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RESUMO 

Com o objetivo de estabelecer uma metodologia capaz segregar momentos de 

mercado e de identificar as características predominantes dos investidores atuantes 

em um determinado mercado financeiro, este trabalho emprega simulações geradas 

em um Mercado Financeiro Artificial baseado em agentes, utilizando um Algoritmo 

Genético para ajustar tais simulações ao histórico real observado. Para tanto, uma 

aplicação foi desenvolvida utilizando-se o mercado de contratos futuros de índice 

Bovespa. Esta metodologia poderia facilmente ser estendida a outros mercados 

financeiros através da simples parametrização do modelo.  

Sobre as bases estabelecidas por Toriumi et al. (2011), contribuições significativas 

foram atingidas, promovendo acréscimo de conhecimento acerca tanto do mercado 

alvo escolhido, como das técnicas de modelagem em Mercados Financeiros 

Artificiais e também da aplicação de Algoritmos Genéticos a mercados financeiros, 

resultando em experimentos e análises que sugerem a eficácia do método ora 

proposto.  

Palavras-chave: Mercados Financeiros Artificiais, Agentes, Leilão duplo contínuo, 

Algoritmos Genéticos, Ibovespa. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

Aiming to establish a methodology capable of segregate market’s moments and 

identifying investors's characteristics acting on a given financial market, this study 

employs simulations created by an Agent-based Artificial Financial Market, using a 

Genetic Algorithm to adjust such simulations to the real observed historic data. For 

this purpose, a Bovespa's index future contracts application was developed. This 

methodology could easily be extended to other financial markets by simply changing 

the model's parameters. 

Over the foundations established by Toriumi et al. (2011), significant contributions 

were achieved, promoting knowledge enhancements on the chosen target market, as 

well as on Artificial Financial Market modelling techniques, and also on the 

application of Genetic Algorithm into financial markets, resulting on experiments and 

analysis that suggest the efficacy of the methodology herein proposed. 

Keywords: Artificial Financial Markets, Agents, Continuous Double Action, Genetic 

Algorithms, Ibovespa. 
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1. Introdução 

Há muito economistas buscam explicar o equilíbrio de mercado proposto por Adam Smith 

(1776), através de vários mecanismos de mercados diferentes, tendo a análise teórica como 

uma de suas principais aliadas. 

Assim como Maier et al. (1986) notaram, a análise teórica rapidamente sucumbe diante dos 

modelos estilizados mais simples e não garante a existência de um equilíbrio em muitos 

casos. Diante disto, ao longo das últimas duas décadas e, em função da abundância de 

recursos computacionais, é crescente a utilização de métodos heurísticos na determinação 

de modelos que visam mimetizar o comportamento dos mercados financeiros e capturar de 

maneira mais eficaz as não linearidades e restrições cada vez mais complexas do mundo 

real.   

Tais modelos objetivam aprofundar o conhecimento acerca de determinados aspectos dos 

mercados financeiros, fazer previsões – forecasting – e também para testar estratégias de 

negociação. Em especial, modelos baseados em agentes cuja ideia nasceu na década de 

1940 e tomaram corpo nas décadas de 1970 e 1980, almejam emergir macro caraterísticas 

de um determinado fenômeno através das interações individuais – aleatórias ou não – entre 

diversos tipos de agentes. Mercados financeiros são aplicações naturais para modelos 

baseados em agentes por disporem de uma miríade de dados providos de razoável 

acuracidade e também em função da sua intricada complexidade, características que 

deixam muitas questões não esclarecidas. 

Como observado por Martinez-Jaramillo e Tsang (2009), Mercados Financeiros Artificiais 

baseados em agentes conjugados à característica evolucionária dos algoritmos genéticos, 

são uma excelente alternativa à crescente complexidade da análise teórico-analítica.  

Entretanto, estes modelos somente atingem seus propósitos quando devidamente 

calibrados com os agentes corretos, na proporção certa, para um dado momento de 

mercado e ativo particular.   

Este trabalho emprega o uso de mercados financeiros artificiais multi-agente para estimar as 

características dos participantes de mercado presentes em determinados períodos na 

negociação de ativos financeiros. Em particular, utilizamos como aplicação da metodologia 

proposta, contratos futuros de índice Ibovespa. Para tanto, diversas simulações são 

efetuadas e submetidas a um algoritmo genético a fim de se obter a convergência destas ao 

mercado real observado. Os Algoritmos Genéticos se baseiam na teoria da evolução das 

espécies onde o indivíduo que melhor se adapta, sobrevive e transmite sua herança 
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genética às novas gerações. E assim, após sucessivas gerações é possível obter indivíduos 

“otimizados”, ou em outras palavras, soluções próximas às soluções reais do problema 

analisado (ver Holland 1975).  

De posse de uma simulação com características semelhantes às do mercado real, é 

possível analisar o comportamento dos agentes ali presentes e as implicações de tal análise 

são de grande importância, pois abrem muitas possibilidades: 

 Geração de trajetórias de preços não realizadas para melhor calibrar estratégias de 

negociação, evitando assim o overlearning, sendo vetor de redução riscos e 

maximização de retornos; 

 Permite testar estratégias de negociação, onde os preços de mercado são 

influenciados pela interação da própria estratégia analisada, diferentemente do que 

acontece nos backtestings1; 

 Promove entendimento acerca dos riscos sistêmicos, possibilitando a antecipação de 

mecanismos para sua mitigação; 

 Aprofunda conhecimentos sobre os mecanismos de mercado, explicando vários 

fenômenos como distribuições leptocúrticas de retornos, entre outras. 

Podem-se citar como principais contribuições deste trabalho:  

 No âmbito das técnicas de modelagem de mercados financeiros artificiais 

o A incorporação da validade das ordens emitidas; 

o O cancelamento de ordens prévias (sinalizando uma eventual mudança de 

opinião acerca da tendência, quantidade ou preço); 

o A categorização dos agentes quanto ao tipo de inteligência.  

 Acerca da aplicação dos Algoritmos Genéticos a mercados financeiros, em especial 

ao mercado alvo escolhido, pode-se citar: 

o A calibração do percentual de mutação e quantidade de gerações que 

aprimoram a solução ótima aproximada vis a vis o custo computacional 

exigido; 

o A quantidade de pontos de recombinação ótima. 

 Sobre a metodologia sugerida e sua contextualização às características do mercado 

alvo, as principais contribuições atingidas são: 

o A introdução da figura do Formador de Mercado; 

o A padronização do horário de negociação; 

                                                
1
 Backtesting é o processo de avaliar uma estratégia de negociação, teoria ou modelo através da sua 

aplicação a dados históricos com o objetivo de se conhecer características como o retorno que teria 
gerado, riscos incorridos, entre outras. 
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o A melhoria nas características empregadas pela função objetivo a qual 

calcula a aderência das simulações às séries reais observadas; 

o Aplicações dos resultados obtidos através da metodologia proposta em 

situações reais enfrentadas no cotidiano dos investidores. 

Este trabalho está organizado da seguinte forma: além desta introdução, no capítulo 2 há 

uma revisão abrangente da literatura pertinente para contextualizar este trabalho, e atuando 

como preâmbulo do capítulo 3, o qual descreve com profundidade os métodos empregados 

em cada etapa até se atingir os resultados apresentados no capítulo 4. Por fim, o capítulo 5 

conclui, a partir das evidências apresentadas, o êxito de tal análise e direciona futuras 

pesquisas, assim como apresenta as limitações e restrições de escopo. 
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2. Revisão Bibliográfica 

Fama (1991) claramente nos alerta que apesar de diversos estudos serem capazes de 

mostrar alguma previsibilidade dos mercados financeiros, isso não quer dizer que a 

previsibilidade por si só significa que os mercados são ineficientes, mas sim que estratégias 

rentáveis podem conter maior risco. Muito além da questão da previsibilidade dos mercados, 

existem outras questões não solucionadas para as quais os modelos tradicionais de 

precificação são insuficientes. 

Uma das primeiras aplicações de modelos baseados em agentes aos mercados financeiros 

iniciou na década de 1970 com Figlewski (1978) com a análise da mudança de riquezas 

entre agentes com diferentes níveis de informação na precificação de um único ativo. Neste 

trabalho, os agentes têm conhecimento do nível de riqueza dos demais agentes, o que não 

condiz com a realidade. Ainda assim, trata-se de um importante marco na compreensão da 

dinâmica de mudança de riquezas e na convergência para um mercado eficiente. 

Desde então, inúmeros trabalhos baseados em mercados financeiros modelados por 

agentes e simulados por computador – aqui denominados como Agent-based Computational 

Economics (ACE) – veem contribuindo para novas e importantes descobertas. 

Dentre os principais, o mais proeminente é o Santa Fe Artificial Stock Market (SFA), 

publicado em sua versão original em Arthur et al. (1996), o qual tem sido desenvolvido e 

estendido até os dias atuais – LeBaron (2000). Além dos objetivos já apresentados, o SFA 

também se destinava a estudar técnicas de aprendizado aplicadas aos mercados 

financeiros. De tempos em tempos os agentes encontravam novas e melhores regras de 

negociação usando algoritmos genéticos e, como consequência, os preços eram totalmente 

endógenos. Essa técnica gerou várias das características complexas dos mercados 

financeiros reais. 

De forma excepcional e intrigante, Gode e Sunder (1993) concluem que substituir humanos 

por programas desprovidos de inteligência (zero-intelligence traders, ou abreviadamente ZI), 

– os quais submetem ordens aleatórias de compra e de venda – apenas impondo uma 

restrição orçamentária é suficiente para se atingir o preço de equilíbrio teórico. Em outras 

palavras, equivale dizer que a eficiência de mercado emerge mais da estrutura do leilão 

duplo do que da motivação dos agentes. 

O paradigma tradicional em economia é o de maximização racional da utilidade dos 

agentes.  Entretanto, Farmer et al. (2005) baseados em Gode e Sunder (1993) ao adotarem 
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ZI traders sugerem a existência de leis simples as quais relacionam preços a fluxos de 

ordens e, num contexto mais amplo, deve haver circunstâncias nas quais o comportamento 

estratégico dos agentes podem ser dominados por outras considerações. 

Nesta linha de pensamento, Brandouy e Mathieu (2007) analisaram o desempenho de 

diversos agentes providos de análise técnica contra o desempenho de ZI, mostrando não 

haver benefícios entre um a outro. O que permite afirmar que o desempenho médio das 

estratégias técnicas apresentadas não foi capaz de sobressair ao desempenho médio dos 

ZI.  

Noutro estudo, Kim e Markowitz (1989) focaram no problema da instabilidade de mercado, 

identificando que oscilações extremas de preço e volume aumentam em função do aumento 

da participação dos agentes que operam seguros, explicando o impacto potencial que as 

estratégias computadorizadas podem ter tido na crise de 1987. Isso nos mostra que a 

concentração de agentes de determinadas características pode influenciar erraticamente os 

mercados. 

Numa análise similar, Levy et al. (1994), através de um mercado financeiro artificial simples, 

realizaram diversos experimentos mudando apenas o comportamento dos agentes e os 

dividendos dos ativos e constataram que bolhas e quedas acentuadas podem ser induzidas 

por uma concentração de agentes de mesmo comportamento, ou ainda, por baixos 

dividendos dos ativos de risco.  

Diferentes mecanismos de determinação de preços têm sido estudados e, nesta linha, Day e 

Huang (1990) introduziram um formador de mercado que anuncia preços e os agentes 

então, submetem ordens de compra e venda. Se há excesso de demanda, os preços sobem 

e ao contrário, se há excesso de oferta, os preços caem. Este modelo suscita diversas 

questões, pois o mercado nunca está em equilíbrio e diante disto, os preços podem ficar 

muito tempo distantes do preço de equilíbrio. 

Beltrati e Margarita (1992) sugerem um mecanismo onde compradores encontram 

vendedores aleatoriamente. Apesar de ser uma estrutura próxima a de muitos mercados 

reais, em especial aqueles ainda não bem desenvolvidos, não se mostrou uma boa 

aproximação para a maioria dos mercados atuais. 

Derveeuw et al. (2007), compararam a maioria das estruturas de mercado presentes na 

literatura até então, com o leilão duplo de ordens assíncronas, defendendo que 

independentemente do comportamento dos agentes – neste caso implementado como ZI – 

os fatos estilizados permaneceram muito próximos aos dos mercados reais.  
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O mecanismo de negociação mais promissor tem sido o estudado por Chiarella e Iori (2002) 

e Farmer et al. (2005), os quais analisaram a maneira como diferentes estratégias de 

negociação afetam a dinâmica dos preços, spreads de compra e venda, volume de 

negociação e volatilidade e foram capazes de reproduzir muitos dos fenômenos 

apresentados por mercados reais. Chiarella e Iori propõem a criação de um livro de compra 

e um livro de vendas onde os agentes postam suas ofertas as quais são cruzadas através 

de alguma sistemática determinada. Uma importante observação é que as ordens limitadas 

criam um colchão temporário para a variação de preços, fazendo emergir as caudas 

pesadas nas distribuições de retornos, sendo esta uma importante contribuição para o 

entendimento do funcionamento dos mercados. 

Outro desenvolvimento importante foi obtido por Lux (1997) através da análise da dinâmica 

dos segundos momentos condicionais resultantes do comportamento estatístico dos 

agentes. Em geral, os segundos momentos dos preços apresentaram estruturas auto 

regressivas, heterocedasticidade, choques de volatilidade com efeito de longo prazo e 

reversão à média, demonstrando que este tipo de micro estrutura de mercado pode ser 

usado para contribuir na explicação de regularidades nas variâncias encontradas em dados 

de ativos e moedas. 

Agentes raramente mantêm a mesma estratégia e parâmetros de negociação por um longo 

período, por isso, muitos ACEs tomam da inteligência artificial instrumentos para simular a 

evolução e aprendizado dos mesmos. O principal destes instrumentos tem sido o Algoritmo 

Genético – ver Holland (1975) – por sua característica evolutiva e por tratar tanto problemas 

lineares como não lineares. A cada iteração, o sistema converge para a solução ótima e 

mutações evitam a convergência para soluções locais.  

Chen e Chia (1999) é um bom exemplo do mecanismo citado, tendo observado que os 

retornos resultantes do mercado financeiro artificial são independentes e identicamente 

distribuídos, reforçando a teoria da eficiência de mercado, ainda que, o mercado seja 

constituído por agentes que não acreditam na mesma. Neste sentido, os agentes eram 

submetidos a uma “escola” a cada iteração onde, através de simulated annealing 2 a função 

objetivo era rebalanceada a fim de localizar sinais úteis de negociação. 

Outro exemplo, mais elaborado, pode ser encontrado em Ikeda e Shozo (2004) os quais 

buscam séries com propriedades multi-fractais – uma boa referência do assunto pode ser 

encontrada em Mandelbrot (1997) – através de algoritmos genéticos em ACEs. Eles 

comparam agentes com informações proprietárias e de informações públicas de mercado, 

                                                
2
 Técnica de otimização baseada em técnica de busca local probabilística, análoga à termodinâmica 
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os agentes também variavam quanto às técnicas preditivas e com estratégias aleatórias. A 

partir disto, analisaram a reprodutibilidade da multi-fractalidade das séries a partir da 

variação dos parâmetros do sistema. 

No âmbito da aplicabilidade destes conhecimentos, Izumi et al. (2009) utilizaram um ACE 

para superar os problemas de overlearning enfrentados pelos robôs participantes do 

Kaburobo, campeonato sediado no Japão para estratégias automatizadas de negociação. 

Os resultados são surpreendentes: comumente a estratégia vencedora em um ano resulta 

em fracasso financeiro no período seguinte em função da calibração do modelo, resultante 

de uma única realização de preços. Sendo capaz de gerar diversas realizações de preço 

para a calibragem dos modelos, chegou-se a outra configuração de estratégias vencedoras 

que por sua vez, apresentaram robustez nos períodos subsequentes com maior retorno 

médio e menor risco. 

Já Toriumi et al. (2011) propuseram um técnica inversa com algoritmos genéticos, através 

da qual é possível identificar a proporção de cada estratégia de negociação presente num 

determinado intervalo de tempo num determinado mercado alvo. Esta informação é de 

extrema relevância, tanto como técnica de contra inteligência na definição de novas 

estratégias de negociação, como para o entendimento dos riscos potenciais ocultos num 

determinado mercado, para que os reguladores possam definir novas regras para 

mecanismos de negociação, entre outras tantas aplicações importantes como veremos mais 

adiante. 

No Brasil, Garcia (2008) implementou um ACE provido de inteligência dinâmica (conceito 

este que será explorado no capítulo 3) sendo capaz de reproduzir um grande conjunto de 

fatos estilizados semelhantes aos mercados reais. Kagi (2014) compara ACEs com 

ferramentas tradicionais no contexto de sistemas adaptativos complexos. Já Saito (2013) 

implementou com sucesso um ACE baseado em ZI, sendo capaz de demonstrar a 

equivalência dos fatos estilizados deste com os dos mercados reais.  

Esta dissertação apoia-se na estratégia de Toriumi et al. (2011) para a estimação de 

agentes. Para tanto, utiliza-se de um mecanismo de mercado como proposto por Chiarella e 

Iori (2002), acrescenta um formador de mercado simples, promove adaptações na 

frequência de negociação dos agentes e efetua as adaptações necessárias ao mercado 

brasileiro. Apresenta ainda uma versão evoluída do algoritmo genético e, principalmente, 

acrescenta a volatilidade e a correlação à função objetivo cujo propósito é promover a 

convergência das simulações aos dados de mercado observados. Todas estas técnicas 

serão exploradas em detalhes no capítulo a seguir. 
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3. Metodologia 

Conforme mencionado na introdução, o objetivo deste trabalho é apresentar uma 

metodologia para estimar as características dos participantes de mercado presentes em 

determinados períodos de um ativo qualquer. No caso, empregou-se a negociação dos 

contratos futuros de índice da Bovespa, utilizando-se para tanto de um mercado financeiro 

artificial para gerar as simulações e um algoritmo genético para promover a convergência 

destas ao mercado real. 

A ideia básica consiste em simular um período de preços a partir da iteração individual dos 

agentes e comparar o resultado com o observado no mercado real. Este processo de 

simulação e comparação é repetido inúmeras vezes pelo algoritmo genético até que a 

simulação atinja características semelhantes às do mercado real no período considerado.  

No caso, tais características são preços, volatilidade e correlação, as quais serão abordadas 

em detalhes mais à frente neste capítulo. 

De posse de um modelo com características próximas às do mercado real, será possível 

explorar algumas das possibilidades descritas na introdução, promovendo o acréscimo de 

conhecimento acerca do mercado brasileiro, em especial do ativo escolhido: o índice 

Ibovespa. 

Embora os termos agente, indivíduo e população sejam definidos formalmente no decorrer 

deste capítulo, para fins de melhor compreensão do seu significado neste trabalho 

apresentamos abaixo como cada um deles deve ser interpretado neste trabalho: 

 Agente: este termo se refere a um investidor individual, com as suas 

características específicas. A definição formal é apresentada no item 3.2.2. 

 Indivíduo: é um conjunto de agentes que operam no mercado de forma 

simultânea. A definição formal é apresentada no item 3.3.2. 

 População: é um conjunto de indivíduos, ou, melhor dizendo, vários conjuntos de 

agentes. A definição formal é apresentada no item 3.3.5. 

Como as simulações são realizadas utilizando algoritmos genéticos, os termos acima terão 

o seu significado adequado a este contexto. 
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3.1. Ativo alvo e dados históricos 

O mercado de contratos futuros de índice Ibovespa foi escolhido por ser extremamente 

líquido e por representar as ações mais negociadas do mercado brasileiro, sendo 

considerado bastante representativo do mercado como um todo.  

Os contratos negociados possuem vencimentos fixos nas quartas-feiras mais próximas do 

dia 15 dos meses pares do ano. Como este trabalho lida com três períodos diferentes de 

negociação, a aproximação das datas de vencimento implica em mudanças significativas de 

volatilidade, frequência e outros atributos, os quais deveriam ser normalizados para poder 

promover uma comparação equitativa entre os períodos.  

Por este motivo, optou-se pela utilização do próprio índice Ibovespa como aproximação dos 

preços para os contratos, deixando a utilização dos preços dos contratos futuros para 

estudos posteriores. 

Três períodos de negociação dos contratos de índice Ibovespa foram escolhidos: um 

representa uma queda acentuada (período 1), um período de relativa estabilidade (período 

2) e um período de ascensão de preços (período 3), conforme apresentado na Figura 1. 

 O contrato de Ibovespa é negociado entre as 9h00 e 17h10, e nos dias de vencimento do 

contrato o pregão encerra-se as 17h00 para os contratos vincendos. 

Wood et al. (1985) e Lockwood (1990) mostram que desvios-padrão maiores são 

observados no início e no fim do pregão, ou seja, a volatilidade tem um padrão em forma de 

“U” durante o dia. Brown (1990) argumenta contra o uso de preços de fechamento, já que 

eles podem ser influenciados pela falta de negócios ou por ordens “marked on the close”3 . 

Desta forma, optou-se por restringir o histórico de preços entre as 9h15 e 16h00 de cada 

dia. Portanto, cada dia foi discretizado em 405 minutos de negociação. 

Cada período selecionado contém 15 dias emendados, ou aproximadamente 6 mil minutos 

de negociação. O período #1 representa o histórico de preços entre 28/05/2013 e 

18/06/2013, o período #2 situa-se entre 24/06/2013 e 15/07/2013 e o período #3 entre 

30/08/2013 e 18/09/2013. 

Estes períodos são submetidos ao algoritmo genético que irá compará-los às simulações 

oriundas do mercado financeiro artificial, como veremos a seguir. 

 

                                                
3
 Ordens dadas ao final do pregão para que o preço de fechamento seja o preço da ordem. 
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Figura 1 – Dados Históricos 

 
Fonte: Bloomberg 

3.2. O Mercado Financeiro Artificial 

Assim como em Saito (2013), foram modelados dois tipos de entidades: 

(i) Investidores ou Agentes 

(ii) Núcleo de negociação 

O núcleo de negociação representa a bolsa de valores e detém as funções de contraparte 

central sendo responsável pela liquidação das operações.  

Desta forma, torna-se a compradora de todos os vendedores e a vendedora de todos os 

compradores e, de tal forma, nenhum investidor conhece a respectiva contraparte nas 

47

49

51

53

55

57

3
0

/0
8

3
0

/0
8

0
2

/0
9

0
3

/0
9

0
4

/0
9

0
5

/0
9

0
5

/0
9

0
6

/0
9

0
9

/0
9

1
0

/0
9

1
1

/0
9

1
2

/0
9

1
2

/0
9

1
3

/0
9

1
6

/0
9

1
7

/0
9

1
8

/0
9

1
8

/0
9P
re

ço
 d

o
 c

o
n

tr
at

o
 (

R
$

 m
il)

tempo de negociação (minuto a minuto)

Período 3

48

50

52

54

56

58
2

8
/0

5

2
8

/0
5

2
9

/0
5

3
1

/0
5

0
3

/0
6

0
4

/0
6

0
5

/0
6

0
6

/0
6

0
6

/0
6

0
7

/0
6

1
0

/0
6

1
1

/0
6

1
2

/0
6

1
3

/0
6

1
4

/0
6

1
4

/0
6

1
7

/0
6

1
8

/0
6P
re

ço
 d

o
 c

o
n

tr
at

o
 (

R
$

 m
il)

tempo de negociação (minuto a minuto)

Período 1

40

42

44

46

48

50

2
4

/0
6

2
5

/0
6

2
6

/0
6

2
7

/0
6

2
7

/0
6

2
8

/0
6

0
1

/0
7

0
2

/0
7

0
2

/0
7

0
3

/0
7

0
4

/0
7

0
5

/0
7

0
5

/0
7

0
8

/0
7

1
0

/0
7

1
1

/0
7

1
2

/0
7

1
5

/0
7P
re

ço
 d

o
 c

o
n

tr
at

o
 (

R
$

 m
il)

tempo de negociação (minuto a minuto)

Período 2



22 
 

operações. Atua liquidando instantaneamente as operações, transferindo ativos e recursos 

entre as partes. 

Figura 2 – Visão geral do mercado financeiro artificial 

 
Fonte: Saito, M. (2013) 

Exploraremos mais adiante, detalhadamente estas duas entidades. 

 Núcleo de Negociação 3.2.1.

A cada rodada de negociação os investidores emitem ordens, as quais são coletadas pelo 

núcleo de negociação e armazenadas num livro de ordens conhecido como Order Book e 

são priorizadas por preço e ordem de chegada. Tal sistema é conhecido como leilão duplo e 

acontece de modo contínuo nos mercados reais. 

Na sequência, o núcleo se encarrega da execução das ordens cujos preços de compra 

tenham ultrapassado os de venda, sendo o preço resultante de mercado a ponderação dos 

preços e quantidades das ordens envolvidas. 

Na Figura 3, é fácil perceber que a ordem de compra #1 será executada parcialmente pelas 

ordens de venda #1 e #2, sobrando vinte quantidades não atendidas no livro de compra. O 

preço resultante deste ciclo de negociação será a ponderação simples dada pela equação 

abaixo, resultando em R$ 55.999,67. 

   ̅   
∑     

 
   

∑   
 
   

  

Onde: 

 ̅  preço resultante da ponderação no instante   

  quantidade de ordens executadas no instante   

   preço da ordem  ,   = 1, ... ,   

   quantidade da ordem  ,   = 1, ... ,   
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Figura 3 – Formação de Preços 

 
Fonte: elaboração própria 

As ordens registradas no livro de ordens possuem validade, sendo as mesmas definidas 

segundo as características de cada agente. A cada rodada de negociação, a validade das 

ordens é atualizada e as vencidas são excluídas dos respectivos livros. Ao final de cada dia 

de negociação (405 minutos), as ordens não executadas nos livros naquele dia são 

canceladas. 

 Os Agentes 3.2.2.

Os agentes representam três tipos fundamentais de investidores:  

(i) Formador de Mercado 

(ii) Agentes Fundamentalistas 

(iii) Agentes Grafistas 

 

Suas respectivas características serão exploradas mais adiante neste capítulo. 

Agentes podem ser providos de inteligência estática, dinâmica ou ainda, desprovidos de 

inteligência, estes últimos tendo suas decisões de compra e venda tomadas de forma 

totalmente aleatória.  

No caso de inteligência dinâmica, um mecanismo de inteligência artificial (geralmente 

algoritmos genéticos, fuzzy systems ou funções de base radial) é utilizado para otimizar os 
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parâmetros de uma função cujo objetivo é maximizar a relação risco-retorno individual no 

decorrer do tempo como explorado por Chen e Chia (1999). 

Inteligência estática, assim como a dinâmica, também possui uma função de maximização 

da relação risco-retorno individual, porém seus parâmetros são fixos por todo período 

analisado. 

Por motivos óbvios, simulações com agentes desprovidos de inteligência pouco ou nada 

contribuem para o objetivo do trabalho em questão. Já as simulações com agentes providos 

de inteligência dinâmica acrescentariam muitos graus de liberdade tornando os resultados 

pouco aplicáveis.  

Por esta razão, foram selecionados agentes com inteligência estática. Contudo, isso não 

significa que investidores reais tenham características estáticas, apenas é assumido que as 

preservam pelo período analisado. 

Desta forma, é possível variar as características dos agentes e observar as simulações 

resultantes até que se obtenha uma proporção adequada, capaz de explicar o 

comportamento da realização de preços real e também a volatilidade a partir das 

características dos agentes presentes naquele dado período. 

3.2.2.1. Formador de Mercado 

Formadores de Mercado – abreviadamente aqui designados como FM – são responsáveis 

por prover liquidez mínima ao ativo alvo para o qual atuam e são comumente denominados 

de Agentes de Liquidez, Especialistas ou Market Makers. 

No Brasil, a Comissão de Valores Mobiliários (2003) determina que os FM podem exercer 

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

valores mobiliários. Essa prática é bastante comum a empresas que queiram assegurar aos 

potenciais investidores a liquidez de seus papéis, tornando-os mais atraentes.  

Na Bolsa de São Paulo, esse papel é desempenhado por corretoras de valores mobiliários e 

bancos de investimentos. De acordo com o Ofício Circular 004/2012-DN da BM&F Bovespa 

(2012), é responsabilidade do FM estar presente pelas colocações de quantidades mínimas 

de ofertas de compra e de venda e zelar tanto pela quantidade, quanto pelo intervalo 
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máximo de preços – bid-ask spread 4– os quais são determinados pela bolsa para cada 

ativo. 

O FM encontra-se em posição privilegiada por ter acesso à informação do fluxo de ordens, 

sendo ciente dos desequilíbrios entre os livros de compra e de venda. Logo, tem a 

preocupação de se fazer presente ativamente e, ao mesmo tempo, maximizar o lucro 

próprio. Assume, portanto, o risco de manter um estoque indesejavelmente grande do ativo 

alvo, o que se torna a terceira grande preocupação deste agente. 

A alocação ótima de recursos pelos FM tem sido foco de muitos pesquisadores. Garman 

(1976) afirma que os formadores de mercado devem determinar os preços considerando o 

estoque para evitar falência. Cohen et al. (1983) analisou a eficiência de mercado através de 

dois tipos de atuação dos FM: um puramente estabilizador de preços e outro que atua 

estabilizando mas também maximizando o lucro próprio. Os puramente estabilizadores 

atuam até um limite de estoque definido e cumpriram o papel que lhes foi designado, porém 

com bid-ask spreads pequenos as estratégias não foram rentáveis. Isso implica que esta 

responsabilidade dos FM embute um determinado custo. Quanto maiores o bid-ask spread e 

o limite do estoque, maior a flexibilidade para a atuação do FM o que implica no aumento da 

variância dos retornos. A estratégia que atua maximizando o lucro apresenta maiores 

retornos (como esperado), e é mais interessante, pois consegue reduzir o bid-ask spread 

além da estratégia puramente estabilizadora, o que implica num melhor mecanismo de 

mercado, tanto para investidores quanto para o próprio FM. 

Das (2001) avança além dos resultados de Cohen et al. (1983) e emprega técnicas de 

aprendizado para as estratégias de maximização de lucro – outro bom exemplo de 

inteligência dinâmica, exemplificando o conceito de inteligência dinâmica introduzido no item 

3.2.2 -, conseguindo reproduzir com êxito diversos aspectos presentes em mercados reais 

tais como: distribuições leptocúrticas dos retornos, clusters de volatilidade e auto correlação 

dos retornos absolutos.  

Assim como Cohen et al. (1983), esta dissertação emprega um formador de mercado que 

atua como agente de liquidez até um limite pré-definido para o estoque máximo do ativo em 

questão – quantidade de contratos - e, quando atinge o limite deixa de atuar. Porém, para 

delimitar o escopo da pesquisa não se preocupou com a rentabilidade das transações 

efetuadas pelo FM, sendo tópico objeto de estudos futuros. Contudo, manteve-se um bid-

ask spread médio constante, comparável ao histórico do ativo alvo em questão. 

                                                
4
 Diferença entre o preço de compra e o preço de venda. 
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Quando não há ordens nem de compra nem de venda (caso #1 na Figura 4) insere uma 

ordem limitada5 ou de compra ou de venda, com igual probabilidade. Quanto à precificação, 

no momento em que não há ordens de compra e existem ordens de venda (casos #2 e #3 

na Figura 4), o FM emite uma ordem de compra a mercado6 e vice-versa. Quando existem 

ordens em ambos os livros (caso #4 na Figura 4), analisa qual deles possui maior 

quantidade de contratos e emite uma ordem limitada no livro com menos contratos, com o 

objetivo de contribuir para reduzir o desequilíbrio de mercado. Os preços das ordens são 

estipulados como apresentado a seguir:  

Figura 4 – Definição de Preços do Formador de Mercado 

Caso 1: Sem Ordens 

Compra    
                    

Venda    
                    

Caso 2: Ao menos uma ordem de compra 

Venda    
     

   

Caso 3: Ao menos uma ordem de venda 

Compra    
     

   

Caso 4: Possui ordens de compra e de venda 

Compra    
     

                   

Venda    
     

                   

Fonte: elaboração própria 

Onde:  

  
  maior preço presente no livro de compras (Buy) no instante t 

  
  menor preço do livro de vendas (Sell) no instante t 

     preço da última negociação 

spread percentual previamente estipulado através da média histórica do ativo 

     variável aleatória de distribuição uniforme com valores no intervalo [0,1] utilizada 

para melhorar os preços tanto de compra, como de venda 

 

As quantidades de cada ordem são pré-fixadas, a fim de se limitar o efeito do FM no 

comportamento final das simulações e manter esta variável constante entre as mesmas. 

                                                
5
 Ordens com preço fixo, mas de execução incerta. 

6
 Ordens de execução imediata, independentemente do preço. 
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Sempre que emite uma ordem, o FM emite antes um cancelamento das eventuais ordens 

em aberto no livro de ordens, sinalizando uma eventual mudança de opinião – quer seja de 

preço, de quantidade ou mesmo de tendência. 

Embora este trabalho tenha considerado a participação de um FM em todas simulações, o 

impacto da ausência deste agente em mercados relativamente líquidos pode ser explorado 

em trabalhos futuros. 

3.2.2.2. Agentes Fundamentalistas 

Agentes Fundamentalistas (AF) operam através da análise do ativo no longo prazo na 

esperança de lucrar com a diferença entre o preço do ativo no momento ante o preço 

esperado avaliado. A seguir, as características deste tipo de agente são detalhadas. 

Frequência 

Assume-se que os AFs operam com frequência regida por uma variável aleatória de 

distribuição exponencial com parâmetro   previamente determinado em suas características, 

podendo variar entre 1, 5, 10 ou 30 minutos. A função de distribuição de probabilidade  

        {  
       
     

 

As ordens emitidas pelos AFs possuem validade de um dia de negociação, ou 405 minutos. 

Decisão de Compra e Venda 

Existem diversas metodologias de avaliações fundamentalistas, com diversos parâmetros 

diferentes e, na grande maioria das vezes, dependem de uma análise subjetiva. Por esta 

razão, a decisão de compra ou venda destes agentes nesta dissertação é assumida como 

aleatória, obedecendo a uma distribuição uniforme. Ainda assim, e de maneira similar ao 

FM, antes de emitir uma ordem, o AF emite o cancelamento de todas as ordens que 

eventualmente estejam abertas no livro de ordens, sinalizando uma eventual mudança de 

opinião acerca das quantidades ou preço já que a tendência para estes, perduram por todo 

o período analisado com o objetivo de se descobrir qual era a expectativa predominante. 

Recomenda-se o desenvolvimento de algumas estratégicas de avaliação fundamentalista 

para trabalhos futuros, com o objetivo de identificar quais são as mais empregadas para o 

ativo em questão.  
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Quantidade 

AFs negociam em lotes de 5 contratos até o limite previamente estabelecido em suas 

características, variando entre 5, 30, 60 e 200 unidades. Tal limite representa o apetite de 

cada agente em relação ao ativo analisado. 

Comportamento de precificação 

Os AFs podem ser classificados como Ativos ou Passivos. Agentes ativos compram e 

vendem com ordens a mercado sempre que identificam uma tendência. Por outro lado, os 

passivos interagem com ofertas limitadas, agredindo os livros de compra e venda através 

dos melhores preços disponíveis até aquele dado momento. 

Por exemplo, se o melhor preço de compra disponível num determinado momento de 

negociação for R$ 59.999,99 e o melhor preço de venda R$ 60.001,00, um agente Ativo ao 

emitir uma ordem de compra, o fará com o preço de R$ 60.001,00. Por outro lado um agente 

Passivo ao emitir uma ordem de compra nas mesmas circunstâncias, o faria com o preço de 

R$ 59.999,99. 

3.2.2.3. Agentes Grafistas 

Agentes Grafistas (AG) analisam o histórico para prever movimentos futuros, pois acreditam 

existir determinados padrões no comportamento dos mercados e, de tal forma, ser possível 

arbitrar entre o preço atual e futuro do ativo. Suas características são descritas abaixo. 

Espaço de Medida 

Define o tamanho do período analisado pelos algoritmos de decisão de compra e venda dos 

AGs, variando entre 10 e 60 minutos de negociação. Como exemplo, se o espaço de 

medida de um determinado agente for definido como 10 minutos, seu algoritmo de tomada 

de decisão analisará o histórico de preços do instante      até o instante    . 

Frequência 

Idêntica à dos AFs exceto para os agentes que operam com a estratégia de negociação 

Golden Cross como veremos mais adiante.  

Diferem também em relação à validade das ordens, as quais perduram pelo mesmo período 

do espaço de medida. 
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Decisão de Compra e Venda 

Foram desenvolvidos quatro tipos básicos de inteligência estática para a identificação de 

tendências por parte dos AGs: 

(i) Estratégia de negociação GoldenCross7 

(ii) Estratégia de negociação High & Low Bands 

(iii) Estratégia de negociação Relative Strength Index 

(iv) Estratégia de negociação Bollinger Bands  

Estratégia de negociação GoldenCross 

Resumidamente analisa os comportamentos das médias móveis de longo e curto prazo, 

identificando tendência de alta sempre que a média de curto prazo cruza a de longo para 

cima e tendência de queda quando a média de curto prazo cruza a de longo para baixo. A 

Figura 5 exemplifica o exposto, tendo o momento #1 como o instante no qual o agente 

identifica uma tendência de alta, e o momento #2 o ilustra o instante em que o agente 

identifica uma tendência de queda. 

Por ser uma estratégia sensível a um instante específico, assume-se negociação em tempo 

contínuo, liberando os AGs que operam segundo esta técnica para operarem sempre que 

identificam uma tendência. 

Figura 5 – Estratégia de negociação Golden Cross 

 

Fonte: elaboração própria 

                                                
7
 Algoritmos das estratégias disponíveis no Apêndice B. 
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Estratégia de negociação High & Low Bands 

Identifica tendências de alta ao comparar o preço atual do ativo com seu máximo histórico 

medido entre o tempo definido no espaço de medida até o instante exatamente anterior 

(como ilustrado no momento #1 da Figura 6). O inverso ocorre com a tendência de queda ao 

identificar o último preço negociado menor que o mínimo histórico (conforme exposto no 

momento #2 na Figura 6). 

Figura 6 – Estratégia de negociação High & Low Bands 

 

Fonte: elaboração própria 

Estratégia de negociação Relative Strength Index 

Índice de ganhos em relação ao retorno total de um período, identificando uma tendência de 

alta, sempre que o preço no momento da negociação está acima de 0,75 e de baixa sempre 

que está abaixo de 0,25. A figura 7 exemplifica o exposto e a equação a seguir especifica o 

cálculo. 

     
∑   

 
   

∑      
 
   

 

Onde: 

  espaço de medida 

   valorização positiva do preço em relação ao instante imediatamente anterior (gains) 

   valorização negativa do preço em relação ao instante imediatamente anterior (losses) 
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Estratégia de negociação Bollinger Bands  

Esta estratégia consiste na comparação do preço atual do ativo, com sua média móvel 

acrescida (tendência de alta) ou subtraída (tendência de baixa) de um desvio padrão. A 

janela da média móvel obedece ao tempo definido na característica espaço de medida do 

agente. A Figura 8 provê um exemplo da dinâmica desta técnica onde o momento #1 indica 

uma tendência de alta e o momento #2 uma tendência de queda. 

E de maneira similar aos demais agentes, sempre que emite uma ordem, emite antes o 

cancelamento de todas as ordens eventualmente em aberto que tenham no livro de ordens, 

sinalizando uma mudança de opinião acerca das quantidades, preço ou mesmo tendência.  

Figura 7 – Estratégia de negociação RSI 

 

Fonte: elaboração própria 

 

Comportamento de tendência 

AGs podem ainda ser caracterizados como Seguidores ou Contrários. Seguidores são tão 

somente aqueles que operam de acordo com a tendência identificada – comprando na 

tendência de alta e vendendo na tendência de baixa –, e Contrários fazem exatamente o 

oposto.   
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Figura 8 – Estratégia de negociação Bollinger Bands 

 

Fonte: elaboração própria 

3.2.2.4. Resumo dos AFs e AGs 

A Figura 9 sintetiza as características dos AFs e AGs de forma comparativa. Frequência é 

uma característica comum a ambos os tipos de agentes, podendo assumir valores 1, 5, 10 

ou 30 minutos de negociação. Tais valores representam o parâmetro   da função de 

distribuição exponencial conforme descrito nas características dos AFs.  

O Comportamento de precificação também atua para AFs e AGs indicando como os agentes 

interagem com o mercado. Se ativos, emitem ordens a mercado e limitadas se passivos. 

As demais características são exclusivas e agem como descritos nas respectivas 

características de cada agente. 

Mais detalhes sobre a forma de mapear as características dos agentes serão fornecidos 

mais adiante quando serão discutidas as peculiaridades do algoritmo genético adotado 

neste trabalho. 
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Figura 9 – Resumo das propriedades dos agentes 

 
Fonte: elaboração própria 

3.3. Algoritmo Genético 

Esta técnica heurística se baseia na biologia evolutiva onde o indivíduo que melhor se 

adapta ao ambiente é o que sobrevive. Esta característica permite a convergência do 

problema para um conjunto de soluções ótimas aproximadas de forma iterativa, sem 

demandar conhecimento prévio do fenômeno em questão, apenas analisando seus 

resultados (ver Holland 1975).  

Como citado por Tayler (1995), quase qualquer problema de otimização de funções pode 

ser resolvido por algoritmo genético. Para funções mais comuns e com algumas poucas 

soluções ótimas, não há muita vantagem em se utilizar algoritmo genético. Entretanto, é 

uma poderosa ferramenta na busca de espaços definidos por funções de múltiplas variáveis, 

particularmente se estas envolvem interações não lineares. 

As principais características de um algoritmo genético são: 

Seleção Natural 

Através de uma função objetivo definida, analisa-se todos os indivíduos de uma dada 

população para identificar os que melhor se adaptam. Estes serão mantidos para a próxima 

geração de indivíduos. Mais adiante veremos um exemplo ilustrado. 
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Recombinação (Cross-over) 

Os indivíduos que mais se adaptam terão suas características recombinadas entre si para 

gerar novos indivíduos que irão compor a próxima geração. Embora existam diversas 

técnicas de recombinação, esta dissertação utiliza cross-over de dois pontos com objetivo 

de aumentar o espectro de busca, mitigando o risco de mínimos locais e acelerando a 

convergência para a solução ótima desejada. Um exemplo didático está disponível ao final 

do item 3.3.3 e o Capítulo 4 descreve um experimento acerca da quantidade de pontos de 

recombinação. 

Mutação 

É o processo que modifica as características dos indivíduos recém-gerados pela 

recombinação com o objetivo de evitar soluções locais da função. Nesta dissertação 5% das 

características de um indivíduo são modificados após a recombinação. Ao término do item 

3.3.3 existe uma figura que exemplifica este processo. No Capítulo 4 há um experimento 

com outros percentuais que derivaram a escolha do percentual escolhido. 

 Mapeamento das características 3.3.1.

As características dos agentes são mapeadas como se fossem genes de uma sequência de 

DNA. Tais genes assumem valores binários que designam a característica de um 

determinado agente. De acordo com o número de características estipulada nesta 

dissertação, são necessários 8 bits de informação para determinar todas as características 

de um agente. 

Na Figura 10 é possível visualizar em detalhes o esquema de mapeamento utilizado. O 

primeiro bit de informação determina qual o tipo de agente sendo AFs são definidos pelo 

valor 1 e AGs pelo valor 0. O segundo e terceiro bits de informação juntos determinam a 

frequência do agente em questão e os valores em minutos são determinados segundo 

apresentado na figura. O quarto bit descreve o comportamento de precificação, sendo 1 

para ativo e 0 para passivo. O quinto bit designa a decisão de compra e venda no caso de 

AFs sendo 1 para Compra e 0 para venda e para os AGs determina o comportamento de 

tendência sendo que o valor 1 determina Seguidores e 0 Contrários. O sexto e sétimo bits 

de informação atuam em conjunto e no caso dos AFs determinam as quantidades limite de 

cada agente conforme valores descritos na figura e no caso dos AGs determinam o 

algoritmo responsável pela decisão de compra e venda do respectivo agente. O oitavo bit é 

de uso exclusivo dos AGs e determina o espaço de medida a ser utilizado pelo agente no 
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processo de tomada de decisão, sendo que o valor 0 determina 10 minutos e o valor 1 60 

minutos. 

Figura 10 – Mapeamento das características de um agente 

 
Fonte: elaboração própria 

 Indivíduo 3.3.2.

Um indivíduo, para o algoritmo genético, é uma simulação completa de mercado entre todos 

seus agentes. Logo, um indivíduo é composto de vários agentes, cada qual com suas 

características previamente estipuladas. 

Como visto em 3.3.1, cada agente demanda 8 bits de informação para mapear todas suas 

características. Com isso, supondo uma simulação de mercado hipoteticamente composta 

por 50 agentes autônomos (este é um parâmetro do modelo), teríamos um indivíduo cujo 

sequenciamento genético teria 400 bits de informação. 

A Figura 11 exemplifica a composição de um indivíduo, a partir de seus agentes e suas 

características. É possível notar que cada agente possui 8 bits de informação e que ao todo, 

um indivíduo terá 400 bits de informação. 

Figura 11 – Mapeamento das características de um indivíduo 

 
Fonte: elaboração própria 
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 Simulação 3.3.3.

De posse das características do indivíduo, inicia-se uma simulação completa de mercado 

como segue. 

Reservam-se os 60 primeiros minutos de negociação para o espaço de medida dos AGs, 

igualando o preço da simulação ao preço real de mercado para cada um destes minutos 

iniciais. 

A partir do 61º minuto de negociação, o núcleo percorre um a um, todos os agentes para 

saber se aquele agente em específico irá operar e recebe sua respectiva ordem, caso haja. 

Ao final, e após receber todas as ordens, executa as eventuais negociações, respeitando a 

ordem chegada e preço (conforme definido no item 3.2.1) e registra os preços e as 

quantidades executadas para cada um dos agentes, assim como o novo preço de mercado. 

Só então avança para o 62º minuto de negociação e repete todo o processo até que se 

atinjam os 6 mil minutos do período completo. 

Em cada rodada de negociação, cada agente decide se opera ou não através de um sorteio 

definido pela função de distribuição exponencial (ver “frequência” nos itens 3.2.2.2 e 

3.2.2.3). Se operar, submete as informações pertinentes aos seus respectivos algoritmos 

para tomada de decisão (compra ou venda, quantidades e preço). Ao término, devolve ao 

núcleo sua ordem de compra ou venda, acompanhada de uma ordem de cancelamento de 

quaisquer ordens prévias eventualmente existentes no Order Book. 

Adicionalmente, ao final de um dia completo de negociação (a cada 405 minutos) o núcleo 

de negociação se encarrega de limpar todas as ordens não executadas no Order Book. 

Ao final do período completo, o histórico de preços resultantes da simulação é submetido à 

avaliação da função objetivo para calcular sua aderência às características do mercado real 

observado no período analisado. 

 Função Objetivo 3.3.4.

O histórico de preços resultante de cada simulação (indivíduo) é analisada através de uma 

função objetivo. Cada indivíduo recebe uma pontuação que denota a aderência da 

simulação às características observadas no mercado real. No caso, a função escolhida 

identifica a diferença de preços (Equação 1),  a diferença na volatilidade (definida pela 

Equação 2) e a correlação (Equação 3) entre as séries de preços simulados e preços reais. 
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Onde: 

  histórico de preços resultantes da simulação 

 ̅ média do histórico de preços resultantes da simulação do 61º minuto de negociação 
até o total do período analisado (aproximadamente 6 mil minutos) 

  histórico de preços reais observados 

 ̅ média do histórico de preços reais observados do 61º minuto de negociação até o total 
do período analisado (aproximadamente 6 mil minutos) 

  quantidade de minutos de negociação simulados 

 

O resultado de cada uma das três funções acima é submetido ao processo de normalização 

abaixo 

   
    

 
   (4) 

Onde: 

  valor resultante de cada uma das funções descritas pelas equações 1, 2 e 3 

  média de preços da série real observada 

  desvio padrão de preços da série real observada 

Este procedimento, aplicado a cada uma das três equações (1, 2 e 3) dá origem, 

respectivamente, às variáveis   ,    e   . A função objetivo então se torna: 

                ) (5) 

A correlação dada pelo coeficiente de Pearson apresenta valores no intervalo [-1,+1]. Duas 

séries são inversamente correlacionadas (-1) quando um aumento na primeira série ocorre 

concomitantemente a uma queda na segunda série. São perfeitamente correlacionadas (+1) 

quando um aumento na primeira ocorre conjuntamente com um aumento na segunda. 
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Portanto, como buscamos séries perfeitamente correlacionadas, e a função objetivo trata de 

minimizar a equação apresentada, faz-se necessário inverter o sinal da variável   , fazendo 

com que resultados próximos a +1 sejam beneficiados no momento da minimização. 

A missão do algoritmo genético é minimizar esta pontuação, a fim de se obter o indivíduo 

com características mais semelhantes ao realizado. 

 População 3.3.5.

Uma população é tão somente um conjunto de indivíduos. A geração inicial de um indivíduo, 

dado que o tamanho é previamente definido, é composto de n agentes. Logo, será uma 

sequência de 0s e 1s de tamanho n x 8, cada qual escolhido de forma aleatória com 

probabilidade uniforme e, portanto, capaz de assumir qualquer valor. A única exceção a esta 

regra são os bits referentes ao FM. 

Após a simulação de cada indivíduo, a população é classificada através do algoritmo bubble 

sort 8 e um percentual de indivíduos com índices mais baixos de simulação são mantidos e 

os demais são descartados caracterizando o processo de seleção natural descrito 

anteriormente. A Figura 12 exemplifica uma população hipotética composta por 30 

indivíduos. 

Figura 12 – Exemplo de População 

 
Fonte: elaboração própria 

Dentre os indivíduos mais aptos, dois são selecionados aleatoriamente para serem 

recombinados entre si e darem início a um novo indivíduo. Este processo é repetido até que 

a nova população esteja reestabelecida.  

A Figura 13 ilustra um processo de recombinação de dois pontos hipotético onde é possível 

observar a geração de um novo indivíduo a partir de dois outros. Os indivíduos neste 

exemplo são compostos de 2 agentes cada. 

                                                
8
 O algoritmo está disponibilizado no Apêndice A 
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O processo de recombinação de dois pontos divide o indivíduo em três partes inteiras 

aproximadamente de mesmo tamanho, selecionando a primeira parte do primeiro indivíduo, 

a segunda do segundo indivíduo e a terceira novamente do primeiro indivíduo, fazendo 

assim um indivíduo novo. 

Figura 13 – Processo de recombinação 

 
Fonte: elaboração própria 

O novo indivíduo então é submetido ao processo de mutação, que inverte um percentual 

pré-determinado das características como no exemplo hipotético ilustrado na Figura 14. Os 

genes a serem modificados, são escolhidos aleatoriamente. 

 

Figura 14 – Processo de mutação 

 
Fonte: elaboração própria 

 Resumo do Algoritmo Genético 3.3.6.

Na Tabela 1 são apresentadas de forma resumida os passos que compreendem o algoritmo 

genético. 
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Tabela 1 – Resumo do Algoritmo Genético 

 

Fonte: elaboração própria 

Este procedimento foi repetido para cada um dos três períodos selecionados e seus 

resultados estão expostos no capítulo 4. 

1 Definição os parâmetros de inicialização

1.1 Quantidade de agentes (que compõe cada indivíduo)

1.2 Tamanho da população (em número de indivíduos)

1.3 Percentual de indivíduos mais aptos (em cada geração)

1.4 Percentual de mutação (quantidade de genes a serem modificados)

1.5 Quantidade de pontos de recombinação

1.6 Número total de gerações (quantide de vezes que o processo será repetido)

1.7 Spread (percentual que define a diferença máxima entre o preço de compra e de venda)

1.8 Estoque máximo do FM (quantidade de contratos)

2 Sorteio inicial da população

3 Simulação de cada indivíduo (através do Mercado Financeiro Artificial)

4 Classificação dos indivíduos

5 Seleção dos mais aptos

6 Recombinação e geração da nova população

7 Mutação

8 Retornar ao passo 3. Repetir até atingir o número estipulado de gerações no item 1.6
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4. Resultados 

Com o objetivo de testar o método proposto para a identificação das características dos 

agentes, foram realizadas 3 simulações completas em períodos diferentes a fim de analisar 

seus resultados em retrospectiva. Antes de realizar tais simulações, dois experimentos 

foram realizados para se definir os melhores parâmetros para o algoritmo genético com a 

intenção de minimizar custos computacionais e, ao mesmo tempo, preservar a qualidade 

das soluções auferidas. 

Este capítulo apresenta não só estes resultados, mas explora todo o potencial da ferramenta 

proposta verificando questões de convergência de algoritmo, adequação às características 

do mercado alvo, eficácia do modelo e algumas aplicações. 

4.1. Velocidade de convergência do algoritmo genético 

Como vimos no Capítulo 3, o algoritmo genético depende de certos parâmetros para chegar 

a uma solução ótima. A qualidade da solução depende em grande parte da definição destes 

parâmetros. Neste sentido, primeiramente foi analisado a quantidade de gerações 

necessárias de tal modo que reduzisse o tempo computacional sem prejudicar a qualidade 

da solução. Conjuntamente a esta análise, adicionou-se a quantidade de pontos de 

recombinação para determinar se o aumento de pontos resultaria em uma convergência 

mais rápida ou não. 

A princípio, para garantir uma quantidade suficientemente grande foram definidas 200 

gerações. O tempo de processamento demonstrou-se alto (4 horas de processamento no 

equipamento designado), mas tal procedimento visava garantir a qualidade das soluções 

que seriam originadas posteriormente. 

As Figuras 15 e 16 mostram o comportamento da velocidade de convergência em função 

dos resultados obtidos na função objetivo. Como visto no Capítulo 3, a função objetivo 

minimiza a soma de três variáveis normalizadas, as quais podem gerar resultados 

negativos, também em função do coeficiente de correlação de Pearson, cujo intervalo antes 

da normalização orbita entre [-1, +1]. 

A Figura 15 mostra inequivocamente que a partir de 60 gerações já não há muitos ganhos 

na solução em função do alto custo computacional para nenhuma quantidade de pontos de 
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recombinação. Também fica clara a velocidade de convergência do algoritmo genético, se 

mostrando um método extremamente eficiente para o trabalho em questão. 

Outro resultado importante observável na Figura 15 é que existe um ganho importante em 

se utilizar mais de um ponto de recombinação, mas não é necessário se aumentar 

demasiadamente, até porque este procedimento também aumenta custos computacionais. 

Figura 15 – Análise da quantidade de pontos de recombinação 

 

Já a análise do percentual de mutação na velocidade de convergência do algoritmo genético 

pode ser observado na Figura 16. Nota-se que um percentual maior resulta numa 

convergência precoce, porém para as 60 gerações analisadas, o percentual de 5% mostrou-

se mais eficaz, além de embutir um menor custo computacional, tornando-se a escolha 

natural. 

 

  

-43,0

-42,9

-42,8

-42,7

-42,6

-42,5

-42,4

1 7

1
3

1
9

2
5

3
1

3
7

4
3

4
9

5
5

6
1

6
7

7
3

7
9

8
5

9
1

9
7

1
0

3

1
0

9

1
1

5

1
2

1

1
2

7

1
3

3

1
3

9

1
4

5

1
5

1

1
5

7

1
6

3

1
6

9

1
7

5

1
8

1

1
8

7

1
9

3

1
9

9

R
e

s
u

lt
a

d
o

 d
a

 f
u

n
ç

ã
o

 o
b

je
ti

v
o

Número de gerações

Velocidade de convergência

Dois Pontos Um Ponto Três Pontos



43 
 

Figura 16 – Análise do Percentual de Mutação 

 

De posse da escolha dos valores ótimos para os parâmetros do algoritmo genético, 

podemos dar sequência às experiências alvo deste trabalho. 

4.2. Análise do método proposto 

O objetivo das próximas análises é comparar os resultados obtidos das simulações com o 

algoritmo genético com o momento de mercado aos quais se referem e, desta forma, validar 

o método proposto para a identificação dos agentes. 

Para as simulações a seguir, foram utilizados os seguintes parâmetros iniciais: 

 Quantidade de agentes: 150 agentes 

 Tamanho da população: 30 indivíduos 

 Percentual dos indivíduos mais aptos: 20%  

 Percentual de mutação: 5% 

 Quantidade de pontos de recombinação: 2 

 Número total de gerações: 60 

 Spread: 0,03% 

 Estoque máximo do FM: 1.500 contratos 

O resultado da simulação para o período #1 está exposto na Figura 17. 
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Figura 17 – Histórico de Preços do período 1 

 

Visualmente, o histórico de preços da simulação é parecido em média com o real, incluindo 

períodos nos quais ambas as séries sobem e descem conjuntamente, culminando num 

mesmo patamar de preços ao término dos 6 mil minutos de negociação. Nota-se que, 

enquanto a direção dos preços é aderente, a volatilidade não se comporta de maneira tão 

aderente à série real observada. Como são muitos os fatores originadores da volatilidade, 

trata-se de um tópico para estudos futuros. 

Como fora definido, incialmente, uma população de 30 indivíduos e um percentual de 

indivíduos mais aptos de 20%, tem-se 6 simulações “mais aptas” ao final do processamento 

de todas as gerações.  

Na Figura 18, analisando as simulações mais aderentes quanto à proporção de agentes, 

nota-se uma predominância de grafistas seguidores e dentre os fundamentalistas uma 

maioria de agentes detentores de opinião vendedora sobre os de opinião compradora. Uma 

exceção acontece na simulação 3, onde há mais agentes fundamentalistas compradores. 

O quadro descrito acima condiz com a nítida tendência de queda do período, onde as 

estratégias de negociação grafistas mais rentáveis devem acompanhar a tendência e 

também que opiniões vendedoras fundamentalistas de curto prazo se sobressaiam às 

compradoras.   

Importante notar que estratégias de negociação grafistas contrárias também possuem seu 

valor, pois dependendo do espaço de medida e da volatilidade específica de cada simulação 
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podem gerar resultados, uma vez que as estratégias contrárias não são perfeitamente 

inversíveis às estratégias seguidoras. 

Figura 18 – Proporção de Agentes do período 1 

 

Na Figura 19 tem-se o histórico de preços do período #2 e mais uma vez é possível notar a 

semelhança na trajetória de preços da simulação e do real observado. 

Figura 19 – Histórico de Preços do período 2 

 

Apesar dos preços oscilarem em torno de uma média de 46 mil pontos, há vários períodos 

de mudança de tendência. Nota-se uma ascensão até aproximadamente o dia 27/06, um 
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período de estabilidade em torno dos 47 mil pontos até o dia 01/07 sucedido de uma abrupta 

queda até o dia 03/07. Deste ponto em diante, há diversos outros períodos de inversão. 

Diante de tantas mudanças de tendência, é esperado que estratégias seguidoras não 

fossem predominantes. Por outro lado, e olhando em retrospectiva, este nível de preços foi 

o mais baixo do ano em questão suportando a hipótese de que os preços estavam 

subavaliados frente às análises fundamentalistas de médio longo prazo, o que por sua vez 

reforça a presença de fundamentalistas compradores. 

A análise da proporção dos agentes exposta na Figura 20, demonstra uma menor presença 

de grafistas seguidores e uma grande concentração de grafistas contrários e também 

fundamentalistas compradores durante o período em questão para todas as 6 simulações 

mais aderentes. 

Figura 20 –Proporção de agentes do período 2 

 

O histórico de preços do período #3 representado na Figura 21, também apresenta 

semelhança ao real observado. Dois períodos de alta súbita ao redor do dia 30/08 e outro no 

dia 05/09, sucedidos por um período mais longo de leve queda modificam a tendência de 

curto prazo, mas preservam um aspecto geral de alta no período como um todo. 

Diante do exposto é natural esperar uma predominância de fundamentalistas compradores e 

também de grafistas seguidores de tendência (no caso, de alta). A análise da Figura 22 

demostra que isso acontece ao longo das 6 simulações mais aderentes. 
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Figura 21 – Histórico de Preços do período 2 

 

Em função dos momentos de rupturas de tendência expostos há pouco, é possível observar 

uma quantidade expressiva de grafistas contrários na maioria das simulações, ainda que, 

em menor quantidade quando comparados aos grafistas seguidores. 

Figura 22 –Proporção de agentes do período 3 

 

A consistência das análises para os três períodos apresentados, nos permite concluir a 

eficácia na determinação da proporção de agentes do método proposto. Com base nisto, 

tomemos o período #1 para uma análise mais profunda das demais características. 

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

3
0

/0
8

3
0

/0
8

0
2

/0
9

0
3

/0
9

0
4

/0
9

0
5

/0
9

0
5

/0
9

0
6

/0
9

0
9

/0
9

1
0

/0
9

1
1

/0
9

1
2

/0
9

1
2

/0
9

1
3

/0
9

1
6

/0
9

1
7

/0
9

1
8

/0
9

1
8

/0
9

P
re

ç
o

 d
o

 C
o

n
tr

a
to

 (
R

$
 M

il
)

Tempo de Negociação (minuto a minuto)

Histórico de Preços
período #3

Simulação Real

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

35%

Simulação 1 Simulação 2 Simulação 3 Simulação 4 Simulação 5 Simulação 6

Proporção de Agentes

Graf. Contrários Graf. Seguidores Fund. Compra Fund. Venda

-40,389 -40,384 -40,362 -40,331 -40,306 -40,303Função
Objetivo



48 
 

4.3. Análise das demais características do mercado alvo 

A Tabela 2 discrimina a quantidade de contratos negociada pelos agentes grafistas. 

Tabela 2 – Frequência dos agentes grafistas  

 

A média de contratos negociados (no período todo) por agente na frequência de 1 minuto é 

maior tanto para os seguidores como para os contrários e os agentes com frequência de 30 

minutos não operaram, o que indica uma clara tendência de negociações em alta frequência 

neste ativo para o período em questão. 

Tabela 3 – Frequência dos agentes fundamentalistas 

 

Na Tabela 3, a média de contratos negociados por agentes vendedores de 1 minuto é 1.551 

unidades e as demais frequências situam-se bem abaixo disto mostrando uma tendência de 

alta frequência para este tipo de agente. Já para os compradores, a média de 1 minuto é 

1.050 contratos, valor próximo ao da média de 5 minutos o que demonstra um alongamento 

da frequência de negociação. 

Por se tratar de um ativo com muita liquidez e bastante representativo da bolsa de 

mercadorias brasileira, sendo um importante instrumento de hedging e benchmark, é 

esperado um comportamento de alta frequência.  

Por limitações de tempo e capacidade de processamento, esta dissertação se limitou à 

discretização do pregão em períodos de 1 minuto, mas é uma importante fonte de pesquisa 

futura o tratamento em períodos menores para entender o real tempo de negociação deste 

ativo. Vários fatores podem contribuir no real tempo de negociação de um ativo, como 

liquidez, latência, possibilidade de collocation, etc. 

Seguidores Contrários

Frequência 

(min)
Compra Venda Total

# 

Agentes
Média Compra Venda Total

# 

Agentes
Média

1 2.955 10.870 13.825 6 2.304 13.375 2.120 15.495 4 3.874

5 605 6.360 6.965 9 774 5.450 80 5.530 7 790

10 30 690 720 14 51 370 15 385 10 39

30 0 0 0 13 0 0 0 0 10 0

Total 3.590 17.920 21.510 42 512 19.195 2.215 21.410 31 691

Vendedores Compradores

Frequência 

(min)
Venda

# 

Agentes
Média Compra

# 

Agentes
Média

1 18.615 12 1.551 8.400 8 1.050

5 10.280 12 857 6.615 7 945

10 1.150 8 144 1.520 10 152

30 0 11 0 0 9 0

Total 30.045 43 699 16.535 34 486
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Tabela 4 – Comportamento de precificação 

 

A Tabela 4 permite observar que a quantidade de contratos negociados por comportamento 

de precificação dos grafistas é semelhante entre Ativos e Passivos, lembrando que Ativos 

emitem ordens a mercado enquanto Passivos emitem ordens limitadas. 

Já as agentes fundamentalistas atuam mais com ordens a mercado, demonstrando que a 

visão de médio / longo prazo predomina às micro oscilações de preço de um dado instante 

de negociação. 

As ordens limitadas atuam como “colchões” que absorvem variações abruptas de preço no 

curto prazo, reduzindo a volatilidade e originando caudas pesadas nas distribuições de 

retornos, pois ao acabarem as ordens no livro, os preços oscilam com mais velocidade 

como visto em trabalhos citados no Capítulo 2. 

Tabela 5 – Apetite de fundamentalistas 

 

Fundamentalistas compram e vendem, até um limite máximo diário definido em suas 

características previamente, conforme exposto no capítulo 3. A Tabela 5 mostra claramente 

que este mercado é dominado por fundamentalistas que têm maior apetite de compra e/ou 

venda, uma vez que a maior quantidade de contratos é negociada dentre aqueles que 

possuem limite de 200 contratos por dia. 

Notoriamente, este papel é desempenhado por fundos de investimento e posições 

proprietárias de grandes bancos ou ainda investidores tanto locais como estrangeiros. 

quantidade de contratos negociados quantidade de contratos negociados

Compra Venda Total # Agentes Média

Grafistas 22.785 20.135 42.920 73 588

Passivo 17.155 8.265 25.420 44 578

Ativo 5.630 11.870 17.500 29 603

Fundamentalistas16.535 30.045 46.580 77 605

Passivo 5.675 11.500 17.175 40 429

Ativo 10.860 18.545 29.405 37 795

Total Geral 39.320 50.180 89.500 150 597

quantidade de contratos negociados

Apetite Compra Venda Total # Agentes Média

5 445 365 810 21 39

30 1.915 2.965 4.880 21 232

60 2.275 5.200 7.475 16 467

200 11.900 21.515 33.415 19 1.759

Total Geral 16.535 30.045 46.580 81 575
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Análises fundamentalistas sobre os papéis mais negociados também exercem pressão 

neste mercado, uma vez que muitos fundos têm benchmark no índice Ibovespa e a 

negociação de contratos do índice pode ser utilizado para estratégias de proteção ou ainda 

estratégias de alavancagem. 

4.4. Aplicações  

Com o intuito de expandir os resultados obtidos da identificação das principais 

características dos investidores obtida foram realizadas duas aplicações práticas (descritas 

a seguir) cujos resultados têm consequências diretas no cotidiano dos investidores. 

 Forecasting 4.4.1.

Com o objetivo de calibrar estratégias de negociação é possível gerar outras trajetórias de 

preço não realizadas no mercado real observável a partir de um mesmo indivíduo. A seguir, 

tomamos os mesmos parâmetros de inicialização descritos em 4.1 e simulamos 100 

realizações de preços com os mesmos agentes da simulação mais aderente para o período 

#1 - denominadas simulações derivadas -, as quais estão representadas na Figura 23. 

Figura 23 – Comparação de Realizações alternativas 

 

Percebe-se que todas obedecem à mesma trajetória e têm volatilidades parecidas entre si, 

apesar de transitarem por faixas de preços distintas.  
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A Figura 24 mostra a dispersão dos preços finais atingidos ao término dos 6 mil minutos de 

negociação por cada uma das simulações derivadas. 

Figura 24 – Histograma de preços finais das simulações 

 

Lembrando que a simulação mais aderente, que foi a base para as simulações derivadas 

teve preço final de R$ 48.572,80 enquanto a realização de mercado teve preço final de R$ 

49.427,24. O que o histograma acima nos mostra é a amplitude e suas respectivas 

frequências esperadas dos preços finais.  

Certamente uma trajetória que termine em R$ 46.453,83 como a demonstrada à extrema 

esquerda gera uma diferença de quase 3 mil pontos em relação à realização de mercado 

podendo acarretar em decisões muito diferentes nas estratégias de negociação 

empregadas.  

Por outro lado, através da frequência dos resultados apresentados é possível concluir que 

existe uma maior probabilidade dos preços se situarem acima de R$ 48.500,00 do que 

abaixo deste valor, pois existem 80 observações acima deste nível e apenas 20 abaixo. 

Isso provê uma informação valiosa de que apesar da queda, existe certa “pressão” altista 

neste momento de mercado. Olhando de forma retrospectiva, notamos que logo após o 

término do período #1, o mercado se sustenta no mesmo patamar de preços ao longo de um 

dia inteiro de negociação estancando um longo período de queda.  

Outra informação importante é o desvio padrão causado por cada uma das 100 simulações 

derivadas. O desvio padrão amostral da realização observada no mercado real foi de R$ 



52 
 

2.246,78 enquanto a da simulação mais aderente foi R$ 2.421,19. Abaixo o histograma dos 

desvios das simulações derivadas. 

Figura 25 – Histograma de desvios-padrão amostrais das simulações 

 

Mais uma vez é possível perceber que a volatilidade das séries real e simulada mais 

aderente estão em torno da média, porém há uma frequência maior de volatilidades maiores 

– 65 contra 35 -, o que impõe cautela na utilização destes dados para fins de previsão.  

Por outro lado, torna-se um dado imprescindível na calibração de estratégias, uma vez que 

define pontos importantes de entrada e saída de negociações como stop loss9 ou stop gains 

assim como a amplitude das faixas de determinadas estratégias como a Bollinger Bands 

descrita nos agentes grafistas no capítulo 3. 

 Calibração de estratégias de negociação 4.4.2.

Qual efeito decorreria da mudança de parâmetros da estratégia RSI descrita no capítulo 3 

de 0,75 e 0,25 respectivamente para 0,55 e 0,45? Para estudarmos esta e outras 

mudanças, utilizaremos novamente o período 1 como simulação base e originaremos 100 

novas simulações derivadas com as respectivas alterações para comparação. 

  

                                                
9
 Stop loss ou stop gain são limites de perda ou ganho máximo, estabelecidos pelo investidor. 
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Figura 26 –Simulações derivadas com alteração de parâmetros (1) 

 

A Figura 26 nos mostra que há uma diminuição da média dos preços finais atingidos quando 

comparada às simulações derivadas originais, aquelas sem alteração nos parâmetros da 

estratégia de negociação RSI. Tal mudança é facilmente comparável quando juntamos os 

histogramas das simulações derivadas conforme observado na Figura 27. 

Figura 27 –Histogramas de preços finais combinados das simulações derivadas 

 

De onde é possível concluir que a alteração em questão reforçou a estratégia vendedora, 

derrubando ainda mais os preços médios finais. 

  

Real Simulalção Base
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Figura 28 –Histogramas de desvios-padrão combinados das simulações derivadas (1) 

 

Comparando-se os desvios-padrão na Figura 28, nota-se um discreto deslocamento na 

frequência das simulações, embora não tenha alterado significativamente suas 

propriedades, conforme exposto na Tabela 6. 

Tabela 6 – Estatística dos desvios-padrão das simulações derivadas (1) 

 

Outra alteração interessante é o aumento da quantidade limite imposta aos agentes 

fundamentalistas. O que aconteceria ao multiplicarmos por 3 as quantidades máximas e 

preservássemos todas as demais características da simulação original intactas? 
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Figura 29 –Simulações derivadas com alteração de parâmetros (2) 

 

De maneira similar, esta alteração aponta para uma redução dos preços finais médios, o 

que pode ser mais facilmente observado no histograma a seguir. 

Figura 30 –Simulações derivadas com alteração de parâmetros (2) 

 

O que permite concluir que a simples mudança de apetite nos agentes fundamentalistas, 

seria suficiente para provocar uma queda mais acentuada do que o demonstrado no período 

real observado. 

Outro efeito importante é a mudança da volatilidade das novas simulações. Como é possível 

ver na Figura 31, há um significativo deslocamento das frequências para valores mais altos. 
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Figura 31 –Histogramas de desvios-padrão combinados das simulações derivadas (2) 

 

O que é facilmente observado também na Tabela 7. Isto nos permite concluir que este 

mercado é sensível aos grandes investidores, tendo sua volatilidade dependente do apetite 

dos mesmos.  

Tabela 7 – Estatística dos desvios-padrão das simulações derivadas (2) 

 

Isto é de suma importância para a bolsa, pois a partir do aprofundamento do conhecimento 

acerca dos mecanismos de stop loss destes grandes investidores, é possível prever riscos 

iminentes e desenvolver mecanismos de mercado para mitigação, como por exemplo, o 

circuit break que suspende as negociações por 10 minutos no caso dos preços caírem 20% 

durante um pregão em relação ao preço de fechamento do pregão anterior. 

De posse de todas as evidências e aplicações apresentadas podemos concluir que é 

possível determinar as principais características do universo de investidores num 

determinado mercado num determinado período. O estudo das implicações destas 

características permite aplicações práticas nas estratégias de negociação e também para a 

criação de instrumentos mitigadores de riscos. 
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5. Conclusões 

O objetivo deste trabalho é estabelecer uma metodologia capaz de identificar as principais 

características dos investidores atuantes em um dado mercado financeiro. Emprega, para 

tanto, simulações originadas em um Mercado Financeiro Artificial baseado em agentes, 

utilizando um Algoritmo Genético para convergir tais simulações ao histórico real observado, 

no período determinado. Desenvolveu-se uma aplicação utilizando o mercado de contratos 

futuros de índice Bovespa, a qual foi posteriormente expandida dando origem a resultados 

de interesse dos investidores como forecasting, backtests com retroalimentação e estudo 

dos impactos resultantes em alterações nos parâmetros de negociação.  

A determinação dos agentes é de grande importância não somente para o estudo das 

aplicações de mercados financeiros artificiais como também para melhorar estratégias de 

investimento maximizando a relação risco-retorno e como instrumento de mitigação de 

riscos aos reguladores. 

Outro aspecto importante é a contribuição deste ao estudo de técnicas de inteligência 

artificial através do emprego de algoritmos genéticos aos mercados financeiros e a 

consequente adição de conhecimento acerca da microestrutura de mercado em um universo 

onde estudos analíticos se tornam inviáveis diante da magnitude de variáveis inseridas num 

sistema tão complexo quanto os mercados financeiros. 

A construção do mercado financeiro artificial deve levar em conta o ambiente de negociação 

para o qual ele deve atuar, pois do contrário variáveis exógenas ao modelo podem 

influenciar os resultados e distorcer as análises.  

Tendo isto em mente, diversas modificações foram efetuadas, como o tamanho dos 

contratos negociados, tempo de negociação, horários espúrios de negociação, frequência 

de negociação, entre outras.  

Utilizou-se o histórico do índice Bovespa como aproximação para o preço dos contratos 

futuros do índice em função da restrição de tempo e crescente complexidade em função da 

aproximação do vencimento dos contratos. Contudo, é importante que trabalhos futuros 

lidem com este aspecto a fim de tornar os resultados mais precisos para calibração de 

estratégias de negociação onde pequenas variações podem causar grandes distorções nos 

lucros.  
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No aspecto frequência de negociação, uma ótima extensão de pesquisa é a discretização do 

período de negociação em unidades menores de tempo com o objetivo de se determinar o 

real tempo de negociação do ativo em questão.  

Nos resultados, vemos uma concentração em torno de 1 minuto, porém é possível que o 

real tempo de negociação esteja na casa das frações de minuto, o que causa um grande 

impacto nas estratégias de negociação de alta frequência. Desta análise deriva ainda a 

quantidade de investimentos necessários para viabilizar uma estratégia de negociação, uma 

vez que em mercados com menor liquidez é esperado um tempo de negociação maior, 

portanto não demanda necessidade de altos investimentos em redução de latência. 

Outra extensão importante é a implementação de outras estratégias de negociação, em 

especial estratégias fundamentalistas ao modelo para identificar quais são as vertentes mais 

proeminentes e variáveis mais importantes na tomada de decisão pelos mesmos.  Quanto 

maior o número de estratégias, mais rica será a análise resultante. Nesta linha de pesquisa, 

a implementação da extensão da estratégia adotada pelo FM com o objetivo de maximizar a 

relação risco-retorno também é de grande importância, pois aproxima o ACE do modelo 

vigente no mercado brasileiro. Outra extensão importante como já mencionado é estudar a 

ausência do impacto do FM em mercados relativamente líquidos. 

O primeiro passo foi testar a eficácia da hipótese através da análise de três períodos 

distintos de negociação e compará-los em retrospectiva ao momento de mercado. O 

resultado destes testes nos permite concluir que para todos os períodos os resultados se 

mostraram convincentes de que o método em questão permite a identificação das 

características dos agentes presentes. 

Comprovada a eficácia foi possível aprofundar o estudo das características quanto à 

frequência de negociação do ativo e comportamento de compra dentre outras. Em todos os 

casos, os resultados corroboram com as características esperadas para o ativo e os 

períodos em questão assim como agregam importantes informações acerca dos riscos. 

Isso permitiu aplicações práticas bem sucedidas na calibração de modelos através de 

inúmeras realizações de históricos de preços e também no estudo das consequências 

derivadas de alterações nas estratégias de negociação vigentes.  Recomenda-se, ainda, o 

estudo posterior da volatilidade apara melhorar a aderência à volatilidade apresentada nos 

mercados reais. 

Talvez o maior benefício em se observar as consequências destas alterações em mercados 

financeiros artificiais é o aspecto da retroalimentação, pois as ações de uma estratégia 
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influenciam no mercado como um todo. Em backtests tradicionais, isso não é possível de se 

observar. 

Neste sentido, para tornar o mercado financeiro artificial uma ferramenta de fácil utilização, 

recomenda-se o desenvolvimento de uma camada de interação com o núcleo de 

negociações baseada no protocolo FIX da Bovespa. O protocolo FIX é padrão de mercado e 

possibilitará a interação com diversas ferramentas de mercado disponíveis facilitando 

futuras pesquisas e aplicações de mercado. 

Outro grande benefício é conseguir gerar diversas simulações para um mesmo mercado 

financeiro artificial e estudar seus fatos estilizados para melhorar forecasts e aprimorar 

instrumentos de mercado mitigadores de risco. Sendo este uma grande área de pesquisa a 

ser iniciada, em especial para o mercado financeiro brasileiro que é um dos mais 

importantes e bem estruturados do mundo. 

Contribuições de tais pesquisas são incomensuráveis, pois podem aumentar a liquidez de 

mercado mantendo ou reduzindo riscos o que atrairia mais investimentos, principalmente 

externos para nossa economia. 
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APÊNDICE A – Algoritmo de classificação Bubble Sort 

O Algoritmo Bubble Sort foi escolhido em função de sua simplicidade ante a complexidade 

do problema a ser resolvido, uma vez que as listas a serem classificadas são pequenas (no 

caso, restritas ao tamanho da população definida nos parâmetros do modelo). Do contrário, 

outros algoritmos de classificação teriam de ser considerados. A figura a seguir ilustra o 

fluxograma de operação do algoritmo. 
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APÊNDICE B – Algoritmo das estratégias de negociação dos agentes 

grafistas 

Com o objetivo de auxiliar o entendimento das estratégias de negociação ora 

implementadas, disponibilizou-se os pseudocódigos abaixo relacionados. 

1. Pseudocódigo da estratégia de negociação GoldenCross Strategy 

  

2. Pseudocódigo da estratégia HLBand Strategy 

 

 

  

n = (10 ou 60) 'Espaço de Medida

mml = média móvel dos Preços no intervalo [t-n , t-1] 'Média Móvel de Longo Prazo até t-1

mms = média móvel dos Preços no intervalo [t-(n/2) , t-1] 'Média Móvel de Curto Prazo até t-1

mml_t = média móvel dos Preços no intervalo [t-n , t] 'Média Móvel de Longo Prazo até t

mms_t = média móvel dos Preços no intervalo [t-(n/2) , t] 'Média Móvel de Curto Prazo até t

se mms < mml e mms_t > mml_t então

tendência de alta

senão se mms > mml e mms_t < mml_t então

tendência de baixa

senão

sem tendência

fim do se

n = (10 ou 60) 'Espaço de Medida

limite_superior = Maior Preço no intervalo [t-n , t-1] 'Maior Preço até t-1

limite_inferior = Menor Preço no intervalo [t-n , t-1] 'Menor preço até t-1

se P(t) > ls então 'P(t) é o preço no instante t

tendência de alta

senão se P(t) < li então

tendência de baixa

senão

sem tendência

fim do se



66 
 

3. Pseudocódigo da estratégia RSI Strategy 

 

4. Pseudocódigo da estratégia BollingerBand Strategy 

 

n = (10 ou 60) 'Espaço de Medida

ganhos = 0 'Ganhos Absolutos Acumulados

perdas = 0 'Perdas Absolutas Acumuladas

i = 0 'Ponteiro

enquanto i < n faça 'Percorre o histórico

retorno = P(t-i) - P(t-(i+1))

se retorno > 0 então

ganhos = ganhos + |retorno|

senão se retorno < 0 então

perdas = perdas + |retorno|

fim do se

i = i + 1

fim do enquanto

se ganhos/(ganhos + perdas) > 0,75 então

tendência de alta

senão se ganhos/(ganhos + perdas) < 0,25 então

tendência de baixa

senão

sem tendência

fim do se

n = (10 ou 60) 'Espaço de Medida

MM(t) = Média Móvel dos Preços no intervalo [t-n , t-1] 'Média Móvel dos Preços

V(t) = Desvio Padrão dos Preços no intervalo [t-n , t-1] 'Desvio Padrão Amostral dos Preços

se P(t) > (MM(t) + V(t)) então

tendência de alta

senão se P(t) < (MM(t) - V(t)) então

tendência de baixa

senão

sem tendência

fim do se


