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RESUMO 

 

Este trabalho tem por objetivo a construção de uma rede neural para previsão do 

movimento dos contratos de dólar futuro e a construção de estratégias de negociação, 

para prover uma ferramenta para estimar o movimento do câmbio e para a negociação 

desses ativos. Essa ferramenta pode auxiliar empresas que necessitam fazer hedge 

de ativos e passivos e players do mercado que necessitam rentabilizar carteiras. 

Neste trabalho utilizamos como input dados de ativos do mercado financeiro, de 

janeiro de 2001 até setembro de 2013, disponíveis via terminal Bloomberg. Para o 

cálculo dos resultados financeiros das estratégias utilizamos dados de preços 

referenciais disponibilizados pela BM&F. 

A melhor rede neural obtida apresenta uma taxa de acerto ligeiramente superior a 

70%. O resultado financeiro das estratégias supera o benchmark de mercado, o CDI. 

A estratégia de opções apresentou um resultado melhor do que a estratégia de futuros 

tanto para o período de 2013 quanto para todo o período considerado, gerando um 

retorno de 884% contra 573% no período de setembro de 2005 até setembro de 2013. 

O CDI neste período rendeu 132%. No período de janeiro a setembro de 2013, a 

estratégia de opções também superou a estratégia de futuros, rendendo 31% contra 

24%. O CDI rendeu 6% no mesmo período. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this work is to develop a neural network to predict the movement of 

the 1-month BRL/USD future contract and to develop trading strategies for futures and 

options, thus providing a tool for estimating the movement of exchange rates and 

trading strategies based on these assets. This tool can help companies that need to 

hedge assets and liabilities as well as market players who need to increase 

performance of their portfolios. 

In this work, we use as input market data available on Bloomberg from January 2001 

to September 2013 and for the calculation of the financial results of the strategies we 

use reference prices provided by BM&F. 

The best neural network obtained has an accuracy rate slightly above 70%, the 

financial result of strategies outperforms the usual market benchmark, the CDI. The 

options strategy presented a better result than the future strategy, both for the period 

of 2013 and for the whole period considered, generating a return of 884% versus 573% 

in the period from September 2005 to September 2013, with the CDI in this period 

yielding 132%. From January to September 2013, the options strategy also 

outperformed the future strategy, yielding 31% versus 24% whereas the CDI yielded 

6% in the same period. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste capítulo é feita uma breve introdução do tema abordado, apresentado um 

resumo da história das redes neurais, a motivação de suas aplicações nos mercados 

financeiros e, mais especificamente, na previsão de comportamento de séries 

financeiras, suas vantagens e desvantagens. Além disso, são apresentados os 

objetivos do trabalho assim como é detalhada a sua estrutura. 

O cérebro humano é composto por aproximadamente 10 milhões de neurônios e cada 

um está conectado a aproximadamente outros 10 mil neurônios. Um neurônio (Fig. 

1.1) é formado por dendritos, responsáveis por receber os impulsos de outros 

neurônios, axônio que leva os impulsos para outros neurônios e corpo celular. Cada 

neurônio recebe impulsos eletroquímicos de outros neurônios. Se o somatório desses 

impulsos é suficiente para ativar esse neurônio, então esse sinal é transmitido para 

outros neurônios conectados a ele. Cada neurônio tem um nível de ativação diferente 

e transmite o sinal adiante para os neurônios conectados a ele somente se o sinal 

recebido superar o seu nível de ativação. Portanto, o neurônio está ativado ou não 

está ativado, ou seja, não existem níveis de ativação. Um neurônio recebe uma série 

de sinais e os combina de alguma forma para determinar a saída que será enviada 

para outros neurônios como entrada.   

 

FIG. 1.1 Neurônio 
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Redes neurais são modelos computacionais inspirados na estrutura do cérebro, 

motivados pelo desejo de se reproduzir o processo de tomada de decisão humana, 

tornando-o mais rápido através da utilização da computação. A história das redes 

neurais começa no final dos anos 1950 com o perceptron, um classificador binário de 

duas camadas capaz de realizar classificações através da mudança de pesos, 

publicado por Frank Rosenblatt, um neurobiologista (Rosenblatt, 1950). O perceptron, 

que foi a primeira aplicação prática de redes neurais, tinha algumas limitações, entre 

elas, a incapacidade de realizar operações do tipo “ou exclusivo”. 

Minsk e Papert (1969) publicaram um trabalho destacando as limitações das redes 

neurais, o que contribuiu para a redução da pesquisa nesse campo. Somente em 1982 

o interesse por redes neurais foi retomado, quando John Hopfield fez uma publicação 

que propunha a utilização de linhas bidirecionais entre os neurônios, que mais tarde 

ficaria conhecido como modelo de Hopfield, um modelo de rede neural artificial 

recursiva (Hopfield, 1982). 

Na primeira conferência anual de redes neurais para computação Rumelhart et al. 

(1986) fizeram os primeiros estudos sobre backpropagation, no qual os erros são 

propagados dos neurônios de saída para os neurônios de entrada, distribuindo os 

erros por toda a rede. 

Redes neurais são compostas por quatro partes: (i) as unidades de processamento 

ou neurônios, (ii) os pesos das conexões entre neurônios, (iii) uma regra de ativação, 

e (iv) uma lei de aprendizado que determina como os pesos são ajustados, como 

ilustrado na Fig. 1.2 abaixo. 

 
FIG. 1.2 Rede neural 
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Entre as vantagens da utilização das redes neurais para fins de previsão estão: (i) a 

ausência de hipóteses sobre as distribuições estatísticas dos dados de entrada, (ii) a 

capacidade de tratar eventuais não-linearidades dos dados e (iii) a não necessidade 

de independência das variáveis de entrada. Dentre as principais desvantagens 

destaca-se a necessidade de ter-se todo o domínio das variáveis de entrada 

mapeado. 

Este trabalho tem como principal objetivo propor uma rede neural para prever a 

direção do movimento do contrato de dólar futuro em um horizonte de um mês, i.e., 

do contrato futuro da taxa de câmbio BRL/USD cujo vencimento ocorre a um mês da 

data de previsão1. Inicialmente identifica-se dentre uma série de variáveis quais são 

os indicadores financeiros que ajudam a antecipar (prever) o movimento do dólar 

futuro, uma vez estabelecida essas variáveis são feitas análises no sentido de se obter 

as características (número de camadas escondidas, número de delays, tamanho da 

amostra entre outras) da rede de melhor poder de predição. Como objetivos 

adicionais, são também propostos dois sistemas de trading: um de opções, cujo 

desempenho é comparado a de um outro sistema exclusivamente direcional em 

futuros. Essas duas estruturas de trading são importantes, principalmente, para dois 

grupos de agentes do mercado, os especuladores e o hedgers. No primeiro caso, 

essas estratégias podem fornecer indicadores importantes para aumentar a 

rentabilidade de portfólios. No segundo, tais estratégias podem fornecer indicativos 

do movimento de dólar futuro, reduzindo os custos de hedge para empresas com 

ativos ou passivos denominados em dólar. 

Além desta introdução, o trabalho é composto por cinco capítulos adicionais: (i) a 

revisão bibliográfica no capítulo 2, no qual alguns estudos sobre redes neurais, 

previsão de retorno de índices e ações, falências e câmbio são revisitados; (ii) o 

capítulo 3 que traz uma breve revisão teórica de redes neurais, contratos futuros e 

opções; (iii) o capítulo 4, que detalha a metodologia empregada mostrando os passos 

seguidos neste estudo; (iv) o capítulo 5 no qual os principais resultados obtidos são 

descritos e analisados, e (v) o capítulo 6 no qual são apresentadas as principais 

                                                           
1 Esta especificação de contrato será doravante referida neste trabalho como “dólar futuro”. Ou seja, 
quando nos referirmos a dólar futuro estamos implicitamente nos referenciando ao contrato cujo 
vencimento ocorre a exatamente um mês da data de previsão, que é o contrato mais próximo do 
vencimento negociado na BM&F Bovespa. Notar que as previsões ocorrem mensalmente. 
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conclusões, feitas as considerações finais e discutidas propostas para estudos 

futuros.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta os principais trabalhos publicados sobre o tema. São 

apresentados estudos que utilizam redes neurais em outras aplicações fora das 

finanças, aplicações em finanças para previsão de desempenho de outros ativos em 

diversos lugares do mundo, além de suas conclusões e, por fim, os principais 

trabalhos que utilizam redes neurais no Brasil e trabalhos que utilizam outros métodos 

para a previsão de taxas de câmbio. 

As redes neurais possuem diversas aplicações dentro e fora das finanças. Para 

exemplificar a variedade de aplicações podemos citar o estudo da formação de 

tempestades feito por Lee (2008), que conclui que a utilização de redes neurais produz 

um resultado tão bom quanto os modelos numéricos MIKE212 e FEMA3. Sertel et al. 

(2008) estudaram a média diária do nível do mar comparando os resultados de três 

tipos de redes neurais e uma regressão linear concluindo que as redes neurais 

apresentam o melhor resultado. Chui et al. (1994) utilizaram redes neurais para 

aproximação de posição em mapas, fazendo a aproximação de uma função real 

contínua de várias variáveis via redes neurais, concluindo que uma rede com uma 

camada escondida não consegue produzir o resultado desejado mas que redes com 

duas ou mais camadas conseguem. 

Além disso, entre os primeiros estudos envolvendo redes neurais estão: o diagnóstico 

da síndrome de Cushing, por Aitchison e Dunsmore (1975) e Titterington (1976), e a 

classificação de vírus em plantações através da contagem de resíduos de 

aminoácidos por Fauquet et al. (1988) e Eslava-Gómez (1989).  

Makridakis et al. (1982) fizeram um estudo com 1001 séries temporais que ficou 

conhecido como M-Competition. Hill et al. (1996) estenderam este trabalho, 

comparando as redes neurais e os métodos tradicionais de séries temporais. Os 

resultados das projeções obtidas com as redes neurais foram melhores quando o 

horizonte de tempo era trimestral ou mensal. Para horizonte de tempo anual os 

modelos obtiveram resultados semelhantes. 

                                                           
2 Detalhes podem ser encontrados em http://www.mikebydhi.com/Products/CoastAndSea/MIKE21.aspx 
3 Detalhes podem ser encontrados em http://www.region2coastal.com/ 
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Nos últimos anos, com o aumento da capacidade de processamento disponível, houve 

um aumento do número de estudos utilizando redes neurais. Fadlalla e Lin (2001) 

analisaram a evolução das publicações sobre redes neurais aplicadas a finanças e 

suas principais características. Entre 1987 e 1997, houve um aumento de 4200% no 

número de publicações. A maior parte desses estudos têm como temas análise de 

crédito e ações, com 34% e 21% das publicações, respectivamente. Em cada uma 

dessas categorias, os estudos envolvendo falências e previsão do comportamento de 

ações foram os mais frequentes; a evolução de preços de ações não têm um 

comportamento linear, por isso as redes neurais são utilizadas. Já a falência de 

empresas são eventos raros, o que torna difícil a utilização de abordagens estatísticas. 

Morrison (2004) propôs que redes neurais deveriam ser utilizadas para medir o risco 

de crédito já no Acordo de Basiléia II.  

Walczak (1999) verificou os benefícios de redes neurais na negociação no mercado 

de capitais, observando que em mercados menos eficientes é possível utilizar sinais 

externos para prever o comportamento das ações. Mais especificamente, o estudo 

utiliza os índices Dow Jones Industrial Average, Nikkei, Hang Seng e KLSE para 

prever o retorno do DBS50, um índice de ações de Singapura, em um horizonte de 

cinco dias. A conclusão é que o mercado de capitais de Singapura não é eficiente, 

sendo possível explorar essa ineficiência obtendo um retorno anualizado de 

aproximadamente 64%. 

A previsão do comportamento de preços de ações é objeto de estudo em diversos 

lugares do mundo. Para citar alguns, Nygren (2004) estudou o comportamento das 

ações da Volvo e da Ericsson e do índice de ações na Suécia, concluindo que a 

previsão do retorno diário é melhor para o índice SXGE do que para as ações. Para o 

retorno semanal ocorre o contrário, i.e., a previsão do retorno das ações é melhor do 

que a previsão do retorno do índice.  

Naeini et al. (2010) fizeram um estudo semelhante em Teerã, tentando prever o 

retorno da ação da Tehran Stock Exchange Corporation e comparando com a 

estimativa feita com um modelo de regressão. A conclusão é que a regressão simples 

prevê melhor o retorno da ação do que a rede neural. 
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Niaki e Hoseinzade (2013) verificaram a previsibilidade do retorno do índice S&P 500 

e quais variáveis são mais importantes no modelo, testando-o em diferentes janelas 

de tempo. A conclusão é que as cotações da libra esterlina, do dólar canadense e do 

Yen são os principais elementos preditivos do retorno do índice S&P 500. Além disso, 

a inclusão do retorno passado do índice e a variação de volume pioram o desempenho 

da rede, diminuindo o seu poder de predição. 

Menos comuns que os estudos sobre ações, são os estudos sobre a previsão das 

taxas de câmbio. Zhang e Hu (1997) projetaram o comportamento do preço libra 

esterlina e compararam uma rede neural a uma regressão simples, concluindo que a 

rede neural é melhor para horizontes curtos de tempo e que a quantidade de nós de 

entrada tem um impacto maior sobre o desempenho do que o número de camadas 

escondidas. 

Kodogiannis e Lolis (2001) também estudaram o comportamento da cotação da libra 

esterlina, testando os seguintes tipos de redes: perceptrons multicamadas, redes do 

tipo fuzzy-neural, redes radiais e memory neuron, utilizando 1000 retornos diários. A 

conclusão é que a utilização de uma rede Adaptative Fuzzy Logic resulta em um erro 

relativo menor, mas em um erro quadrático maior. 

Qi e Wu (2002) analisaram a previsão de 1, 6 e 12 meses do Yen, da Libra esterlina, 

do Marco alemão e do dólar canadense. De maneira geral, a rede apresenta um 

resultado pior quando se torna mais complexa e o horizonte de previsão se estende. 

Os resultados sugerem que tanto a não-linearidade quanto parâmetros de mercado 

se mostram importantes na previsão do câmbio para os horizontes de tempo 

analisados. 

Pacelli et al. (2010) fizeram um estudo sobre o comportamento da cotação do euro 

com horizonte de previsão de três dias, concluindo que existe uma dependência entre 

os preços no mercado financeiro e que o processo de formação de uma taxa de 

câmbio não é inteiramente formado por ruído. A análise dos dados permitiu concluir 

que o processo de formação de preços é controlado pela interação entre os agentes 

e as variáveis não-lineares utilizadas na precificação.  

Medeiros et al. (2001) analisaram a não-linearidade de séries mensais de moedas, 

comparando o desempenho de previsão de uma rede neural, uma regressão com 
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transições, uma regressão linear e um passeio aleatório. A não-linearidade só é 

relevante em alguns períodos da amostra. Em relação à projeção um período a frente, 

os modelos lineares e não-lineares se mostraram melhores que o passeio aleatório 

quando comparados por MAE (mean absolute error). 

Outros estudos realizados no Brasil utilizam redes neurais para prever desempenho 

de empresas, tanto dos valores de suas ações na bolsa quanto do retorno sobre o seu 

patrimônio (ROE). Matsumoto e Pinto (2009) utilizaram uma rede neural para prever 

o retorno sobre o patrimônio de empresa classificando em três grupos de rentabilidade 

utilizando indicadores de balanço. 

Chagas e Rochman (2007) precificaram opções de dólar no mercado brasileiro 

utilizando redes neurais e algoritmos genéticos. O estudo testa a precisão de uma 

rede neural otimizada por algoritmos genéticos, não encontrando resultados 

superiores aos modelos convencionais. Curi (2008) utilizou redes neurais para 

precificar debêntures. Apesar de ser um mercado ilíquido e com pouca informação 

disponível, os resultados obtidos foram considerados satisfatórios e superiores aos 

modelos estimados por pooling. As variáveis utilizadas no modelo apresentaram 

sensibilidades diferentes do esperado e sem sentido do ponto de vista econômico. 

Outros estudos têm como foco o tema previsão de câmbio, levando em consideração 

outras variáveis. Mark (1995) testou a previsibilidade de longo prazo de taxas de 

câmbio. O estudo chega à conclusão que existe um fator de previsibilidade na variação 

logarítmica do câmbio de longo prazo. Outra conclusão é que existem evidências de 

não-linearidades no longo prazo. Essas evidências vêm das regressões das taxas 

sobre o estoque de dinheiro e o logaritmo da renda real, ou seja, os movimentos do 

câmbio de longo prazo são determinados por fundamentos econômicos, ao contrário 

do câmbio de curto prazo que é dominado por ruído. 

Ainda sobre previsibilidade de longo prazo, Killian (1999) fez uma regressão utilizando 

um método de bootstrap para quatro moedas. O estudo mostrou que existem 

evidências de previsibilidade, mas ao contrário do que foi encontrado em estudos 

anteriores, não há evidências de melhora na previsão com o aumento do horizonte de 

tempo.   



19 

 

Na linha de previsão de desempenho, utilizam-se dados de mercado como inputs em 

um modelo de rede neural de forma semelhante aos estudos de previsão de retorno 

de índices e ações descritos acima, porém o foco de previsão é o retorno do dólar 

futuro.  

Não são utilizados indicadores econômicos neste trabalho pois eles são divulgados 

com atraso (como a inflação) e normalmente não têm periodicidade mensal (como 

caso do PIB). Além disso, a proposta é prever a direção do movimento de curto prazo 

e não fazer a determinação do câmbio. O horizonte de previsão de um mês foi 

escolhido pois caso as opções não fossem levadas a vencimento elas teriam que ser 

vendidas/compradas no mercado e a utilização do preço de referência tem restrições 

como será visto posteriormente.  

Ao invés de fazer uma comparação com modelos de regressão linear, são propostos 

duas estratégias de negociação, uma com opções utilizando call spreads e outra com 

futuro de dólar. Para fins de comparação de resultados, são estabelecidos orçamentos 

de risco para as duas estratégias. Parte-se de um volume financeiro inicial igual para 

as duas estratégias e considera-se que o valor que não está destinado para estratégia 

está investido em um ativo que rende 100% da variação do CDI4. Para efeitos de 

simplificação, assume-se que não há nenhum custo de transação (corretagens, 

emolumentos e taxas), embora a estratégia com opções tenha mais custos, já que é 

necessário fazer duas operações com opções no início da estratégia e podem existir 

custos adicionais caso as opções sejam exercidas no seu vencimento. 

No próximo capítulo é feita uma revisão dos principais conceitos empregados neste 

trabalho, são definidas os principais componentes de uma rede neural e suas 

principais funções, são apresentados os conceitos de opções de compra e venda, e 

as estratégias utilizadas neste trabalho, bem como os perfis dos payoffs. 

                                                           
4 A taxa CDI é obtida pela média diária de todas as operações registradas na CETIP e divulgada diariamente. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

Para fins de suporte à metodologia proposta nesse trabalho, este capítulo faz uma 

breve revisão dos conceitos utilizados, descrevendo os principais componentes de 

redes neurais, exemplificando as suas principais funções. São apresentados os 

contratos de derivativos considerados, além de apresentada a estratégia com opções 

(call spread) e exibidos os seus payoffs. 

 

3.1. Redes Neurais 

Redes neurais são modelos em que não há premissas sobre as distribuições dos 

dados, além de não requerer que as variáveis de entrada sejam não correlacionadas. 

Além disso, redes neurais possuem a capacidade de lidar com eventuais não-

linearidades dos dados. Como mencionado anteriormente, os principais componentes 

são: 

• Neurônio: unidade de processamento, que recebe uma ou mais entradas e 

gera uma saída de acordo com sua função de ativação; 

• Função de ativação: função na qual os parâmetros de entrada são 

modificados para determinar a saída de um neurônio; 

• Peso: valor utilizado para ponderar as variáveis de entrada, determinando 

a entrada da função de ativação; 

• Camada ou layer: conjunto de neurônios que fazem processamento em 

paralelo, ou seja, menor conjunto de unidades de processamento que 

tratam um vetor de entrada. As camadas internas são as camadas que têm 

como entrada a saída de alguma outra camada e sua saída é utilizada por 

uma camada subsequente (em direção a saída). 

As redes neurais podem ter diferentes arquiteturas, sendo as mais usuais: 

• Feedfoward: primeiro tipo de rede neural a ser desenvolvida. Nesta 

arquitetura as conexões entre os neurônios não formam ciclos, ou seja, a 

informação passa somente em um sentido, dos inputs para os outputs. 

• Recurrent neural network: classe de redes neurais na quais as conexões 

entre os neurônios formam um ciclo, ou seja, a informação de saída serve 
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de input para outro neurônio. Esse tipo de arquitetura é importante, pois 

permite que as redes neurais tenham comportamento dinâmico no tempo. 

Entre as principais funções utilizadas pelas redes neurais pode-se mencionar: 

• Função de ativação: função que determina a saída do neurônio dada uma 

entrada. As comuns são: tansig, logsig e purelin (FIG 3.1). 

• Função de treinamento: funções que determinam como os pesos são 

atualizados. Entre as mais comuns estão: Levenberg-Marquardt, Bayesian 

Regularization e BFGS Quasi-Newton. 

• Função de aprendizado: diferentemente das funções de treinamento, as 

funções de aprendizado não determinam como os pesos serão atualizados 

e sim a intensidade da mudança. 

• Função de desempenho: função que determina o desempenho da rede 

em relação aos dados. Normalmente é dada pelo erro quadrático médio. 

   

 FIG. 3.1 Funções de ativação  

 

3.2. Futuros e opções 

Contratos futuros são compromissos entre duas partes para compra ou venda de um 

ativo por determinado preço em determinada data no futuro. São normalmente 

padronizados, i.e., têm vencimento, valores, tipo do ativo entre outras características 

determinadas pela bolsa na qual são negociados. Já opções são instrumentos que 

dão o direito a compra ou a venda de um determinado ativo (ativo objeto) em 

determinada data no futuro por um determinado preço. Existem dois tipos de opções: 

(i) opção de compra ou call que dá o direito a seu titular de comprar determinado ativo 
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por um determinado preço (strike) no futuro e (ii) opção de venda ou put que dá o 

direito a seu titular de vender o ativo no futuro. Opções de compra e venda podem ser 

ainda do tipo americana ou européia, que se diferenciam no instante em que podem 

ser exercidas. As opções americanas podem ser exercidas em qualquer momento 

entre seu lançamento e seu vencimento, ao passo que as opções européias só podem 

ser exercidas no vencimento (Hull, 2008). 

Os gráficos dos payoffs dos detentores dos contratos de opções de compra e venda 

no seu vencimento são mostrados, respectivamente, nas Figuras 3.1 e Fig 3.2 a 

seguir: 

  

FIG. 3.1 Payoff de Call FIG. 3.2 Payoff de Put 

 

Analisando o resultado de uma call no vencimento (FIG. 3.1) dado pela Equação 1, a 

opção vale mais quanto maior for a diferença entre o preço do ativo objeto e o strike 

(preço de exercício) no vencimento, ou seja, como a call dá o direito a seu titular de 

comprar um ativo a determinado preço, o valor da opção de compra no vencimento é 

a diferença entre o preço do ativo e o valor do strike ou zero caso essa diferença seja 

menor ou igual a zero, conforme a Equação 2. A opção de compra aumenta de valor 

com o aumento de preço do ativo objeto. 

������ ���� = 
á����0, ���ç� �� ���� ������ − ������ − ��ê�� �� �  ( 1 ) 

���ç� ���� !� "�!#��!�� = 
á����0, ���ç� �� ���� ������ − ������   ( 2 ) 

Analogamente, o resultado da opção de venda é dado pela Equação 3 e o valor da 

opção de venda no vencimento (FIG. 3.2) é a diferença entre o valor do strike e o 
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preço do ativo objeto. Uma opção de venda vale mais com a redução de preço de seu 

ativo objeto, vide Equação 4. 

������ �$� = 
á����0, ����� − ���ç� �� ���� ������� − ��ê�� �� �  ( 3 ) 

���ç� �$� !� "�!#��!�� = 
á����0, ����� − ���ç� �� ���� �������   ( 4 ) 

 

Call Spread é a estratégia que consiste na compra de uma call (Opção 1 na Figura 

3.3) cujo strike está próximo ao preço do ativo objeto e venda de uma call com um 

strike maior que o da primeira opção da estratégia (Opção 2 na Figura 3.3). A 

vantagem desta estratégia é a redução do capital necessário para montar a operação 

devido ao pagamento de prêmio na opção comprada e o recebimento de prêmio na 

opção vendida) e a redução da perda máxima. A desvantagem é que os ganhos 

também são limitados. Com essa estratégia espera-se que as cotações subam, ou 

seja, aposta-se na alta do mercado. O payoff é dado pela Equação 5. 

É possível também vender um call spread, que consiste em fazer as operações 

contrárias às descritas anteriormente, ou seja, vender uma opção de compra com 

strike próximo ao preço do ativo objeto (Opção 1 na Figura 3.4) e comprar uma opção 

com strike maior (Opção 2 na Figura 3.4). De forma similar à compra de call spread, 

a venda desta estratégia também tem perdas e ganhos limitados e ausência de capital 

para entrar na operação (dado que a diferença de prêmios é positiva para o vendedor). 

Com essa operação espera-se que os preços no mercado caiam, vide Equação 6. 

  

FIG. 3.3 Payoff de compra de Call Spread FIG. 3.4 Payoff de venda de Call Spread 

 

Opção 1 Opção 2 Call Spread Opção 1 Opção 2 Call Spread
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������ ���� ������ �������� = 
á����0, ���ç� �� ���� ������ − �����1� −

��ê�� �� � + ��ê�� '�#���� − 
á����0, ���ç� �� ���� ������ − �����2� ( 5 ) 

 

������ ���� ������ "�!��� = −
á����0, ���ç� �� ���� ������ − �����1� +

��ê�� '�#���� + 
á����0, ���ç� �� ���� ������ − �����2� − ��ê�� �� � ( 6 ) 

 

Neste capítulo foi feita uma breve revisão dos principais conceitos utilizados neste 

trabalho, foram definidos os principais componentes de uma rede neural, contratos 

futuros, opções e a estratégia call spread que são utilizados nas definições dos 

sistemas de trading propostos neste trabalho. No próximo capítulo descreve-se a 

metodologia utilizada para encontrar e definir os parâmetros das redes neurais a 

serem analisadas.   
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4 METODOLOGIA 

Neste capítulo são descritos os passos executados para determinar as redes de 

melhores resultados, dentre as quais uma delas é selecionada como a de melhor 

desempenho e a mesma é utilizada para calcular os resultados financeiros das 

estratégias propostas.  

 

4.1.  Processo de determinação da melhor rede neural 

Neste trabalho o desempenho de uma rede neural é medido a partir do percentual de 

acertos da direção do movimento do câmbio previsto pela rede quando comparado ao 

efetivamente realizado. Ou seja, são feitas projeções out-of-sample e define-se como 

acerto o retorno projetado com o mesmo sinal do retorno efetivo (observado) do dólar 

futuro. Não é assumido nenhum threshold para o retorno, ou seja, qualquer valor 

acima de zero, mesmo que pequeno, é considerado um número positivo e, portanto, 

comparado com o retorno do dólar futuro no mesmo período (janela de previsão igual 

à janela de observação). Analogamente, o retorno do dólar futuro, mesmo que 

pequeno, e próximo de zero é considerado pelo seu sinal. 

As redes a serem testadas devem ter certos conjuntos de parâmetros previamente 

determinados, de forma que, variando-se esses parâmetros, obtém-se um número 

considerável de redes, as quais são todas testadas vis-à-vis o seu desempenho de 

previsibilidade. Tais parâmetros são descritos abaixo: 

1) Variáveis utilizadas na rede neural: quais variáveis mais relevantes na 

previsão de valores de retorno do dólar futuro; 

2) Percentuais dos dados utilizados para treinamento, validação e teste: 

quantidade de dados dentro da amostra que são usados no treinamento, na 

validação e nos testes da rede; 

3) Janela de dados: quantidade total das observações das variáveis utilizadas na 

rede; 

4) Número de camadas escondidas; 

5) Número de delays utilizados na rede: assim como uma série de tempo a rede 

tem como input os dados de n períodos anteriores ao período de estimação. 
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Para o início dos testes, no intuito de se determinar as variáveis que melhor auxiliam 

a previsão da rede a ser efetivamente adotada, arbitrou-se os valores do tamanho da 

amostra em 36 meses, o percentual dos dados da amostra usados no treinamento em 

60%, na validação em 20% e para teste em 20%. Portanto, dos 36 meses, dados 

relativos a aproximadamente 22 meses foram inicialmente usados para treinamento, 

dados relativos a 7 meses foram usados para teste e dados relativos a 7 meses finais 

da amostra foram usados para validação. O número inicial de camadas escondidas 

foi arbitrariamente fixado em 2 e o número de delays em 1. 

Para selecionar as variáveis utilizadas inicialmente fixou-se seis grandes grupos de 

variáveis, a saber: 

• Bolsas emergentes: índices de bolsas de países emergentes. Com este grupo 

procuram-se as variáveis de retorno de bolsas de países semelhantes ao Brasil 

que podem antecipar um movimento de entrada ou saída de capital de países 

emergentes e consequentemente o movimento do câmbio; 

• Bolsas desenvolvidos: índices de bolsas de países desenvolvidos. Da mesma 

forma que o item anterior, os retornos de bolsas de países desenvolvidos 

poderiam antecipar o fluxo de capital entre países e o movimento do câmbio. 

• Juros: taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. Este grupo serve para 

quantificar o diferencial de juros entre os dois países, ou seja, quantificar a 

atratividade do investimento em renda fixa no Brasil contra um investimento em 

renda fixa nos Estados Unidos. 

• Moedas emergentes: moedas de países emergentes que podem ter 

movimentos de câmbio em relação ao dólar anteriores ao observado no 

BRL/USD e por isso podem antecipar as variações; 

• Moedas desenvolvidos: moedas de países desenvolvidos que podem auxiliar 

na previsão do movimento das moedas dos emergentes analogamente ao item 

anterior; 

• Riscos: grandezas que expressam níveis de incerteza de investimentos ou os 

riscos de um investimento no Brasil e do câmbio. 

As variáveis escolhidas inicialmente são especificadas a seguir e ficaram distribuídas 

nos grupos conforme a Tabela 4.1. 
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Bolsa 
Emergentes 

Bolsa 
Desenvolvidos Juros Moedas 

Emergentes 
Moedas 

Desenvolvidos Risco 

• Ibovespa 
• MEXBOL 
• IPSA 
• MSCI 

Emerging 
Markets 

• S&P500 
• DAX 
• FTSE 
• MSCI World 
• CRY 

• SELIC 
• Treasury 
 

• Real 
• Peso 

Chileno 
• Peso 

Mexicano 
• Peso 

Argentino 
• Rublo 
• Rand Sul-

Africano 
• Novo Soles 

Peruano 

• Euro 
• Libra 

Esterlina 
• Franco Suíço 
• Dólar 

Canadense 
• Dólar 

Australiano 
• DXY 

• Volatilidades 
• CDS Brasil 
 

TAB 4.1 Tabela de grupos de variáveis 

  

• Retorno do futuro de dólar; 

• Retorno e volume do índice Ibovespa; 

• Retorno das moedas a vista: Euro, Peso Chileno, Peso Mexicano, Peso 

Argentino, Rublo, Franco suíço, Rand Sul-Africano, Libra esterlina, Dólar 

Canadense, Dólar Australiano e Novo Soles Peruano; 

• Retorno dos seguintes índices de bolsa: S&P500 (Estados Unidos), MEXBOL 

(México), IPSA (Chile), DAX (Alemanha), FTSE (Inglaterra), MSCI World, 

MSCI Emerging Markets; 

• Volatilidade de 21 dias, 63 dias e 126 dias da cotação de dólar contra real; 

• Taxa média Selic; 

• Taxa da treasury de 5 anos, 10 anos e 30 anos; 

• Preço do CDS Brasil de 5 anos; 

• Índice DXY: índice de dólar feito com as cotações das principais moedas do 

mundo; 

•  Índice CRY: índice com as principais commodities em dólar. 

A Tabela 4.2 mostra as correlações encontradas para o retorno do dólar futuro e as 

variáveis consideradas no período analisado. Vale ressaltar que as correlações não 

foram utilizadas como critério de exclusão de variável do modelo. 
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Variável Descrição Correlação 

EUR Retorno da cotação do Euro contra dólar americano -0,2816 

AUD Retorno da cotação do dólar australiano contra dólar americano -0,5420 

CAD Retorno da cotação do dólar canadense contra dólar americano 0,4741 

MXN Retorno da cotação do peso mexicano contra dólar americano 0,5684 

PEN Retorno da cotação do Novo Soles contra dólar americano 0,2979 

ARS Retorno da cotação do Peso Argentino contra dólar americano 0,0989 

GBP Retorno da cotação do Libra Esterlina contra dólar americano -0,2514 

CHF Retorno da cotação do Franco Suíço contra dólar americano 0,2241 

ZAR Retorno da cotação do Rand Sul-Africano contra dólar americano 0,3748 

CLP Retorno da cotação do Peso Chileno contra dólar americano 0,5683 

RUB Retorno da cotação do Rublo contra dólar americano 0,5399 

IBOV Retorno do índice Ibovespa -0,6125 

VOLU_IBOV Volume negociado do  Ibovespa -0,0666 

SP500 Retorno do índice S&P500 -0,5728 

IPSA Retorno do índice IPSA do Chile -0,5226 

MEXBOL Retorno do índice MEXBOL do México -0,4986 

TOP40 Retorno do índice FTSE da Inglaterra -0,4274 

DAX Retorno do índice DAX da Alemanha -0,5916 

WORLD Retorno do índice MSCI World -0,6231 

EMERG Retorno do índice MSCI Emergentes -0,6621 

CDS5Y Retorno do CDS Brasil de 5 anos 0,5881 

CRY Retorno do índice de Commodities CRY -0,3616 

DXY Retorno do índice de moedas DXY 0,3042 

VOL21 Volatilidade de 21 dias -0,0099 

VOL63 Volatilidade de 63 dias -0,0606 

VOL126 Volatilidade de 126 dias -0,1111 

SELIC Taxa SELIC -0,0210 

TRE5Y Taxa da curva de Treasury de 5 anos -0,0952 

TRE10Y Taxa da curva de Treasury de 10 anos -0,0848 

TRE30Y Taxa da curva de Treasury de 30 anos -0,0678 

TAB 4.2 Correlações entre as variáveis do modelo e o retorno do dólar futuro 

 

Todos os modelos foram criados em uma máquina com as seguintes especificações: 

• PC Intel Core I5, 6 GB de RAM;  

• Windows 8.1 64 bits; 

• Matlab 8.1 com Neural Toolbox. 
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Todas as redes desenvolvidas e utilizadas neste trabalho são do tipo feedfoward. Os 

modelos utilizaram como funções de transferência a função tan-sigmoid nas camadas 

escondidas e a função linear na camada de saída. A padronização dos dados de 

entrada foi feita normalizando os dados para média 0 (zero) e desvio padrão 1 (um). 

O algoritmo de treinamento utilizado foi o de Levenberg-Marquardt. O desempenho 

da rede foi medido pela função MSE (mean square error), i.e., a média quadrática dos 

erros definida conforme a Equação 7. As funções de transferências assim como o 

algoritmo de treinamento estão incorporados no Neural Toolbox do Matlab 8.1. 

)*+ =
,

-
 ∑ �/01 − /1�

2-
13,    ( 7 ) 

 

De maneira geral, o movimento do dólar futuro é em grande parte justificado por 

elementos dos grupos definidos anteriormente, ou seja, os movimentos do câmbio 

podem ser, na maioria das vezes, justificados por: (i) fluxo de capital para bolsas de 

valores, (ii) fluxo de capital para investimentos em renda fixa e (iii) risco. 

Inicialmente, testou-se as variáveis de cada grupo isoladamente para determinar quais 

são as mais importantes para prever o movimento do dólar futuro, i.e., testou-se, para 

cada um dos grupos definidos anteriormente, quais as variáveis mais importantes para 

a previsão do dólar futuro. Já foi possível eliminar alguns grupos para a próxima etapa 

de testes, quando nenhuma variável do grupo em questão mostrou-se importante para 

previsão. Em seguida, com um grupo reduzido de variáveis, testou-se as combinações 

entre as variáveis mais importantes de cada grupo restante.  

Com isso, identificou-se um conjunto de variáveis que é utilizado nos testes de 

parâmetros. A estrutura geral dessas redes é exibida na Figura 4.1. Testou-se os 

efeitos da mudança dos percentuais das séries utilizados para treinamento, teste e 

validação, a quantidade de camadas escondidas, o número de delays e o número de 

meses da amostra e obteve-se 12 (doze) redes com os melhores resultados (vide 

Tabela 5.1) e dentre elas selecionou-se a melhor rede (vide Apêndice A), 

considerando como fator de escolha o seu desempenho em relação ao número de 

acertos. Esta rede é então utilizada para calcular os resultados das estratégias 

propostas para fins de validação da utilização da ferramenta neste tipo de aplicação.  
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FIG. 4.1 Esquema de rede neural utilizada 

 

4.2. Especificação das estratégias de trading 

Uma vez definida a melhor rede, ela serve de ferramenta de sinalização para duas 

estratégias de trading: (i) uma estratégia baseada na compra ou venda de dólar futuro, 

e (ii) uma estratégia de compra ou venda de call spread (vide item 3.2). Em cada 

estratégia a rede faz uma previsão de movimento do dólar futuro no período de um 

mês subsequente à tomada de decisão e, com base nesta indicação, posições em 

ambas estratégias são assumidas para o período considerado.  

Para calcular o resultado financeiro da estratégia de opções (call spread) utilizou-se 

as séries de preços referenciais das opções de dólar e os preços de ajuste do dólar 

futuro da BM&FBovespa, que estão disponíveis a partir de setembro de 2005. 

Assumiu-se que, em todo o período de análise, é possível entrar nas operações com 

os respectivos preços de referência do dia, i.e., pode-se comprar ou vender as opções 

pelos preços referenciais, o que pode não ser realizável na prática, pois os mercados 

podem estar com pouca liquidez e com spread entre o preço de compra e o de venda 

das opções muito grande.  
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Como a estratégia de futuros não aloca capital, ou seja, não é necessário desembolso 

de recursos financeiros para entrar na posição, são propostos limites de risco 

baseados em cenários de variação máxima dentro de um mês e, com isso, a posição 

é feita limitando a quantidade de contratos (comprados ou vendidos) de acordo com 

a perda máxima esperada, como indica a Equação 7 abaixo. O contrato dólar futuro 

negociado na BM&FBovespa tem tamanho de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares), 

o lote padrão é 50 já que a cotação é multiplicada por mil. 

456-718689 89 :;-7<67;= =
>67<1?ô-1;∗>9<86)áB

CD∗E9-á<1;∗FóH6<
   ( 8 ) 

 Exemplo:  

Patrimônio R$ 1.000.000,00 

Cenário 10% 

Dólar R$ 2.500 

Perda Máxima 20% 

Quantidade de contratos 16 

TAB 4.3 Exemplo de cálculo do número de contratos da estratégia de futuros 

 

No exemplo acima, estabelece-se, por exemplo, uma perda máxima de 20%, um 

cenário que nada mais é que a variação máxima esperada no período e, dadas as 

condições de mercado vigentes (cotação do dólar futuro igual a R$ 2.500,00) e dado 

o patrimônio inicial (R$ 1.000.000,00), determina-se a quantidade de contratos a 

serem negociados no período, no caso, 16 contratos.  

Na estratégia de opções, a perda máxima é dada pela diferença entre os strikes e o 

prêmio recebido no caso da venda de call spread (Equação 8) ou o prêmio pago pelas 

opções no caso da compra de call spread (Equação 9). Para montar a estratégia limita-

se a quantidade de opções para que a perda máxima não supere o limite estabelecido. 

Para ambas as estratégias o patrimônio inicial é de R$ 1.000.000,00 (um milhão de 

reais) e no caso da estratégia com futuros não existe stop da posição dentro do 

período de um mês, mesmo que a perda supere a perda máxima do cenário. 

Iú���� �� ��çõ�L ��������L =
MNOPQRôSQT ∗ MUPVNWáX

MPêRQT MNYT ∗ Z[
      ( 9 ) 

Iú���� �� ��çõ�L "�!���L =
MNOPQRôSQT ∗ MUPVNWáX

�∆]OPQ^U_` MPêRQT aUbUcQVT� ∗ Z[
    ( 10 ) 
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O tamanho da posição de cada estratégia é dado por:  

• Futuro: arbitramos valores de variação máxima de 5%, 10%, 15%, 20% e 

25% em um intervalo de um mês e o valor de perda máxima da posição não 

pode ultrapassar 20% do patrimônio; 

• Opções: a maior perda possível para o mês não pode ultrapassar 20% do 

patrimônio (o call spread é construído de forma que esse limite não é 

ultrapassado). 

O resultado financeiro mensal é apurado conforme a Equação 10 e o resultado 

mensal percentual é apurado conforme a Equação 11, a seguir: 

∆�d = �dW`e ∗  Δ
�!L�� �gh + '�L$����� iL����é �     ( 11 ) 

∆%�d = Δ
�!L�� �gh +
aU_lmONVT n_OPNOéYQN

Mopqr
       ( 12 ) 

Os resultados da estratégia de futuros é dado pela Equação 12 e o resultado 

da estratégia de opções é dado pela Equação 13, a seguir: 

'�L$����� s$�$��L = ����ç� s!�� − ���ç� h!#��� ∗ t$�!����� ∗ 50   ( 13 ) 

'�L$����� v�çõ�L = ����ç� s!�� − ���ç� h!#��� ∗ t$�!����� ∗ 50 ±

��ê�� '�#���� �$ �� �          ( 14 ) 

 

Este procedimento é repetido mensalmente para ambas estratégias pelo 

período todo da análise, de forma a permitir que comparações mais adequadas entre 

as estratégias possam ser efetuadas. 

Neste capítulo foram descritas todas as etapas realizadas para a determinação 

dos parâmetros e variáveis da rede com o melhor desempenho na previsão do dólar 

futuro e os procedimentos necessários para comparação das estratégias. No próximo 

capítulo é selecionada a melhor rede dado o critério de seleção estabelecido e, a partir 

de sua utilização nas estratégias propostas, são apresentados e analisados os 

resultados financeiros obtidos em cada uma das estratégias consideradas. 
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo são analisados os principais resultados e as características obtidas das 

melhores redes neurais, assim como o cálculo do resultado financeiro e percentual da 

rede de melhor desempenho. Aqui também são comparados os desempenhos das 

estratégias de trading descritas anteriormente, analisando-se aspectos que 

privilegiam uma em relação a outra. 

De maneira geral, para calcular o resultado das estratégias no período, identifica-se 

no mês considerado o valor previsto pela rede para oscilação do preço do dólar futuro. 

Caso o valor seja positivo compra-se a estratégia. Caso o valor seja negativo, vende-

se a estratégia. No final do mês calcula-se o valor das opções e dos futuros e apuram-

se os respectivos resultados. 

Após diversos testes com diversas arquiteturas e parâmetros, conclui-se que as 

principais variáveis que ajudam a estimar o retorno do dólar futuro são os retornos do 

índice Ibovespa, da cotação de Peso Mexicano, da cotação de Peso Chileno e da 

cotação do Rand Sul-africano. As melhores redes foram aquelas que utilizam os 

dados 30 meses anteriores ao mês da previsão e utilizam 70% da amostra para 

treinamento, 15% da amostra para validação e 15% da amostra para testes da rede. 

Existem algumas redes que possuem resultados semelhantes, sendo que a melhor 

apresentou uma taxa de acerto acima de 70%. A Tabela 5.1 indica as principais 

características das 12 melhores configurações em termos de percentual de acertos. 

Rede 
Núm camadas 

escondidas 
Número 

de delays 
Percentual 
de acertos 

A 1 1 63% 
B 1 2 64% 
C 1 3 61% 
D 1 4 60% 
E 2 1 71% 
F 2 2 64% 
G 2 3 65% 
H 2 4 54% 
I 3 1 64% 
J 3 2 66% 
K 3 3 64% 
L 3 4 66% 

TAB 5.1 Melhores redes e percentuais de acertos 
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Das 12 redes consideradas foi selecionada a rede E (vide Tabela 5.1) que apresentou 

o melhor desempenho em termos de acertos. Os resultados das estratégias para a 

rede E (cinco para cada cenário considerado na estratégia de futuros e uma para a 

estratégia de call spread, respectivamente) são exibidos nas Figuras 5.1 e 5.2 a 

seguir: 

  

FIG. 5.1 Resultado das estratégias de futuros 

O patrimônio total das estratégias de futuros por cenário de variação máxima é exibido 

na Figura 5.1. O menor percentual do cenário é a estratégia mais agressiva (maior 

número de contratos), pois considera que a variação do dólar futuro não é superior a 

5% ao mês; por isso, é a estratégia que tem os maiores ganhos e as maiores perdas. 

Nos meses de agosto a outubro de 2008, houve uma desvalorização de mais de 30%, 

período no qual a rede erra a previsão e os cenário de menor variação no mês têm 

um pior desempenho. Os valores finais de cada estratégia representam o respectivo 

patrimônio final no período. 

 

FIG. 5.2 Resultado da estratégia de opções 
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O comportamento do patrimônio da estratégia de opções é exibido na Figura 5.2. Esta 

estratégia gera um patrimônio final maior do que todos os cenários de futuros. No 

período de agosto a outubro de 2008, enquanto a estratégia de futuros com cenário 

de 5% perde 85% do patrimônio, a estratégia de opções perde 47%. Para efeitos de 

comparação, o resultado mensal da melhor estratégia de futuros (cenário de 10% de 

perda máxima) e da estratégia de opções são mostrados na Figura 5.3, a seguir: 

 

FIG. 5.3 Percentual mensal da melhor estratégia de futuros e de opções 
 

Por construção, as perdas na estratégia de opções estão sempre limitadas a 20% do 

patrimônio. O fato da perda máxima ser totalmente previsível permite a estratégia de 

opções ter um maior potencial de exposição ao câmbio. Em maio de 2007 há um 

ganho de cerca de 70% enquanto a estratégia de futuros com cenário de 10% tem um 

ganho de apenas 12%.  

Na Figura 5.4 são apresentadas as evoluções tanto da rentabilidade acumulada 

quanto da melhor estratégia de futuros e da estratégia de opções. A estratégia de 

opções no período analisado mostra uma maior variação entre os retornos, o que é 

comprovado na Tabela 5.2. Isso se deve ao fato da perda da estratégia de opções 

estar limitada pelos prêmios e strikes e não pela variação do dólar futuro. Já na 

estratégia de futuros, tanto os ganhos quanto as perdas são dados pela variação do 

dólar futuro. Por este motivo, quando a estratégia de futuros falha ela pode perder 

menos do que a perda máxima, o que não acontece com a estratégia de opções, pois 

sempre que a estratégia falha a perda é máxima. 
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FIG. 5.4 Percentual acumulado da melhor estratégia de futuros e da estratégia de opções 
 

Na Tabela 5.2 são mostrados os principais resultados (maiores, menores, média, 

desvio financeiro e percentual) das estratégias durante o período considerado, a 

saber: 

• Máx R$ Mil: maior retorno financeiro mensal; 

• Mín R$ Mil: menor retorno financeiro mensal; 

• Média R$ Mil: média dos retornos financeiros mensais; 

• Desvio R$ Mil: desvio padrão dos retornos financeiros mensais; 

• Total R$ Mil: retorno financeiro total no período considerado; 

• Máx %: maior retorno percentual mensal em relação ao patrimônio; 

• Mín %: menor retorno percentual mensal em relação ao patrimônio; 

• Média %: média dos retornos percentuais mensais em relação ao patrimônio; 

• Desvio %: desvio padrão dos retornos percentuais mensais; 

• Total %: retorno percentual total no período considerado; 

 

A estratégia de opções, apesar de obter o maior resultado acumulado e o maior ganho 

em um período, também é a estratégia que tem a maior perda financeira em um 

período (apesar desta estar limitada a 20% do patrimônio inicial) e o maior desvio 

padrão entre os retornos. A estratégia mais agressiva entre os futuros (Futuro 5%) 

não é a melhor estratégia, possuindo um maior desvio padrão sem apresentar o maior 

ganho acumulado. Ou seja, o maior risco incorrido por essa estratégia não se 
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converteu em retorno. Além disso, qualquer uma das estratégias supera o retorno 

acumulado do CDI no período, que é utilizado como a taxa livre de risco e benchmark 

de vários fundos de renda fixa no mercado brasileiro. 

Os resultados obtidos neste período mostram que assim como a escolha do cenário 

para a estratégia de futuros, a trajetória do dólar futuro é importante para a 

determinação do resultado. Os movimentos de depreciação são normalmente mais 

intensos que os movimentos de apreciação, o que sugere que em momentos no qual 

o câmbio deprecia em movimentos rápidos e a rede não faz uma previsão correta 

desse movimento, a estratégia com o cenário mais agressivo tende a ter um 

desempenho pior que seus pares. 

 
Máx 

R$ Mil 

Mín 

R$ Mil 

Média 

R$ Mil 

Desvio 

R$ Mil 

Total 

R$ Mil 

Máx 

% 

Mín 

% 

Média 

% 

Desvio 

% 

Total 

% 

Opção 3.225 -2.480 92 1.117 8.842 71% -19% 4% 21% 884% 

Futuro 5% 1.120 -3.010 55 616 5.314 45% -65% 4% 18% 531% 

Futuro 10% 746 -1.306 60 299 5.730 23% -32% 2% 9% 573% 

Futuro 15% 467 -693 44 169 4.229 16% -21% 2% 6% 423% 

Futuro 20% 331 -447 36 114 3.428 12% -15% 2% 5% 343% 

Futuro 25% 256 -322 31 85 2.960 10% -12% 2% 4% 296% 

CDI 20 10 14 2 1.324 1% 0% 1% 0% 132% 

TAB 5.2 Resultados da rede em reais e percentuais 

 

Em seguida são analisados os resultados obtidos somente para o ano de 2013, com 

as mesmas premissas consideradas anteriormente (mesmo patrimônio inicial, 

mesmos cenários, perda máxima etc). A ideia é verificar se a abordagem aplicada ao 

período de testes apresentaria resultados satisfatórios em um período mais recente. 
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FIG. 5.4 Resultado da estratégia de futuros em 2013 
 

As evoluções dos patrimônios das estratégias de futuros por cenário de perda máxima 

são exibidas na Figura 5.4. Em maio de 2013 a rede erra a previsão implicando em 

falha em todas as estratégias. O dólar futuro varia em um mês cerca de 6% o que gera 

uma perda para a estratégia com cenário de 5% acima dos 20% inicialmente 

estabelecido, como pode-se verificar na Figura 5.5 e na Tabela 5.3. Por outro lado, 

após esse período, até agosto de 2013 a rede acerta e essa mesma estratégia tem 

um desempenho melhor que as outras. De certa forma, o comportamento destes 

portfólios durante o período considerado corroboram o comentário do parágrafo 

anterior no que se refere a impactos de grandes quedas entre períodos de previsão. 

 

FIG. 5.5 Percentual mensal da melhor estratégia de futuros e de opções em 2013 
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Na Figura 5.6 é apresentado o patrimônio total da estratégia de opções para o período. 

O patrimônio total gerado por essa estratégia é superior aos das estratégias de 

futuros. Em maio de 2013 esta estratégia também geraria perdas de quase R$ 

280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), equivalente a 20% do patrimônio. 

 

FIG. 5.6 Resultado da estratégia de opções em 2013 

 

Para o período de análise considerado, verifica-se que em alguns meses a estratégia 

de futuros é superior à estratégia de opções, como em fevereiro e agosto. Na Figura 

5.7 apresentam-se as evoluções de rentabilidade acumulada tanto da melhor 

estratégia de futuros quanto da estratégia de opções. 

 

FIG. 5.7 Percentual acumulado da melhor estratégia de futuros e de opções em 2013 
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No percentual acumulado a estratégia de opções é superior durante todo o período, 

principalmente devido ao ganho obtido em janeiro. A melhor estratégia de futuros 

(cenário 5%) em maio fica com uma rentabilidade acumulada negativa, o que não 

acontece em nenhum momento na estratégia de opções. Na Tabela 5.3 são 

mostrados os principais resultados (maiores, menores, média, desvio financeiro e 

percentual) das estratégias para o ano de 2013, cujos campos são os mesmos 

definidos para a Tabela 5.2.  

 
Máx 

R$ Mil 

Mín 

R$ Mil 

Média 

R$ Mil 

Desvio 

R$ Mil 

Total 

R$ Mil 

Máx 

% 

Mín 

% 

Média 

% 

Desvio 

% 

Total 

% 

Opção 415 -281 34 189 307 42% -19% 4% 17% 31% 

Futuro 5% 219 -294 26 164 237 19% -24% 3% 14% 24% 

Futuro 10% 109 -131 19 77 167 10% -11% 2% 7% 17% 

Futuro 15% 74 -82 15 50 134 7% -7% 2% 5% 13% 

Futuro 20% 57 -589 13 37 116 5% -5% 1% 3% 12% 

Futuro 25% 46 -45 12 29 105 4% -4% 1% 3% 10% 

CDI 7 5 6 1 56 1% 0% 1% 0% 6% 

TAB 5.3 Resultados da rede em reais e percentuais em 2013 

 

A melhor estratégia de futuros é a mais agressiva, ou seja, o cenário que considera 

como maior perda para o futuro uma variação de apenas 5% em um mês, ao contrário 

do observado para todo o período de teste. De forma distinta ao que foi observado no 

período total de análise, durante 2013 a estratégia de opções continua tendo maior 

rentabilidade, o maior desvio dos retornos, porém não apresenta a maior perda. No 

período de 2013 todos os cenários das estratégias superam o retorno acumulado do 

CDI. 

Como mencionado anteriormente, as análises aqui realizadas não levaram em 

consideração custos de transação. Obviamente, a inclusão dos mesmos alteraria os 

resultados obtidos, mas não alteraria as conclusões. A decisão de não se considerar 

tais custos neste trabalho se deu ao fato de que grandes administradores de recursos 

têm taxas de corretagem significativamente inferiores àquelas cobradas de 

investidores individuais. Neste sentido, as mesmas estratégias realizadas por 

diferentes tipos de investidores produziriam resultados quantitativamente distintos 

porém qualitativamente similares aos aqui apresentados. De toda sorte, uma extensão 

deste trabalho levando em conta este tipo de variável deve ser perseguida. 
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Com base nos resultados aqui apresentados é possível inferir que devido ao 

comportamento do câmbio de se depreciar em movimentos rápidos e de apreciar em 

movimentos lentos, uma estratégia com perdas limitadas tende a ser superior a 

estratégias sem limite de perdas, i.e., sempre que o câmbio tiver movimentos rápidos, 

o que acontece principalmente em períodos de crises, e a rede errar a previsão a 

estratégia com perdas limitadas tende a ter um desempenho melhor. Uma alternativa 

à essa estratégia de perdas limitadas, seria a adoção de cenários conservadores de 

variação do câmbio. Porém, tal abordagem limita muito os ganhos. Faz-se necessário 

portanto um acompanhamento mais cuidadoso e detalhado do comportamento do 

câmbio e das estratégias propostas.  
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6 CONCLUSÃO 

O modelo proposto neste trabalho identificou variáveis que ajudam a prever o 

movimento do câmbio futuro, fornecendo evidências de que é possível prever com 

uma taxa razoável de acerto (superior a 60%) o movimento do contrato de dólar futuro 

negociado na BM&F Bovespa. 

As redes neurais parametrizadas neste trabalho fazem previsões com taxas de acerto 

acima de 60%, o que mostra que o dólar futuro não incorpora todas as informações 

de mercado, i.e., o mercado de dólar futuro não é totalmente eficiente e existem 

indicadores que antecipam o movimento do câmbio. Embora não sejam assumidos 

thresholds para as previsões feitas pela rede neural, é interessante tentar identificar 

esse threshold e adicionar a estratégia de opções a possibilidade de ganhos quando 

o movimento do dólar futuro for muito pequeno no mês, como por exemplo butterfly 

ou condor. 

Neste estudo, propõem-se duas estratégias que podem ser implementadas a partir da 

estimativa do movimento do câmbio dentro de um mês. A estratégia de futuros tem 

como vantagem o fato de não limitar os possíveis ganhos e ter um custo para entrar 

na operação menor, já que consiste de apenas um contrato e não há custos no final 

do período. A principal desvantagem é não ter limite para perdas, ou seja, em um mês 

de volatilidade excessiva não há mecanismos para que a posição seja encerrada 

antes do vencimento, em um caso extremo é possível terminar o período com um 

patrimônio negativo. A estratégia com opções possui como principal vantagem as 

perdas limitadas, ou seja, dado um limite de perda, a estratégia permite um controle 

maior e tem um potencial para uma exposição maior em dólar, já que a perda é 

definida no início da operação pelos prêmios e strikes. Entres as principais 

desvantagens, estão os ganhos limitados e os custos, já que para se montar as 

posições é necessário negociar dois contratos e, caso as opções sejam exercidas no 

vencimento, ainda há custos para realizá-los. 

Em períodos de crise, a previsão do comportamento do dólar futuro falha mais 

frequentemente e nesses períodos também ocorrem os maiores movimentos da 

cotação. Nesses períodos a estratégia de opções tem um desempenho ainda melhor 

que a estratégia de futuros.  
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Os preços referenciais de opções da BM&F, apesar de serem bons indicativos do 

preço de mercado, não passam para a estratégia as condições de liquidez do 

mercado, ou seja, utilizando um único preço para cada opção a estratégia não leva 

em conta o spread do mercado, que pode ser relevante e pode impactar 

consideravelmente o resultado. Deve-se, portanto tentar substituir os preços 

referenciais por preços que reflitam melhor as condições de mercado, como por 

exemplo, os preços enviados por corretoras. Para a estratégia de futuros, o fato de 

utilizar o preço de ajuste do contrato futuro é mais factível, já que esse preço é formado 

pela média dos últimos quinze minutos de negociação do ativo.  

Para quantificar melhor a viabilidade de implementação das estratégias, assim como 

fornecer uma comparação mais próxima da realidade, é recomendado que nos 

próximos estudos sejam incorporados custos de transação (corretagens, 

emolumentos e taxas). Além disso, para melhorar o desempenho, poderiam ser 

testadas novas estratégias com opções e estabelecer limites de stop para a estratégia 

de futuros, podendo-se desfazer a operação em caso de perdas muito grandes dentro 

de um mesmo mês e retornar no mês seguinte. 

Seria interessante ainda estender este trabalho para outros ativos do mercado 

brasileiro, testando as duas estratégias para, por exemplo: índice IBOVESPA e juros 

futuros (futuro de DI, opções de IDI e opções de FRA de DI). Além disso, seria 

interessante também aplicar este método para construir estratégias que utilizem 

arbitragem entre ativos no mercado brasileiro, como por exemplo: futuro de DI e Selic, 

dólar negociado no Brasil e no exterior, futuro de cupom cambial, DI e dólar, entre 

outros. 
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APÊNDICE A 

 

Neste apêndice são apresentadas as características da rede de melhor resultado, que 

foi utilizada para cálculo do resultado financeiro das estratégias, quais sejam: 

• Variáveis: retorno do Ibovespa, retorno do Peso Chileno, retorno do Peso 

Mexicano e retorno do Rand Sul-africado. 

• Número de delays: 1 

• Número de camadas escondidas: 2 

• Percentuais da amostra: 70% / 15% / 15% (treinamento / validação / teste) 

• Janela de tempo dos dados: 30 meses 

A Figura A.1 abaixo ilustra a estrutura da rede em questão: 

 

  

FIG. A.1 Estrutura da rede neural adotada para comparação das estratégias de trading 
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APÊNDICE B 

 

Neste apêndice é apresentado o código utilizado no Matlab para gerar as redes 

neurais utilizadas neste trabalho: 

 

inputSeries = tonndata(Input,false,false); 

targetSeries = tonndata(Output,false,false); 

 

% Create a Nonlinear Autoregressive Network with External Input 

inputDelays = 1:1; 

feedbackDelays = 1:1; 

hiddenLayerSize = 2; 

net = narxnet(inputDelays,feedbackDelays,hiddenLayerSize); 

 

net.inputs{1}.processFcns = {'removeconstantrows','mapstd'}; 

net.inputs{2}.processFcns = {'removeconstantrows','mapstd'}; 

 

 [inputs,inputStates,layerStates,targets] = preparets(net,inputSeries,{},targetSeries); 

 

net.divideFcn = 'dividerand';  % Divide data randomly 

net.divideMode = 'value';  % Divide up every value 

net.divideParam.trainRatio = 70/100; 

net.divideParam.valRatio = 15/100; 

net.divideParam.testRatio = 15/100; 

 

net.trainFcn = 'trainlm';  % Levenberg-Marquardt 

 

net.performFcn = 'mse';  % Mean squared error 

 

net.plotFcns = {'plotperform','plottrainstate','plotresponse', ... 
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  'ploterrcorr', 'plotinerrcorr'}; 

 

 [net,tr] = train(net,inputs,targets,inputStates,layerStates); 

 

outputs = net(inputs,inputStates,layerStates); 

errors = gsubtract(targets,outputs); 

performance = perform(net,targets,outputs); 

 

trainTargets = gmultiply(targets,tr.trainMask); 

valTargets = gmultiply(targets,tr.valMask); 

testTargets = gmultiply(targets,tr.testMask); 

trainPerformance = perform(net,trainTargets,outputs); 

valPerformance = perform(net,valTargets,outputs); 

testPerformance = perform(net,testTargets,outputs); 

 

nets = removedelay(net); 

nets.name = [net.name ' - Predict One Step Ahead']; 

% view(nets) 

[xs,xis,ais,ts] = preparets(nets,inputSeries,{},targetSeries); 

ys = nets(xs,xis,ais); 

earlyPredictPerformance = perform(nets,ts,ys); 


