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RESUMO 
 

 

O presente trabalho apresenta um estudo sobre catacterístitcas importantes da utilização de 

estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência (HFT) por investidores que realizam 

operações com contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial no mercado 

brasileiro, tais como o nível de atividade de operadores que empregam este tipo de recurso e 

seus principais fatores de influência, a rentabilidade de participantes de instituições que adotam 

esta prática e a existência de padrões nas estratégias adotadas por negociadores algoritmicos. 

Dentre as conclusões obtidas, verificou-se que investidores que utilizam estratégias de HFT 

possuem uma participação de aproximadamente 70% no mercado de contratos futuros de dólar 

comercial. Além disso, o nível de participação é influenciado pela volatilidade de mercado e da 

taxa de câmbio futura, bem como o número de contratos em aberto, resultando em lucros diários 

de aproximadamente R$ 18 mil. Finalmente, verifica-se a existência de elevados níveis de 

correlação entre as estratégias utilizadas por negociadores algorítmicos e comportamento de 

manada, bem como a utilização de mecanismos de retroalimentação positiva. 

 

 

Palavras-chave: negociações algorítmicas de alta frequência; mercado de câmbio brasileiro. 



	

ABSTRACT 
 

 

This work presents a study about important characteristics of the adoption of high-frequency 

trading (HFT) strategies by investors that perform operations with USDBRL futures contracts 

on the Brazilian Foreign Exchange markets, such as the market share and the profits of the 

participants that resort to such strategies, as well as its main determinants, and the existence of 

patterns on the strategies adopted by high-frequency traders. It has been determined that 

investors that use HFT strategies possess 70% of market share on US dollar futures contracts 

and that its participation is influenced by markets and futures exchange rates volatility level, as 

well as its open interest, making an average profit of roughly 18 thousand Brazilian reals per 

day. Finally, it has been possible to determine the existence of high levels of correlation 

between the strategies adopted by high-frequency traders, as well as herding and the usage of 

positive feedback strategies. 

 

 

Keywords: high frequency trading; Brazilian Foreign Exchange markets.
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Há entre os participantes do mercado financeiro uma preocupação cada vez maior em relação 

à introdução de programas de computadores capazes de realizar operações sem intervenção 

humana, conhecidas de uma maneira geral como estratégias de negociações algorítmicas. 

Dentre os tipos conhecidos da prática de negociações algorítmicas está o conjunto de estratégias 

de negociações algorítmicas em alta frequência (High-Frequency Trading, HFT), 

caracterizando-se, segundo a Securities Exchange Commission (SEC, 2010), pela atuação de 

profissionais do mercado financeiro com capacidade proprietária através da geração de grandes 

números de negociações diariamente. 

Como não existe definição padrão no mercado financeiro com relação aos parâmetros de 

número ou volume diário de operações que caracterizem instituições financeiras que utilizam 

estratégias de HFT, a identificação destes agentes foi realizada no trabalho através de opiniões 

de especialistas e profissionais que atuam no mercado de câmbio brasileiro. Trata-se de uma 

artifício semelhante ao empregado por Brogaard (2010) a fim de evitar um possível desvio do 

verdadeiro escopo da pesquisa, bem como a necessidade pela escolha dentre os diversos 

modelos existentes e posterior trabalho de manipulação de dados para a identificação de 

investidores que utilizam estratégias de HFT. 

HFT passou a atrair mais atenção de estudiosos e mídia especializada a partir do dia 6 de maio 

de 2010, data em que, num intervalo de minutos, ocorreram grandes oscilações nos níveis de 

alguns dos principais índices do mercado de ações americano, no episódio que passou a ser 

conhecido como The Flash Crash. 

Oportunamente, Kirilenko et al. (2011) concluíram que muito embora o Flash Crash não tenha 

sido desencadeado por agentes que recorriam a estratégias de negociações algorítmicas de alta 

frequência, suas respostas à incomum pressão de venda na ocasião exacerbaram a volatilidade 

do mercado. 

Esta conclusão vai ao encontro da preocupação levantada por SEC (2010) com relação à 

utilização por instituições financeiras proprietárias de estratégias de negociação semelhantes ou 

interconectadas serem potencialmente detrimentais à qualidade do mercado financeiro e 

investidores de longo prazo de sorte que se tais táticas produzissem resultados negativos 

simultaneamente, sujeitando seus empregadores a dificuldades financeiras e, portanto, grandes 

flutuações nos preços de mercado. 
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Diante dos possíveis impactos que negociações algorítmicas de alta frequência tiveram e 

poderiam ter no mercado financeiro, o presente documento se atém ao objetivo de desvendar 

certos aspectos relacionados à adoção desta prática no mercado brasileiro de contratos futuros 

de dólar. 

Dentre as caracterítsticas contempladas neste estudo estão a determinação do nível médio da 

participação de investidores que utilizam estratégias de HFT no mercado brasileiro de contratos 

futuros de dólar comercial, assim como os principais fatores de influência com relação a tomada 

de decisões de compra e venda, e seu nível de atividade. Além disso, a presente pesquisa almeja 

estimar os lucro realizados por operadores que recorrem a este artíficio para realizar operações 

com contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial e, por fim, avaliar a 

existência de certos padrões em sua atividade, tais como o comportamento de manada e a 

adoção de estratégias que apresentam níveis de correlação mais elevados do que táticas 

utilizadas por outros agentes de mercado, assim como a aplicação de mecanismos de reforço 

positivo. 

Para tanto, utilizou-se dados de operações realizadas no período de 22 de maio de 2017 a 14 de 

junho de 2018 através da Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) disponíveis ao público em 

geral através de seu diretório FTP (ftp://ftp.bmf.com.br), suplementados de informações sobre 

a posição em aberto diária de contratos futuros de dólar comercial e a volatilidade do índice 

Ibovespa obtidas a partir do terminal Bloomberg. 

Inicialmente, realiza-se uma investigação com o intuito de estimar o nível de correlação entre 

as estratégias de HFT empregadas por investidores que atuam no mercado brasileiro de 

contratos futuros de dólar Americano.  O fato de estratégias de HFT apresentarem níveis de 

correlação mais elevados ante outras táticas de investimento seria evidenciado pelo fato de 

operações envolvendo dois investidores que utilizam estratégias algorítmicas de alta frequência 

ocorrerem na amostra observada de maneira menos recorrente que o esperado. 

Para tanto, compara-se a frequência com que ocorreram operações entre dois agentes que 

empregam estratégias de HFT ao longo do período contemplado pelo conjunto de dados 

utilizado com a probabilidade com que se espera que este tipo de evento ocorra segundo um 

modelo matemático proposto por Chaboud et al. (2009). 

A exemplo do resultado obtido por Brogaard (2010), a presente dissertação demonstra que 

agentes que aplicam estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência realizam 

negócios entre si com menos frequência que o esperado, indicando a existência de níveis de 

correlação mais elevados frente a investidores que outras estratégias. Este achado também está 

em linha com as conclusões apresentadas por Pereira (2014) com relação à existência de níveis 
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de correlação entre estratégias adotadas por investidores computadorizados ante investidores 

humanos como uma consequência do fato de serem pré-programadas e envolverem intervenção 

manual. Adicionalmente, Chaboud et al. (2009) chegaram às mesmas realizações para 

negociações em pares no mercado de câmbio internacional. 

Outro indício da existência de correlação entre as estratégias de investimento empregadas por 

agentes que utilizam HFT é o comportamento de manada, fenômeno que seria evidenciado pelo 

fato do número desproporcional de investidores que engajam em negociações algorítmicas de 

alta frequência adquirirem ou se desfazerem de um determinado ativo financeiro ao longo de 

um determinado período. 

Para isto, compara-se o valor total de operações de compra ao valor total de operações de venda 

de contratos futuros de USDBRL realizadas ao longo de um determinado período de tempo por 

agentes que utilizam estratégias de HFT, de modo que é possível dizer que ocorre 

comportamento de manada se um tipo de transação ocorrer com uma frequência maior que o 

outro. 

Em respeito a este tópico, o estudo aponta que participantes de mercado que apelam a HFT para 

negociar contratos futuros de dólar americano na bolsa de negócios de São Paulo apresentam 

comportamento de manada, uma vez que adotam posições semelhantes independentemente do 

horizonte de tempo analisado. Este achado está de acordo com a constatação de Brogaard 

(2010) de que investidores que utilizam estratégias de negociações algorítmicas de alta 

frequência para realizar operações nas bolsas de valores NASDAQ e BATS apresentam 

comportamento de manada independentemente do tipo de operação ou do invtervalo de tempo 

analisado. Além disso, apesar de Costa (2018) mencionar a potencialização do efeito manada 

como um dos principais efeitos negativos do advento de HFT no mercado financeiro brasileiro, 

não foram elaborados trabalhos sobre este tópico em âmbito nacional, fato faz do presente 

trabalho um ponto de partida para futuras discussões sobre a extensão do impacto a seu respeito. 

Além da verificação da existência de ligações entre as estratégias de HFT adotadas, é de 

fundamental importância para uma melhor compreensão do impacto de HFT sobre a dinâmica 

do mercado de contratos futuros de USDBRL, a obtencão de mais informações sobre os 

mecanismos de atuação e fatores tomados em consideração nas decisões de investimento. 

Assim, é feita uma análise a fim de se avaliar o impacto de alguns indicadores econômicos 

referentes a contratos futuros de dólar americano sobre o nível de participação de investidores 

que atuam neste mercado mediante o emprego de estratégias de HFT. 

Para tanto, realiza-se uma regressão de mínimos quadrados ordinários (MQO) da parcela de 

contratos futuros de dólar negociados ao longo do pregão por agentes de mercado que adotam 
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táticas de negociações algorítmicas de alta frequência em relação a variáveis que capturam 

características temporais e fundamentais de futuros de USDBRL que poderiam influenciar o 

comportamento de agentes que utilizam HFT. 

Os resultados demonstram que instituições financeiras que empregam estratégias de HFT 

respondem por uma média de 70% do volume total negociado de contratos futuros de taxa de 

câmbio em reais por dólar comercial, estimativa consistente com o nível médio de participação 

de 70% obtido por Brogaard (2010) para operações realizadas nas bolsas NASDAQ e BATS, e 

muito acima dos 13,8% de volume financeiro divulgados pela Comissão de Valores Mobiliários 

(2015). Além disso, constitui uma estimativa acima dos valore de 36,43% obtidos por Pereira 

(2014) para contratos futuros de dólar padrão e e-mini. 

Adicionalmente, é realizada uma investigação sobre os fatores levados em consideração por 

investidores que utilizam estratégias de HFT em decisões de investimento no mercado 

brasileiro de contratos futuros de dólar. Para este fim, realizam-se regressões de probabilidade 

linear da realização de diferentes tipos de operação por agentes que empregam estratégias de 

HFT ao longo de períodos de 10 segundos em relação a fundamentos relacionados à atividade 

no mercado brasileiro de futuros de USDBRL. 

Os resultados demonstram que instituições financeiras que empregam estratégias de HFT 

tendem a negociar contratos mais ativamente em dias nos quais há uma maior volatilidade da 

taxa de câmbio futura de dólar comercial, atuando de maneira mais discreta diante de níveis 

mais elevados de volatilidade de mercado e números de contratos em aberto. Este achado esta 

de acordo com a conclusão apresentada por Brogaard (2010) de que o nível de participação de 

investidores que utilizam estratégias de HFT ao longo do dia é pautado por retornos passados 

e liquidez dos ativos financeiros e pela intensidade com que atuam no mercado financeiro. 

Entretanto, apresenta resultados contrastantes na medida em que havia concluido que a 

atividade de operadores algorítmicos era diretamente proporcional à variabilidade de preços a 

nível de mercado e inversamente proporcional à variabilidade de preços individuais de ativos 

financeiro. Adicionalmente, as conclusões apresentadas neste trabalho também estão 

concordância com os achados por Benos e Sagade (2012) na medida em que mostra que as 

operações realizadas por investidores que utilizam estratégias de HFT costumam acompanhar 

a direção das variações nos preços dos ativos financeiros. Infelizmente, também não foram 

encontrados estudos sobre este tópico referentes ao mercado brasileiro. 

Dentre as estratégias de HFT mais comumente empregadas, por exemplo, estão a antecipação 

de ordens e estratégias direcionais, que denota um conjunto de métodos através dos quais 

negociações anteriormente executadas determinam níveis e tipos de negociações futuras. 
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Estratégias de antecipação de ordens são caracterizadas pelo fato de compreenderem a 

determinação, através do emprego de sofisticados programas de reconhecimento de padrões, da 

existência de agentes no mercado financeiro que negociam ativamente determinados ativos e 

então realizam operações antes do lançamento de grandes ordens com o objetivo de obter lucros 

a partir de variações nos níveis de preços. Assim que ocorrerem mudanças suficientemente 

grandes nos níves de preços, o agente então tenta comercializá-lo com participantes que 

frequentemente realizam operações envolvendo com o papel em questão ou busca atuar como 

sua contraparte nas transações. 

SEC (2010) aponta que o fato de programas de computador possuírem a capacidade de lançar 

grandes números de ordens em diversos centros de negociação de maneira veloz poderia 

potencializar perdas de investidores institucionais e o impacto negativo à qualidade de mercado 

decorrentes da prática de antecipação de ordens. 

Para se detectar a existência de retroalimentação positiva na negociação de contratos futuros de 

dólar americano é realizada a análise da relação entre a demanda do ativo financeiro por 

investidores que utilizam estratégias de negociação algorítmica de alta frequência e o seu 

desempenho passado. 

Para este fim, calcula-se o excesso de procura de agentes que utilizam HFT por contratos 

futuros de USDBRL ao longo de intervalos de dez segundos do período contemplado pelo 

conjunto de dados utilizado na pesquisa. Em seguida, classificam-se os valores obtidos 

anteriormente de acordo com o excesso de demanda observado no intervalo antecedente de 

modo que este tipo de padrão seria caracterizado pela fato da fatura de ordens de compra em 

um determinado instante ser tão grande quanto maior for procura no termo imediatamente 

anterior. 

O artigo demonstra que instituições financeiras que se valem de estratégias de HFT para operar 

no mercado de contratos futuros de dólar americano utilizam táticas que se apoiam sob o 

desempenho passado do ativo financeiro em decisões de novos investimentos, bem como seu 

posicionamento com relação a ele em momentos passados. Este achado também está de acordo 

com os resultados obtidos por Brogaard (2010) para operações realizadas por operadores 

algorítmicos nas bolsas de valores NASDAQ e BATS. 

Uma vez obtidas informações sobre padrões observados em estratégias de HFT aplicadas a 

negociações no mercado de contratos futuros de dólar americano, o estudo se destina a oferecer 

estimativas para os lucros realizados por agentes que recorrem a este tipo de recurso como 

forma de entender o estímulo econômico para seu emprego através da adoção de um modelo 

descrito por Brogaard (2010). 
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A partir desta análise, é possível concluir que instituições financeiras que recorrem a estratégias 

de negociações algorítmicas de alta frequência no mercado brasileiro de futuros de USDBRL 

realizam lucros estimados de aproximadamente 17 mil reais por dia. Chordia et al. (2015) 

demonstrou que investidores que utilizam estratégias de HFT obtiveram lucros da ordem de $ 

24 mil por anúncio extraordinário de mercado, ao passo que Baron et al. (2012) estimou lucros 

diários de aproximadamente $45.627 para operadores computadorizados que adotam táticas 

agressivas e $2.461 para agentes de mercado que adotam estratégias passivas na realização de 

operações com contratos futuros E-mini do índice S&P 500 ao longo do período compreendido 

entre agosto de 2010 e agosto de 2012. Apeasar de não haver estudos sobre a rentabilidade de 

HFT no mercado brasileiro, Serbera e Paumard (2014) indicaram que lucros realizados por 

investidores que utilizam estratégias de HFT apresentaram lucros da ordem de $1,25 bilhão no 

ano de 2012 ante $5 bilhões em 2009 no mercado financeiro europeu, valores que excedem em 

muito as estimativas obtidas neste estudo. 

Esta dissertação esta baseada no trabalho desenvolvido por Brogaard (2010), cujo objetivo era 

estudar a atuação de investidores que utilizam estratégias de negociações algorítmicas de alta 

frequuência no mercado de ações dos Estados Unidos. 

Este artigo destoa de outros estudos realizados na área na medida em que identifica e analisa 

padrões na atividade de investidores que utilizam estratégias de HFT para realizar negócios no 

mercado de contratos futuros de dólar da bolsa de valores de São Paulo, possibilitando uma 

melhor compreensão do impacto das atividades deste tipo de investidor. Além disso, o 

documento apresenta estimativas sobre os lucros realizados por tais agentes de mercado, 

sucintando comparações com o desempenho de investidores convencionais como forma de se 

constatar a existência de vantagens competitivas ou práticas ilícitas. 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos. A primeira sessão aborda a literatura 

científica correlata recente, ao passo que a segunda parte se atem à descrição do conjunto de 

dados utilizados no desenvolvimento da pesquisa. 

A terceira passagem se limita à apresentação e discussão de estatísticas descritivas, enquanto a 

sessão 4 trata de desvendar os fatores levados em consideração por agentes que utilizam HFT 

no processo de decisão com respeito ao nível de participação e maneira de atuação no mercado 

financeiro. 

A unidade 5 contém uma análise sobre a lucratividade de estratégias de HFT no mercado de 

contratos futuros de dólar, enquanto o sexto capítulo discorre sobre padrões na atuação de 

instituições financeiras que utilizam HFT no mercado. 
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Finalmente, a oitava e última sessão dispõe sobre as conclusões correspondentes aos objetivos 

e hipóteses descritos anteriormente. 
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2 REVISÃO LITERÁRIA 

 

 

Brogaard (2010) realiza uma análise sobre características relacionadas à atuação de investidores 

que utilizam estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência em algumas das 

principais bolsas de valores americanas. A pesquisa aborda, dentre outros tópicos, o nível e 

fatores que pautam a participação de negociadores algorítmicos no mercado de ações dos 

Estados Unidos, indicando grande influência por sua liquidez e retornos passados, bem como 

lucros anuais da ordem entre $2,8 a $4,1 bilhões por este tipo de investidores. Além disso, é 

feita uma análise a fim de se identificar certos padrões nas estratégias de agentes engajados em 

HFT, constatando-se a existência de comportamento de manada e elevados níveis de correlação 

na atividade deste grupo de investidores, bem como a prática sistemática de antecipação de 

ordens, a compra de ativos financeiro que apresentam bom desempenho no passado e venda de 

papéis que apresentaram resultados negativos. 

Baron et al. (2012) examinam a lucratividade de investidores que adotam estratégias de HFT 

para negociar contratos futuros de E-mini do índice S&P 500 através da análise de suas 

atividades ao longo do mês de agosto 2010, chegando à cifra de $29 milhões. 

 dispõem sobre a influência no mercado financeiro das diferentes modalidades de estratégias de 

HFT através da análise de dados da atividade na bolsa de valores NASDAQ OMX (Estocolmo). 

Verifica-se, portanto, que negociadores algorítmicos atuam principalmente através da formação 

de mercado, constituindo aproximadamente 72% do volume negociado por este tipo de agente 

e mitigando a volatilidade dos agentes. 

ASIC (2013) apresenta uma análise sobre atributos especificamente associados com HFT no 

mercado de ações australiano através da obtenção de estatísticas indicativas de adoção por 

investidores de estratégias de negociações algorítmicas de alta-frequência a partir de um 

conjunto de dados sobre a atividade nas principais bolsas de valores do país. Verificou-se, desta 

maneira, que a maior parte de negociadores algorítmicos estão engajados em uma mistura de 

estratégias de arbitragem estatística e provisão de liquidez, além de operar de maneira mais 

intensa com ativos financeiros iliquidos e períodos de alta volatilidade através principalmente 

da agressão de ordens submetidas por outros agentes. 

Brogaard et al. (2013) avaliam o papel de estratégias de negociações algorítmicas de alta 

frequência na descoberta e eficiência de preços de ativos financeiros através da realização de 

operações na direção de mudanças permanentes e no sentido oposto a erros transitórios de 

determinação de valor. Nota-se também que o tipo de operação realizada por negociadores 
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algorítmicos está correlacionado com informações públicas, tais como anúncios 

macroeconômicos, variações de níveis de preços em âmbito de mercado e desequilíbrios no 

livro de ordens. 

Goldstein et al. (2014) analisam as principais características referentes a práticas, estratégias e 

lucratividade aparente associadas a negociações algorítmicas de alta frequência através da 

pesquisa de diversos artigos relacionados à matéria em questão. Dentre as principais 

constatações feitas pelos autores está o fato de que a atividade de negociadores algorítmicos no 

mercado de ações americano vem diminuindo nos últimos tempos e respondia, em 2012, por 

cerca de 61% do volume negociado em bolsas dos Estados Unidos. Além disso, classifica-se as 

estratégias praticadas por agentes que utilizam HFT nas modalidades de provisão automatizada 

de liquidez, negociações a nível de microestrutura de mercado e arbitragens estatísticas e de 

eventos, de maneira a fornecer liquidez e aumentar a eficiência de mercado em cenários de 

normalidade, mas ocasionar choques e eventos disruptivos em situações de instabilidade devido 

a má construção de seus mecanismos de controle de risco. 

Hagströmer et al. (2014) concluem, através do estudo da agressividade de investidores na bolsa 

de valores de Estocolmo (Suécia), que agentes que utilizam estratégias de HFT submetem 

números tão grandes de ordens de mercado agressivas quanto maior forem a profundidade de 

outros participantes do mesmo tipo e a diferença entre os preços de compra e venda dos ativos 

financeiros. Além disso, verifica-se que negociadores algorítmicos contribuem para a redução 

dos níveis de volatilidade através da adoção de abordagens menos agressivas em momentos de 

grande variabilidade nos níveis de preços de mercado. 

Pereira (2014) expõe o impacto de negociações algorítmicas de alta frequência no processo de 

descoberta de preços de contratos futuros de dólar americano transacionados na bolsa de valores 

de São Paulo, constatando níveis de correlação entre a atividade de investidores que empregam 

estratégias de HFT mais elevados que entre outros agentes de mercado. Além disso, constata-

se que participantes que empregam estratégias de HFT repondem por uma média de 

aproximadamente 70% do volume total de negociações que envolvem futuros de USD, sendo 

46% do como provedor de liquidez e 40% através da demanda de liquidez. Finalmente, verifica-

se que a atividade deste tipo de investidor pode contribuir para o excesso de volatilidade do 

mercado por apresentar elevados niveis de autocorrelação entre retornos e nível de participação. 

Chordia et al. (2015) constatam que lucros realizados por instituições financeiras que adotam 

estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência não apenas têm sido relativamente 

baixos mas também vêm diminuindo nos últimos tempos. Segundo os autores, este tipo de 
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investidor apresentou lucros de aproximadamente 24 mil dólares por eventos extraordinários 

no índice S&P 500 no período entre 2011 e 2013. 

Boehmer et al. (2016) discorrem sobre alguns aspectos da competição entre negociadores 

algorítmicos que atuam no mercado de ações canadense através do emprego de análise de 

componentes principais e constatam que as estratégias adotadas por agentes da indústria 

financeira se resumem a três tipos principais, indicando a possível existência de elevados níveis 

de correlação e comportamento de manada dentre estes tipos de investidores. 

Wan e Yang (2017) estimam o nível de adoção por investidores algorítmicos de alta frequência 

de estratégias através das quais adquirem-se ativos financeiros que apresentaram bom 

desempenho e vendem-se papéis que sofreram desvalorização no passado e então verificam seu 

impacto na qualidade do mercado de ações chinês. Conclui-se que esta prática ocorre para 75% 

das ações e seus impactos dependem da maneira como a participação de mercado está 

distribuída dentre os diferentes grupos de investidores, de forma a aumentar a eficiência 

informacional dos preços em praças que contam com maior participação de investidores 

institucionais, a despeito do que ocorre em locais onde há uma maior atividade do setor de 

varejo. 

Hirshey (2018) avaliam a prática sistemática de antecipação de pressões de compra e venda por 

instituições financeiras que utilizam estratégias de HFT através da análise do fluxo de ordens 

de investidores referentes a ativos financeiros negociados na bolsa de valores NASDAQ, 

através da qual constata-se que negociadores algorítmicos têm a capacidade de identificar 

padrões na atividade do mercado de ações que permitem a antecipação da atividade de outros 

investidores de modo a aumentar os custos de transação. 
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3 CONJUNTO DE DADOS 

 

 

O conjunto de dados utilizado na realização da análise foi obtido a partir de informações 

disponibilizadas ao público pela bolsa de valores B3 sobre operações realizadas na bolsa de 

valores de São Paulo entre as 9:30 horas da manhã e 17:30 horas da noite de todos dias úteis 

compreendidos entre 22 de maio de 2017 e 14 de junho de 2018. 

Cada uma das observações da amostra corresponde a uma operação e contem informações 

sobre: 

• O símbolo atribuído pela B3 ao instrumento envolvido na operação; 

• O número de identificação da operação emitido pela B3; 

• A data em que a operação foi realizada; 

• A hora em que a operação foi realizada com precisão em milissegundos; 

• O número de títulos envolvidos na operação; 

• O preço expresso em unidades de reais brasileiros por unidade de dólar Americano 

• Um indicador utilizado para sinalizar a condição da oferta de venda; 

• Um indicador utilizado para sinalizar a condição da oferta de compra; 

Vale a pena mencionar que os indicadores de condição das ofertas de compra e venda podem 

assumir os valores abaixo: 

• 0, no caso de uma oferta neutra, que se refere a uma ordem lançada no mercado que não 

fecha com uma ordem existente; 

• 1, no caso de uma oferta agressora, ou seja, uma ordem que ingressa no mercado para 

fechar com uma oferta existente; ou 

• 2, no caso de uma oferta agredida. Isto é, uma ordem existente que é fechada com uma 

oferta agressora. 

Primeiramente, extrairam-se apenas os registros referentes a operações que envolveram 

contratos futuros de dólar Americano com vencimento no primeiro dia útil do mês subsequente. 

A cotação acordada nas operações é expressa no conjunto de dados em termos de unidades de 

Reais brasileiros por 1000,00 Dólares americanos e que cada contrato futuro de taxa de câmbio 

por Dólar comercial dos Estados Unidos envolve USD 50.000,00. 

Sendo assim, o valor em dólares dos Estados Unidos de cada operação é dado pelo produto 

entre o número de instrumentos negociados pelo tamanho de cada contrato e a taxa de câmbio 
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(em unidades de BRL por uma unidade de USD) acordada pelas partes envolvidas é dada pela 

divisão do preço tal como visto no conjunto de dados por 1000. 

Em seguida, agregou-se a cada uma das observações um campo referente ao tipo da operação, 

que corresponde a uma sequência de dois caracteres utilizada para indicar se as corretoras 

envolvidas na operação utilizam estratégias algorítmicas de alta frequência. 

Conforme Brogaard et al. (2013), uma das maiores dificuldades encontradas na realização de 

estudos empíricos sobre HFT reside na disponibilidade de dados sobre a identificação de 

investidores que adotam estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência, uma vez 

que somente agentes de mercado e instituições reguladoras dispõem de tais informações e 

normalmente se opõem a sua divulgação ao público. 

Sendo assim, foi necessário recorrer a uma abordagem comumente adotada em pesquisas desta 

natureza realizadas na área e consultaram-se profissionais que atuam no mercado de câmbio 

brasileiro sobre a identificação de instituições financeiras que adotam estratégias de 

negociações algorítmicas de alta frequência. 

A exemplo do exposto por Brogaard (2010), os critérios adotados para a classificação de 

investidores em negociadores algorítmicos incluem conhecimento de participantes do mercado 

e atividades, tais como elevado volume negociado, elevadas taxas de liquidação de posições, 

estabelecimento de posições relativamente pequenas, encerramento de dias de negociação com 

posição zerada e aquisição de serviços de baixa latência. 

O primeiro e segundo caractéres do campo referente ao tipo da operação indicam se as 

instituições que demandam e oferecem liquidez, respectivamente, adotam estratégias de HFT e 

podem assumir os valores abaixo: 

• “H”, se a instituição utilizar estratégias de negociações algorítmicas em alta frequência; 

e 

• “N”, se a instituição não utilizar estratégias de negociações algorítmicas em alta 

frequência. 

Assim, o parâmetro correspondente ao tipo da operação pode assumir apenas os valores abaixo: 

• “HH”, se tanto o fornecedor quando o consumidor de liquidez utilizarem estratégias de 

HFT; 

• “HN”, se o provedor de liquidez se engajar em HFT enquanto o requeredor não; 

• “NH˜, se o provisor de liquidez não recorrer à pratica de negociações algorítmicas de 

alta frequência, ao passo que a instituição que requer liquidez não; e 
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• “NN”, se ambas instituições financeiras envolvidas na transação não utilizarem 

estratégias de HFT. 

Para tanto, verifica-se se as instituições financeiras envolvidas em cada operação constam na 

lista de adeptos estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência obtida para a 

realização da pesquisa e atribui-se o valor correspondente conforme processo descrito acima. 

Adicionalmente, acrescenta-se uma coluna à tabela de dados que é utilizada para identificar 

operações em que pelo menos uma das partes envolvidas utiliza estratégias de negociações 

algorítmicas de alta frequência. Entre seus valores possíveis estão: 

• 0, que denota uma operação cujas partes não usam HFT; ou 

• 1, que denota uma operação em que pelo menos um dos participantes aplicam 

estratégias de HFT. 

Logo após, adicionou-se a cada um dos lançamentos um campo correspondente a um indicador 

utilizado para sinalizar se a operação foi iniciada pela corretora que está vendendo ou 

comprando o ativo financeiro e pode assumir o valor: 

• “B”, se a operação for iniciada pela instituição que está adquirindo contratos futuros de 

dólar americano; e 

• “S”, se a operação for iniciada pela instituição que está vendendo contratos futuros de 

dólar americano. 

Para tanto, considera-se que uma operação é iniciada pela instituição que está adquirindo 

contratos futuros de dólar se a oferta de venda for agressora e/ou a oferta de venda for a 

agredida. Analogamente, diz-se que a operação é iniciada pela corretora que está vendendo os 

ativos financeiros em questão se a oferta de venda for agredida e/ou a oferta de compra for 

agressora. 

Aos dados cedidos pela B3 agregam-se informações sobre a posição em aberto diária de 

contratos futuros de dólar comercial e a volatilidade do índice Ibovespa obtidas a partir do 

terminal Bloomberg. 

O restante deste documento se refere a operações nas quais negociadores algorítmicos 

demandam liquidez por HFTD e abrange o grupo de registros identificados pelos tipos HH e 

HN. Similarmente, operações nas quais negociadores algorítmicos fornecem liquidez são 

representadas pela variável HFTS e abrangem o grupo de registros identificados pelos tipos HH 

e NH. Finalmente, o grupo de negociações nas quais simplesmente houve participação de um 

investidor que utiliza estratégias de HFT são denotados por HFTAll e é caracterizados por 

compreender os grupos de transações contemplados por HFTD e HFTS. 
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4 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

 

 

4.1 Importância de HFT no Nível de Atividade de Mercado 

 

 

Primeiramente é feita uma análise sobre o nível de participação de investidores que utilizam 

estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência na negociação de contratos futuros 

de dólar dos Estados Unidos como uma forma de avaliar a profundidade com que este tipo de 

prática pode afetar a dinâmica do mercado financeiro brasileiro. 

Para este fim, verifica-se qual é a parcela média do volume de contratos futuros de Dólar 

negociados na bolsa de valores de São Paulo em que houve a participação de pelo menos um 

investidor que utiliza estratégias de HFT para cada um dos dias contemplados pela amostra e, 

em seguida, calcula-se o valor das estatísticas abaixo: 

• Valor mínimo; 

• Primeiro Quartil; 

• Média; 

• Mediana; 

• Terceiro quartil; 

• Valor Máximo; e 

• Desvio padrão. 

Para tanto, é necessário dividir o número total de contratos futuros de dólar comercial 

envolvidos em transações que envolveram investidores que utilizam estratégias de negociações 

algorítmicas de alta frequência pelo número total de contratos negociados em todas operações 

realizadas ao longo do dia. 

O procedimento descrito acima é então repetido outras duas vezes com a finalidade de se obter 

uma melhor visão sobre os mecanismos preferenciais de atuação deste tipo de investidor no 

mercado de dólar futuro. Primeiramente, são consideradas somente operações através das quais 

investidores que utilizam estratégias de HFT demandaram liquidez de outros participantes do 

mercado. 

Logo após, realizou-se mais uma vez o processo descrito anteriormente ao contemplar apenas 

operações através das quais investidores que utilizam estratégias de negociações algorítimicas 
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forneceram liquidez para outros participantes do mercado. A tabela 1 abaixo contém os 

resultados obtidos a partir desta análise. 

Tabela 1 - Nível de participação de investidores que utilizam estratéias de HFT 
  Total Demanda de Liquidez Fornecimento de Liquidez 
Mínimo 0,5577 0,2656 0,3661 
25% 0,7590 0,5810 0,4950 
Média 0,7792 0,6035 0,5249 
Mediana 0,7828 0,6128 0,5199 
75% 0,8080 0,6370 0,5500 
Máximo 0,9799 0,7877 0,8963 
Desvio Padrão 0,0465 0,0574 0,0574 
Notas: dados numéricos arredondados. 
Fonte: elaboração própria. 

 

A coluna total mostra que investidores que utilizam estratégias de negociações algorítmicas de 

alta frequência respondem, em média, por aproximadamente 77,92% do volume diário de 

operações com contratos futuros de dólar comercial, variando entre 75,9% e 97,99%. 

Adicionalmente, é possível verificar que investidores que utilizam estratégias de HFT 

demandam liquidez em contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial de 

outras instituições para uma média diária de 60,35% do volume total negociado, ante 52,49% 

observados para operações através das quais forneceram liquidez. 

O fato de que os valores obtidos estão todos acima das estimativas obtidas por Brogaard (2010) 

na análise realizada por Brogaard (2010) sobre a atividade de investidores que utilizam 

estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência para realizar operações com ações 

nas principais bolsas de valores dos Estados Unidos leva a crer que os valores obtidos estão 

superestimados uma vez que esta prática é muito mais disseminada em países desenvolvidos. 

Uma das possíveis fontes de erro pode ser a forte suposição de que todas operações realizadas 

pelos investidores envolvem a utilização de estratégias de HFT, uma vez que se tratam de 

instituições financeiras de grande porte que oferecem uma ampla variedade de serviços e 

maneiras de atuação no mercado. 

 

 

4.2 Série temporal do nível de participação de investidores que utilizam 

estratégias de HFT 
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O Gráfico 1 abaixo contém informações sobre o nível de participação de investidores que 

utilizam estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência para realizar operações com 

contratos futuros de dólar comercial ao longo do período analisado. 

 
Gráfico 1 – Nível de participação de investidores que utilizam estratégias de HFT 
Fonte: elaboração própria 

Vale a pena destacar que apesar do nível de participação no mercado de contratos futuros de 

dólar comercial por investidores que utilizam estratégias algorítmicas de alta frequência variar 

entre dias, é possível verificar que sua atuação segue um determinado patamar e não apresenta 

anomalias em eventos importantes do mercado financeiro. 

É interessante notar, entretanto, que a atuação de investidores que utilizam estratégias de HFT 

como demandantes de liquidez de outros agentes de mercado ficou muito reduzida no dia 31 de 

outubro de 2017, data em que o Banco Central do Brasil anunciou que a taxa de juros no mês 

de dezembro daquele ano poderia ser a menor da história. 

Movimentações semelhantes foram observadas no dia 30 de junho de 2017, quando foi 

divulgada a notícia que o setor público apresentou maior rombo da história para meses de maio, 

e 31 de julho de 2017, data na qual o mercado elevou previsões de inflação para 2017 devido à 

alta da tributação sobre combustíveis. 
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5. DETERMINANTES DA PRÁTICA DE HFT 

 

 

Além de apresentar uma estimativa do nível médio de participação de investidores que utilizam 

estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência na realização operações com 

contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial, a sessão anterior do trabalho 

também permitiu a constatação do fato que a parcela de volume negociado por instituições 

envolvidas neste tipo de prática varia ao longo do tempo. 

Este fato sucita dúvidas em relação aos fatores que influenciam não apenas o nível de atividade 

de investidores que utilizam estratégias de HFT na negociação de contratos futuros de dólar 

comercial, mas também a maneira através da qual atuam no mercado. Para tanto, é realizada 

uma avaliação sobre os fatores preponderantes para os níveis de participação de investidores 

que utilizam estratégias de HFT ao longo de horizontes de um dia e dez segundos. 

 

 

5.1 Determinantes de nível de participação diária de investidores que utilizam 

estratégias de HFT 
 

 

Primeiramente, investiga-se a existência da relação de causalidade entre indicadores 

econômicos comumente empregados por participantes no processo de tomada de decisão de 

investimento e o nível médio de participação de investidores que utilizam estratégias de 

negociações algorítmicas de alta frequência no mercado de contratos futuros de taxa de câmbo 

de reais por dólar comercial ao longo de um dia. 

Para este fim, é realizada uma regressão de mínimos quadrados ordinários (MQO) da parcela 

HFTt de contratos futuros de dólar comercial negociados ao longo de um dia t por investidores 

que utilizam estratégias de HFT em relação a indicadores econômicos. 

A regressão é baseada no modelo utilizado por Brogaard (2010) e possui a equação a seguir: 

𝐻𝐹𝑇$ = 𝛼 + 𝛽)𝑉𝑜𝑙- + 𝛽.𝑃𝐴- + 𝛽1𝑉- + 𝛽2𝜎- + 𝛽4𝑃- + 𝜖- 

Onde: 

• Volt é o nível de volatilidade do índice Ibovespa; 

• PAt é o número de contratos futuros de taxa de câmbio de reais para dólar comercial 

que ainda não foram liquidados no dia t; 
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• Vt é o volume total em dólares de operações realizadas com contratos futuros de taxa 

de câmbio de reais para dólar comercial no dia t, escalado por um fator de 10-7; 

• st é a volatilidade média de 10 segundos de contratos futuros de taxa de câmbio de reais 

para dólar comercial no dia t; 

• Pt é o nível médio da taxa futura de câmbio de reais para dólar comercial ao longo do 

dia t. 

Assim como descrito por Brogaard (2010), as variáveis independentes foram escolhidas de 

maneira a contemplar informações sobre contratos futuros de dólar comercial que poderiam 

influenciar o comportamento de investidores. A posição aberta reflete informações importantes 

sobre a precificação do ativo financeiro em questão, ao passo que o volume negociado indica o 

nível de atividade no mercado. A volatilidade da taxa futura de câmbio de dólar comercial é 

uma medida de variabilidade dos níveis de preços de contratos futuros de dólar, assim como o 

nível de volatilidade do índice Ibovespa incorpora dados sobre a variabilidade de índices de 

preços de mercado como um todo. Finalmente, o nível médio da taxa futura de câmbio de dólar 

comercial representa uma medida da probabilidade de que a variação mínima de apregoamento 

será preponderante para a realização da operação. 

A regressão é então realizada novamente levando em consideração apenas as operações com 

contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial através das quais investidores 

que utilizam estratégias de HFT demandaram liquidez de outros agentes de mercado. 

Finalmente, executa-se o procedimento uma última vez tomando em conta somente transações 

através das quais investidores que utilizam estratégias algorítmicas de alta frequência para 

negociar contratos futuros de dólar comercial forneceram liquidez para outros operadores. Os 

resultados obtidos estão relatados na Tabela 2 abaixo. 
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Tabela 2 - Determinantes de nível de participação diária de investidores que utilizam 
estratégias de HFT 
  Total Demanda 
Variável Estimador Estatística t Estimador Estatística t 
Intercepto 1,732 6,151*** 1,668 5,349*** 
Volatilidade Ibovespa -0,0008 -1,655. -0,0001 -0,221 
Posição em Aberto -0,0659 -3,183** -0,0826 -3,602*** 
Volume Total 0,0000 -0,848 0,0000 7,402*** 
Volatilidade Futuro USD 0,3897 2,647** -0,4702 -2,883** 
Taxa de Câmbio Média 0,0000 -1,113 0,0000 -0,066 
Número de observações 264  264  
R2 Ajustado 0,07104  0,1761  
  Fornecimento     
Variável Estimador Estatística t   

Intercepto 1,995 6,658***   
Volatilidade Ibovespa -0,0016 -2,815**   
Posição em aberto -0,1049 -4,762***   
Volume Total 0,0000 -5,68***   
Volatilidade Futuro USD 0,6697 4,275***   
Taxa de Câmbio Média -0,0000 -0,686   
Número de observações 264    
R2 Ajustado 0,2505     
Nota: Dados numéricos arredondados. 
Códigos de significância: 0 (***), 0,001 (**), 0,05 (*), 0,1 (.) 
Fonte: elaboração própria   

 

A coluna “Total” apresenta os coeficientes da regressão realizada levando-se em conta 

informações sobre todas as operações que contaram com a participação de investidores que 

utilizam estratégias de HFT. Já a coluna “Demanda” contém informações sobre os estimadores 

obtidos ao se considerar apenas operações através das quais investidores que utilizam 

estratégias de HFT demandaram liquidez do mercado, ao passo que a coluna “Fornecimento” 

possui dados de coeficientes calculados ao se contemplar apenas transações atravéis das quais 

investidores que utilizam estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência forneceram 

liquidez ao mercado. 

A tabela 3 abaixo está estruturada da mesma maneira e apresenta os resultados obtidos para 

regressões onde os coeficientes foram padronizados. Isto é, trata-se dos valores dos estimadores 

obtidos a partir da realização da regressão de MQO após subtração das variáveis por seus 

respectivos valores médios e divisão por seus respectivos desvios padrões. 
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Tabela 3 - Determinantes de nível de participação de investidores que utilizam 
estratégias de HFT (coeficientes padronizados) 
  Total Demanda 
Variável Estimador Estatística t Estimador Estatística t 
Intercepto -0,0044 -0,074 -0,0054 -0,097 
Volatilidade Ibovespa -0,1066 -1,655. -0,0134 -0,221 
Posição em aberto -0,2058 -3,183** -0,2190 -3,602*** 
Volume Total -0,0678 -0,848 0,5565 7,402*** 
Volatilidade Futuro USDBRL 0,2637 2,647** -0,2701 -2,883** 
Taxa de Câmbio Média -0,0892 -1,113 -0,0049 -0,066 
Número de observações 264  264  
R2 Ajustado 0,0710  0,1761  
  Fornecimento     
 Variável Estimador Estatística t   
Intercepto -0,0026 -0,049   
Volatilidade Ibovespa -0,1633 -2,815**   
Posição em aberto -0,2772 -4,762***   
Volume Total -0,4087 -5,68***   
Volatilidade Futuro USDBRL 0,3833 4,275***   
Taxa de Câmbio Média -0,0494 -0,686   
Número de observações 264    
R2 Ajustado 0,2505     
Nota: Dados numéricos arredondados. 
Códigos de significância: 0 (***), 0,001 (**), 0,05 (*), 0,1 (.) 
Fonte: elaboração própria   

 

Os resultados das regressões indicam que tanto os níveis de volatilidade da taxa futura de 

câmbio em reais por dólar comercial e do índice Ibovespa quanto a posição em aberto de 

contratos futuros de dólar comercial possuem importância fundamental na determinação do 

nível de participação de investidores que utilizam estratégias de HFT, independentemente da 

forma de atuação. 

Além disso, é possível constatar que apesar do volume total negociado possuir impacto no nível 

de participação de investidores que utilizam estratégias algorítmicas de alta frequência 

mediante demanda de liquidez, a volatilidade do índice Ibovespa deixa de ser estatisticamente 

significante. Entretanto, isto não ocorre para situações nas quais negociadores algorítmicos 

atuam através do fornecimento de liquidez, uma vez que a variabilidade do índice Ibovespa 

aparenta ter grande influência no nível de atividade. 

É interessante observar há indícios que o nível de participação de investidores que utilizam 

estratégias de HFT diminui com o aumento dos níveis de volatilidade do índice Ibovespa e o 

número de contratos futuros de dólar em aberto, independentemente da maneira de atuação no 
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mercado. No entanto, a participação de investidores que utilizam estratégias de negociações 

algorítmicas de alta frequência enquanto fornecedores de liquidez parece ser tão grande quanto 

maior forem os níveis de volatilidade da taxa futura de câmbio de reais por dólar, diminuindo 

a atuação de operadores que utilizam este tipo de estratégia como demandantes de liquidez. Por 

outro lado, o efeito oposto é observado para o volume total negociado de contratos futuros de 

dólar comercial. 

 

 

5.2 Determinantes de nível de participação de investidores que utilizam estratégias 

de HFT em horizontes de 10 segundos 
 

 

Uma vez determinado o nível médio de participação de investidores que utilizam estratégias 

algorítmicas de alta frequência para realizar operações com contratos futuros de taxa de câmbio 

de reais por dólar comercial, como este tipo de tática de investimento esta baseada 

principalmente na execução de grandes números de transações em períodos de tempo muito 

curtos seria interessante também verificar o comportamento de tais agentes de mercado ao 

longo dos pregões. 

Para esta finalidade, foram realizadas regressões de modelos lineares de probabilidades de 

decisões de investimento tomadas por investidores que utilizam estratégias de HFT em períodos 

de dez segundos com relação a variáveis independentes que contém informações sobre 

características do ativo financeiro e a atuação de negociadores algorítmicos no mercado. As 

ações realizadas ao longo de períodos de dez segundos por investidores que utilizam estratégias 

de negociações algorítmicas de alta frequência são representadas por variáveis dummy que 

assumem valor igual a um se ocorrer com maior frequência que as outras ao longo do intervalo 

analizado e se resumem a: 

• Compra de contratos futuros de dólar comecial; 

• Compra de contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial através da 

demanda de liquidez; 

• Compra de Contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial através do 

fornecimento de liquidez; 

• Venda de contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial; 
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• Venda de contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial através da 

demanda de liquidez; e 

• Venda de contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial através do 

fornecimento de liquidez. 

Vale a pena ressaltar que este trabalho analisa o comportamento generalizado do grupo de 

investidores que utilizam estratégias de HFT, uma vez que o conjunto de dados utilizado na 

pesquisa não contem informações sobre a carteira de investimento de cada operador. 

O modelo da probabilidade HFTt do acontecimento de cada uma das atividades ao longo de um 

período t de dez segundos é dada pela equação abaixo. 

𝐻𝐹𝑇- = 𝛼 + 𝛽)𝑅𝑒𝑡-9) + 𝛽.𝑉-9) + 𝛽11;<=>?@A,-9) + 𝛽21;CDEFA,-9) + 𝛽41G<=>?@A,-9)
+ 𝛽H1GCDEFA,-9) + 𝛽I1;J<,-9) + 𝛽K1;J<,-9)𝑅𝑒𝑡-9) + 𝜖- 

Onde: 

• Rett-1 é o retorno de um contrato futuro de taxa de câmbio em reais por dólar comercial 

observado ao longo do período de dez segundos anterior; 

• Vt-1 é o número de contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial 

negociados ao longo do período de dez segundos anterior; 

• 1DCompra, t-1 é uma variável dummy que assume o valor igual a um se o grupo de 

investidores que utilizam estratégias de HFT, em sua maior parte, adquiriu contratos 

futuros de dólar comercial no período de dez segundos anterior mediante demanda de 

liquidez; 

• 1DVenda, t-1 é uma variável dummy que assume o valor igual a um se o grupo de 

investidores que utilizam estratégias de HFT, em sua maior parte, vendeu contratos 

futuros de dólar comercial no período de dez segundos anterior mediante demanda de 

liquidez; 

• 1FCompra, t-1 é uma variável dummy que assume o valor igual a um se o grupo de 

investidores que utilizam estratégias de HFT, em sua maior parte, adquiriu contratos 

futuros de dólar comercial no período de dez segundos anterior mediante fornecimento 

de liquidez; 

• 1FVenda, t-1 é uma variável dummy que assume o valor igual a um se o grupo de 

investidores que utilizam estratégias de HFT, em sua maior parte, vendeu contratos 

futuros de dólar comercial no período de dez segundos anterior mediante fornecimento 

de liquidez; 
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• 1DOC, t-1 é uma variável dummy que assume o valor igual a um se houve no período de 

dez segundos anterior a negociação de um número de contratos futuros de dólar 

comercial iniciadas por compradores do que a negociação de um número de contratos 

futuros de dólar iniciados por vendedores; 

• 1DOC, t-1Rett-1 é a interação entre as variáveis 1DOC, t-1 e Rett-1. 

Cabe esclarecer que foram utilizados valores defasados das variáveis explicatórias com o intuito 

de se capturar o impacto da evolução de características de contratos futuros de taxa de câmbio 

em reais por dólar comercial nas decisões de investidores que utilizam estratégias de HFT. 

De acordo com Brogaard (2010), o retorno do ativo financeiro é utilizado como variável 

independente a fim de capturar a influência da rentabilidade passada nas decisões de 

investidores que utilizam estratégias de HFT, ao passo que o número de contratos negociados 

contém informações sobre o nível de atividade de mercado relacionada a ele. Adicionalmente, 

as variáveis dummy descritas anteriormente compreendem informações sobre a maneira como 

decisões de investimento anteriormente realizadas por investidores que utilizam estratégias de 

HFT demonstram como ações tomadas no passado influenciam atitudes no presente e o 

desequilíbrio entre ordens capta pressões de alta e queda sob o preço do ativo. 

Apesar da regressão ser realizada para o período inteiro contemplado pela amostra, devido à 

quantidade extremamente elevada de dados foi necessário realizar regressões lineares de 

probabilidade para cada dia e então calcular a média de seus valores e respectivos valores de 

estatística t. Os resultados são apresentados na Tabela 4 abaixo. 
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Tabela 4- Determinantes de atividade de investidores que utilizam estratégias de HFT 
(horizonte de 10 segundos) 
  Compra (Total) Venda (Total) 
Variável Estimador Estatística t Estimador Estatística t 
Intercepto 0,0000 -2,6717*** 0,0000 -28,005*** 
Ret(t-1) -178,4991 -5,9339*** 178,4991 5,9339*** 
V(t-1) 0,0001 9,5572*** -0,0001 -9,5572*** 
1DCompra 0,3488 79,888*** 0,6511 149,11*** 
1FCompra 0,3105 71,613*** 0,6895 159,04*** 
1DVenda 0,2221 50,988*** 0,7779 178,64*** 
1FVenda 0,2469 58,744*** 0,7530 179,14*** 
1DO 0,0493 24,856*** -0,0493 -24,856*** 
1DO*Ret 151,7225 5,0353*** -151,7225 -5,0353*** 
  Compra (Demanda de Liquidez) Venda (Demanda de Liquidez) 
Variável Estimador Estatística t Estimador Estatística t 
Intercepto 0,0000 7,5471*** 0,0000 4,3868*** 
Ret(t-1) -179,1261 -6,2598*** -101,5298 -4,0688*** 
V(t-1) 7,68E-05 12,369*** 7,97E-05 19,959*** 
1DCompra 0,2168 73,149*** 0,1450 57,579*** 
1FCompra 0,1703 51,221*** 0,1473 47,217*** 
1DVenda 0,1353 51,005*** 0,2028 64,791*** 
1FVenda 0,1454 56,741*** 0,1583 59,038*** 
1DO 0,0293 19,339*** 0,0401 29,011*** 
1DO*Ret 145,6372 5,1282*** 129,0468 5,0494*** 
  Compra (Fornecimento de Liquidez) Venda (Fornecimento de Liquidez) 
Variável Estimador Estatística t Estimador Estatística t 
Intercepto 0,0000 8,9277*** 0,0000 -15,461*** 
Ret(t-1) 296,7705 0,03053 280,0289 8,588*** 
V(t-1) -0,0002 3,7841*** -0,0002 -16,419*** 
1DCompra 0,4812 52,995*** 0,5062 84,111*** 
1FCompra 0,5130 54,789*** 0,5422 85,288*** 
1DVenda 0,5474 33,523*** 0,5751 87,433*** 
1FVenda 0,5666 47,848*** 0,5947 91,516*** 
1DO -0,0859 14,613*** -0,0894 -35,331*** 
1DO*Ret -305,5985 0,2880 -280,7693 -8,3824*** 
Notas: Dados númericos com arredondamento. 
Códigos de significância: 0 (***), 0,001 (**), 0,05 (*), 0,1 (.) 
Fonte: elaboração própria 

 

As informações acima sugerem a probabilidade que investidores que utilizam estratégias de 

negociações algorítmicas de alta frequência venderem contratos futuros de dólar é tão grande 

quanto maior for o volume negociado, o nível de atividade geral e o número de operações 

iniciadas por investidores que utilizam estratégias de HFT na condição de compradores no 
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período de dez segundos imediatamente anterior. Entretanto, há indícios de a propensão de 

negociadores algorítmicos em vender contratos futuros de dólar comercial é inversavmente 

proporcional aos níveis de retorno observados pelo ativo financeiro no período de dez segundos 

imediatamente anterior. Por outro lado, a probabilidade de investidores que utilizam estratégias 

de negociações algorítmicas de alta frequência venderem contratos futuros de dólar comercial 

é tão maior quanto maior forem os retornos no período anterior e diminui com o número de 

número de operações iniciadas por investidores que utilizam estratégias de HFT na condição 

de compradores no período de dez segundos imediatamente anterior, conservando as outras 

relações. 

O mesmo comportamento na venda é observado tanto para a realização da compra quanto na 

venda de contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar por investidores que utilizam 

estratégias de HFT mediante demanda de liquidez do mercado. Já o comportamento 

demonstrado na compra é assimilado com a compra e venda de contratos futuros de dólar 

comercial por negociadores algorítmicos através de operações nas quais fornecem liquidez a 

outros agentes de mercado. Com base nestes resultados, é possível detectar padrões nas 

estratégias utilizadas por negociadores algorítmicos. 

De acordo com Brogaard (2010) estratégias de reversão de preço, por exemplo, seriam 

caracterizadas pela existência de coeficiente positivo para a variável referente ao retorno 

defasado para a venda e negativo para a compra mediante demanda de liquidez ao mercado. 

Por outro lado, a prática do fornecimento de liquidez a agentes que utilizam estratégias de 

momento seria evidenciada pela obtenção para retornos defasados de coeficiente negativo na 

venda e positivo na compra. 

Sendo assim, é possível concluir que há indícios do emprego de estratégias de reversão à média 

por investidores que negociam contratos futuros de dólar comercial através de algoritmos de 

alta frequência, sem que haja fornecimento de liquidez a operadores engajados em estratégias 

de momento de preços. Além disso, vale a pena notar que decisões passadas também têm grande 

influência sobre a maneira como investidores que utilizam estratégias algorítmicas de alta 

frequência atuarão no mercado no futuro. 

Finalmente, é possível realizar que investidores que utilizam estratégias de HFT tendem a 

comprar mais contratos futuros de dólar comercial logo após atuar no mercado mediante a 

realização de operações inciadas por ordens de compra. Entretanto, negociadores algorítmicos 

aparentam vender menos contratos futuros de taxa de câmbio em reais por dólar comercial 

momentos após se envolver em operações através do envio de ordens de venda. 
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6. RENTABILIDADE DA PRÁTICA DE HFT 

 

 

Esta seção do presente trabalho estimar o lucro bruto de investidores que utilizam estratégias 

de HFT para realizar operações com contratos futuros de Dólar americano no mercado 

brasileiro com base na metodologia descrita por Brogaard (2010). 

Primeiramente, é importante enfatizar que a análise realizada nesta seção contempla somente 

operações realizadas na Bolsa de Mercadorias e Futuros com contratos futuros de taxa de 

câmbio de reais por dólar comercial com vencimento no primeiro dia útil do mês subsequente 

à data da operação. 

Além disso, o conjunto de dados utilizado no desenvolvimento deste trabalho não permite a 

determinação dos lucros realizados por cada um dos investidores que utilizam estratégias 

algorítmicas de alta frequência individualmente na medida em que não é possível encontrar 

correspondência entre as operações através das quais os operadores abrem e então encerram 

suas posições. Este obstáculo é contornado através da suposição de que o grupo de investidores 

que utilizam estratégias de HFT correspondem a um único participante do mercado de contratos 

futuros de Dólar dos Estados Unidos, de modo que também não são levadas em consideração 

transações realizadas entre dois negociadores algorítmicos. 

Adicionalmente, como Brogaard (2010) constatou que investidores que utilizam estratégias 

algorítmicas de alta frequência evitam encerrar dias de negociações com posição em aberto nos 

ativos com que operam, parte-se do pressuposto que o grupo deste tipo de operadores sempre 

encerram pregões com posição nivelada. 

Assim, o lucro bruto realizado ao longo de um dia pelo grupo de investidores que utilizam 

estratégias algorítmicas de alta frequência é dado pela dedução do valor em reais gasto na 

compra de contratos futuros de dólar dos Estados Unidos do valor em reais recebido por 

referentes à venda de contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar comercial ao longo 

do período. 

Entretanto, é possível constatar que na maioria dos dias contemplados pelo conjunto de dados 

utilizado neste estudo o grupo de investidores que empregam estratégias de HFT na negociação 

de contratos futuros de dólar comercial não possuem posição nivelada ao fim das atividades de 

mercado. Para dar conta deste fato, considera-se que posições em aberto de investidores que 

utilizam estratégias de HFT são liquidadas ao nível médio da taxa de câmbio ao longo do dia. 

Sendo assim, o lucro bruto Lucrod em reais realizado em um dia d por investidores que utilizam 

estratégias de HFT é dado pela equação abaixo: 
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𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜F = 50 1CDEFA,-𝑃𝑟𝑒ç𝑜-𝑁- − 1<=>?@A,-𝑃𝑟𝑒ç𝑜-𝑁-

U

-V)

+ 𝐸 𝑃𝑟𝑒ç𝑜F 1<=>?@A,-𝑁- − 1CDEFA,-𝑁-

U

-V)

 

Onde: 

• 1Venda,t é uma variável dummy que assume valor igual a 1 se o investidor que utiliza 

estratégias de HFT venderam contratos futuros de câmbio na operação t; 

• Preçot é a taxa de câmbio da operação t, expressa em unidades de Real do Brasil por mil 

unidade de Dólar dos Estados Unidos, com precisão de quatro casas decimais; 

• Nt é o número de contratos futuros de taxa de câmbio de reais por Dólar Comercial 

negociados na operação t; 

• 1Compra,t é uma variável dummy que assume valor igual a 1 se o investidor que utiliza 

estratégias de HFT compraram contratos futuros de câmbio na operação t; 

• E(Preçod) é o nível médio do futuro da taxa de câmbio de reais por Dólar Comercial ao 

longo do dia d; e 

• T é o número de operações realizadas no dia d entre investidores que utilizam estratégias 

de HFT e investidores que não utilizam estratégias de HFT. 

Vale a pena esclarecer que a soma dos dois termos deve ser multiplicado por cinquenta devido 

ao fato de cada contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial se referir à entrega 

de cinquenta mil dólares e a taxa de câmbio ser expressa em unidades de real por mil unidades 

de dólar. 

A análise revela um lucro médio estimado de R$ 16.481,89 por dia. O Gráfico 2 abaixo ilustra 

a série temporal do lucro bruto diário do grupo de investidores que utilizam estratégias de HFT 

ao longo do período analisado. 
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Gráfico 2 – Série histórica de lucro de investidores que utilizam estratégias de HFT (valores 
diários absolutos) 
Fonte: elaboração própria 

Por outro lado, o Gráfico 3 abaixo contém informações sobre a série história de lucro diário por 

real negociado. Em média, estima-se que o lucro realizado por investidores que utilizam 

estratégias algorítmicas de alta frequência por unidade de real negociada de contratos futuros 

de dólar comercial é de R$ 0,0004217. 

 
Gráfico 3 – Série histórica de lucro de investidores que utilizam estratégias de HFT (por real 
negociado) 
Fonte: elaboração própria 

Infelizmente, não foram encontrados estudos sobre a lucratividade de investidores que utilizam 

estratégias de HFT para negociar contratos futuros de taxa de câmbio de reais por dólar. No 

entanto, os valores obtidos a partir desta análise aparentemente estão abaixo dos resultados 

obtidos em outras pesquisas. 
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De acordo com Goldstein et al. (2014), por exemplo, investidores que utilizam estratégias de 

alta frequência para agredir ordens de mercado referentes a contratos futuros E-mini do índice 

Standard & Poors (S&P) 500 realizaram lucros médios diários de aproximadamente $45.267 

ao longo do mês de agosto de 2010, ao passo que operadores engajados em abordagens passivas 

acumularam um ganho médio de $2.461 por dia. 

Além disso, Serbera e Paumard (2014) relataram a existência de indícios que lucros realizados 

por este tipo de investidor no mercado de ações dos Estados Unidos vêm diminuindo de maneira 

gradual nos últimos tempos e atribui o fenômeno à intensificação da competição entre 

investidores que utilizam estratégias de HFT. 
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7. PADRÕES DE NEGOCIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE HFT 

 
 

7.1 Correlação entre Estratégias Adotadas por Negociadores Algorítmicos 

 

 

O objetivo desta seção é verificar se estratégias aplicadas por investidores que utilizam sistemas 

de HFT na realização de operações com contratos futuros de Dólares dos Estados Unidos são 

mais correlacionadas do que as estratégias de investimento adotadas por instituições financeiras 

que não empregam negociações algorítmicas de alta frequência. 

Em seguida, os valores obtidos são comparados a valores teóricos de probabilidades da 

ocorrência de operações resultantes de cada uma das interações possíveis entre dois grupos de 

investidores nas condições de demandantes e fornecedores de liquidez conforme o modelo 

matemático proposto por Chaboud et. al (2009) sob a suposição que as atividades dos agentes 

de mercado não dependem de outros investidores. 

O sistema proposto por Chaboud et. al (2009) permite a determinação dos valores teóricos da 

probabilidade da ocorrência de operações nas quais: 

• Investidores que não utilizam estratégias de HFT fornecem e demandam liquidez; 

• Investidores que utilizam estratégias de HFT fornecem e investidores que não utilizam 

estratégias de HFT demandam liquidez; 

• Investidores que não utilizam estratégias de HFT fornecem e investidores que utilizam 

estratégias de HFT demandam liquidez; e 

• Investidores computadorizados fornecem e demandam liquidez. 

Para tanto, é necessário determinar a frequência com que: 

• Investidores computadorizados fornem liquidez, Prob(HFT – make);  

• Investidores que não utilizam estratégias de HFT fornecem liquidez, Prob(non-HFT – 

make); 

• Investidores que utilizam estratégias de HFT demandam liquidez, Prob(HFT– take); e 

• Investidores que não utilizam estratégias de HFT demandam liquidez, Prob(non-HFT – 

take) 

para outras instituições financeiras ao longo de um determinado período de tempo a partir das 

equações abaixo: 
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𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐻𝐹𝑇 −𝑚𝑎𝑘𝑒 =
𝐻>

𝐻> + 𝐻-
	

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑛𝐻𝐹𝑇 −𝑚𝑎𝑘𝑒 =
𝑁>

𝑁> + 𝑁-
	

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐻𝐹𝑇 − 𝑡𝑎𝑘𝑒 =
𝐻-

𝐻> + 𝐻-
	

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑛𝐻𝐹𝑇 − 𝑡𝑎𝑘𝑒 =
𝑁-

𝑁> + 𝑁-
	

Onde: 

• Nm é o número de investidores que não utilizam estratégias de HFT para fornecer 

liquidez; 

• Nt é o número de investidores que não utilizam estratégias de HFT para demandar 

liquidez; 

• Hm é o número de investidores que utilizam estratégias de HFT para fornecer liquidez; 

e 

• Ht é o número de investidores que utilizam estratégias de HFT para demandar liquidez. 

Supondo que estes eventos são interindependentes, as probabilidades do acontecimento de cada 

uma das combinações descritas anteriormente são dadas pelas equações abaixo: 

𝑃 𝑁𝑁 = 1 − 𝛼> 1 − 𝛼- 	

𝑃 𝑁𝐻 = 1 − 𝛼> 𝛼-	

𝑃 𝐻𝑁 = 𝛼> 1 − 𝛼> 	

𝑃 𝐻𝐻 = 𝛼>𝛼- 

Estas probabilidades resultam na identidade abaixo: 

𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑁𝑁)×𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐻𝐻) ≡ 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑁𝐻)×𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐻𝑁) 

que pode ser reescrita conforme a seguinte equação: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑁𝑁
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐻𝑁 ≡

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑁𝐻
𝑃𝑟𝑜𝑏 𝐻𝐻 	(1) 

Assim, diz-se que a razão RN de demanda de liquidez por investidores que não utilizam 

estratégias de HFT é dada pela equação abaixo: 

𝑅𝑁 =
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑁𝑁)
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑁𝐻)	(2) 

Ao passo que a razão RH de demanda de liquidez por investidores que utilizam estratégias de 

HFT é dada pela equação a seguir:  

𝑅𝐻 =
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐻𝑁)
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝐻𝐻)	(3) 
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Assim, substituindo-se as equações 1 e 2 na equação 3 acima, tem-se:  

𝑅𝑁 ≡ 𝑅𝐻 

Assim, a presença no mercado financeiro de um número maior de investidores que utilizam 

estratégias algorítmicas de alta frequência do que o número de investidores que não recorrem a 

estes tipos de recursos implicaria, portanto, em tanto RN quanto RH serem maiores que 1, uma 

vez que Prob(NN) seria maior que Prob(NH) e Prob(HN) seria maior que Prob(HH). Isto 

poderia ser explicado pelo fato de investidores que utilizam ou não estratégias de HFT 

demandarem mais liquidez de operadores que não utilizam estratégias de negociações 

algorítmicas de alta frequência do que investidores computadorizados. No entanto, sob a 

suposição de aleatoriedade no processo de casamento de ordens submetidas por diferentes tipos 

de investidores, a identidade acima implica que a diferença R entre as razões de demanda de 

liquidez seja igual a 0, de modo que investidores que utilizam estratégias de HFT tomam 

liquidez de negociadores algorítmicos na mesma proporção em que investidores que adotam 

estratégias algorítmicas de alta frequência tomam liquidez de operadores que não utilizam 

estratégias de HFT. Similarmente, diz-se que o fato de R ser maior do que zero poderia 

evidenciar o acontecimento de um número de operações entre investidores que utilizam 

estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência menor que o esperado, bem como a 

realização com frequência maior que o esperado de operações que envolvem negociadores 

algorítmicos e operadores que não adotam estratégias de HFT. 

Assim, possível determinar a probabilidade diária Prob(x) com que ocorrem operações 

decorrentes de todas formas de interação possíves entre investidores que utilizam estratégias de 

HFT e operadores que não utilizam estratégias de negociações algorítmicas a partir da equação 

abaixo: 

𝑃𝑟𝑜𝑏 𝑥 =
𝑛e
𝑛-

 

Onde: 

• nx é o número de vezes que ocorreram operações nas quais ocorreu a interação descrita 

por x ao longo de um dia; e 

• nt é o número total de operações observadas ao longo de um dia. 

Finalmente, calculam-se os valores diários das razões de demanda e do estimador R da 

diferença entre RN e RH para todos os dias contemplados pela amostra. A tabela 5 abaixo 

contém informações sobre a média dos valores diários da diferença entre razões de liquidez, 
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bem como valores de estatística t referentes à significância estatística para uma média 

populacional de 0. 

Tabela 5 - Diferença entre níveis de correlação de estratégias de 
HFT e outros tipos de estratégias 

Dia Inteiro Últimos 15 minutos 
R Médio Estatística t R Médio Estatística t 
0,2440 40,3592* 0,3478 10,0808* 

Notas: dados numéricos arredondados. 
Códigos de significância: 0 (***), 0,001 (**), 0,05 (*), 0,1 (.) 
Fonte: elaboração própria 
 

 

É possível derivar implicações a partir de observações R tais como o fato de que valores de R 

maiores que zero indicam o fato de estratégias algorítmicas possuírem níveis mais elevados de 

correlação entre si que o esperado de acordo com o modelo proposto por Chaboud et al (2009). 

Assim, o fato que o valor médio de R ao longo da amostra de dados utilizada na elaboração do 

trabalho é igual a 0,2440 e, portanto, maior que zero, pode indicar tanto a realização por 

investidores que utilizam estratégias de HFT de um número de operações menor que o esperado 

com outros operadores que empregam os mesmos tipos de recursos quanto o engajamento em 

negociações com operadores que não utilizam estratégias de negociação de alta frequência em 

escala menor que a esperada. Portanto, diz-se que estratégias de HFT são mais correlacionadas 

do que outras táticas empregadas por investidores. 

Adicionalmente, como negociadores algorítmicos normalmente não encerram pregões com 

posições nos ativos financeiros nos quais investem, espera-se o acontecimento de um número 

mais elevado de operações envolvendo dois investidores que utilizam estratégias de HFT nos 

últimos instantes do pregão como uma forma de desfazer posições acumuladas ao longo do dia. 

Esta hipótese é refutada através da realização da mesma análise descrita anteriormente 

considerando apenas a atividade nos últimos 15 minutos de cada pregão, que aponta para um 

pronunciamento na correlação das estratégias de negociadores algorítmicos conforme 

evidenciado pelo aumento no valor médio da estatística R. 

Conforme Brogaard (2010), o fato de investidores que utilizam estratégias algorítmicas de alta 

frequência realizarem menos operações entre si poderia ser explicado pela utilização de fontes 

de informação iguais, um mesmo grupo de parâmetros no processo de tomada de decisões e até 

mesmo um conjunto limitado de estratégias. No entanto, há controvérsias sobre a maneira como 

isto pode afetar a dinâmica do mercado de contratos futuros de Dólar americano. 

Chaboud et al. (2009) sugere que o fato de haver correlação entre as estratégias de negociação 

empregadas por investidores poderiam tanto aumentar quanto diminuir os níveis de volatilidade 
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dos ativos financeiros através, por exemplo, da atenuação de momentos nos quais há excesso 

de demanda ou da rápida reação à disponibilização de novas informações no mercado. 

 
 

7.2 Comportamento de Manada entre Investidores que Adotam Estratégias de 

HFT 
 

 

Assim como a existência de elevados níveis de correlação entre as estratégias adotadas pelos 

investidores, o comportamento de manada entre agentes de mercado pode constituir uma fonte 

de instabilidade para preços de ativos financeiros. 

Segundo Lakonishok et al. (1992) o comportamento de manada é caracterizado por 

compreender a tomada de uma posição semelhante por parte de um número desproporcional de 

investidores com relação a um ativo financeiro ao longo de um determinado período de tempo. 

Assim, esta seção tem por objetivo avaliar a existência de comportamento de manada entre 

investidores que utilizam estratégias de HFT para realizar operações com contratos futuros de 

taxa de câmbio em reais por dólar comercial na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Para tanto, 

recorre-se à metodologia empregada por Brogaard (2010). 

Primeiramente, é necessário determinar a medida de intensidade do comportamento de manada 

proposta por Lakonishok et al. (1992) ao longo de um determinado período de atividade do 

mercado. 

O valor da estatística se baseia na suposição de que, em condições de normalidade, o aumento 

no valor das posições de investidores que compraram um ativo financeiro será equivalente à 

diminuição no valor das posições de investidores que venderam este mesmo ativo financeiro ao 

longo de um determinado período de tempo. Assim, seria possível constatar a existência de 

comportamento de manada com base na observação de que houve um desequilíbrio entre o 

número de participantes que aumentaram suas posições e o número de participantes que 

liquidaram suas posições. 

A medida de comportamento de manda HFTi para contratos futuros de taxa de câmbio em reais 

por dólar comercial ao longo de um determinado período de tempo é dada pela equação abaixo: 

𝐻𝐹𝑇$ =
𝐵$

𝐵$ − 𝑆$
− 0,5 − 0,5𝑇$9) 

Onde: 
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• Bi é o número de contratos futuros de dólar comercial comprados no período de tempo 

em questão; 

• Si é o número de contratos futuros de dólar comercial vendidos no período de tempo em 

questão; 

• Ti é o número total de contratos futuros de dólar comercial negociados no período de 

tempo em questão. 

Primeiramente, foi necessário dividir os dias de negociação contemplados pela amostra em 

intervalos de 10 segundos. Em seguida, calculou-se o valor da medida de comportamento de 

manada ao longo de cada intervalo de tempo considerando-se todas as operações com contratos 

futuros de dólar comercial que contaram com a participação de investidores que utilizam 

estratégias de HFT. 

Logo após, foi necessário determinar os valores médios da medida de comportamento de 

manada ao longo de cada dia de negociação e então o nível médio diário ao longo do período 

contemplados pelo conjunto de dados utilizado neste estudo, bem como o valor da estatísica T 

de Student correspondente. 

Prontamente, repetiram-se os passos descritos anteriormente para intervalos de 30 segundos, 2 

minutos e 15 minutos com o intuito de verificar se investidores que utilizam estratégias de 

negociações algorítmicas de alta frequência também atuam no mercado financeiro de forma a 

manter posições semelhantes ao longo de diferentes períodos de tempo. 

Adicionalmente, o experimento foi então repetido para cada um dos invervalos de tempo 

mencionados anteriormente tomando em consideração primeiramente apenas operações através 

das quais negociadores algorítmicos demandaram liquidez de outros participantes e então 

levando em conta somente transações nas quais investidores que utilizam estratégias de HFT 

forneceram liquidez a fim de se verificar se os investidores apresentariam comportamentos 

distintos conforme a maneira de atuação no mercado. Os resultados são apresentados na Tabela 

6 abaixo. 
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Tabela 6 - Medida de comportamento de manada de investidores que utilizam estratégias de 
HFT - valores diários médios 

Intervalo de 
Tempo 

Total Demanda de Liquidez 
Fornecimento de 

Liquidez 
Média Estatística t Média Estatística t Média Estatística t 

10 segundos 0,1347 75,9160** 0,1035 67,7922** 0,0589 54,7711** 
30 segundos 0,1363 85,4087** 0,1105 69,4883** 0,07574 78,4281** 
2 minutos 0,08728 87,4653** 0,07289 69,4595** 0,05953 77,9892** 
15 minutos 0,03856 30,4065** 0,03074 63,7368** 0,02717 26,1007** 
Notas: dados numéricos arredondados 
Códigos de significância: 0 (***), 0,001 (**), 0,05 (*), 0,1 (.) 
Fonte: elaboração própria. 

 

Os valores apresentados na tabela apontam para a existência de comportamento de manada 

entre investidores que utilizam estratégias de HFT para negociar contratos futuros de dólar 

comercial, independentemente do período de tempo ou forma de atuação. Entretanto, é possível 

verificar que as medidas de comportamento de manada são tão menores quanto maior for o 

intervalo de tempo analisado. Este fato está em linha com a afirmação feita por Brogaard (2010) 

que investidores que atuam em uma mesma bolsa de valores mediante o emprego de estratégias 

de negociação de alta frequência tendem a realizar operações de compra ou venda em 

horizontes curtos de tempo. 

Por outro lado, a existência de comportamento de manada entre investidores que utilizam 

estratégias de HFT também poderia ser explicada pela prática de arbitragem, atavés da qual 

investidores realizam lucros a partir da realização de operações de venda em mercados nos 

quais o ativo financeiro está sobrevalorizado e operações de compra em praças nas quais o ativo 

financeiro está desvalorizado. No entanto, como o presente estudo contempla apenas dados de 

negociações relizadas na bolsa de valores de São Paulo, não só não é possível confirmar tal 

hipótese, mas também é possível que as estimativas aqui relatadas podem estar viesadas. 

 

 

7.3 Estratégias de Realimentação Positiva 
 

 

Segundo Nosfinger e Sias (1999), feedback trading se refere a um caso específico de 

comportamento de manada caracterizado pelo fato do processo de tomada decisão dos 

investidores se respaldar em retornos passados de ativos financeiros ou variáveis associadas, 
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tais como momento de rendimentos, decisões passadas de investidores ou mudanças em 

características fundamentais dos papéis. 

Mecanismos de reaproveitamento de informações podem ser classificados em retroalimentação 

positiva e retroalimentação negativa. A expressão “realimentação positiva” é utilizada para se 

referir a situações nas quais o nível de uma determinada atividade de um tipo de investidor é 

tão grande quanto maior forem os níveis passados do indicador reaproveitado, ao passo que o 

termo “realimentação positiva” é utilizada para se referir a situações nas quais o nível da 

atividade diminui com os níveis anteriores da variável reaproveitada. 

Assim, este estudo visa analisar a maneira como decisões passadas de investidores que utilizam 

estratégias de HFT para realizar operações no mercado de contratos futuros de Dólar dos 

Estados Unidos influenciam tomadas de decisão de investimento futuras. Para tanto, é realizada 

a análise do excesso de procura pelo ativo financeiro através da determinação do desequiíbiro 

de ordens ao longo de um período de dez segundos condicionado ao desequilíbrio de ordens 

observado ao longo do período de dez segundos anterior. 

O desequilíbrio de ordens OIBi se refere à parcela da posição líquida de investidores que 

utilizam estratégias de HFT em relação em relação ao número de contratos negociados por eles 

ao longo do i-ésimo período de dez segundos de um pregrão e é dado pela equação abaixo: 

𝑂𝐼𝐵$ =
𝐵$ − 𝑆$
𝐵$ + 𝑆$

 

Onde: 

• Bi é o número de contratos futuros de Dólar dos Estados Unidos comprados por 

negociadores algorítmicos ao longo do período i; e 

• Si é o número de contratos futuros de Dólar dos Estados Unidos vendidos por 

negociadores algorítmicos ao longo do período i. 

Para tanto, determina-se o nível de desequilíbrio de ordens referente a operações com contratos 

futuros de Dólar dos Estados Unidos que envolvem investidores que utilizam estratégias de 

negociações algorítmicas de alta frequência em cada um dos intervalos de dez segundos 

compreendidos pelo horário de pregão da bolsa de valores de São Paulo. 

Em seguida, determinam-se os valores que dividem os dados de desequilíbrio de ordens em dez 

grupos iguais e agrupam-se os valores da estatística de desequilíbrio de ordens do momento 

atual de acordo com o décil ao qual pertence o valor da estatística de excesso de demanda do 

período anterior. 
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Finalmente, calcula-se os valores médios dos níveis de desequilíbrio de ordens do dia para cada 

um dos grupos e repetem-se os passos anteriores para todos os pregões contemplados pela 

amostra. 

Como investidores que utilizam estratégias de HFT podem interagir com o mercado tanto 

através da demanda quanto do fornecimento de liquidez, o procedimento descrito acima é então 

repetido considerando-se primeiramente apenas transações através das quais negociadores 

algorítmicos fornecem liquidez e depois somente negócios através dos quais investidores que 

adotam estratégias algorítmicas de alta frequência demandaram liquidez. 

Os resultados são dispostos na tabela abaixo. A coluna “Geral” contém os resultados obtidos 

para todas operações envolvendo investidores que utilizam estratégias de HFT, ao passo que a 

coluna “Demanda de Liquidez” possui informações referentes apenas a transações através das 

quais negociadores algorítmicos consomem liquidez e a coluna “Fornecimento de Liquidez” 

acomoda dados acerca negociações nas quais investidores forneceram liquidez ao mercado 

mediante a adoção de estratégias algorítmicas de alta frequência. 

Os resultados dispostos na tabela acima mostram que investidores que utilizam estratégias de 

negociações algorítmicas de alta frequência para realizar operações com contratos futuros de 

Dólar dos Estados Unidos atuam de maneira a produzir um nível de desequilíbrio de ordens tão 

grande quanto maior for o nível de desequilíbrio de ordens no período anterior, 

independentemente da forma através do qual atuam no mercado. Estes resultados são 

Tabela 7 – Desequilíbrio de ordens relacionadas a operações envolvendo investidores que 
utilizam estratégias de HFT 
Decil de 
OIB(t-1) 

Geral Demanda de Liquidez Fornecimento de Liquidez 
Estatística t Média Estatística t Média Estatística t Média 

Menor -39,3713** -0,0982 -30,8532** -0,0658 -36,3291** -0,0679 
2 -27,0065** -0,0680 -22,9754** -0,0484 -14,0843** -0,0218 
3 -16,5268** -0,0348 -6,8165** -0,0212 -3,7849** -0,0155 
4 -2,7303** -0,0134 -3,4806** -0,0058 0,0929** 0,0001 
5 -0,6055** -0,0006 - 0 - 0 
6 2,3417** 0,0008 - 0 - 0 
7 1,8788** 0,0024 3,1814** 0,0020 0,5217** 0,0001 
8 8,7651** 0,0203 3,6866** 0,0064 2,1705** 0,0013 

9 23,7324** 0,0578 18,4757** 0,0393 9,6632** 0,0136 
Maior 23,4836** 0,1006 20,7695** 0,0701 27,1955** 0,0459 
Notas: dados numéricos arredondados 
Códigos de significância: 0 (***), 0,001 (**), 0,05 (*), 0,1 (.) 
Fonte: elaboração própria 
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consistentes com o comportamento observado por Brogaard (2009) de negociadores 

algorítmicos no mercado de ações norte-americano. 

Por outro lado, vale a pena notar que em situações nas quais negociadores algorítmicos 

apresentaram níveis moderados de atividade no mercado em momentos passados, instituições 

que pertencem a este grupo de investidores atuaram de maneira mais cautelosa nos instantes 

subsequentes no que se refere especificamente ao fornecimento ou demanda de liquidez. Estes 

resultados apontam para a prática sistemática de estratégias de reforço por negociadores 

algorítmicos, especialmente mediante fornecimento de liquidez. 

Segundo Abrol et. al (2016) podem ser instáveis e suscetíveis a conflitos de interesse, práticas 

de mercado abusivas e choques de preço, que podem ser amplificados, por exemplo, pela 

aceleração em quedas de preços de ativos financeiros decorrentes do emprego de 

retroalimentação positiva em estratégias de negociação. 

No entanto, conforme Brogaard (2010), o emprego por investidores que utilizam estratégias de 

HFT de mecanismos de realimentação positiva também poderia melhorar a qualidade de 

mercado através do aprimoramento do processo de descoberta de preços mediante, por 

exemplo, realização de operações na direção de variações futuras dos níveis de preço. 

Vale a pena ressaltar que apesar de haver sinais de utilização de mecanismos de 

retroalimentação positiva por investidores que adotam estratégias de negociações algorítmicas 

de alta frequência, isto não significa que a atividade de negociadores algorítmicos por si só 

fomenta uma maior participação no mercado por este tipo de investidor. No entanto, é possível 

interpretar este fato como um forte indício de que além de adotarem estratégias altamente 

correlacionadas, corretoras que utilizam algorítmicos de negociações de alta frequência 

também se baseiam nas mesmas variáveis e fontes de informação para tomar decisões de 

investimento. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho apresentou uma análise do emprego de estratégias de negociações algorítmicas 

de alta frequência para a realização de operações com contratos futuros de dólar comercial no 

mercado brasileiro com relação a seu nível de participação, lucratividade, fatores de influência 

e padrões de negociação. 

No que se refere à participação de mercado, foi possível verificar que investidores que utilizam 

estratégias de HFT respondem por uma grande parcela do volume negociado em contratos 

futuros de taxass de câmbio em reais por dólar, atingindo níveis similares aos encontrados por 

Brogaard (2010) para o mercado de ações dos Estados Unidos. No entanto, vale a pena 

mencionar que os valores obtidos podem ter sido superestimados devido às suposições adotadas 

para a realização deste trabalho. 

Adicionalmente, foi possível verificar que investidores que utilizam estratégias de HFT 

realizam lucros da ordem de aproximadamente R$ 18 mil por dia, resultando em uma média de 

R$0,0004217 por unidade de real negociada. Estes valores também estão em linha com as 

estimativas obtidas por Brogaard (2010) ao se levar em consideração a taxa de câmbio média 

ao longo do período analisado, mas podem apresentar viés de baixa por não levarem em 

consideração as negociações realizadas entre investidores que utilizam estratégias de HFT 

individualmente. 

Além disso, realizou-se que o nível de participação de investidores que utilizam estratégias de 

HFT é tão maior quanto menores forem os níveis de volatilidade da taxa futura de câmbio em 

reais por dólar comercial e do índice Ibovespa e quanto maior for a posição em aberto de 

contratos futuros de dólar comercial. Estas realizações destoam das conclusões apresentadas 

por Brogaard (2010), que havia apontado a variabilidade e níveis de preços como fatores que 

provocam o aumento deste tipo de atividade. Esta conclusão poderia simplesmente ser reflexo 

da maior aversão a risco por parte de agentes que atuam no mercado financeiro brasileiro. 

Foi possível constatar não apenas que as estratégias empregadas na negociação de contratos 

futuros de dólar americano no mercado brasileiro não só apresentam elevados níveis de 

correlação, mas também que os investidores envolvidos apresentam comportamento de manada 

e tendem a assumir posições similares às construídas em momentos anteriores. Estas conclusões 

também estão em linha com o comportamento observado por Brogaard (2010) no mercado de 

ações dos Estados Unidos. 
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Apesar de se tratar de um assunto amplo, não foram encontrados muitos trabalhos que tratem 

da utilização de estratégias de negociações algorítmicas de alta frequência no mercado 

financeiro brasileiro, de modo que há ainda muito aspectos que podem ser explorados. 

Sugere-se, por exemplo, realizar uma análise similiar à realizada neste trabalho mediante 

identificação de investidores que utilizam estratégias de negociações algorítmicas de alta 

frequência através do emprego de critérios utilizados por instituições de regulamentação e 

controle do mercado financeiro a fim de diminuir erros nas estimativas. Baron et al. (2012), por 

exemplo, dizem que a utilização de estratégias de HFT é caracterizada pela negociação de mais 

de cinco mil contratos por dia, existência de posição ao fim do dia com valor correspondente a 

menos de 5% do volume negociado ao longo do dia e a manutenção entre dias de atividade de 

inventório com valor correspondente a menos de 10% do volume negociado ao longo do dia. 

Além disso, cabe reavaliar os dados referentes aos lucros de investidores que utilizam 

estratégias algorítmicas de alta frequência mediante o emprego de modelos que levem em conta 

o processo de marcação à mercado dos contratos que permaneceram na posição ao fim do dia 

ou até mesmo a análise das atividades mediante a montagem das carteiras dos investidores em 

questão. 

Adicionalmente, seria interessante verificar o emprego de outros tipos de estratégias por 

negociadores algorítmicos para a realização de operações com contrtos futuros de dólar 

comercial. Uma delas seria a antecipação de ordens abordada por Brogaard (2010), a qual não 

pode ser contemplada neste trabalho devido à elevada quantidade de dados de ordens 

submetidas à Bolsa de Mercadorias e Futuros com relação a este ativo financeiro, fato que 

exigiria ferramentas inacessíveis para a execução deste trabalho. 
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