
 
 

FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERICH MÖNCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAIOS SOBRE MERCADOS ARTIFICIAIS COM DOIS ATIVOS UTILIZANDO 
ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2016 



 
 

ERICH MÖNCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAIOS SOBRE MERCADOS ARTIFICIAIS COM DOIS ATIVOS UTILIZANDO 
ALGORITMOS GENÉTICOS  

 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

Área de Concentração: 

Finanças 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2016 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mönch, Erich. 
     Ensaios sobre mercados artificiais com dois ativos utilizando algoritmos 
genéticos / Erich Mönch. - 2016. 
     90 f. 
 
     Orientador: Afonso de Campos Pinto 
     Dissertação (MPFE) - Escola de Economia de São Paulo. 
 
     1. Mercado financeiro. 2. Algoritmos genéticos. 3. Finanças. 4. Métodos 
de simulação. I. Pinto, Afonso de Campos. II. Dissertação (MPFE) - Escola 
de Economia de São Paulo. III. Título. 
 
 

CDU 336.76 
 

  



 
 

  



 
 

ERICH MÖNCH 
 
 
 
 
 

ENSAIOS SOBRE MERCADOS ARTIFICIAIS COM DOIS ATIVOS UTILIZANDO 
ALGORITMOS GENÉTICOS 

 
 
 
 

Dissertação apresentada à Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação 

Getulio Vargas, como requisito para 

obtenção do título de Mestre em 

Economia. 

 

Área de Concentração: 

Finanças 

 

Data da aprovação: 

___/___/_____ 

 

Banca examinadora: 

 

 

Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto 

(Orientador) 

EESP - FGV 

 

Prof. Dr. Alessandro Martim Marques 

EESP - FGV 

 

Prof. Dr. Oswaldo Luiz do Valle Costa 

Poli - USP 

  



 
 

RESUMO 

 

A abordagem de Modelos Baseados em Agentes é utilizada para trabalhar 

problemas complexos, em que se busca obter resultados partindo da análise e 

construção de componentes e das interações entre si. Os resultados observados a 

partir das simulações são agregados da combinação entre ações e interferências 

que ocorrem no nível microscópico do modelo. Conduzindo, desta forma, a uma 

simulação do micro para o macro. 

Os mercados financeiros são sistemas perfeitos para o uso destes modelos por 

preencherem a todos os seus requisitos. Este trabalho implementa um Modelo de 

Mercado Financeiro Baseado em Agentes constituído por diversos agentes que 

interagem entre si através de um Núcleo de Negociação que atua com dois ativos e 

conta com o auxílio de formadores de mercado para promover a liquidez dos 

mercados, conforme se verifica em  mercados reais. 

Para operação deste modelo, foram desenvolvidos dois tipos de agentes que 

administram, simultaneamente, carteiras com os dois ativos. O primeiro tipo usa o 

modelo de Markowitz, enquanto o segundo usa técnicas de análise de spread entre 

ativos. Outra contribuição deste modelo é a análise sobre o uso de função objetivo 

sobre os retornos dos ativos, no lugar das análises sobre os preços. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Agent-Based Modelling is an approach for complex systems used to search for 

answers beginning with the analysis and construction of small components and their 

interactions. The observed results of the simulations are aggregated and derive from 

the combination of actions e interferences occurring in the microscopic level of the 

model. Thereby, leads to a bottom-up simulation. 

By meeting all the requirements, Financial Markets are perfect systems to use these 

models. This work implements an Agent-Based Financial Market Model composed by 

diverse agents interacting by themselves through a Dealing Center to trade two 

assets and counts on the service of Market Makers to promote market liquidity as 

seen in real markets. 

For this model to work, two types of agents that manage portfolios with both assets 

simultaneously are developed. The first one uses the Markowitz model meanwhile 

the second one uses Asset-Spread analysis techniques. Another contribution from 

this model is the analysis about the Objective Function on Assets Returns in the 

place of analysis on Prices.  
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1. Introdução 

 

As primeiras abordagens para entender e explicar o funcionamento dos mercados 

financeiros lastrearam-se na análise teórica. A partir delas construiu-se uma base de 

conhecimento que explica os principais conceitos da dinâmica dos mercados. 

Todavia, o acréscimo de muitos detalhes aos modelos tornou-os altamente 

complexos e incapazes de emular características mais exóticas. 

Os mercados financeiros têm evoluído rapidamente. A diminuição das distâncias (ou 

até mesmo a sua não existência em mercados completamente virtuais), possibilitada 

pela evolução tecnológica, a facilidade de acesso a dados e informações, 

possibilitada pela internet e sua evolução frenética, a diversidade de instrumentos 

financeiros cada vez mais sofisticados e a heterogeneidade de públicos participantes 

destes mercados, com objetivos distintos, são exemplos da evolução e 

fragmentação do entendimento dos mercados. 

Com o rápido desenvolvimento da eletrônica, aumentando a capacidade de 

processamento dos computadores, paralelamente com o barateamento de 

equipamentos, iniciaram-se estudos utilizando outros modelos de simulação e 

análise dos mercados. Os Modelos Baseados em Agentes (ABM, Agent-Based 

Models) surgem de fato entre as décadas de 1970 e 1980, apesar das discussões 

iniciais sem grandes progressos a partir da década de 1940 (TESFATSION 2006). 

Vários campos da Economia podem aproveitar-se do uso de abordagens 

computacionais, principalmente aqueles onde é alta a quantidade de 

relacionamentos e interações entre os variados tipos de agentes. Fard (2006) usa 

esta abordagem na escolha de ativos para construção da carteira ideal para 

investimento de um fundo administrado por uma seguradora, onde a diversidade de 

ativos disponíveis é alta. O mercado financeiro em si é bastante atrativo para a 

aplicação destas técnicas. Esses mercados estruturados, com regras definidas e 

claras, compostos por um número elevado de ativos em negociação e por diversas 

entidades (desde negociadores e reguladores até agências de análise e de 

divulgação), acabam por gerar uma miríade de transações e informações, que 

dificilmente poderia ser explicada por um conjunto de fórmulas. 
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Entretanto, o desenvolvimento de modelos numéricos que espelham a dinâmica dos 

mercados não é simples. Independente do modelo computacional adotado, os 

micromodelos e as parametrizações geram duas possibilidades intrínsecas e 

contraditórias: criação de modelos ricos em alternativas e possibilidades e, ao 

mesmo tempo, polarização dos experimentos em uma determinada direção. 

Assim como a indústria naval, que utiliza os tanques de prova, e as indústrias 

automobilística e aeronáutica, que fazem proveito dos túneis de vento, é de grande 

valia a criação de modelos computacionais capazes de simular e controlar o 

ambiente real, transportando as características nele observadas. Ao recriar as 

mesmas condições de realidade, é possível utilizar os mercados artificiais para 

alavancar o entendimento destes mercados, por exemplo, aplicando estudos e 

testes de hipóteses sobre estes mercados artificiais ao invés de mercados reais. O 

modelo, portanto, pode ser usado para entendimento dos "comos" e dos "porquês" 

das características que emergem do comportamento aglutinado dos agentes, como 

também para predição da dinâmica do mercado e para experimentação de técnicas 

e estratégias pelos componentes do mercado. 

São poucas as pesquisas no Brasil utilizando os Mercados Financeiros Artificiais. 

Saito (2013) inicia a pesquisa analisando o comportamento do Mercado Artificial 

frente à variação de parâmetros do modelo criado. Seita (2014) evolui com o 

modelo, criando agentes grafistas (dotados de algoritmos lastreados nos resultados 

da análise técnica) e agentes fundamentalistas, negociando entre si em um 

simulador de mercado, através da modalidade de leilão duplo discreto. Com a 

adoção de algoritmos genéticos para criar um cenário de evolução do modelo, e 

empregando a simulação inversa para avaliação da adaptabilidade do modelo à 

realidade, o autor analisa a composição da população de agentes da simulação mais 

adaptada à trajetória real do ativo. 

Odriozola (2015) utiliza o mesmo modelo proposto por Seita (2014), avançando com 

novos questionamentos: avalia a troca do leilão discreto pelo leilão duplo contínuo, 

analisa a inclusão de fator na função objetivo (utilizada para avaliação dos modelos 
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na simulação inversa) e também avalia os impactos de diferentes valores para o 

spread1 do agente Formador de Mercado. 

Este trabalho estende os estudos de Seita (2014) e Odriozola (2015), trazendo 

outras questões e fazendo incrementos aos modelos. Destacam-se as contribuições 

a seguir: 

 relacionadas à modelagem de mercados financeiros artificiais: 

- Inclusão de mercado com dois ativos, com negociação paralela e 

adequação de todo o modelo para lidar com as situações criadas por esta 

alteração; 

- inclusão de agentes com negociação e estratégias nos dois ativos, além 

de agentes que, como nos trabalhos anteriores, atuem somente em um 

determinado ativo; 

- verificação das proporções de agentes ao longo da simulação, em 

particular entre agentes com atuação em apenas um dos dois ativos ou 

com estratégias de operação simultânea; 

- considerações e implicações da implementação de restrição orçamentária 

para os agentes. 

 relacionadas à metodologia de simulação inversa: 

- nova proposta para a função objetivo baseada nos retornos ao e não nos 

preços dos ativos ao longo do tempo;  

- avaliação dos resultados por média ou melhor resultado de 5 (cinco) 

tentativas para cada combinação de agentes. 

Portanto, o principal objetivo deste trabalho é responder às seguintes questões: 

- como o modelo se comporta diante de variadas distribuições iniciais de 

agentes? Qual a influência das distribuições iniciais nos resultados finais 

encontrados após cada simulação? 

- como o uso da função objetivo, que avalia os retornos dos ativos no lugar dos 

preços, altera os resultados produzidos pelo modelo? A avaliação por 

retornos é melhor que a avaliação dos preços produzidos pelas simulações? 

                                            
1
 Spread, termo em inglês que, no contexto de Finanças, significa a distância entre dois preços sobre 

o mesmo ativo. Exemplo é o spread de juros: diferença entre os juros cobrados por um banco para 
realizar empréstimos e os juros pagos aos poupadores. 
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- qual a influência de restrições orçamentárias à dinâmica das simulações e 

resultados obtidos ao fim de cada execução? 

Desta forma, além desta introdução esta dissertação apresenta a revisão 

bibliográfica sobre os modelos de mercados financeiros baseados em agentes e a 

evolução da pesquisa neste campo, apontando os trabalhos relacionados no 

Capítulo 2. Os conceitos teóricos que embasam a experiência são apresentados no 

Capítulo 3: Mercados Financeiros Artificiais, Simulação Inversa, Algoritmos 

Genéticos e Teoria da Formação da Carteira. A partir daí, são descritos, no Capítulo 

4, todos os detalhes, algoritmos, premissas e restrições trabalhadas na 

implementação do modelo neste trabalho. O Capítulo 5 apresenta e discute os 

resultados obtidos das execuções das simulações e suas análises. E, por fim, no 

Capítulo 6 são relatadas as conclusões obtidas bem como são apresentadas 

propostas para continuações desta linha de pesquisa. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

Holland e Miller (1991) são pioneiros em apresentar os sistemas complexos 

adaptáveis. Discutem que muitos sistemas econômicos podem ser classificados 

como tais, postulando que sistemas complexos são definidos ao apresentar três 

características: ser uma rede de agentes que interagem entre si; apresentar 

comportamento agregado que surge da dinâmica das interações individuais entre os 

agentes, e este comportamento agregado poder ser descrito e analisado sem 

conhecimento detalhado do comportamento individual dos agentes. Embute ainda 

outras restrições para definir se o sistema é adaptável. Os autores discutem, ainda, 

o posicionamento deste tipo de abordagem em relação às demais formas de análise. 

Enquanto modelos puramente descritíveis podem ser totalmente flexíveis, perdem 

em consistência lógica. Já modelos matemáticos são rígidos, porém apresentam 

estrutura consistente e técnicas de solucionamento do problema em questão. Os 

sistemas complexos, por sua vez, apresentam muita flexibilidade dos modelos 

descritíveis ao mesmo tempo em que são consistentes e precisos. Contribuem, 

ainda, com a capacidade de serem "dissecados", ou seja, de terem o 

comportamento observado passo-a-passo. 

LeBaron (2000) apresenta, de maneira sintética, os conceitos primários dos estudos 

comportamentais de mercados financeiros, através de simulações computacionais 

baseadas em agentes. Discute os ganhos e as dificuldades que o pesquisador que 

utiliza estas técnicas se depara frente àquele que se utiliza de uma abordagem 

analítica. Entre os principais ganhos, destaca-se a capacidade dos modelos de 

abordar aspectos complexos de um mercado, como a heterogeneidade de objetivos, 

técnicas e ações dos vários elementos que atuam nos mercados, difíceis de serem 

manipuladas analiticamente. Porém, dada a liberdade que o modelo permite, esta 

abordagem se depara com uma dificuldade ímpar na construção de estruturas cada 

vez mais complexas para recriar todas as características dos mercados, sendo estas 

últimas muitas vezes não analisadas analiticamente devido às restrições dos 

modelos. 

Outra discussão iniciada em LeBaron (2000) são as noções de aprendizado ou 

evolução. Pode-se utilizar de abordagens com agentes que aprendem novas regras 

e que permanecem ativos durante todo o período em estudo, ou abordar o modelo 
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com agentes que evoluem em gerações, cada qual observando uma janela temporal 

dentro do experimento. A decisão por uma destas abordagens está altamente 

correlacionada com o tempo de observação. Aprendizado com agentes que vivem 

indefinidamente pode levar a modelos mais robustos, enquanto agentes tratados 

com evolução podem vir a ser mais específicos para o ambiente atual. 

O papel da estrutura e das regras do mercado sobre os resultados de alocação e 

negociação de capital é discutido por Gode e Sunder (1993). Os autores exploram a 

estrutura dos mercados, principalmente os conceitos de mercados de leilão duplo 

contínuo e restrição orçamentária, concluindo que estes conceitos por si só são 

responsáveis por gerar comportamento agregado racional para o mercado. A 

maximização da utilidade por cada agente do sistema, além do processo de 

aprendizado e desenvolvimento para maximização dos retornos não são 

necessários para explicar os equilíbrios de mercado. Argumentam, portanto, que 

mesmo que haja irracionalidade dos agentes, o comportamento agregado observado 

do mercado é racional. No trabalho de Gode e Sunder o comportamento observado 

é o equilíbrio de preços de mercado, que emerge das interações dos agentes. 

Toriumi et al. (2011) é bastante pragmático ao definir um modelo artificial de 

mercado com agentes fundamentalistas e grafistas, estudando sua aderência ao 

mercado real. Através de backtests, usando uma regra de diferença quadrática entre 

as trajetórias das simulações e a real, a aderência de cada indivíduo é associada a 

uma realização de mercado. Aplicando algoritmos genéticos, o estudo evolui os 

indivíduos e, por fim, analisa qualitativamente os resultados encontrados entre os 

tipos de agentes encontrados (fundamentalistas e grafistas) e níveis de atividade 

(ativos e passivos). 

Em Chen e Yeh (1999), discute-se a aplicabilidade dos algoritmos genéticos com 

modelos baseados em agentes aos mercados financeiros. Os autores partem do 

questionamento colocado por Harrald (1998) a respeito da imitação de 

comportamento versus definições de estratégias. Segundo Harrald, cada agente 

consegue observar os comportamentos dos demais participantes do mercado, na 

forma de um conjunto de ordens enviadas para negociação ao longo do tempo. E 

isto é diferente do processo de aprendizado e reprodução das estratégias por trás 

dos comportamentos. Chen e Yeh (1999) propõem, então, um modelo baseado em 
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agentes que incorpora a capacidade dos indivíduos (ou árvores, como nomeiam no 

artigo) de absorver as estratégias pela observação dos comportamentos através do 

mecanismo de "escola". 

Conforme postulado por Tesfatsion (2006), os modelos quantitativos baseados em 

agentes complementam as formas tradicionais de pesquisa teórica. Eles auxiliam a 

validar os fenômenos descritos nas fórmulas e teorias abstratas formuladas pelos 

economistas pioneiros, como Adam Smith (1723-1790), Joseph Schumpeter (1883-

1950) e John Maynard Keynes (1883-1946), e consideram como estas teorias 

podem ser abordadas em termos quantitativos. Os modelos baseados em agentes 

podem ser usados para avaliar a robustez das teorias, confirmando efeitos e 

estendendo os estudos através da remoção de restrições e premissas. 

No Brasil, Saito (2013) implementa um mercado financeiro artificial com agentes sem 

inteligência e agentes baseados em análise técnica, todos atuando de maneira 

independente. O autor adota premissas para construção deste mercado de maneira 

que contenha os principais conceitos de mercados reais, tais como independência 

entre os agentes para negociação, uso de uma entidade chamada Formador de 

Mercado e criando um sistema de negociação que contém as principais funções de 

um núcleo de negociação real, tal como a BM&FBovespa. Com base no modelo de 

mercado implementado, Saito analisa os diferentes impactos nos resultados das 

simulações diante das alterações de parâmetros do próprio mercado. Todavia, neste 

trabalho o autor não aplica nenhuma técnica de backtesting sobre dados reais, 

focando somente em avaliar os parâmetros e seus efeitos no mercado que modela. 

Utilizando-se de um mercado modelado conforme descrito por Toriumi et al. (2011), 

Seita (2014) propõe a criação de um modelo evolutivo através de um algoritmo 

genético para modelagem dos agentes que compõem o mercado. Cada simulação 

de mercado é formada por um indivíduo que, por sua vez, é formado por vários 

agentes. São feitas gerações de simulações. Em cada geração, uma série de 

indivíduos simula a execução de um mercado e aqueles mais aptos, definidos como 

os que geraram trajetórias de mercado mais próximas da real, sobrevivem, tornando-

se insumo para criação de uma nova geração. A criação de uma nova geração 

utiliza processos inspirados em recombinação e mutação genética. Ao final das 
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gerações, analisam-se os indivíduos mais adaptados, fazendo uma crítica qualitativa 

sobre os resultados provenientes do modelo. 

E, finalizando as pesquisas até o momento no Brasil, Odriozola (2015) incrementa o 

modelo desenvolvido por Seita (2014) ao analisar os resultados no comportamento 

do modelo, identificando os efeitos nas trajetórias simuladas para o ativo. Os testes 

são criados a partir de modificações isoladas do modelo, porém sem alterá-lo 

estruturalmente, procurando avaliar a robusteza e a aplicabilidade das definições do 

modelo. São avaliadas alterações de diferentes estratégias de colocação de ordens 

pelos agentes, de diferentes estratégias de atuação dos formadores de mercado e 

do spread por eles utilizados. Avalia, também, alterações na formulação da função 

objetivo necessária ao algoritmo genético, mantendo a avaliação basicamente sobre 

as diferenças de preços entre o mercado real e a trajetória de preços criada em suas 

simulações. 

Este trabalho estende os estudos anteriores ao agregar mais um ativo às 

simulações, criando mais um grau de liberdade para as simulações e aumentando 

as possibilidades de trajetórias e efeitos a serem por elas incorporado. Para tanto, 

cria-se dois tipos de agentes com estratégias que negociam ambos os ativos 

simultaneamente, gerando novas formas de interação e adicionando novas 

restrições ao modelo. A partir desse cenário, testam-se hipóteses e estudam-se 

questões acerca da dinâmica do modelo proposto. 
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3. Revisão Teórica 

 

Para o desenvolvimento dos estudos deste trabalho, são utilizados conceitos de 

várias áreas do conhecimento, como Finanças, Algoritmos Computacionais, 

Genética e Métodos Numéricos. Os conceitos e as descrições dos principais 

mecanismos dos modelos utilizados na construção dos mercados artificiais, a 

ferramenta de Simulação Inversa e os conceitos de Engenharia Genética utilizada 

para evolução do modelo são apresentados a seguir. 

 

3.1. Modelos Baseados em Agentes 

 

Modelos Baseados em Agentes são uma classe de modelos computacionais que 

simula todas as relações e interações entre agentes de um sistema fechado (GODE 

e SUNDER 1993; TESFATSION 2002; LEBARON 2000). É uma representação em 

menor escala que simula as operações entre os vários agentes, com o objetivo de 

recriar, analisar ou prever os efeitos e padrões que surgem neste ambiente para 

inferir ou replicar características do sistema real. Cria-se um processo que agrega 

valor a partir de níveis mais "baixos", ou simples, do sistema até atingir patamares 

mais "elevados", ou complexos. Esse tipo de modelagem tem sido usado em 

estudos de vários campos além da Economia, como a Biologia, a Ecologia e as 

Ciências Sociais. 

Sistemas computacionais multi-agentes, como o proposto neste trabalho, são 

compostos basicamente por: (a) numerosos agentes independentes e definidos em 

várias granularidades; (b) métodos definidos de tomada de decisão; (c) regras de 

aprendizado ou processos de adaptação; (d) estrutura definida para os inter-

relacionamentos entre os integrantes do sistema e; (e) um ambiente externo a todos 

os agentes para que as ações se desenvolvam. 

Os agentes têm atuação autônoma, diferenciando-se entre si devido a variações em 

seus atributos e parâmetros, além dos estados que assumem ao longo das 

simulações. Através das inúmeras interações entre os agentes e o ambiente, 

propriedades emergem na dinâmica do sistema. Na Figura 1 temos o fluxo de 

realização das interações entre os agentes e o ambiente do sistema computacional. 
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Figura 1 - Interação entre agente e ambiente. 

Fonte: Utkarshraj Atmaram (Wikipedia). 

 

 

 

 

 

3.2. Leilão duplo contínuo 

 

Leilão duplo é o mecanismo de compra e venda de ativos e bens em que potenciais 

compradores e potenciais vendedores submetem, ao mesmo tempo, seus lances de 

compra e venda ao centralizador das negociações, que é responsável por acatar 

todos os pedidos e chegar ao preço ideal onde são fechados os negócios entre os 

envolvidos (GODE e SUNDER 1993; TESFATSION 2002). O preço ideal é 

determinado segundo critérios próprios do centralizador. 

Em maiores detalhes, o centralizador registra os lances em dois livros de ofertas 

separados (compra e venda) segundo o critério de ordenação adotado. A maioria 

das bolsas de valores ao redor do mundo utiliza a ordenação por preço (primeiro 

critério) e por horário de envio da ordem (segundo critério). 

A cada nova ordem recepcionada pelo centralizador do mercado, ele verifica se o 

preço enviado é igual ou melhor ao melhor preço disponível no livro de ofertas 

oposto. De outra forma, quando é enviada uma ordem de compra (venda), o 

centralizador das negociações verifica se o preço desta ordem é igual ou maior 
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(menor) que o menor (maior) preço do livro de ofertas de venda (compra). Caso esta 

condição seja atendida, o negócio é fechado entre as partes e o centralizador 

comunica a ambos que a negociação foi concluída. Caso as quantidades envolvidas 

em cada ordem não sejam plenamente atendidas, o resultado é negociação parcial 

da maior ordem. Ou seja, no caso da ordem de compra (venda) não ter sido 

completamente negociada, o centralizador avalia se a próxima ordem no livro de 

ofertas de venda (compra) satisfaz a condição de preço. Em caso negativo, a ordem 

de compra (venda) é incluída no livro de compra (venda) segundo a ordem 

previamente mencionada. 

As ordens podem ter prazo de validade, ou seja, expirar automaticamente após um 

determinado limite, ou mesmo serem canceladas a qualquer momento por 

solicitação do próprio agente. As ordens podem ainda ser enviadas a preço de 

mercado, ou seja, o agente que envia uma ordem de compra (venda) está disposto a 

realizar a transação pelo preço que estiver sendo ofertado no livro de venda 

(compra). Caso a ordem não seja totalmente preenchida, devido às quantidades 

negociadas, então a negociação é complementada com a segunda ordem do livro 

oposto e continua nas próximas ordens do livro de ofertas oposto até esgotar a 

quantidade negociada, independentemente se há alteração de valor entre as ordens. 

O leilão é definido como contínuo, pois as ordens são enviadas pelos agentes ao 

longo do tempo, sendo que apenas uma é recepcionada por vez pelo centralizador 

das negociações. Há, na literatura, o leilão discreto, onde são realizadas rodadas de 

negociação entre os agentes, em que as ordens de cada um são independentes e 

não afetam os demais em cada rodada. 

Ao final de cada transação, o centralizador comunica as partes envolvidas sobre a 

realização da transação e divulga a todo o mercado o valor pelo qual aconteceu a 

última negociação, que passa a corresponder momentaneamente ao novo preço do 

ativo, caso haja alteração do valor. 

Existem instituições de divulgação de informações financeiras que mantêm registros 

históricos dos preços dos ativos nas diversas periodicidades desejadas. Tabelas e 

gráficos com informações de 1, 5, 30 minutos e 1, 3, 5 e 22 dias de periodicidade 

são mais comuns e utilizadas pelos investidores em geral. Com base nestas 

informações, os agentes podem verificar as alterações de preços e fazer análises da 
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evolução dos valores e utilizar técnicas que buscam prever o movimento futuro dos 

ativos com o objetivo de reduzir o risco dos investimentos ou aumentar os ganhos 

potenciais. 

 

3.3. Seleção de Carteiras 

 

A Teoria Moderna de Carteiras (MPT – Modern Portfolio Theory, em inglês) explica 

como investidores racionais usam o princípio da diversificação para otimizar suas 

carteiras de investimento. Pioneiro, Markowitz (1952) propõe um método de escolha 

dos componentes para carteira, recebendo o Prêmio Nobel de Ciências Econômicas 

em 1990 por este trabalho. Em sua teoria, Markowitz usa o modelo de média-

variância para a tomada de decisões sobre os investimentos. O ponto chave é a 

relação risco-retorno, entendendo-se, por risco, a distribuição de probabilidade dos 

retornos do ativo em análise. 

Pelas discordâncias com estas definições, ao longo do tempo foram desenvolvidas 

outras teorias para definir a formação de carteiras. Outra abordagem para o risco foi 

o conceito de Segurança Primeiro (em inglês, Safety First). Este conceito difere do 

apresentado por Markowitz, no qual a volatilidade pode ser tanto para ganhos 

quanto para perdas, enquanto algumas pessoas podem querer analisar somente as 

chances de perda. Engels (2004) apresenta três modelos – Roy, Kataoka e Telser –, 

que diferem na abordagem, mas convergem no procedimento Segurança Primeiro. 

Uma abordagem bastante difundida no Mercado Financeiro é o VaR (do inglês, 

Value at Risk). O VaR é uma medida que indica o valor mínimo que o investidor 

pode perder, dado um determinado intervalo de confiança,  (por exemplo, VaR a 

95% e VaR a 99%). 

As abordagens apresentadas assumem que os retornos dos ativos seguem 

distribuição normal, o que não se adequa completamente à realidade. Para criar 

modelos mais fiéis ao que se observa nos mercados foram desenvolvidos os 

modelos de distribuições elípticas, que pressupõem a incidência de retornos não-

usuais, gerando distribuições com caudas mais "pesadas". Alguns exemplos são 

distribuições t-Student, Dupla-Exponencial e Logítica (LANDSMAN e VALDEZ 2003; 

ENGELS 2004). 
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Figura 2 - Fronteira Eficiente. 
Fonte: Engels (2004). 

Diante das possibilidades de seleção de carteiras apresentadas anteriormente, neste 

trabalho optou-se pela aplicação do Modelo de Markowitz. Conforme mencionado, o 

modelo é baseado na relação média-variância e seus principais conceitos são 

apresentados a seguir. 

 

3.3.1. A Fronteira Eficiente 

Denominamos Fronteira Eficiente à curva que exibe todas as carteiras eficientes do 

ponto de vista de risco-retorno. Uma carteira eficiente é aquela que, para um 

determinado nível de risco, maximiza o retorno esperado ou, analogamente, para um 

determinado nível de retorno esperado, minimiza o risco envolvido. A unidade de 

medida de risco é dada pelo desvio padrão dos retornos. 

Dado que o investidor é racional e avesso ao risco, o mesmo estará sempre sobre a 

Fronteira Eficiente. Caso deseje certa quantidade de risco, necessariamente o 

investidor optará por obter o maior retorno esperado possível. O mesmo vale para a 

outra abordagem: caso ele desejar atingir um determinado retorno, optará pela 

carteira que oferece o menor risco envolvido. 

Como os ativos escolhidos não evoluem exatamente da mesma forma, uma carteira 

formada por estes ativos varia de tal forma que é possível reduzir o risco total da 

carteira. Engels (2004) deduz matematicamente a equação da curva, que é o lado 

direito de uma hipérbole, conforme indicado na Figura 2. 
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Figura 3 - Carteira de Mínima Variância. 
Fonte: Engels (2004). 

3.3.2. Carteira de mínima variância 

Se o investidor deseja correr o mínimo risco possível em seu investimento, 

independente do retorno esperado, ele escolherá o ponto na Fronteira Eficiente que 

apresenta a mínima variância. Este ponto na curva da Fronteira Eficiente, denotado 

por mv, está ilustrado na Figura 3. 

 

 

 

  

3.3.3. Carteira de Tangência e a Capital Market Line 

Outra possibilidade que o investidor pode preferir é a de obter a melhor relação 

risco-retorno. Um exemplo deste tipo de preferência é buscar a carteira com o maior 

índice de Sharpe (ENGELS 2004). O índice de Sharpe é uma relação direta entre 

risco e retorno, conforme: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆ℎ𝑎𝑟𝑝𝑒 =  
𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜
 

 

A carteira com o maior índice de Sharpe é aquela localizada na Fronteira Eficiente 

que possui tangência com uma reta saindo da origem do gráfico. Todos os pontos 

desta reta são Carteiras de Tangência. A partir da origem, essa reta dá a relação 

entre unidade de retorno esperado obtido por unidade de risco incorrido, que é 

justamente o índice de Sharpe. Na Figura 4, temos a representação gráfica da reta 
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Figura 4 - Carteira de Tangência. 
Fonte: Engels (2004) 

com o maior índice de Sharpe para a fronteira eficiente do exemplo. O ponto tg 

indica a carteira de tangência com toda alocação nos ativos de risco. 

 

 

 

Quando se adiciona um ativo livre de risco (risk-free, em inglês) ao modelo, a teoria 

de Markowitz é ligeiramente alterada e a nova fronteira eficiente é uma linha reta, 

conforme pode ser visto na Figura 5. O ponto m denota a carteira de mercado onde 

toda a dotação é utilizada nos ativos com risco. A nova fronteira inicia-se no ponto 

do ativo livre de risco e tangencia a fronteira eficiente original. Essa linha é 

conhecida como Linha de Mercado de Capitais (ou CML – Capital Market Line, do 

inglês). O ponto de tangência da linha com a antiga fronteira eficiente é chamado de 

Carteira de Mercado (Market Portfolio, em inglês). Esta linha é definida como uma 

composição entre o ativo livre de risco e a Carteira de Mercado, variando somente o 

peso dado a cada um. 

Neste trabalho, optou-se por não introduzir o ativo livre de risco, pois apenas 

introduz uma variável temporal e localizada no modelo, o que pode dificultar futuras 

comparações com outros trabalhos por seus valores variados em diferentes partes 

do mundo. De qualquer forma, a não inclusão do ativo livre de risco pode ser 

interpretado como um ativo livre de risco de 0% de retorno. Com isto, a linha de 

tangência é também a CML indicada na Figura 5. 



28 
 

Figura 5 - Capital Market Line  

Fonte: Engels (2004). 

 

 

 

 

3.4. Análises de Mercado 

 

Outra forma de definir as carteiras de investimento é baseada em análises de 

mercado, as quais são estudos conduzidos por investidores ou agências contratadas 

para tal, para identificar a atratividade e dinâmica de um dado mercado. As análises 

são usadas para precificar os ativos e compará-los com o valor em negociação no 

momento, com o objetivo de identificar oportunidades de negócios. Este trabalho 

utiliza as bases de conhecimento das análises fundamentalista e técnica para definir 

a forma de atuação dos agentes que negociam apenas um ativo. 

 

3.4.1. Análise Fundamentalista 

Na análise fundamentalista, consideramos uma gama de variáveis sobre a situação 

financeira de um ativo ou setor econômico. Basicamente, avaliam-se registros 

financeiros das empresas usualmente ligados aos ativos, dívidas e lucros, além de 

outros quesitos, como tendências de mercado e competidores. Com estas análises 

de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (SWOT, do inglês Strengths, 

Weaknesses, Opportunities and Threats), o valor ideal do ativo pode ser estimado e 

decisões de investimento tomadas. Este tipo de análise também é utilizado pelo 

comitê executivo das empresas para tomada de decisões a respeito de um negócio. 
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Os investidores que se apoiam nesta técnica possuem, basicamente, dois tipos de 

atuação no mercado: 

 Comprar e segurar: investidores que acreditam que, prendendo-se a bons 

negócios, sua carteira de investimentos crescerá junto com o investimento. 

 Investimento em valor (Value Investing, em inglês): os investidores buscam 

ativos sub-precificados em relação aos valores alvo para o ativo. O valor alvo 

é dado pela análise fundamentalista. 

Uma questão pouco abordada neste trabalho, podendo ser incorporada em 

trabalhos futuros, refere-se ao momento de entrada dos agentes. Além das análises 

para precificação do ativo, há ainda a escolha do melhor momento de entrada no 

curto prazo para obter maiores lucros. 

 

3.4.2. Análise técnica 

A análise técnica utiliza os dados históricos de negociação para estimar o 

movimento futuro dos ativos, sendo o preço e o volume transacionados os principais 

indicadores usados neste tipo de análise. Os analistas técnicos são comumente 

chamados de grafistas, pois muitas de suas teorias e conclusões são observadas 

em gráficos de históricos de preços. 

Muitos foram os algoritmos de análise técnica2 desenvolvidos ao longo dos tempos. 

Abaixo são resumidos os mecanismos utilizados por agentes grafistas no modelo 

desenvolvido neste trabalho. 

 

Estratégia Relative Strength Index 

O Relative Strength Index (RSI) visa indicar alterações acentuadas na evolução dos 

preços do ativo. Essa alteração seria um forte indício de alteração na tendência do 

preço, gerando uma oportunidade para investimento por parte do investidor que 

aproveita esta nova tendência para realizar o investimento. A equação que define o 

indicador é dada por: 

                                            
2
 Os principais indicadores em uso na atualidade podem ser consultados em 

http://www.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis 
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Figura 6 - Relative Strength Index. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

𝑅𝑆𝐼𝑡 =  
𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠𝑡

𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠𝑡+ 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑡
 , onde 

𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜𝑠𝑡 = ∑ 𝑚á𝑥{𝑝𝑡−𝑖 − 𝑝𝑡−𝑖−1, 0}

𝑥

𝑖=0

 

𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎𝑠𝑡 = ∑|𝑚𝑖𝑛{𝑝𝑡−𝑖 − 𝑝𝑡−𝑖−1, 0}|

𝑥

𝑖=0

 

 

Sendo t o instante atual, pi o preço do ativo no instante i, x o tamanho da janela que 

se deseja analisar para determinar o valor do índice e ganhost e perdast são 

acumuladores respectivamente das alterações positivas e das alterações negativas 

de valor do ativo para a janela observada, contados turno a turno. 

O índice RSI está contido no intervalo [0, 1] e determina-se que os intervalos 0 ≤ 

RSIt < 0,25 e 0,75 < RSIt  ≤ 1 são os momentos em que há uma possível alteração 

de tendência nos próximos momentos para alta ou baixa, respectivamente. Equivale 

dizer que o investidor optará por comprar à medida que o RSIt < 0,25 e vender se 

RSIt > 0,75. A Figura 6 exibe a evolução do indicador ao longo do tempo para um 

ativo hipotético. Nos pontos A e B assinalados no gráfico, há o cruzamento das 

barreiras do RSI indicando tendências de baixa e alta, respectivamente. 

 

 

 

 

Estratégia High & Low Bands 

Essa estratégia estabelece limites para o desenvolvimento do preço do ativo e, ao 

superar estes limites, há a indicação de criação de tendência. São definidos o Limite 

A 

B 
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Superior e o Limite Inferior como o máximo e o mínimo históricos para uma dada 

janela de observação. 

𝐿𝑆𝑡 = 𝑚á𝑥{𝑝𝑖|𝑡 − 𝑥 < 𝑖 < 𝑡} 

𝐿𝐼𝑡 = 𝑚𝑖𝑛{𝑝𝑖|𝑡 − 𝑥 < 𝑖 < 𝑡} 

 

Sendo t o instante atual e x o tamanho da janela de observação. A Figura 7 ilustra 

graficamente o desenvolvimento do preço e dos limites e os momentos em que são 

identificadas tendências de alta (quando pt > LSt), e portanto de compra, e de baixa 

(quando pt < LIt), quando se deve vender. 

 

 

 

 

O ponto A apresenta um momento (entre vários presentes neste gráfico) em que o 

ativo supera o Limite Superior e aponta a criação de tendência de alta para o ativo, 

como pode ser observado no desenvolvimento dos preços posteriormente. Por sua 

vez, o ponto B é um instante onde o ativo passa o limite histórico inferior, definindo 

também a criação de tendência de baixa. 

 

Estratégia Bollinger Bands 

A estratégia Bollinger Bands é bastante similar à estratégia High & Low Bands, com 

igual mecanismo de funcionamento. Identificam-se os momentos de compra ou 

venda através do limite superior e inferior. Todavia, para construção dos limites é 

usada a média móvel do ativo (com x observações, analogamente às demais 

A 

B 

Figura 7 - Limites na Estratégia High & Low Bands. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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estratégias). Os limites são definidos como a média móvel do ativo mais (ou menos) 

um desvio padrão calculados sobre o mesmo intervalo de tempo. Na Figura 8 temos 

um exemplo de evolução dos limites frente às variações de preço. 

 

 

 

 

Os pontos A e B são, respectivamente, instantes da evolução dos preços onde o 

valor do ativo ultrapassa as barreiras definidas pelo indicador para tendências de 

alta e baixa. 

 

Estratégia Golden Cross 

A estratégia Golden Cross busca identificar tendências através do comportamento 

de médias móveis. Quando há, nos gráficos, o cruzamento entre uma média pré-

determinada de curto prazo e uma média de longo prazo, há uma oportunidade. Se, 

ao se cruzarem, a média de curto prazo for maior que a média de longo prazo, então 

há uma tendência de alta surgindo, o que sugere a compra do ativo. Da mesma 

forma, caso a média de curto prazo seja menor que a média de longo prazo, então 

há uma tendência de queda e, portanto, uma sugestão de venda do ativo. A Figura 9 

exibe o comportamento das médias móveis diante da evolução dos preços do ativo. 

As equações que definem as médias móveis de longo (MMLt) e de curto prazo 

(MMCt) são dadas, em cada turno t, por: 

A B 

Figura 8 - Estratégia Bollinger Bands. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 9 - Estratégia Golden Cross. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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sendo x a janela de observação. 

 

 

 

No ponto A, há reversão de tendência demonstrada pelas médias móveis, 

significando criação de tendência de alta para o ativo a partir deste instante. O ponto 

B é o momento equivalente, porém para criação de tendência de baixa. 

 

3.5. Simulação Inversa 

 

Os Modelos Baseados em Agentes, como o proposto neste trabalho, têm usado 

cada vez mais a técnica de simulação inversa, principalmente se acoplados com 

algoritmos de retro-alimentação. 

Em técnicas tradicionais de modelagem, define-se um conjunto de parâmetros 

iniciais e, ao final da simulação, faz-se a análise dos resultados obtidos. Na 

simulação inversa, é dada uma métrica, ou seja, uma função objetivo para o 

resultado e adota-se a parametrização que atende ou que é mais aderente a esta 

função. 

A 

B 
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Este método, portanto, exige a definição de uma métrica para avaliação da validade 

dos parâmetros e uma grande gama de possibilidades e estados que o modelo pode 

assumir, baseado em uma intrincada rede de relacionamentos entre os 

componentes do modelo. Assim como na literatura, este trabalho utiliza a simulação 

inversa sobre mercados financeiros conjuntamente com algoritmos genéticos como 

mecanismo de retro-alimentação do modelo (TORIUMI ET. AL 2011, KURAHASHI 

ET. AL 1999). 

 

3.6. Algoritmos genéticos 

 

Algoritmos evolutivos são uma categoria de algoritmos de otimização que utilizam 

mecanismos inspirados na evolução biológica, como reprodução, mutação, 

recombinação e seleção. Nestes algoritmos, cada solução possível é vista como um 

indivíduo de uma população e, de acordo com uma função de adaptabilidade, é 

classificada segundo sua qualidade. A função de adaptabilidade pode ser entendida 

de forma análoga como uma nota que informa o quão adaptado ao meio externo 

está o indivíduo, conforme a teoria da evolução de Darwin (1809-1882). 

Os algoritmos genéticos são uma subclasse dos evolutivos, usados principalmente 

para otimização de problemas combinatórios. Eles combinam a Lei da Seleção 

Natural  com variação aleatória das informações. São utilizados em várias áreas de 

conhecimento, pois são de grande aplicabilidade. 

Conforme Fard (2006) aponta, são dois os principais atributos dessa classe de 

algoritmos que os diferencia dos demais: 

1- São baseados em populações; 

2- existe um mecanismo de comunicação e troca de informações entre os 

indivíduos das populações. 

A estrutura básica de um algoritmo genético é a seguinte: 

O sistema inicia criando uma população inicial de possíveis soluções. Cada 

indivíduo da população é um cromossomo e é a representação numérica da solução, 

mais comumente usam-se binários, porém são usados números reais em alguns 

casos. Cada cromossomo é composto por vários genes, que podem representar 
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Figura 10 - Algoritmo genético. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

aspectos e comportamentos no âmbito micro da simulação. A cada interação há 

uma população (ou um conjunto de cromossomos), definindo-se assim este conjunto 

como uma geração. 

Ao final de cada simulação, os cromossomos são avaliados segundo a função de 

adaptabilidade e sofrem o processo de seleção, de maneira análoga à seleção 

natural. A partir dos indivíduos selecionados, são formados novos indivíduos através 

de recombinação e mutação dos genes. A recombinação é realizada com as 

informações de dois indivíduos pais. A mutação é a alteração controlada, porém 

aleatória, de parte dos genes que compõem o cromossomo. 

A partir dos indivíduos selecionados e dos filhos temos uma nova geração, que é 

submetida novamente à simulação. Após um número de gerações, espera-se que o 

algoritmo convirja a população para uma solução ótima ou um ótimo local. A Figura 

10 representa em formato de pseudo-código a estrutura dos algoritmos genéticos. 

 

 

 

Traduzindo os termos para a especificidade deste trabalho, temos as seguintes 

definições: 
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 Geração: conjunto de indivíduos ou população. Sobre a geração é aplicado o 

operador genético seleção. 

 Cromossomo ou indivíduo: é uma possível solução para o problema. Esta 

solução é colocada à prova através da simulação inversa para verificar sua 

adaptabilidade. É composto por um conjunto de genes. 

 Gene ou agente: é um conjunto de informações que determina ações e 

comportamentos de parte da solução. Neste trabalho, cada gene contém 

informações para preencher todas as características necessárias para um 

agente que atua no mercado do indivíduo que está sendo simulado. 

 
Com os conceitos dos algoritmos genéticos, acoplados com modelos baseados em 

agentes, é formado o arcabouço necessário para o desenvolvimento dos estudos. A 

simulação inversa complementa o modelo ao gerar a retroalimentação necessária 

para o desenvolvimento automatizado dos resultados. A definição do leilão duplo 

contínuo e as estratégias de negociação e de formação de carteiras complementam 

a base de conhecimento que governa o microcosmo do modelo para formulação de 

cada agente e as interações entre eles. No Capítulo 4, estas definições são 

traduzidas para o modelo computacional usado durante os ensaios. 
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4. Metodologia 

 

Para o desenvolvimento de um modelo de Mercados Financeiros Artificiais deve-se 

tomar decisões para sua construção e validação. Os principais pontos influenciáveis 

na implementação deste trabalho são abordados a seguir. 

Importante ressaltar que, dada a grande quantidade de possibilidades, este é um 

campo com muitas opções ainda a explorar. 

 

4.1. Estrutura de mercado 

 

A estrutura do mercado utilizada segue a observada nas grandes bolsas de valores 

encontradas mundialmente e está alinhada ao desenvolvido nos trabalhos de 

Toriumi et al. (2011), Seita (2014) e Odriozola (2015). Neste trabalho, entretanto, 

negociam-se dois ativos ao mesmo tempo. 

O mercado é formado por agentes que negociam os ativos entre si através de leilões 

duplos contínuos. Isto significa, conforme anteriormente explicitado, que o 

centralizador de mercado mantém dois livros de ordens para cada ativo: um livro de 

ordens para compra e outro para venda. Nesses livros são organizam-se as ordens 

enviadas pelos agentes que ainda não foram executadas, mas que se encontram 

válidas. Há um agente especial, o Formador de Mercado, detalhado no item 4.2, que 

tem comportamento independente das parametrizações do modelo. 

O mercado se desenvolve através de turnos, sendo que cada turno representa um 

espaço de tempo suficientemente pequeno para que cada agente tenha 

possibilidade de realizar no máximo uma operação. A cada turno, todos os agentes 

são sondados aleatoriamente se desejam ou não tomar alguma ação. A Figura 11 

mostra a composição de cada instante, onde cada traço interno ao instante significa 

a sondagem a um dos agentes. Este mecanismo para a simulação garante que dois 

agentes quaisquer não enviarão ordens no mesmo instante, pois isso acarretaria em 

uma ambiguidade sobre qual ordem deveria ser processada primeiro. 

Outro fator importante é a questão da ordem de sondagem dos agentes. Posto que a 

ordem em cada turno se dá de forma aleatória, não há nenhum tipo de vício para as 
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Figura 11 - Estrutura de turnos. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

tomadas de decisão. Um tipo de vício que poderia surgir seria o de um tipo de 

agente operar sobre outro tipo,3 se a ordem entre eles se mantivesse constante. 

Apesar da discretização do tempo através da mecânica de turnos, a inclusão da 

aleatoriedade na ordem de sondagem dos agentes internamente em cada turno, e 

com o acréscimo de uma componente aleatória na tomada de decisão se o agente 

deve ou não enviar ordens, tem-se uma dinâmica de fluxo contínuo na geração de 

ordens, que muito se assemelha à situação real. 

Por sua vez, os agentes analisam as informações de mercado – preços históricos e 

atuais – e, baseados em suas estratégias, tomam ou não a decisão de atuação no 

mercado. As ordens criadas são função do preço momentâneo do ativo, o qual 

evolui desde o valor final do último turno a cada interação de cada agente, 

descrevendo assim uma ‘micro-trajetória’ dentro do turno. 

Caso o agente opte por enviar ordens ao mercado, este deve repassar a ordem ao 

centralizador de mercado que fica incumbido de receber e processar a ordem, 

conforme detalhado no item 4.1.1. 

Depois de todos os agentes terem sidos explorados, o Formador de Mercado envia 

suas ordens. As ordens do Formador de Mercado são recepcionadas e processadas 

da mesma forma que as ordens dos demais agentes. 

 

 

 

 

Concluído o processamento das ordens de todos os agentes, incluindo o Formador 

de Mercado, o preço ao final daquele instante de tempo é gravado e não pode ser 

mais alterado, sendo possível somente sua leitura em caráter histórico para análises 

nos momentos futuros. Desta forma, a simulação prossegue para o próximo instante 

onde o processo se repete. Ao final de cada simulação, obtém-se uma trajetória de 

                                            
3
 Operar sobre outro investidor significa aproveitar-se de informações ou situações privilegiadas para 

conseguir obter lucros decorrentes desta posição e não pela livre negociação de mercado. 
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Figura 12 - Algoritmo da Estrutura de Mercado. 

Elaboração própria (2016). 

preços para cada ativo. A seguir, na Figura 12, há a representação do algoritmo 

descrito. 

 

 

 

 

4.1.1. Núcleo de negociação 

O centralizador de mercado realiza o recebimento das ordens enviadas pelos 

agentes e as processa, o que pode levar à conclusão de uma transação ou não. 

Assim, como nos mercados reais, as interações nunca ocorrem diretamente entre os 

agentes, devendo necessariamente passar pelo centralizador. 

O centralizador tem atuação passiva, sempre sendo acionado através de estímulos. 

Após receber as ordens e as validar, trata-as internamente em seu núcleo de 

negociação. A primeira validação que o centralizador realiza é cancelar todas as 

ordens anteriores que aquele agente havia enviado anteriormente. 

Para cada ordem recebida, o núcleo executa a ordem contra o livro de ofertas 

oposto. Se a ordem não puder ser completamente executada, então a parte 
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excedente é incluída para o livro de ofertas respectivo de acordo com o preço e 

momento (instante de tempo e ordem de chegada). 

O núcleo de negociação trabalha com dois tipos de ordens: 

 Ordens limitadas: são ordens em que o agente impõe limite de preço para a 

realização da transação, não podendo ser realizado negócio com valor além 

do estabelecido. Por esta restrição, não é garantido que se efetivará a sua 

execução. 

 Ordens a mercado: estas ordens são executadas sem critério de preço, o qual 

dependerá exclusivamente das ordens presentes no livro de ofertas oposto. 

O núcleo de negociação não impõe qualquer prioridade entre os tipos de ordens, 

dependendo somente da ordem de chegada das mesmas. Como visto 

anteriormente, o modelo impossibilita a chegada de ordens ao mesmo tempo. 

Em mercados com muita liquidez é praticamente certo que ordens a mercado sejam 

sempre executadas em sua totalidade. Todavia, neste trabalho identificou-se que, 

devido ao universo restrito de agentes, pode haver situações em que isto não se 

concretiza. Quando a soma das quantidades no livro de ofertas oposto é menor que 

a solicitada por uma ordem a mercado, esta ordem não pode ser total (no caso do 

livro estar vazio) ou parcialmente executada. Neste caso, o núcleo executa 

parcialmente a ordem e o resíduo é registrado no respectivo livro de ofertas, para 

futuras negociações com o último valor negociado. 

 

4.1.2. Ativos e histórico de preços 

O primeiro ativo escolhido foi o Ibovespa, índice da Bolsa de Valores de São Paulo 

desenvolvido e divulgado pela Instituição, calculado sobre a carteira formada pelos 

principais ativos negociados diariamente, tanto por quantidade de transações quanto 

por valores envolvidos. Pela abrangência do índice e pela BM&FBovespa ser a única 

bolsa de valores brasileira, é o representante natural para o mercado acionário 

nacional. 

O câmbio spot do Dólar Americano (USD) frente ao Real Brasileiro (BRL) foi o 

segundo ativo utilizado. Ambos os ativos têm frequência de negociação considerada 
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alta, ou seja apresenta liquidez, característica importante para realização das 

simulações no modelo de mercados financeiros artificiais. 

Para os ativos foram usados os dados do período de 2 de março de 2015 a 20 de 

março de 2015, totalizando 15 dias úteis de negociação, obtidos nas bases 

Bloomberg de dados de alta frequência. Os valores de fechamento minuto-a-minuto 

das 10h15 às 16h45 de cada dia formam o benchmark para comparação com os 

resultados das simulações. Cada minuto da trajetória real corresponde a um turno 

simulado pelo modelo. 

São desprezados os momentos iniciais e finais de cada dia de negociação. Busca-

se, com isso, remover períodos de baixa negociação e, consequentemente, pouca 

variação do preço dos ativos. Totalizam-se 5850 minutos de realização de preços 

para cada ativo. 

Os ativos têm seus preços equalizados em um momento para simplificação das 

análises e dos algoritmos adotados. Escolheu-se o sexagésimo momento, ou seja, o 

valor de 02 de março de 2015 às 11h16 como a referência onde ambos os ativos 

assumem o valor de R$ 100,00. O sexagésimo minuto de simulação é o último 

instante utilizado inicialmente para construção dos indicadores dos ativos para início 

das simulações a partir do sexagésimo primeiro minuto/turno. Os demais valores das 

séries são calculados proporcionalmente. Se o Ibovespa em determinado instante 

possui valor de 45.000 pontos, enquanto seu valor no momento de referência era de 

50.000 pontos, então após a equalização valerá R$ 90,00 (queda de 10% em 

relação à referência). 

Esta abordagem não é prejudicial ao modelo, pois a adequação pode ser 

transportada para o ambiente real como operação sobre múltiplos de quantidade de 

ativos negociados e tem como único propósito facilitar as comparações. Na Figura 

13 apresenta-se a evolução dos ativos após a equalização. 
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4.2. Formador de Mercado 

 

Formador de Mercado (FM) é uma instituição que tem a responsabilidade de atuar 

para determinado ativo com o objetivo de gerar liquidez mínima no mercado. De 

acordo com a Instrução N° 384 da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), na 

BM&FBOVESPA, esta atuação pode ser realizada de forma autônoma ou através de 

contratação pelos detentores dos valores mobiliários. É uma prática comum a 

empresas recém-entradas no mercado acionário brasileiro como forma de assegurar 

liquidez aos papéis e promover sua negociação. 

Ainda da legislação, o Formador de Mercado deve respeitar regras de quantidade 

mínima de oferta e spread máximo entre ofertas de compra e venda do Formador de 

Mercado. 

Aqui é utilizada a mesma proposta de Seita (2014) para o FM. Neste modelo, o FM 

não se preocupa com a rentabilidade de suas operações. Como analisado por 

Odriozola (2015), este modelo de FM é mais agressivo com relação aos preços de 

suas ordens em relação ao FM que se preocupa, além de fazer ofertas para dar 

liquidez ao mercado, com o retorno de suas operações. 

O Formador de Mercado atua em todos os turnos, enviando ordens de acordo com a 

evolução dos livros de ordens até o fim da simulação. Quando ambos os livros de 

compra e de venda estão vazios, o formador envia uma ordem limitada para um dos 

dois livros, sorteando qual dos dois receberá a ordem. Caso haja somente ordens 

Figura 13 – Ibovespa e Dólar equalizados. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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em um dos livros, envia uma ordem a mercado para a operação oposta. Isto é, caso 

haja somente ordens no livro de compra, então o Formador de Mercado emitirá uma 

ordem para o mercado de venda. E caso haja somente ordens de venda, então 

emitirá uma ordem a mercado de compra. Caso haja ordens tanto de compra quanto 

de venda, o Formador de Mercado optará por enviar ordem para o livro que tiver 

menos contratos em suas ordens. Igualmente ao trabalho de Seita (2014), os preços 

das ordens são apresentados na Tabela 1. 

É adicionada uma componente aleatória, rnd, que segue distribuição linear de 

probabilidade no intervalo [0,1] para decisão pelo FM se usará o spread para 

submeter ordens com valor melhor quando comparadas à melhor oferta atual do 

livro de ofertas. pt é o valor do último negócio realizado, dentro da micro-trajetória 

realizada a cada interação dos agentes desde o término do último turno. 

 

Tabela 1 - Definição dos preços do Formador de Mercado. 

Situação dos Livros de Ordens Ordem Gerada 

𝑞𝑡𝑑𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 0 e 𝑞𝑡𝑑𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 0 COMPRA: 𝑝𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑝𝑡. (1 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) 

VENDA:     𝑝𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑝𝑡. (1 − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑) 

𝑞𝑡𝑑𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 > 0 e 𝑞𝑡𝑑𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 0 VENDA: Ordem a mercado 

𝑞𝑡𝑑𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 0 e 𝑞𝑡𝑑𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 > 0 COMPRA: Ordem a mercado 

𝑞𝑡𝑑𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 > 𝑞𝑡𝑑𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 > 0 VENDA: 𝑝𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 = 𝑝𝑡. (1 − 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 .  𝑟𝑛𝑑) 

0 < 𝑞𝑡𝑑𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 < 𝑞𝑡𝑑𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 COMPRA: 𝑝𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 = 𝑝𝑡. (1 + 𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 .  𝑟𝑛𝑑) 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

4.3. Agentes 

 

Neste modelo, os agentes são representações de um investidor ou um conjunto 

representativo de investidores ou instituições atuantes no mercado. Segundo as 

características intrínsecas particulares, dadas pelos parâmetros definidos para cada 

um e pelas condições momentâneas do mercado, os agentes tomam decisões de 

envio de ordens ao mercado. 
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A primeira característica que deve ser ressaltada é a área de atuação do agente. Por 

área de atuação deve-se entender se o agente opera em apenas um único ativo 

durante toda a simulação ou se ele utiliza das estratégias que manuseiam ambos os 

ativos simultaneamente. 

Como poderá ser observado adiante, esta característica foi implementada de tal 

forma que pudessem ser escolhidas proporções iniciais desses agentes. 

Operacionalmente, em cada turno todos os agentes são sondados para decidir e 

enviar as suas ordens ao mercado naquele momento. Cada agente então avalia se 

irá ou não atuar. Esta decisão depende do histórico dos turnos de atuação do 

próprio agente, da área de atuação e das características que definem seu 

comportamento, além da frequência de negociação. Passada esta primeira etapa, o 

agente avalia se os indicadores que utiliza em sua estratégia apontam para uma 

tomada de ação. Se, por exemplo, o agente tiver em seus parâmetros o uso da 

estratégia RSI, verificará se o indicador RSI para o ativo em que atua é maior que 

0,75 ou menor que 0,25 no turno atual. Em caso positivo, cria a ordem que será 

transmitida ao centralizador de mercado. Na Figura 14 é apresentado o algoritmo de 

tomada de decisão pelo agente. 
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Figura 14 - Algoritmo de tomada de decisão pelo agente. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

 

 

4.3.1. Agentes com estratégia para um ativo 

Da mesma forma que definido nos trabalhos de Seita (2014) e Odriozola (2015), 

este trabalho utiliza agentes que atuam em apenas um único ativo com as mesmas 

estratégias. 

Estes agentes têm as características Tipo de agente, Comportamento de colocação 

e Frequência de negociação em comum, a serem definidas a seguir. 
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Tipo de agente 

O tipo de agente define se o agente tem comportamento de agente grafista ou 

Fundamentalista. Estes dois tipos são geralmente vistos como antagônicos e 

complementares em relação aos investidores presentes no mercado. 

 

Comportamento de Colocação 

O comportamento de colocação define se o agente aborda o mercado com suas 

ordens de maneira ativa ou passiva. Por abordagem ativa diz-se que o agente utiliza 

ordens a mercado, cujas efetivações dependem exclusivamente da disponibilidade 

de ofertas no livro oposto. Já os agentes passivos enviam suas ordens limitadas, 

com o preço definido como o melhor entre o preço do último negócio realizado ou o 

mais alto preço do livro de ofertas e definiu-se que, com 50% de probabilidade, tem 

a possibilidade de melhorar o preço ofertado. O valor de melhoria da oferta é dado 

como parâmetro inicial do modelo, em forma de percentual sobre o preço atual e é a 

mesma quantidade que define o spread buscado pelo Formador de Mercado. 

 

Frequência de Negociação 

A Frequência de Negociação define a dinâmica para atuação do agente diante dos 

turnos. A frequência é definida através de uma distribuição exponencial com 

parâmetro λ, sendo que λ pode assumir os valores 1, 5, 10 ou 30. A cada instante t 

da simulação, o agente decide se opta ou não por avaliar sua estratégia. Para isso, 

define-se a variável 𝑥 = 𝑡 − 𝑡𝑢𝑙𝑡.  𝑎çã𝑜, onde ult.ação é definido como indexador do 

último turno em que o agente optou por enviar ordens, e sorteia-se um número 

aleatório seguindo distribuição uniforme no intervalo [0,1]. Se este número for menor 

que o valor da função acumulada da exponencial indicada abaixo, então o agente 

decide por reavaliar sua estratégia. Caso contrário, é inerte e não atua neste turno. 

𝑓(𝑥, 𝜆) = {𝜆𝑒−𝜆𝑥  , 𝑥 ≥ 0
0           , 𝑥 < 0
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Figura 15 – Densidade de probabilidade da função de distribuição exponencial e sua 
acumulada. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Na Figura 15 são demonstradas as funções densidade de probabilidade e a função 

densidade acumulada para 𝜆 = 30. No 30° turno após a última ação, o agente tem 

63% de chances de atuar. 

 

 

  

 

Da mesma forma que implementado em Seita (2014), os agentes grafistas que 

adotam o indicador Golden Cross são os únicos que não utilizam este mecanismo 

para escolher o momento de atuação. Estes agentes decidem por atuar sempre que 

é criada uma indicação de tendência, conforme apresentado no item 3.4.2. 

 

4.3.1.1. Agentes grafistas 

Os agentes grafistas utilizam-se dos indicadores da análise técnica explicados no 

item 3.4.2 para tomada de decisão de investimento. Para tanto, mais algumas 

características são definidas e os parâmetros definem como o agente irá atuar. 

 

Indicador de estratégia técnica adotada 

Os agentes grafistas podem adotar um dos quatro indicadores técnicos 

apresentados anteriormente para identificar tendências sobre o ativo em que 

operam: RSI, High & Low Bands, Bollinger Bands ou Golden Cross. 
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Janela de observação 

Os agentes grafistas podem analisar os indicadores construídos com diferentes 

janelas móveis de observação. Os agentes usam janelas de observação de 10 ou 60 

turnos. 

 

Comportamento sobre a tendência 

Outro parâmetro para definição do comportamento dos agentes grafistas é o 

comportamento sobre a tendência. Diante do indicador de análise técnica e da 

janela de observação, o agente tem um direcionador para onde irá o mercado. Com 

esta característica, o agente pode ser um seguidor da tendência ou comportar-se de 

maneira contrária. Em outras palavras, se o indicador técnico adotado está 

indicando tendência de alta, o agente optará por vender/comprar o ativo se ele 

demonstrar comportamento de tendência de contrário/seguidor. 

 

4.3.1.2. Agentes fundamentalistas 

Devido às análises fundamentalistas serem mais longevas e não apresentarem 

alterações em curtos prazos de tempo, durante o período das simulações define-se 

que estes agentes tenham comportamento uniforme determinado pela Decisão 

sobre o Ativo. 

Conciliado com o parâmetro de Frequência de Negociação, entende-se que o 

agente distribui suas ações dentro do curto prazo com o objetivo de obter pontos 

ótimos locais para aumentar sua posição no ativo. 

 

Decisão sobre o Ativo 

Após as análises externas ao modelo, o agente opta por ser comprador ou vendedor 

do ativo. Isso significa que o horizonte de tempo da simulação é pequeno o 

suficiente para que sua avaliação não se altere. 
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Limite de negociação 

Os agentes fundamentalistas são modelados com limites de posição que podem 

acumular ou vender ao longo da simulação. Os limites podem ser de 20, 40, 100 ou 

200 unidades do ativo escolhido pelo agente. 

 

4.3.2. Agentes com estratégias de dois ativos 

Neste trabalho foram adicionados agentes com estratégias de dois ativos, que 

consideram a evolução simultânea dos preços históricos dos ativos para tomada de 

decisão. 

Estes agentes têm características diferentes daqueles que atuam em um único ativo, 

a começar pela forma como abordam o mercado. Como realizam operações 

casadas entre os ativos, eles sempre criam duas ordens. As ordens são enviadas 

sempre na modalidade ‘a mercado’ e os agentes verificam a quantidade de cada 

ativo em negociação nos livros, e só enviam as ordens se elas puderem ser 

negociadas totalmente. Isto garante que o agente não terá uma posição em aberto 

de um ativo sem a contraparte no outro ativo. 

 

Tipo de estratégia 

Os agentes poderão montar suas carteiras de ativos conforme a teoria de Markowitz 

apresentada no item 3.3, ou apostar na estratégia dos Spreads entre os ativos. 

 

Janela de observação 

Assim como os agentes grafistas, ambas as estratégias utilizam-se de dados 

históricos dos ativos para realizar as análises e tomar decisões de negociação dos 

ativos. Em ambas as estratégias, são usadas janelas móveis de observação de 10 

ou 60 turnos. 
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4.3.2.1. Agentes com maximização de carteira por Markowitz 

Estes agentes seguem durante a simulação com estratégias de formação de 

carteiras baseadas na teoria de Markowitz. Eles optam por manter suas carteiras na 

Fronteira Eficiente formada pelos dois ativos, segundo a margem de tolerância, 

definida a seguir, para revisão da carteira. As proporções de cada ativo na 

composição da carteira 𝑤1, 𝑤2 estão definidas no intervalo [0,1] e 𝑤1 + 𝑤2 = 1, ou 

seja, não há venda a descoberto por estes agentes e o agente sempre tem todo seu 

capital alocado nos ativos.  

Estes agentes recebem dotações iniciais para as simulações, conforme a Tabela 2. 

Esta distribuição foi escolhida, pois fomenta a busca pelo equilíbrio das carteiras 

entre os agentes, estimulando a negociação e sem viesar o resultado nos preços. 

Tabela 2 - Proporções das dotações iniciais dos agentes por Markowitz. 

Dotação Inicial Proporção dos Agentes 

Ativo 1:  20 

Ativo 2:    0 
20% 

Ativo 1:  15 

Ativo 2:    5 
20% 

Ativo 1:  10 

Ativo 2:  10 
20% 

Ativo 1:    5 

Ativo 2:  15 
20% 

Ativo 1:    0 

Ativo 2:  20 
20% 

 

 

A cada turno, o agente calcula a nova curva de Fronteira Eficiente e verifica se sua 

carteira atual está mais próxima de seu ponto ideal. Outro fator que determina o 

comportamento é o ponto na Fronteira Eficiente ao qual o agente procura se manter, 

definido a seguir. 

Ponto na Carteira da Fronteira Eficiente 

Os agentes podem buscar a Carteira de Mínima Variância ou a Carteira de Mercado, 

que apresenta a melhor relação entre risco-retorno. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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A Carteira de Mínima Variância formada por dois ativos – 1 e 2 – é dada pela 

equação a seguir. Engels (2004) apresenta as deduções das fórmulas.4 

𝑤𝑚𝑖𝑛,1 =
𝜎2

2 − 𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2)

𝜎1
2 + 𝜎2

2 − 2𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2)
;     𝑤𝑚𝑖𝑛,2 = 1 − 𝑤𝑚𝑖𝑛,1 

onde σi
2 são as variâncias dos retornos dos ativos i e Cov(r1, r2) é a covariância 

entre os retornos dos ativos. Ambas as unidades são obtidas através do histórico de 

preços dos ativos para a janela de observação parametrizada. Por fim, wmin,i é o 

peso, no intervalo [0,1], calculado para o ativo i. 

Já a Carteira de Mercado para os mesmos dois ativos é dada pela equação abaixo, 

considerando ainda que não há ativo livre de risco ou que o mesmo apresenta 

retorno nulo: 

𝑤1 =
𝐸(𝑟1)𝜎2

2 − 𝐸(𝑟2)𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2)

𝐸(𝑟1)𝜎2
2 + 𝐸(𝑟2)𝜎1

2 − (𝐸(𝑟1) + 𝐸(𝑟2))𝐶𝑜𝑣(𝑟1, 𝑟2)
;    𝑤2 = 1 − 𝑤1 

 

De onde seguem-se as mesmas representações para as variâncias e para a 

covariância, denota-se E(ri) os retornos esperados dos ativos e wi é o peso para o 

ativo i. Os retornos são calculados como a média histórica obtida para a janela de 

observação assinalada ao agente via parâmetro. 

 

Margem de Tolerância 

Se, no instante atual, a carteira ideal apresentar desvio da carteira detida pelo 

agente, este atuará junto ao mercado. O agente, todavia, possui margem de 

tolerância, sendo definida em quatro níveis: 2%, 7%, 15% e 30%. 

Isso significa que se um agente possuir carteira composta de 20% do ativo 1 e 80% 

do ativo 2 e possuir margem de tolerância de 7%, então só enviará ordens ao 

mercado caso a carteira ideal por ele calculada for composta por menos de 13% 

(20% - 7%) ou mais de 27% (20% + 7%) para o ativo 1. 

 

                                            
4
 No site do Prof. Dr. P. V. Viswanath é apresentado o resultado para o caso com dois ativos 

(http://webpage.pace.edu/pviswanath/notes/investments/assetalloc.html). 
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4.3.2.2. Agentes com estratégia de spread 

A estratégia do spread baseia-se na arbitragem sobre a diferença de preços entre 

dois ativos. Esta alternativa de negociação no mercado tem sido desenvolvida ao 

longo dos anos e, com a facilidade e velocidade com que são passadas as 

informações, tem sido alvo de algoritmos cada vez mais ágeis para negociação, 

sendo usadas em sistemas de negociação de baixa latência. Nessa estratégia, o 

agente analisa os dados históricos dos ativos e calcula o spread médio entre eles. O 

spread médio em cada instante t é dado pela equação: 

𝑆𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑𝑀é𝑑𝑖𝑜𝑡(𝑝𝑡
(1)

, 𝑝𝑡
(2)

) =
1

𝑥
∑

𝑝𝑡−𝑖
(2)

𝑝𝑡−𝑖
(1)

𝑥

𝑖=0

 

Onde x é a quantidade de observações que o agente considera e pt
(1) e pt

(2) são os 

preços de cada ativo no instante t. 

O agente que usa esta estratégia tem como premissa que o spread mantém-se 

próximo ao valor médio e que desvios são temporários. Quando detecta desvios 

entre o spread atual e o médio, entende que um dos ativos está subprecificado 

enquanto o outro está sobreprecificado. A partir daí, envia ordens de compra e 

venda de modo que fique comprado no primeiro e vendido no segundo. Com isso, 

aposta que o mercado corrigirá os preços em breve, trazendo o spread para os 

patamares iniciais, o que por consequência gera lucro para si. 

Diante do spread médio e do spread atual, o agente toma decisões de ajuste em sua 

carteira, de acordo com a Tabela 3. O agente considera uma margem de desvio 

entre os spreads atual e médio, a ser definida a seguir. 

Tabela 3 - Estratégia por spread. 

Condição Decisão 

  Spread > SpreadMédio . (1+Margem) Comprar ativo 1 

Ativo 1 SubPrecificado Vender ativo 2 

SpreadMédio . (1+Margem) > Spread > SpreadMédio Manter posição no ativo 1 ou 

Ativo 1 Ligeiramente SubPrecificado Desfazer posição no ativo 2 

SpreadMédio > Spread > SpreadMédio . (1-Margem) Desfazer posição ativo 1 ou 

Ativo 1 Ligeiramente SobrePrecificado Manter posição no ativo 2 

SpreadMédio . (1-Margem) > Spread   Vender ativo 1 

Ativo 1 SobrePrecificado Comprar ativo 2 

 Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Caso o agente se depare, por exemplo, com a situação de passar de 

sobreprecificado a subprecificado para um dos ativos, então o agente enviará ordens 

de forma a desfazer a posição anterior e fazer a nova posição contrária. 

Neste trabalho, os agentes compram/vendem cinco unidades do ativo 1 e o 

respectivo em valor financeiro para o ativo 2. Com isso, a quantidade do ativo 2 é 

calculada com uma regra linear simples: 

𝑞𝑡𝑑𝑡
(2)

=
𝑞𝑡𝑑𝑡

(1)
𝑝𝑡

(1)

𝑝𝑡
(2)

 

Onde 𝑝𝑡
(1)

 e 𝑝𝑡
(2)

 são os preços momentâneos dos ativos na trajetória sendo 

desenvolvida no instante t e 𝑞𝑡𝑑𝑡
(𝑖)

 é a quantidade de ativo i a ser negociada no 

instante t. 

Estes agentes não possuem dotação inicial em nenhum ativo. Suas operações são 

chamadas de auto-financiadas, pois vendem a descoberto um dos ativos enquanto 

compram o outro. Desta forma, desconsiderando-se os custos de operação (que não 

foram levados em conta neste trabalho), o resultado financeiro das operações 

somadas é zero. 

 

Margem do spread 

A margem do spread define os limites para tomada de ação de ajuste das carteiras 

dos agentes que atuam por spread. As margens podem ser de 1%, 2%, 5% e 10%. 

 

4.3.3. Representação dos agentes 

Os agentes têm suas parametrizações definidas, portanto, por uma sequência de 10 

indicadores binários que, juntos, definem todos os comportamentos descritos acima. 

E, por exemplo, com o operador genético de mutação, um agente pode deixar de ser 

grafista para um só ativo e que usa o indicador RSI, para transformar-se em um 

agente que opera por spread nos dois ativos. Na Tabela 4 é apresentada a lista dos 

10 bits que compõem os agentes. 

Tabela 4 - Representação binária dos agentes. 
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Bit Ag. Fundamentalista Ag. Grafista Ag. Markowitz Ag. Spread 

1° Atuação do Agente 

0 – 1 ativo  1 – 2 ativos 

2° Ativo em que Atua 

0 – Ativo 1  1 – Ativo 2 

Tipo de Estratégia 

0 – Markowitz  1 – Spread 

3° Tipo de Agente 

0 – Fundamentalista 1 – Grafista 

Carteira 

0 – Mín. Variância 

1 – de Mercado 

 

4° Frequência de Negociação 

00 – λ=1 01 – λ=5 

10 – λ=10 11 – λ=30 

Tolerância 

00 – 2%   01 – 7% 

10 – 15% 11 – 30% 

Margem 

00 –   1% 01 – 2% 

10 –   5% 11 – 10% 
5° 

6°  Janela de Observação 

0 – 10 Observações  1 – 60 Observações 

7° Limite de Contratos 

00 – 20 

01 – 40 

10 – 100 

11 – 200 

Estratégia 

00 – Golden Cross 

01 – High&Low Band 

10 – RSI 

11 – Bollinger Band 

  

8°   

9° Decisão Sobre Ativo 

0 – Comprador 

1 – Vendedor 

Tendência 

0 – Seguidor 

1 – Contrário 

  

10° Comportamento de Colocação 

0 - Ativo  1 - Passivo 

  

 

 

Considerando-se todas as possíveis atribuições de características aos agentes, 

obtém-se o máximo de 216 agentes diferentes, sendo 128 combinações possíveis 

de agentes grafistas, 64 de agentes fundamentalistas, 16 de agentes com estratégia 

de carteira de Markowitz e 8 de agentes com estratégias por Spread. 

 

4.4. Simulação inversa 

 

O método da simulação inversa tem como produto calcular a estimativa dos 

parâmetros iniciais que resultem na melhor aproximação ao resultado esperado. No 

Fonte: Elaboração própria (2016). 
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caso dos trabalhos de Mercados Financeiros Artificiais, o objetivo é determinar a 

melhor composição de agentes que reproduzem nas simulações os mercados reais 

dos ativos estudados. 

O conjunto de agentes é o conjunto de definições de parâmetros de comportamento 

de um indivíduo, conforme apresentado no item 4.3. Estes são os parâmetros de 

entrada de cada simulação e as trajetórias finais dos preços dos ativos de cada 

simulação são o resultado. 

 

4.4.1. Função objetivo 

A Função objetivo determina a adaptabilidade dos conjuntos iniciais de parâmetros. 

Para os mercados financeiros, a função mais comumente utilizada é a do erro 

quadrático médio dos preços. Neste trabalho é apresentada uma nova abordagem, 

aplicada sobre os retornos dos ativos. 

A seguir são apresentadas em maiores detalhes as duas funções objetivo utilizadas 

neste trabalho. 

 

Erro quadrático médio 

A cada simulação, é gerada uma trajetória para cada um dos ativos. Ao final, é 

calculada a distância euclidiana entre a trajetória simulada e real para cada ativo e o 

valor final para a simulação é a soma de ambas as distâncias, conforme dado pela 

equação: 

∆(𝑇, 𝑅) =
∑ (𝑇𝑖

(1)
− 𝑅𝑖

(1)
)

2

+ (𝑇𝑖
(2)

− 𝑅𝑖
(2)

)
2

𝑁
𝑖=1

𝑁
 

onde Ti
(j) e Ri

 (j) são os preços dos turnos i para o ativo j da trajetória da simulação e 

da trajetória real do ativo, respectivamente. E N é o número de turnos considerados 

para o cálculo do EQM. 

O melhor resultado para esta função é 0, que significa uma simulação perfeitamente 

aderente à real. Portanto, ao utilizar-se desta função objetivo, o modelo busca 

minimizar este valor. 
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Algoritmo de FTSE (análise dos retornos) 

Esta é uma abordagem de similaridade entre séries de tempo, que utiliza um 

intervalo ε no critério de casamento entre séries, como DTW (Dynamic Time 

Warping), ERP (Edit distance with Real Penalty), LCSS (Longest Common 

SubSequence) e EDR (Edit Distance on Real sequences). Conforme apresentado 

por Morse (2007), este trabalho implementa o algoritmo FTSE (Fast Time Series 

Evaluation) com LCSS. Dentre estes, a escolha do FTSE se dá pela otimização de 

processamento comparativamente a outras técnicas de programação dinâmica. 

O FTSE compara duas séries ponto a ponto em cada uma de suas dimensões. As 

duas séries são o desenvolvimento real dos ativos e cada trajetória criada pela 

simulação. As séries possuem duas dimensões, uma para os retornos do Ibovespa e 

outra para os retornos do Dólar. Para cada ponto, o FTSE identifica um ‘casamento’ 

entre os pontos segundo critério no qual permite até um valor ε de diferença entre os 

valores de cada dimensão dos pontos das séries. Simultaneamente identifica as 

maiores subsequências de ‘casamento’ entre as séries, com o objetivo de identificar 

a maior pontuação de similaridade entre elas e desprezando desfasamentos entre 

as séries e outros efeitos. O detalhamento do funcionamento do algoritmo pode ser 

encontrado no Apêndice A. 

 

4.5. Algoritmo genético 

 

O algoritmo genético implementado segue diretrizes próximas das desenvolvidas por 

Seita (2014) e Odriozola (2015), com adição de alguns detalhes. 

São simuladas 60 gerações e, ao final, o indivíduo que recebe a melhor nota é 

selecionado como a solução ao problema, conforme definido pela Simulação 

Inversa. Conforme resultados apresentados adiante, a escolha de 60 gerações para 

simulação está aderente com resultados obtidos nos trabalhos anteriores (SEITA 

2014 e ODRIOZOLA 2015). A cada geração, os 6 indivíduos considerados mais 

adaptados (20% com melhor resultado na função objetivo) são selecionados e os 

demais descartados. Estes indivíduos são mantidos para a próxima geração e novos 

indivíduos são gerados até completar novamente um conjunto de 30. Estes novos 

indivíduos são resultado de recombinação dos 6 indivíduos remanescentes da 
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geração anterior, sendo que um novo indivíduo sempre é gerado pela recombinação 

de dois indivíduos diferentes. Ou seja, o pai não pode também ser mãe ao mesmo 

tempo. A recombinação ocorre em dois pontos, em torno de 1/3 dos genes e 2/3 dos 

genes, arredondados para baixo. Por fim ocorre a mutação somente nos novos 

indivíduos criados, à taxa de 5%. Isso significa alteração de 200 bits de cada novo 

indivíduo/cromossomo, posto que cada um é formado por 400 agentes/genes que, 

por sua vez, são compostos de 10 bits, totalizando 4000 bits de informação. 

Cada geração é composta por 30 indivíduos ou cromossomos. A primeira geração 

tem cada gene (ou agente) de cada cromossomo gerado de maneira aleatória, de 

maneira a preencher cada um dos 10 bits que os compõem. Cada cromossomo é 

dado como o conjunto de 400 genes, ou seja, 400 agentes.  

Igualmente ao realizado por Toriumi et al. (2011), cada indivíduo desenvolve cinco 

simulações, podendo ser usadas tanto a média das avaliações das simulações 

quanto a melhor nota dentre as cinco. Essa medida é utilizada para evitar falsos 

positivos: simulações onde o conjunto de parâmetros tem resultado acima do 

esperado por uma conjunção de eventos favoráveis. Inspirado em modalidades 

esportivas de atletismo, como arremesso e salto, cada atleta tem o direito a um 

número de tentativas para obter o melhor desempenho, o uso da média ou da 

melhor nota busca eliminar possíveis conjuntos que teriam dado sorte no uso da 

aleatoriedade das simulações. Este efeito poderia explicar a mudança de rumo 

percebido por Odriozola (2015) na composição dos agentes que melhor explicam o 

mercado. 

Um campo de exploração possível é a análise dos resultados esperados para cada 

indivíduo do ponto de vista estatístico como, por exemplo, o uso da técnica de Monte 

Carlo. 

 

4.6. Resumo dos procedimentos 

 

Para realização dos ensaios e aplicação dos processos e técnicas descritos neste 

Capítulo, desenvolveu-se um sistema computacional para execução das simulações. 

O sistema possui 5 classes desenvolvidas, além do código principal de execução 

totalizando mais de 1700 linhas de código em C++. 
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Esse sistema tem como parâmetros de entrada: 

- Parâmetros Iniciais do Cenário: Quantidade de gerações, Indivíduos por 

geração, Spread dos FM, Função objetivo utilizada, Proporção inicial de 

agentes; 

- séries reais de preços dos ativos em estudo. 

Ao final das simulações, o sistema apresenta os relatórios abaixo como resultados: 

- Trajetórias de preços simuladas para cada ativo para os indivíduos mais 

adaptados da última geração simulada; 

- relatório de notas obtidas por todas as trajetórias dos indivíduos de cada 

geração; 

- vetor de parâmetros que compõem todos os agentes dos indivíduos mais 

adaptados da última geração simulada. 

Define-se cenário para a simulação como sendo o conjunto de parâmetros 

escolhidos para execução da simulação. Ele define aspectos das populações de 

agentes que se deseja observar além de variáveis de controle do processo evolutivo 

do algoritmo genético. No item 5.1 são apresentados os parâmetros para o cenário 

base dos testes realizados neste trabalho. 

O processo de cada ensaio consiste em maximizar a nota obtida na Função Objetivo 

tendo como variável de decisão as condições de parametrização dos agentes que 

compõem cada indivíduo testado. Ao longo do processamento, o algoritmo genético 

é responsável por alterar as configurações iniciais dos agentes com o objetivo de 

encontrar melhores soluções para o problema. 

Para cada ensaio planejado executa-se um procedimento padrão resumido 

conforme a lista abaixo: 

1. Os dados escolhidos são informados ao sistema e são carregados os dados das 

séries reais dos ativos. 

2. O sistema gera os agentes que compõem cada indivíduo. Caso não seja a 

primeira geração, aplica o algoritmo genético que consiste em repetir os 

indivíduos mais qualificados e gerar novos indivíduos através de recombinação e 

mutação. 
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2.1. Para cada indivíduo, gera-se uma trajetória (repetir 5 vezes). 

2.1.1. Para cada turno, sorteia-se a ordem de sondagem aos agentes e gera 

indicadores de mercado (por motivos computacionais). 

2.1.1.1. Sonda cada agente sobre a existência do envio de ordens ao 

mercado, segundo suas parametrizações. 

2.1.1.2. Caso existam, envia ordens para núcleo de negociação, que as 

processa. 

2.1.2. Ao final dos turnos, calcula a nota da trajetória segundo a função 

objetivo. A nota segundo a função objetivo é a variável de controle do 

sistema. 

3. Por fim, gera tabelas de resultados para análises, com dados das trajetórias, 

distribuição dos agentes e notas obtidas segundo a função objetivo. 

Com os dados dos relatórios, analisam-se as evoluções das notas obtidas pelos 

indivíduos, suas trajetórias e distribuições de agentes ao longo das gerações. A 

partir destes relatórios, montam-se os gráficos de evolução das notas dos melhores 

indivíduos de cada geração e de distribuição dos agentes utilizados no Capítulo 5. 

Busca-se em cada ensaio identificar a distribuição final de agentes que gere a 

melhor trajetória para os ativos na simulação segundo as regras impostas pela 

função objetivo. E com os resultados agregados dos cenários com variação das 

distribuições iniciais, espera-se verificar a capacidade do modelo de gerar soluções 

para o problema da formulação da melhor distribuição de agentes que replica o ativo 

real analisado. 
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5. Resultados 

 

Este Capítulo apresenta os resultados dos questionamentos propostos sobre o 

modelo, conforme apresentado no Capítulo 4. Realizam-se simulações alterando-se 

componentes importantes e, com os resultados obtidos, fazem-se comparações e 

análises. 

 

5.1. Cenário base 

 

Para a realização das comparações parte-se de um cenário base, que é um conjunto 

de parametrizações para a execução das simulações. A maioria das características 

dos algoritmos implementados são baseadas nos testes simulados por Seita (2014), 

com dados importantes como: quantidade de gerações, pontos de recombinação e 

percentual de recombinação. As parametrizações são: 

Algoritmo Genético 

- Quantidade de gerações: 60. 

- Tamanho da geração: 30 indivíduos/cromossomos. 

- Quantidade de agentes: 400 agentes/genes. 

- Índice de sobrevivência: 20% indivíduos mais aptos. 

- Pontos de recombinação: 2. 

- Índice de mutação: 5%. 

Definições do Cenário 

- Leilão Duplo Contínuo. 

- Spread: 0,04% (obtido através de testes preliminares como o mais 

conveniente e por ser próximo do desvio padrão médio da série histórica). 

- Função objetivo: Erro quadrático médio. 

- Nota função objetivo: Melhor de 5 execuções. 

- Sem restrições orçamentárias ao Formador de Mercado e aos Agentes 

Fundamentalistas. 
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Figura 16 - Distribuição de agentes ao longo das gerações no cenário 100-0. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

5.2. Proporção inicial de agentes 

O primeiro experimento realizado alterou a proporção inicial de agentes que 

negociam em um ou dois ativos. Considerando-se que as demais características não 

foram direcionadas, distribuem-se de maneira aleatória. Por exemplo, dentre os 

agentes grafistas, cada agente teve 25% de probabilidade de ter uma determinada 

estratégia atribuída. 

No que segue são definidos cenários X-Y com os valores X e Y indicando as 

probabilidades iniciais para composição das características dos agentes. 

 

5.2.1. Cenário 100-0 

 

Neste cenário, a característica “Atuação do agente” foi forçada para 0 – Somente 1 

ativo para todos os 400 agentes de todos os indivíduos da Geração Inicial. Ou seja, 

100% dos agentes atuam em apenas um dos dois ativos (Ibovespa ou Dólar), tendo 

50% de probabilidade para cada ativo. 

A partir das próximas gerações, devido à recombinação e à mutação dos genes, 

surgem agentes com atuação em ambos os mercados com as estratégias de 

carteira de Markowitz e de spread. Na Figura 16 é apresentada a evolução da 

proporção de agentes para o melhor indivíduo daquela geração. 
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Figura 17 - Distribuição de agentes ao longo das gerações no cenário 75-25. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Rapidamente, as simulações têm sua proporção alterada com a entrada de agentes 

com estratégias para dois ativos, chegando a estabilizar em torno de 75% para 

agentes com estratégia de um ativo e 25% para agentes com estratégia de dois 

ativos. 

Outra característica das distribuições é a equidade entre as distribuições de agente 

que atuam em Ativo1-IBOV e Ativo1-USD e também entre agentes com estratégias 

de Markowitz e de spread. Ela pode ser percebida ao longo das gerações e está 

presente nos próximos cenários. 

 

5.2.2. Cenário 75-25 

 

Seguindo a mesma metodologia do cenário anterior, a distribuição inicial para este 

cenário é de 75% dos agentes com negociação somente em um ativo e 25% com 

estratégias sobre dois ativos. A evolução da proporção de agentes é apresentada na 

Figura 17. 

 

 

 

 

Este cenário apresenta alteração menor que o anterior. Após iniciar com 22% de 

agentes com estratégias para dois ativos, a simulação é finalizada com proporção 
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Figura 18 - Distribuição de Agentes ao Longo das Gerações no Cenário 50-50. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

estável em torno de 33%. Novamente, as distribuições entre IBOV e USD, e 

Markowitz e spread permanecem praticamente idênticas durante todo o ensaio. 

 

5.2.3. Cenário 50-50 

 

Este cenário altera a proporção inicial para 50% de agentes com estratégias de um 

ativo e os demais 50% para estratégias de dois ativos. A Figura 18 apresenta a 

evolução da distribuição de agentes. 

 

 

 

Este cenário não apresenta alterações significativas, mantendo a proporção de 25% 

para cada classe de agente analisada. 

 

5.2.4. Cenário 25-75 

 

O cenário 25-75 apresenta 25% dos agentes da primeira geração com estratégias 

para um ativo enquanto os outros 75% são parametrizados a atuar com estratégias 

para dois ativos. 
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Figura 19 - Distribuição de agentes ao longo das gerações no cenário 25-75. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Como apresentado na Figura 19, há grande variação nas proporções que compõem 

os indivíduos mais adaptados de cada geração, até estabilizar em 40% para agentes 

com atuação em um ativo e os 60% restantes com atuação nos dois ativos. 

 

 

 

 

5.2.5. Cenário 1-99 

O desenvolvimento dos preços para o cenário 0-100 não é viável. Como as 

estratégias de carteira de Markowitz e spread utilizam-se de envio de ordens sempre 

a mercado, não haveria ordens nos livros de ofertas para efetivação de negócios. O 

Formador de Mercado seria uma alternativa, porém com as limitações de tamanho 

de ordens não é capaz de dar liquidez e promover a quantidade necessária de 

ofertas para ocorrer negociações em escala. 

Com o cenário 1-99, onde 1% dos agentes criados na primeira geração usa 

estratégias para um ativo e 99% utilizam estratégias de dois ativos, obtiveram-se os 

resultados apresentados na Figura 20. 
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Esta simulação apresenta alto grau de variação na composição dos agentes ao 

longo das gerações até estabilizar a partir da geração 50, apresentando, em média, 

20% de agentes com atuação em um ativo e os outros 80% com estratégia de dois 

ativos. 

 

5.2.6. Evolução da performance e velocidade de convergência. 

Como se pode observar na Figura 21, a evolução das notas obtidas pelos indivíduos 

melhor avaliados é fortemente alterada nas primeiras gerações. Ao final, oscila em 

torno de 0,0008. Quanto menor a nota no modelo de erro quadrático médio, mais 

próxima é a simulação da realização original. 

Os resultados apresentados são equivalentes para todas as distribuições finais, 

apesar de não terem convergido para uma distribuição única, e estão em linha com 

os apresentados por Seita (2014), onde há forte melhora dos indicadores nas 

gerações iniciais. 

Figura 20 - Distribuição de agentes ao longo das gerações no cenário 1-99. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 21 - Avaliação dos indivíduos. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

 

 

Esperava-se que os modelos convergissem para uma distribuição final apenas ou ao 

menos convergisse para um conjunto de distribuições mais parecidas. Todavia, cada 

distribuição final possui notas de erro quadrático equivalentes, ou seja, são todas 

consideradas soluções locais para o problema. Com os dados obtidos não é 

possível garantir que haja uma solução global ou que todas as soluções encontradas 

nestes ensaios sejam soluções globais. 

Quando comparado com os trabalhos de Seita (2014) e Odriozola (2015), a inclusão 

do segundo ativo neste modelo pode ter acrescentado um grau maior de liberdade e 

a inclusão das duas estratégias (Markowitz e spread) podem não ser suficientes 

para restringir o modelo e condicioná-lo para admitir um conjunto mais restrito de 

soluções. 

Conforme experimentos para calibração dos parâmetros iniciais do modelo e 

também presentes nos cenários apresentados, os resultados mostram que, do ponto 

de vista da velocidade de convergência, a partir da sexta geração já são 

encontradas soluções satisfatórias. Embora possa parecer prematuro, posto que os 

algoritmos genéticos promovem a busca heurística, os resultados estão coerentes 

com aqueles apresentados por Odriozola (2015) e parcialmente alinhados com os 

resultados de Seita (2014). Os principais ganhos de notas de adaptabilidade dos 

indivíduos no trabalho de Seita acontecem nas primeiras dez gerações, porém são 

verificados outros ganhos ao longo das primeiras sessenta gerações. Estes ganhos 

são de ordem de grandeza menor, mas não podem ser descartados. Todavia, a 

dinâmica do mercado com leilão discreto em Seita (2014) e a função objetivo, que 
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considera outros fatores como diferença de variância e correlação entre séries real e 

simulada, podem ser fatores potenciais para este comportamento diferente da 

velocidade de convergência. 

Dados o custo computacional para execução de cada geração e a coerência dos 

resultados com os trabalhos anteriores, neste trabalho utilizou-se também o 

parâmetro de 60 gerações para execução de cada cenário. 

 

5.2.7. Cenário Misto 

Diante dos resultados obtidos para cada uma das distribuições iniciais, fez-se nova 

simulação utilizando todas as distribuições simultaneamente. Nesta nova simulação, 

os 30 indivíduos foram separados em 5 grupos. Cada grupo foi formado com 

distribuições dos 5 cenários apresentados anteriormente e fez-se nova simulação. 

As evoluções da distribuição de agentes e da adaptabilidade (nota obtida através da 

função objetivo) podem ser observadas na Figura 22. 
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As notas de adaptabilidade obtidas neste ensaio através da função objetivo de erro 

quadrático médio se aproximam dos patamares observados nos cenários com 

distribuições iniciais uniformes, ficando estável em 0,0008 também observados nos 

cenários anteriores. 

Esta abordagem apresenta variação da distribuição dos agentes maior que os 

cenários apresentados anteriormente, o que é esperado dado que a massa de 

indivíduos é heterogênea. Ao final das 60 gerações, a distribuição de agentes 

estabiliza em torno de 28% para agentes com estratégia para um ativo e 72% para 

os agentes com estratégia de dois ativos. O resultado final é bastante próximo do 

cenário 25-75 e em algumas das primeiras gerações há o aparecimento de 

indivíduos de formulação 1-99 e 50-50 como os melhores daquela geração. No 

Figura 22 - Resultados do cenário misto. 
Fonte: Elaboração própria (2016); 
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gráfico da Figura 21, nota-se que as notas das formações 25-75 e 1-99 têm bons 

resultados desde as primeiras gerações, o que pode explicar o domínio destas 

distribuições no cenário misto com as distribuições iniciais competindo entre si. 

 

5.3. Avaliação da simetria das distribuições 

 

Neste trabalho, entende-se por simetria nas distribuições a manutenção de 

proporções iguais ou o mais próximas possível das características de agentes, em 

particular da atuação dos agentes em um ou dois ativos. Diante da presença de 

simetria nas distribuições, foram feitos ensaios forçando o modelo a adotar 

distribuições iniciais sem simetria e verificando o comportamento ao longo das 

gerações. 

O primeiro teste consistiu em forçar que só houvesse agentes com estratégias de 

composição de carteira segundo a teoria de Markowitz para a negociação de dois 

ativos simultaneamente. Desta forma, foi executado ensaio equivalente ao cenário 

misto e as distribuições de agentes obtidas ao longo das gerações estão 

apresentadas na Figura 23. 

Neste ensaio, os agentes com estratégia sobre um ativo têm 50% da distribuição, 

enquanto o restante é dominado praticamente por agentes com estratégia de 

carteira de Markowitz. Até as últimas gerações da simulação aparecem resultados 

onde não há participação alguma de agentes com estratégia de Spread. As notas de 

avaliação de adaptabilidade dos indivíduos registram-se em torno de 0,0008, o que é 

equiparável aos cenários anteriormente estudados. Ou seja, esta é mais uma 

solução local que o experimento aponta. 
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Em complemento, foi realizado teste onde todos os agentes com estratégia para 

dois ativos utilizaram a estratégia de Spread. Na Figura 24 são apresentados os 

resultados da distribuição ao longo das gerações. 

 

 

 

 

A distribuição resultante após as 60 gerações apresenta pouco mais de 50% para 

agentes com formação de carteira por spread e 15% por Markowitz. Os 30% 

Figura 23 - Distribuição de agentes - Cenário misto sem agentes por spread. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Figura 24 - Distribuição de agentes - Cenário Misto sem agentes por Markowitz. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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restantes são formados por agentes com estratégias para um ativo só. É o primeiro 

caso a apresentar assimetria na distribuição entre agentes para Ibovespa e Dólar. A 

distribuição resultante final apresenta 10% do total para Ibovespa e 20% para Dólar. 

Descarta-se a hipótese de que todos os cenários apresentam alguma alteração das 

distribuições iniciais devido à dispersão natural das distribuições, como uma forma 

de aumento da entropia de informação do sistema. Um sistema governado por dois 

bits de informação apresentaria dinâmica conforme apresentado na Figura 25. São 

apresentadas situações com composições iniciais de 25%-25%-50%-0% (Figura 25 

(a)) e 12,5%-12,5%-0%-75% (Figura 25 (b)). Em ambos os casos, em menos de 40 

turnos, o sistema adotaria proporção igualitária para cada possibilidade.  

 

 

 

 

Este resultado não é o encontrado em nenhum dos ensaios, que estabilizam com 

distribuições diferentes entre si. Pode-se afirmar, portanto, que são soluções locais 

ao problema proposto através do modelo. 

 

5.4. Avaliação de uso da função objetivo sobre os retornos 

 

O algoritmo FTSE apresentado no item 4.4.1 é utilizado como função objetivo de 

avaliação da adaptabilidade dos indivíduos. Por questões de desempenho e custo 

computacional, o período de simulação é reduzido para 1950 turnos ante a 5850 

turnos nos ensaios anteriores, onde cada turno equivale a 3 minutos de realização 

dos ativos na realidade. O tempo médio de execução de cada simulação 

demonstrou ser de até três vezes maior com o FTSE. O algoritmo FTSE atribui notas 

maiores para sequências consideradas mais aderentes à execução real do ativo, ou 

Figura 25 - Evolução sem regras da dispersão. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

(a) (b) 
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seja, quanto maior a nota de uma trajetória, mais adaptada é considerada. Na Figura 

26 é apresentada a evolução da nota obtida pelo indivíduo considerado mais 

adaptado de cada geração. A evolução das melhores notas é acentuada para as 

primeiras 10 gerações, passando por um período de estabilização até finalmente 

oscilar em torno dos 715 pontos. Ao atingir um patamar estável, o ensaio indica o 

atingimento de uma solução local para o problema. 

 

 

 

 

A Figura 27 mostra as trajetórias do indivíduo mais bem avaliado segundo o 

algoritmo FTSE ao final das 60 gerações de evolução dos indivíduos. 

 

 

 

 

Figura 26 - Evolução da avaliação sob FTSE. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

Figura 27 - Trajetórias do melhor indivíduo sob avaliação do FTSE. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

(a) 

(b) 
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Tabela 5 - Classificação dos retornos. 

As trajetórias apresentam uma tendência e a mantêm por toda a simulação, 

apresentando eventualmente alterações abruptas de valor no sentido contrário. Os 

retornos obtidos das simulações, todavia, apresentam comportamentos 

consistentes, com mesma ordem de grandeza da execução real dos ativos, como 

pode ser observado na  Figura 28. 

 

 

 

A Tabela 5 apresenta a distribuição dos retornos para as trajetórias reais dos ativos 

e para a melhor simulação realizada pelo indivíduo (Trajetória 1). 

 

 

 Ibovespa USD 

Real Simulado Real Simulado 

Qtd. retornos positivos 952 1160 956 490 

Qtd. retornos igual a zero 113 280 126 284 

Qtd. retornos negativos 884 509 867 1175 

 

 

Observa-se que, para a geração inicial de indivíduos, estes desenvolvem trajetórias 

que podem ser chamadas de plausíveis quando comparadas com a realidade: 

apresentam períodos de aumento dos preços, alternados com queda e também com 

Figura 28 - Trajetórias do melhor indivíduo sob avaliação do FTSE. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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preços estáveis. A partir da segunda geração, estes indivíduos acabam por perecer 

frente a indivíduos que adotam um sentido de evolução dos preços, como as 

trajetórias apresentadas na Figura 27 pelo indivíduo considerado mais adaptado. 

Isto é consequência direta da função objetivo. O algoritmo FTSE premia as mais 

longas séries de pontos válidos segundo o critério de distância. 

Os indivíduos que geram séries com alternância entre altas e baixas, além de 

enfrentarem a dificuldade de acertar a intensidade dos retornos para cada momento, 

devem ser capazes de acertar séries de altas e baixas, tanto na posição da série 

dentro de todo o período analisado, quanto na quantidade de turnos que compõem a 

série. Isso causa grande variação nas notas obtidas por estes indivíduos quando 

avaliados pelo algoritmo FTSE. 

Já os indivíduos que apostam em um sentido único para a evolução dos preços dos 

ativos, diminuem em um grau a dificuldade de acerto. Com séries praticamente 

ininterruptas para um determinado sentido, têm maiores chances ao longo das 

gerações de atingir notas mais constantes e isso, por sua vez, dá possibilidades de 

maior longevidade a estes indivíduos. Ao final das 60 gerações do experimento, a 

seleção natural promovida por esta função objetivo acarreta na escolha deste 

segundo grupo. 

Os indivíduos resultantes invariavelmente criam trajetórias com sentido único, com 

algumas quebras repentinas e de grande intensidade em sentido contrário, 

provavelmente explicadas pelo acúmulo de ordens contrárias de grupos de agentes 

com atuação contrária ao sentido dos ativos. Estas podem ser comparadas aos 

movimentos de correção do mercado. Movimentos de correção são breves períodos 

em que o preço do ativo tem sentido alternado e de alta intensidade, neste momento 

muitos dos integrantes do mercado podem estar realizando seus lucros. 

A evolução dos preços gerada pelos indivíduos resultantes apresenta longas séries 

de crescimento. As alterações são muito maiores que as séries reais e despertariam 

outras reações comportamentais nos integrantes do mercado, que não estão 

previstas no modelo. Há, inclusive, mecanismos criados pelas bolsas de valores 

para conter alterações acentuadas de preço em curtos períodos de tempo. 
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Tendo em vista estas considerações, pode-se afirmar que não é possível empregar 

funções objetivo que avaliam as séries de retorno de preços com parâmetros de 

margem de erro. 

 

5.5. Uso de média de avaliação de adaptabilidade 

 

Ao adotar a média das cinco trajetórias executadas por indivíduo como função 

objetivo de avaliação, tem-se resultados bastante próximos daqueles obtidos com o 

uso da melhor nota. A Figura 29 apresenta a evolução. Após rápido ajuste, a nota 

média do melhor indivíduo de cada geração estabiliza em 0,0011. A melhor nota 

deste indivíduo é de 0,0009, valor 15% superior ao obtido com o uso da melhor nota. 

 

 

 

 

As proporções de agentes apresentam grandes variações durante o andamento das 

gerações até estabilizarem-se em torno de 30%, para agentes com estratégia para 

um ativo, e 70%, para agentes com atuação em dois ativos (Figura 30). O resultado 

é idêntico ao do cenário misto apresentado no item 5.2.7. 

 

Figura 29 - Evolução da avaliação usando média. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 
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Figura 30 - Distribuição de agentes com uso de média da função objetivo. 
Fonte: Elaboração própria (2016) 

 

 

 

Os resultados obtidos com as médias das avaliações são visualmente equiparáveis 

com os obtidos pela melhor nota. As evoluções das distribuições são coerentes e o 

modelo converge para uma solução local com a mesma velocidade. 

 

5.6. Restrições orçamentárias 

 

A inclusão de restrições orçamentárias ao Formador de Mercado e aos agentes 

fundamentalistas é realizada com a inclusão de limites máximos que os agentes 

podem possuir. São habilitados os bits 7 e 8 da sequência de 10 bits de 

características do agentes fundamentalistas. 

A evolução dos preços obtidos nas simulações é apresentada na Figura 31. 

 



77 
 

Figura 31 - Evolução dos preços sob restrição orçamentária. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

 

  

Cada trajetória deixa de apresentar variação de preços em diferentes momentos, 

permanecendo inalterada até o fim, o que indica fim das negociações. Apenas uma 

trajetória sobre o preço do dólar teve variações de preço até o último turno. Isto 

demonstra a alteração da dinâmica do modelo durante sua execução. Os agentes 

fundamentalistas com limite podem ser agrupados como um único agente 

fundamentalista com prazo de validade. Até este prazo atuam seguindo sua vocação 

de comprador ou vendedor. Deste prazo em diante, cessam suas negociações, 

alterando a dinâmica e diminuindo a liquidez do mercado. O prazo é definido pelo 

parâmetro λ da frequência de negociação e pelo limite de ativos conferido ao agente 

no início da simulação. 

Como o objetivo deste estudo é avaliar a aderência do modelo aos padrões reais, a 

alteração da dinâmica durante a simulação prejudica as análises. Outro argumento 

para não adotar limites para agentes fundamentalistas é a dinâmica do mercado, 

onde podem haver novos entrantes ocupando as posições de agentes que tenham 



78 
 

Figura 32 - Distribuição de agentes. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

cessado de negociar temporariamente, ou ainda agentes que retornem a negociar o 

ativo. Isso pode levar ao entendimento de continuidade da atuação deste tipo de 

agente. Por estes motivos, a limitação de quantidade de ativos em carteira para os 

agentes fundamentalistas não foi adotada nos demais cenários. 

 

5.7. Distribuição dos agentes 

 

Ao final da simulação das 60 gerações, no cenário misto obteve-se a distribuição de 

agentes apresentada na Figura 32. 

 

 

 

No período estudado, não há tendência definida para o Ibovespa enquanto há 

tendência de alta para o Dólar. Apesar das diferenças, não é possível tirar 

conclusões diretas com a distribuição de agentes. Esperava-se que houvesse mais 

agentes fundamentalistas compradores para o Dólar, porém esta é uma conclusão 

direta para modelos com apenas um ativo. 

Como o spread entre os ativos na série real varia muito, esperava-se que a 

distribuição resultante possuísse poucos agentes com este tipo de estratégia. 

Todavia, a distribuição encontrada é formada por mais de 35% de agentes por 

Spread. 
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Há dificuldade em interpretar as proporções dos agentes neste modelo. Os 

diferentes tipos de agentes podem gerar um comportamento agregado diferente do 

esperado quando analisados independentemente. Uma proposta de incremento a 

este trabalho é o desenvolvimento de um método para avaliação das distribuições 

resultantes. 

A inclusão de mais um ativo para este modelo adicionou mais um grau de liberdade 

para o comportamento agregado do mercado simulado. Apesar da inclusão de 32 

possíveis novos agentes que criam dinâmica de relacionamento entre os ativos, as 

soluções finais de distribuição de agentes são dispersas. Com isto, o modelo aceita 

um intervalo de soluções maior que o previsto inicialmente. A inclusão de novos 

agentes e/ou outras regras e restrições ao modelo podem alterá-lo de forma a 

produzir intervalos mais restritos de distribuições de agentes como solução ao 

problema. O ponto de atenção permanece quanto ao problema de enviesar o 

modelo. 

O período analisado, que compreende 5850 minutos de 15 dias de negociação, 

pode explicar o baixo grau de restrição para as soluções por ser um período muito 

extenso. A aplicação para períodos menores, como exemplo no intraday, que 

denotem uma tendência clara e de curto prazo pode ser estudada trabalhos futuros. 
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6. Conclusões 

 

Com o crescimento da capacidade computacional, tem crescido também o estudo de 

mercados financeiros através de modelos baseados em agentes inter-relacionados. 

Este método é muito robusto e cria um grande leque de possibilidades, ao mesmo 

tempo em que aumenta o nível de dificuldade de parametrizações. 

Muitas decisões devem ser feitas ao criar e configurar um modelo baseado em 

agentes. A ampliação do modelo por, por exemplo, inclusão de mais um ativo para 

análise, torna-o poderoso e ao mesmo tempo mais complexo, pois o modelo 

necessita de novos parâmetros. Os reflexos dos parâmetros são indiretos nos 

resultados e, por este motivo, é difícil predizer o impacto que causarão. 

A principal contribuição deste trabalho foi a inclusão de um segundo ativo no modelo 

de mercado financeiro, incrementando também agentes com estratégias que 

vinculassem a evolução dos ativos. Isto foi realizado com a criação de agentes 

formadores de carteiras com mais de um ativo. Para tanto, aplicou-se os conceitos 

desenvolvidos por Markowitz (1952) e também estratégias comumente usadas no 

mercado, como da análise do spread entre ativos. 

Dada a complexidade do modelo, pode-se observar a dificuldade em encontrar uma 

resposta única para a composição do mercado do ponto de vista de distribuição dos 

tipos de agentes, conforme os resultados apresentados no item 5.2. Dependendo 

das proporções de agentes na geração inicial, o modelo gera proporções finais 

diferentes. Há convergência para que haja número mínimo de todos os tipos de 

agentes. Os cenários 100-0 e 1-99 demonstram isso ao afastarem-se destas 

proporções. Todavia, o modelo demonstra existirem soluções locais conforme 

observado com os vários cenários analisados. E as notas de avaliação de 

adaptabilidade atingidas pelo algoritmo genético não possibilitam distinguir a 

existência de uma solução local melhor que as demais. 

Outra possibilidade para explicar a não existência de uma resposta única (máximo 

global) pode ser ao grande espaço de tempo utilizado na análise, no caso quinze 

dias de negociação minuto a minuto. O fato de ter utilizado o período em questão 

pode ter gerado efeitos overnight, variações elevadas entre dois instantes contíguos, 

que alteram o resultado das simulações. A análise sobre períodos menores, como 



81 
 

no intraday, pode gerar um intervalo menor e mais concentrado de distribuições de 

agentes como possíveis soluções ao problema. Este ponto pode ser estudado em 

trabalhos futuros. 

O uso de análise sobre as séries de retornos para promover a classificação dos 

indivíduos, apesar de, em primeiro momento parecer uma escolha mais acertada, 

não gera resultados coerentes. A natureza do algoritmo FTSE, na qual as trajetórias 

que apresentam as maiores sequências de valores parecidos com a série original 

são premiadas, acaba por eliminar os indivíduos que geram trajetórias com 

alternância de momentos de aumentos e diminuições dos preços dos ativos. Estes 

indivíduos eliminam um fator de aleatoriedade do desenvolvimento de suas 

trajetórias, e acabam por persistir os indivíduos que geram sequências quase 

ininterruptas de apenas um sentido. A adoção deste tipo de função objetivo distorce 

o resultado. A variação tão consistente em determinado sentido gera outras reações 

nos investidores que não são computadas neste modelo, como comportamentos de 

“manada” que potencializam ainda mais as sequências de crescimento/diminuição 

dos preços dos ativos. Desta forma, conclui-se que o método de erro quadrático 

médio produz resultados mais parecidos com o observado na realidade. 

Já o uso da média das notas de avaliação dos indivíduos não traz ganhos 

significativos à análise comparativamente à função objetivo de melhor nota. Tanto as 

notas dos indivíduos quanto as proporções de agentes ficaram muito próximas e 

pode-se assumir que ambos os métodos de avaliação são equivalentes. 

As restrições orçamentárias alteram a dinâmica do fluxo de ordens e de negociações 

durante cada trajetória. No modelo, o agente fundamentalista tem papel crucial, pois 

excetuando-se o Formador de Mercado, é o único tipo de agente que tem papel 

independente do preço dos ativos. Os demais agentes reagem sobre alterações nos 

preços dos ativos ou sobre índices criados a partir dos preços. Do ponto de vista 

teórico, existem argumentos para se superar esta restrição tais como a entrada de 

novos entrantes no mercado à mesma taxa de saída e o retorno de agentes que 

haviam parado de atuar no mercado. Portanto, a hipótese de restrição orçamentária 

pode ser descartada sem perdas ao modelo. 

Com os estudos dos efeitos da adição de novos tipos de agentes, relacionamentos e 

incorporação de mais ativos, o modelo torna-se cada vez mais rico e ao mesmo 
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tempo mais complexo. Novas reações podem ser detectadas nos modelos e 

confrontadas com os resultados reais. 

Com a inclusão de mais um ativo, o modelo adquire novas possibilidades de 

interação e inter-relacionamento entre os agentes. Neste campo, possíveis 

incrementos podem ser: 

- Inclusão de outras estratégias de agentes para atuação em dois ativos 

simultaneamente. 

Do ponto de vista de avaliação do modelo, pode-se estudar: 

- Avaliação estatística das trajetórias geradas por cada indivíduo, de forma 

mais criteriosa que o uso da melhor nota ou média de cinco tentativas; 

- Estudo da correlação entre as trajetórias simuladas versus a correlação real. 

E finalmente como objetivo para uso deste tipo de modelo, deve-se analisar: 

- O uso dos modelos gerados em backtest para predição de movimentos 

futuros, comparação e análise de acertos. 

O modelo baseado em agentes tem bastante poder de replicação das condições 

encontradas nos mercados reais. O algoritmo genético também demonstra grande 

velocidade de convergência para a solução. A junção de ambos os conceitos cria 

uma ferramenta poderosa no estudo da dinâmica dos mercados reais. O resultado 

destes estudos podem ter várias aplicações: 

- Estudo das alterações ‘macro’ que emergem no mercado, decorrentes de 

alterações feitas na esfera individual do agente. Por exemplo, alterações de 

legislação podem ser estudadas segundo este modelo. 

- Análise da eficácia de novas estratégias utilizadas por agentes para operação 

no mercado bem como a influência da mesma sobre seu comportamento. 

- Análise preditiva da evolução de preços do mercado e das principais forças 

que governam os movimentos de alteração de preços. 
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APÊNDICE A – Algoritmo FTSE 

O FTSE (Fast Time Series Evaluation) é uma técnica de comparação de séries de 

tempo que utiliza um intervalo ε para definição de casamento entre si. Ele difere das 

técnicas tradicionais de comparação dinâmica por otimizar a quantidade de 

comparações entre os valores das séries e com isso reduzir drasticamente o tempo 

de processamento. As técnicas dinâmicas geralmente incluem a criação de matrizes 

N x M (sendo N e M as quantidades de componentes de cada série) e realizando 

comparações entre todos os elementos para identificar as maiores sequências de 

similaridade. Conjuntamente ao FTSE implementa-se o LCSS como método de 

avaliação das séries de tempo. Outras alternativas propostas para esta avaliação 

são os algoritmos EDR e Swale, sendo este último proposto por Morse (2007). 

O LCSS é um algoritmo de classificação da similaridade de séries de tempo também 

com parâmetro ε de intervalo como critério de casamento entre as séries. Isto 

significa que este parâmetro ε introduz um intervalo que trata ruído nas séries. Se 

dois elementos a serem comparados estiverem com distância de até ε em cada 

dimensão, então eles são considerados casados (match) e é acumulado 1 ponto na 

comparação das séries. Se a diferença entre eles for maior que ε, então são 

considerados descasados e a série não é premiada. Neste trabalho, cada série 

apresenta duas dimensões (Ibovespa e Dólar), seja ela a série de preços real ou 

uma trajetória simulada. 

O algoritmo é aplicado sobre as séries em cada turno. Considerando que os retornos 

dos ativos têm distribuições normais, faz-se a normalização de ambas as séries. 

Assim, para obter a série normalizada dos dados (notação: N(S)), os elementos de S 

são transformados conforme 0 < ∀ 𝑖 < 𝑛: 𝑠𝑖 =  (𝑠𝑖,𝑑 − 𝜇𝑑)/𝜎𝑑, onde si é o ponto i da 

série já normalizada, si,d é a coordenada do ponto i da série S ainda não 

normalizada, μ é a média da série e σ é o desvio padrão de cada uma das d 

dimensões. Como a análise entre cada simulação e o desenvolvimento, na 

realidade, envolve a análise de dois ativos, são necessárias duas dimensões, uma 

para cada ativo. Na descrição deste algoritmo todos os dados são normalizados e 

por questões de simplicidade usar-se-á a notação S para descrever N(S). 
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Figura 33 - FTSE: Construindo a lista de intersecções. 

Fonte: Elaboração própria (2016). 

Dadas duas séries, R e S, o primeiro passo do FTSE é encontrar todos os pares de 

intersecção entre os elementos da série R e os elementos da série S. A técnica para 

obter estes pares de intersecção é apresentada no algoritmo da Figura 33. 

 

 

 

 

 

Inicialmente, cria-se uma matriz de d dimensões (linha 4 do algoritmo) onde cada 

elemento representa um intervalo de ε. Como os dados são normalizados, e os 

retornos seguem uma distribuição normal, então o intervalo [-3, 3] contém 

aproximadamente 99,7% dos retornos dos ativos. ε representa os intervalos de ruído 

desprezados na comparação das séries e define a discretização dos elementos da 

matriz G do algoritmo FTSE e. A matriz G, de d dimensões, é construída de forma 

que o intervalo [-3, 3] é dividido em n intervalos, tal que n = (3 – (-3)) / ε. São criados 

também dois elementos nas extremidades de cada dimensão de G correspondentes 
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Figura 34 – MBR. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

aos intervalos ] − ∞, 3[ e ]3, ∞[. Isto significa que, se ε=0,25, então G possui n=26 

elementos para representar todo o espaço de distribuição da probabilidade em cada 

uma de suas dimensões. 

Nas linhas 6 a 8 do algoritmo, é construído o Retângulo Mínimo de Fronteira (MBR, 

do inglês Minimum Bounding Rectangle) para cada elemento ri da série R. O MBR 

tem cada lado de tamanho 2ε em cada dimensão e é centralizado em ri. Para o caso 

de duas dimensões usado neste trabalho, cada MBR sobrepõe-se a até 9 elementos 

de G, conforme representação na Figura 34. 

 

 

 

A cada elemento da matriz G é associada uma fila FIFO (First-In First Out). As filas 

de cada elemento g da matriz contêm referências a cada elemento ri que está, no 

máximo, a ε de distância de g e em ordem crescente do indexador i. Este passo é 

realizado na linha 9 do algoritmo. 

Posteriormente, para cada elemento sj da série S é recuperada a respectiva fila qg. 

Cada um dos elementos de R presentes nesta fila é comparado com sj para verificar 

se estão a ε de distância. Para cada elemento rk que está a até ε de sj, então o 

indexador k é inserido na lista de intersecções Lj de sj. 

Levantada a lista de intersecções entre R e S, usa-se então o algoritmo LCSS para 

pontuar a semelhança das séries. O algoritmo é apresentado na Figura 35. 
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Figura 35 - Algoritmo LCSS. 
Fonte: Elaboração própria (2016). 

 

 

 

O vetor correspondências é usado para guardar na posição correspondências[i] o 

menor valor k que casa com i entre os elementos de S e os r1, r2, ..., rk. Os valores 

do vetor são preenchidos enquanto percorrem-se os elementos de S (linha 6 do 

algoritmo). A variável c é um índice do vetor correspondências e tempo armazena o 

valor nele sobrescrito. 

Para cada intersecção entre rk e sj, k é comparado com o valor de temp. Como 

inicialmente temp é 0, então o algoritmo prossegue e incrementa c até que 

correspondências[c] não seja menor que k. Isso indica que existem c-1 pares casados 

entre s1, s2, ..., sj-1 e r1, r2, ..., rcorrespondências[c-1]. Adicionando este novo par entre sj e rk, 

totalizam c pares casados entre as séries. As linhas 10 a 14 contêm o código para 

estes passos. 
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Conforme linhas 15 e 16, o valor anterior de correspondências[c] é armazenado em 

temp e correspondências[c] é atualizado para o valor k. A quantidade máxima de pares 

casados é armazenada em max, é atualizada sempre que c seja maior, conforme 

linhas 17 a 19. Deve-se armazenar temp, pois isto garante que o algoritmo não 

encontre mais de um par casado entre R e sj, guardando a informação para as 

interações seguintes. Ao final, a pontuação do algoritmo LCSS é armazenada em 

max. 

Como a pontuação do LCSS significa a quantidade de pares casados entre as duas 

séries de tempo, então quanto maior a pontuação significa que as séries são mais 

similares. O teto para a pontuação é a quantidade n de itens de comparação em 

séries com mesmo tamanho n. 

Para comparação entre as séries real e simulada são desconsiderados os 60 turnos 

iniciais que são utilizados para iniciar os indicadores usados pelos agentes. 


