo 

aumento do orçamento. Este resultado está de acordo com a análise feita no trabalho 

de Gode (1993). Segundo o autor, agentes ZI com restrições orçamentárias 

apresentam convergência e baixa volatilidade nos preços, o oposto ocorre com agentes 

sem tais restrições. 
 

4.2.2 Limites operacionais 
 

Para esse experimento foram realizadas 100 simulações com 20 agentes 

aleatórios, um formador de mercado e o núcleo de negociação. A cada simulação 

𝑖 = 1,2,… 100, era incrementado um ponto percentual no limite operacional de cada 

agente. Cada simulação tem duração de 30 minutos. 
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Figura 16 – Gráfico do desvio-padrão dos preços por orçamento dos agentes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Na Tabela 6 são apresentados a população e os parâmetros utilizados nesse 

experimento: 

 
Tabela 6 – População e parâmetros do experimento de limites operacionais 

Quantidade Agente Parâmetro Valor 

1 
Formador de 

Mercado 

𝑆!"#$%&'(&")' $10 

𝐷!"#$%&'(&")' 6s 

𝐿!"#$%&'(&")' 20% 

𝐵!"#$%&'(&")' $500M e 5M ativos 

20 
Agente 

Aleatório 

𝑅!"#$%# $100 

𝐵!"#$%# $100K e 1K ativos 

𝐿!"#$%# 𝑖% onde 𝑖 = 1,2,3… 100 

𝐷!"#$%# 10s 

𝑇!"#$%# 
10 agentes são otimistas e 

os outros 10 são 

pessimistas 

𝜀!"#$%# 10% 

0 Agente Técnico n/a n/a 

Fonte: elaboração própria 
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A Figura 17 apresenta a volatilidade dos preços pelo de limite operacional dos 

agentes. A linha tracejada representa uma regressão linear a partir dos resultados das 

simulações em que o coeficiente de determinação (𝑅!) é aproximadamente 0.288. 

Apesar do baixo valor de 𝑅!, a regressão apresentada na Figura 17 tem o objetivo de 

auxiliar a visualização da tendência de decrescimento da volatilidade dos preços com o 

aumento do limite operacional: 

 
Figura 17 – Gráfico do desvio-padrão dos preços por limite operacional dos agentes 

 

Fonte: elaboração própria 

 

A Figura 18 apresenta a quantidade de negociação por aumento do percentual 

do limite operacional. O coeficiente de determinação (𝑅!) da regressão linear é 

aproximadamente 0.288. Apesar do baixo valor de 𝑅!, a regressão representada pela 

linha tracejada na Figura 18 tem o objetivo de auxiliar a visualização da tendência de 

aumento do volume de negociação pelo aumento do limite operacional. 
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Figura 18 – Gráfico volume de negociação por limite operacional dos agentes 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Segundo a BM&FBOVESPA (2011), os limites operacionais são atribuídos pela 

própria bolsa e têm como finalidade cobrir o risco associado às operações realizadas 

nos ambientes de negociação, correspondendo a um valor de garantia. 

Os resultados alcançados nas simulações sugerem que o aumento dos limites 

operacionais são inversamente proporcionais à volatilidade dos preços e diretamente 

proporcionais à liquidez (número de negociações) do ativo.  

Considerar os resultados destes experimentos nos modelos de gerenciamento 

de risco, e, em particular, naqueles que atribuem os limites operacionais dos agentes 

econômicos, é um tema sugerido como trabalho futuro. 

 

 

4.2.3 Fator aleatório nos preços de ordens 
 

Os Agentes Aleatórios adicionam nos preços de suas ordens o fator aleatório 

(ε!"#$%#). Se o agente for otimista, o fator aleatório é incrementado no preço da ordem, 

i.e., 𝑃(1+ 𝑧), onde 0 < 𝑧 < ε!"#$%# segue uma distribuição uniforme. Se o agente for 

pessimista, o preço da ordem será de 𝑃(1− 𝑧). Nesse experimento, analisaram-se os 
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impactos de diferentes níveis do fator ε!"#$%# nas simulações. A cada simulação 

𝑖 = 1,2,… 100, era incrementado um ponto percentual no fator aleatório de cada agente. 

Cada simulação tem duração de 30 minutos. 

A Tabela 7 apresenta a população de agentes utilizados ao longo desse 

experimento bem como seus respectivos parâmetros. 

 
Tabela 7 – População e parâmetros do experimento de fator aleatório 

Quantidade Agente Parâmetro Valor 

1 
Formador de 

Mercado 

𝑆!"#$%&'(&")' $10 

𝐷!"#$%&'(&")' 6s 

𝐿!"#$%&'(&")' 20% 

𝐵!"#$%&'(&")' $500M e 5M ativos 

20 
Agente 

Aleatório 

𝑅!"#$%# $100 

𝐵!"#$%# $100K e 1K ativos 

𝐿!"#$%# 100% 

𝐷!"#$%# 10s 

𝑇!"#$%# 

10 agentes são otimistas e 

os outros 10 são 

pessimistas 

𝜀!"#$%# 𝑖% onde 𝑖 = 1,2,3… 100 

0 Agente Técnico n/a n/a 

Fonte: elaboração própria 
 

A Figura 19 apresenta a volatilidade dos log-retornos gerados a partir de 100 

simulações. O coeficiente de determinação (𝑅!) da regressão linear (linha tracejada) é 

aproximadamente 0.813. Podemos concluir que 81,3% das variações da volatilidade 

dos log-retornos são explicados pelas variações do fator aleatório nos preços. 
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Figura 19 – Gráfico da volatilidade dos log-retornos por percentual do fator aleatório nos preços 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Acompanhando o aumento da volatilidade dos log-retornos, há também o 

aumento do volume de negociação apresentada na Figura 20. A linha tracejada 

representa uma regressão linear a partir dos resultados das simulações em que o 

coeficiente de determinação (𝑅!) é aproximadamente 0.32. Apesar do baixo valor de 

𝑅!, a regressão apresentada na Figura 20 tem o objetivo de auxiliar a visualização da 

tendência de aumento do volume de negociação pelo aumento do fator aleatório nos 

preços. 

 
Figura 20 – Gráfico do volume de negociação por percentual do fator aleatório nos preços 

 

Fonte: elaboração própria 
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4.3 Variação nos parâmetros do formador de mercado 

  

Para esse experimento, foram realizadas 7 simulações, em que cada simulação, o 

spread (𝑆!"#$%&'(&")') assume um valor $𝑖 = 1,2,4,8… 64. A Tabela 8 contém a população 

e os parâmetros dos agentes utilizados nesse experimento. 

Tabela 8 – População e parâmetros do experimento do formador de mercado 
Quantidade Agente Parâmetro Valor 

1 
Formador de 

Mercado 

𝑆!"#$%&'(&")' $𝑖 onde 𝑖 = 1,2,4,8… 64 

𝐷!"#$%&'(&")' 6s 

𝐿!"#$%&'(&")' 20% 

𝐵!"#$%&'(&")' $500M e 5M ativos 

20 
Agente 

Aleatório 

𝑅!"#$%# $100 

𝐵!"#$%# $100K e 1K ativos 

𝐿!"#$%# 50% 

𝐷!"#$%# 10s 

𝑇!"#$%# 
10 agentes são otimistas e 

os outros 10 são 

pessimistas 

𝜀!"#$%# 10% 

0 Agente Técnico n/a n/a 

Fonte: elaboração própria 
 

A Figura 21 apresenta o gráfico da participação do Formador de Mercado com a 

variação do spread. Do gráfico, observa-se que o Formador de Mercado, com spreads 

menores que $10, foi contraparte em mais do 25% das transações ocorridas. O 

coeficiente de determinação (𝑅!) da regressão linear (linha tracejada) é 

aproximadamente 0.376. Apesar do baixo valor de 𝑅!, a regressão representada pela 

linha tracejada na Figura 21 tem o objetivo de auxiliar a visualização da tendência de 

redução da participação do Formador de Mercado com o aumento do spread. 
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Figura 21 – Gráfico da participação do formador de mercado por spread 

 

Fonte: elaboração própria 
 

A redução da participação do Formador de Mercado nas transações, decorrente 

do aumento do spread, é acompanhada pelo aumento da volatilidade nos preços. A 

Figura 22 apresenta a volatilidade dos preços pelo aumento do spread do Formador de 

Mercado. O coeficiente de determinação (𝑅!) da regressão linear (linha tracejada) é 

aproximadamente 0.962. Podemos concluir que 96,2% das variações da volatilidade 

dos preços são explicados pelas variações do spread. 
 

Figura 22 – Gráfico da volatilidade dos preços por spread 

 
Fonte: elaboração própria 
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4.4 Variação nas populações de agentes 
 

Não seria viável e tampouco efetiva a realização de todas as simulações que 

combinem os diferentes tipos de agentes com todas as parametrizações possíveis. Por 

essa razão, esta seção se concentrou em um subconjunto dessas possíveis 

combinações: as sociedades de agentes aleatórios otimistas e pessimistas. 

Nesse experimento, foram realizadas 5 simulações para cada um dos 10 

diferentes percentuais (𝑥%) de agentes otimistas (bullish) na população. Os agentes 

que não são otimistas foram configurados para serem pessimistas (bearish). A Tabela 9 

apresenta a população e os parâmetros dos agentes utilizados nesse experimento: 

 
Tabela 9 – População e parâmetros do experimento 

Quantidade Agente Parâmetro Valor 

1 
Formador de 

Mercado 

𝑆!"#$%&'(&")' $10 

𝐷!"#$%&'(&")' 6s 

𝐿!"#$%&'(&")' 20% 

𝐵!"#$%&'(&")' $500M e 5M ativos 

20 
Agente 

Aleatório 

𝑅!"#$%# $100 

𝐵!"#$%# $100K e 1K ativos 

𝐿!"#$%# 50% 

𝐷!"#$%# 10s 

𝑇!"#$%# 

𝑥% agentes são otimistas e 

os outros  

100 − 𝑥 % pessimistas, 

onde 𝑥 = 0,10, 20… 100 

𝜀!"#$%# 10% 

0 Agente Técnico n/a n/a 

Fonte: elaboração própria 
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A Tabela 10 apresenta os coeficientes angulares (coef) da regressão linear das 

séries de preços gerados a partir das simulações realizadas. Na tabela também estão 

presentes os coeficiente de determinação (𝑅!) da regressão linear. 

 

Tabela 10 – Coeficiente angular da série de preços das simulações 

 
Fonte: elaboração própria 

 

O coeficiente angular pode ser interpretado como a tendência dos preços nas 

simulações. Pode-se observa que nas simulações com percentual de agentes otimistas 

entre 0% a 50%, os coeficientes angulares são negativos, significando uma tendência 

de queda dos preços. O contrário ocorre nas simulações com grande percentual de 

agentes otimistas. 

 

 
4.5 Experimento com o agente técnico 

 

Foram realizadas 100 simulações com cinco minutos de duração. Em cada 

simulação, havia 20 Agentes Aleatórios, um Formador de Mercado e um Agente 

Técnico. O Agente Técnico foi parametrizado para considerar a média móvel simples 

(linha central) com os últimos cinco dados da série de preços. As bandas superior e 

inferior estão separadas da linha central por um desvio-padrão calculado a partir da 

janela dos últimos cinco dados. 

A Tabela 11 apresenta a população de agentes e os parâmetros utilizados. 
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Tabela 11 – População e parâmetros do experimento 
Quantidade Agente Parâmetro Valor 

1 
Formador de 

Mercado 

𝑆!"#$%&'(&")' $10 

𝐷!"#$%&'(&")' 6s 

𝐿!"#$%&'(&")' 50% 

𝐵!"#$%&'(&")' $10M e 100K ativos 

20 
Agente 

Aleatório 

𝑅!"#$%# $100 

𝐵!"#$%# $100K e 1K ativos 

𝐿!"#$%# 50% 

𝐷!"#$%# 7s 

𝑇!"#$%# 
10 agentes são otimistas e 

os outros 10 são 

pessimistas 

𝜀!"#$%# 10% 

1 Agente Técnico 

𝑅!"#$%#, 

𝐵!"#$%#, 

𝐿!"#$%# e 

𝑃!"#$%# 

Valores idênticos aos dos 

Agentes Aleatórios. 

Parâmetros 

da estratégia 

O janela móvel, utilizada no 

calculo da linha central 

(média móvel), tem tamanho 

igual a 5. A distância da 

linha central com as demais 

bandas é de uma unidade 

de desvio-padrão. 

Fonte: elaboração própria 
 

Em 52% das simulações, a rentabilidade do agente técnico foi superior à 

rentabilidade média dos agentes aleatórios. Este resultado não é muito conclusivo, pois 

não apresenta uma grande vantagem do Agente Técnico em relação aos Agentes 

Aleatórios. 

Mais importante que os resultados alcançado pelo Agente Técnico é a 

capacidade deste mercado artificial poder analisar estratégias de negociação reais em 
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um contexto de mercado em que estas estratégias não são apenas price takers, mas 

podem influenciar na dinâmica de preços. Essa característica deste mercado artificial é 

uma alternativa ao backtesting em que as estratégias são analisadas utilizando séries 

históricas de preços. 

 
4.6 Custo computacional da simulação 

 

Os agentes foram implementados como threads que consomem recursos 

computacionais, como memória e processador, de forma independente. Em geral, cada 

agente consome cerca de 8MB de memória RAM e aproximadamente 25% de um 

núcleo de processador (Intel i7 3.4GHz). Já o Núcleo de Negociação consome o dobro 

de memória e três vezes mais processamento se comparado com os demais agentes. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Através da abordagem baseada em agentes, este trabalho apresentou um 

mercado de leilão duplo artificial implementado através dos arcabouços tecnológicos 

atualmente utilizados nos mercados reais. Esta abordagem e implementação permitem 

que diversos tipos de agentes interajam entre si assincronamente. Desta forma, 

qualquer outro sistema eletrônico de negociação real com interface FIX pode interagir 

nesse mercado artificial. Esta proximidade com o mundo real permite que, por exemplo, 

implementações reais de Automated-Trading Strategies negociem nesse mercado 

artificial, tornando viáveis as avaliações de seus desempenhos em diversos e novos 

cenários de mercado gerados artificialmente, sendo uma alternativa aos tradicionais 

backtests. Além do mais, é possível analisar os impactos dessas estratégias nesse 

ambiente de negociação controlado, bem como compará-las diretamente com outras 

estratégias. Nesse sentido, entre as principais contribuições do trabalho destacamos a 

definição e o desenvolvimento de um framework que poderá ser utilizado em futuros 

trabalhos. 

Foram modelados e implementados três tipos de agentes: o Formador de 

Mercado, Agente Técnico e o Agente Aleatório. Apesar dessa variedade de agentes, 

durante os testes notou-se que os Agentes Aleatórios e o Formador de Mercado foram 

os responsáveis pela maior parte da negociações, gerando liquidez no mercado. Por 

outro lado, independentemente do experimento, o Agente Técnico gerou poucas 

operações durante as sessões de negociação, dificultando a análise desse agente. 

As propriedades estatísticas da série de retornos relatadas no estudo de Cont 

(2000) também foram observadas nas séries de retornos geradas a partir do mercado 

artificial. Através das simulações, constatou-se que as séries de log-retornos não 

apresentam autocorrelação serial para lags variando entre 1 a 10 observações das 

séries de preços. Também foram observados que as distribuições dos retornos 

apresentaram caudas pesadas. 

Nas simulações onde foram variados os orçamentos dos Agentes Aleatórios, 

foram constatados que o volume de negócios e a volatilidade dos preços são 

diretamente proporcionais ao orçamento. Este resultado está de acordo com o estudo 
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de Gode (1993). Já nas simulações sobre os limites operacionais dos Agentes 

Aleatórios, observou-se que esses limites são inversamente proporcionais à volatilidade 

dos preços e diretamente proporcionais à liquidez do ativo. Considerar estes últimos 

resultados nos modelos de controle de risco das operações realizadas em bolsas de 

valores, e em particular, naqueles que atribuem os limites operacionais dos agentes 

econômicos, é um tema sugerido como trabalho futuro. 

Em 52% das simulações envolvendo o Agente Técnico, os resultados apontaram 

uma rentabilidade ligeiramente superior dele em relação à média dos Agentes 

Aleatórios. Esse ponto merece uma análise mais aprofundada para determinar as 

causas desses resultados. Entre as hipóteses aqui levantadas, estão o caminho 

percorrido pelos preços do ativo, a interferência do Agente Técnico nos preços e a 

parametrização dos agentes, e em especial, o Agente Técnico. 

Apesar das poucas transações realizadas pelo Agente Técnico neste trabalho, 

uma possível expansão consiste na utilização de agentes com outras estratégias de 

negociação. Através de uma maior variedade de agentes negociando em uma mesma 

sessão será possível comparar as estratégias diretamente. 

Nos experimentos envolvendo o Formador de Mercado foram analisados os 

efeitos do spread na dinâmica do mercado. O número de negócios realizados por esse 

agente no mercado artificial é inversamente proporcional ao tamanho do spread 

praticado. Esse resultado indica que quanto mais próximos forem as ofertas de compra 

e venda geradas pelo Formador de Mercado, maiores são as chances deste participar 

das transações. A volatilidade dos preços também é sensível ao tamanho do spread 

praticado pelo Formador de Mercado, i.e., quanto menor o spread, menor é a 

volatilidade. Uma outra extensão ao trabalho seria a aplicação de outros algoritmos 

para o Formador de Mercado, como por exemplo, os apresentados por Glosten (1982) 

e Das (2001). 

Analisar os regimes permanentes e transitórios, negociar mais de um tipo de 

ativo e considerar variáveis econômicas exógenas ao mercado artificial no modelo 

também são sugestões de trabalhos futuros. 

Apesar da abordagem de simulação multiagente desencadear múltiplas 

configurações e calibrações, este trabalho atingiu seus objetivos através da seleção 
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criteriosa das combinações de parâmetros que foram identificados com auxilio dos  

módulos de Monitoração e Parametrização. 
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APÊNDICE A – Monitoração do mercado financeiro artificial 

 

 Foi desenvolvido um conjunto de ferramentas que permitiram a monitoração e o 

controle do mercado financeiro artificial. Uma dessas ferramentas realiza a monitoração 

em tempo real dos preços dos ativos e dos portfólios dos agentes. A Figura 23 

apresenta o monitor de preços e portfólio dos agentes. No canto direito da figura, é 

apresentado um quadro com o status atualizado do portifólio dos agentes. Nesse 

exemplo, a sessão de negociação contém 20 Agentes Aleatórios e um Formador de 

Mercado. O gráfico da esquerda é a série temporal atualizada de preços do ativo 

negociado no mercado financeiro artificial. 

 
Figura 23 – Monitor de preços e portfólio 

Fonte: elaboração própria 
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APÊNDICE B – Protocolo FIX 

O protocolo FIX (Financial Information EXchange) é um padrão de mensagem 

desenvolvido para facilitar o intercambio de informações de transações de valores 

mobiliários eletronicamente. 

FIX possui uma especificação aberta e gratuita que independe do protocolo de 

comunicação e de meio físico de transmissão de dados. Através das camadas de 

sessão e aplicação, o protocolo controla a entrega das informações e trata dos 

conteúdos relacionados ao negócio, respectivamente. 

Nesse trabalho, os agentes utilizam a versão 4.2 do protocolo FIX, que foi 

lançada em 1 de março de 2000. Nas próximas seções, serão apresentados alguns 

cenários com exemplos de mensagens das trocas de mensagens FIX entre os agentes 

que foram implementados nesse trabalho. 

 
Ordem e cancelamento de ordem 

 

Os agentes enviam as ordens para o Núcleo de Negociação no padrão FIX. Uma 

ordem de compra, por exemplo, possui, fundamentalmente, as informações de 

quantidade, preço (se for limitado) e o código do ativo. Já a mensagem de uma ordem 

cancelamento possui as principais informações da ordem a ser cancelada. Na Figura 24 

são apresentados dois exemplos em que o Agente C envia uma ordem de compra para 

o núcleo de negociação (a), e o Agente B solicita o cancelamento de uma ordem (c). 

Nos dois exemplos, o Núcleo de Negociação responde com um relatório de execução. 
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Figura 24 – Ordem de compra e cancelamento 

 
Fonte: elaboração própria 

 

Na Tabela 12 é apresentado exemplos dos principais conteúdos de cada 

mensagem. 

 
Tabela 12 – Ordem de compra e cancelamento 

Campos \ Mensagem Mensagem CN Mensagem NC Mensagem BN Mensagem NB 
MsgType (35) D (ORDER SINGLE) 8 (EXECUTION REPORT) F (ORDER CANCEL REQUEST) 8 (EXECUTION REPORT) 

SenderCompID (49) AGENTE C ORDERMATCH AGENTE X ORDERMATCH 

SendingTime (52) 20130525-11:00:44.757 20130525-11:00:44.952 20130525-11:10:44.952 20130525-11:10:44.952 

TargetCompID (56) ORDERMATCH AGENTE C ORDERMATCH AGENTE B 

OrderQty (38) 200 150 200 200 

OrdType (40) 2 (LIMIT) N/A 2 (LIMIT) N/A 

Price (44) 81.5 N/A N/A N/A 

OrdStatus (39) N/A 0 (NEW) N/A 4 (CANCELED) 

Side (54) 1 (BUY) 1 (BUY) 1 (BUY) 1 (BUY) 

Symbol (55) FGV7 FGV7 FGV7 FGV7 

LeavesQty (151) N/A 200 N/A 200 

Fonte: elaboração própria 
 
Relatório de execução 
 

O Núcleo de Negociação é o responsável por enviar relatórios de execução das 

ordens enviadas para as partes envolvidas na operação. Os relatórios informam se a 

ordem foi completamente executada ou parcialmente executada. O exemplo da Figura 

25 ilustra a realização de um negócio entre os Agentes B e C. A ordem de venda do 
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Agente C foi parcialmente executada. Já a ordem de compra do Agente B foi totalmente 

executada na transação. 

 
Figura 25 – Relatório de execução das ordens de compra e venda 

Fonte: elaboração própria 
 

Na Tabela 13 é apresentado exemplos dos principais conteúdos de cada 

mensagem. 

 
Tabela 13 – Relatório de execução das ordens de compra e venda 

Campos \ Mensagem Mensagem BN Mensagem CN Mensagem NB Mensagem NC 
MsgType (35) D (ORDER SINGLE) D (ORDER SINGLE) 8 (EXECUTION REPORT) 8 (EXECUTION REPORT) 

SenderCompID (49) AGENTE B AGENTE C ORDERMATCH ORDERMATCH 

SendingTime (52) 20130525-11:07:24.757 20130525-11:07:33.349 20130525-11:07:33.541 20130525-11:07:33.542 

TargetCompID (56) ORDERMATCH ORDERMATCH AGENTE B AGENTE C 

AvgPx (6) N/A N/A 81.5 81.5 

CumQty (14) N/A N/A 150 150 

OrderQty (38) 200 150 200 150 

OrdType (40) 2 (LIMIT) 2 (LIMIT) N/A N/A 

Price (44) 81.5 81.5 N/A N/A 

OrdStatus (39) N/A N/A 1 (PARTIALLY FILLED) 2 (FILLED) 

Side (54) 2 (SELL) 1 (BUY) 2 (SELL) 1 (BUY) 

Symbol (55) FGV7 FGV7 FGV7 FGV7 

LeavesQty (151) N/A N/A 50 0 

Fonte: elaboração própria 
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Cotação 
 

O protocolo FIX suporta mensagens de cotação dos instrumentos financeiros. Na 

Figura 26, o Agente A solicita a cotação de um instrumento. Em resposta, o Núcleo de 

Negociação envia uma mensagem com os preços e quantidades das melhores ofertas 

de compra e venda. 

 
Figura 26 – Cotação 

Fonte: elaboração própria 
 

Na Tabela 14 é apresentado exemplos dos principais conteúdos de cada 

mensagem. 

 
Tabela 14 – Cotação 

Campos \ Mensagem Mensagem AN Mensagem NA 
MsgType (35) R (QUOTE REQUEST) 8 (QUOTE) 

SenderCompID (49) AGENTE A ORDERMATCH 

SendingTime (52) 20130525-11:07:24.757 20130525-11:07:33.952 

TargetCompID (56) ORDERMATCH AGENTE A 

Symbol (55) FGV7 FGV7 

BidPx (132) N/A 80.0 

OfferPx (133) N/A 81.5 

BidSize (134) N/A 200 

OfferSize (135) N/A 300 

NoRelatedSym (146) 1 N/A 

Fonte: elaboração própria 


