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RESUMO 

A Inteligência Artificial (IA) vem contribuindo para o desenvolvimento de diversas 

áreas, tornando trabalhos mais eficientes e ágeis. O presente artigo tem como proposta o 

uso de modelos de IA, aprendizado de máquina e aprendizagem profunda, para prever o 

movimento futuro dos preços de ações, a fim de compreender se esses recursos 

tecnológicos de fácil acesso, já são hábeis a tratar de questões de não linearidade e de alta 

complexidade como é o caso do mercado de capitais. Foram apresentados e testados quatro 

modelos: árvores de decisão; florestas aleatórias; regressão linear múltipla; e redes neurais. 

Quatro ações de empresas brasileiras foram selecionadas para aplicação e apresentação dos 

resultados, parâmetros de otimização foram sugeridos durante o estudo. Os modelos 

testados mostram ser mais úteis para prever janelas de curto prazo, apresentando baixa 

assertividade para prever o movimento diário dos preços de ações, devido às muitas 

incertezas que influenciam o mercado em um dia. 

Palavras-chave: Inteligência artificial. Aprendizado de máquina. Aprendizagem 

p                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Artificial Intelligence (AI) has been contributing to the development of several 

areas, making work more efficient and agile. The present article proposes the use of AI 

models, machine learning and deep learning, to predict the future movement of stock 

prices, to understand if these technological resources of easy access, are already able to deal 

with questions of nonlinearity and of high complexity as is the case (in the same way) of 

the stock market. Four models were presented and tested: decision trees; random forests; 

multiple linear regression; and neural networks. Four Brazilian companies stocks were 

selected to show their results and application, optimization parameters were suggested 

during the study. The models tested has proved to be more useful to predict short-term 

windows, presenting low assertiveness to predict the daily movement of stock prices, 

caused by many uncertainties that influence the market in a day. 

Keywords: Artificial intelligence. Machine learning. Deep learning. Prediction. 

stock markets. 
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1 INTRODUÇÃO 

A inteligência artificial (IA) é o ramo que busca simular a capacidade do ser 

humano de raciocinar e solucionar problemas por meio de recursos computacionais, 

possibilitando as máquinas desempenharem tarefas de alta complexidade. O uso de IA não 

se restringe a uma área de atuação, e muitos estudos já comprovam sua eficácia; dentre os 

diversos âmbitos, o mercado financeiro, apesar dos muitos desafios, também vem se 

aprimorando com os avanços da tecnologia. 

Diante das diversas técnicas utilizadas para prever o movimento de ações listadas na 

bolsa de valores, o presente estudo tem como proposta apresentar algumas das principais 

ferramentas de aprendizagem de máquina e aprendizado profundo, para auxiliar o 

investidor na tomada de decisão. Logo, o trabalho tem como objetivo entender se Machine 

Learning e Deep Learning também compõem modelos que auxiliam o investidor na tomada 

de decisão na Bolsa de Valores. 

Muitas ferramentas de auxílio ao investidor foram criadas e desenvolvidas ao longo 

do tempo. O presente trabalho utiliza algumas dessas ferramentas para criar variáveis que 

poderão auxiliar a máquina a fornecer uma tomada de decisão. 

 Os modelos foram apresentados e testados a fim de verificar a sua eficiência. 

Contudo, devido à complexidade, foram apresentados apenas alguns dos ajustes e 

configurações exigidos pelos modelos, principalmente de redes neurais; por isso, os 

modelos utilizados podem ser aprimorados, e o presente artigo discorre também sobre 

possíveis melhorias. 

1.1 Justificativas 

 Inteligência Artificial é um tema que recebe muita atenção devido ao impacto e 

avanços alcançados nas diversas áreas em que vem sendo aplicado. O presente estudo visa 

colaborar para esse desenvolvimento, de forma a apresentar não apenas a contribuição para 

o mercado de capitais, mas também, para todas as áreas de mercado, já que os modelos e 

técnicas apresentadas não estão restritas ao tema escolhido. 

 Novas tecnologias impactam beneficamente a competitividade, melhorando 

processos e auxiliando a tomada de decisão, e empresas precisam estar atentas e investir em 

pesquisas, envolvendo as inúmeras aplicações das tecnologias de informação e 

comunicação, incluindo a Inteligência Artificial. 
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Este capítulo apresenta a abordagem teórica acerca dos temas de fundamental 

importância para a compreensão dos assuntos relacionados ao contexto deste trabalho. 

2.1 Bolsa de valores 

A bolsa de valores é um mercado, no qual os investidores se reúnem para negociar 

títulos e valores mobiliários, o Banco Central (1966), regulamentou a norma que disciplina 

a constituição, a organização e o funcionamento das Bolsas de Valores em todo o país com 

a Resolução nº 39/1966 do Conselho Monetário Nacional. Ela descreve que as bolsas de valores 

são associações civis, sem finalidades lucrativas, tendo por objeto social manter local 

adequado ao encontro de seus membros e à realização, entre eles, de transações de compra 

e venda de títulos e valores mobiliários, em mercados livres e abertos, especialmente 

organizados e fiscalizados por seus membros e pelas autoridades monetárias. 

Para Perobelli, Perobelli, e Arbex (2000), o preço de uma ação é determinado pelo 

mercado acionário, representa o equilíbrio entre as forças de oferta e demanda e indicam as 

expectativas futuras dos agentes com relação à lucratividade e ao desempenho de uma 

determinada empresa. 

Segundo Berenstein (2010), compreender o movimento das cotações dos ativos da 

Bolsa de Valores é um processo muito complexo, devido à variedade enorme de ativos 

listados na Bovespa e a quantidade de variáveis e incertezas que elas sofrem por diversos 

fatores, o que dificulta ainda mais a análise destes dados somente com a ação humana, 

havendo a necessidade de, juntamente com os conhecimentos financeiros e econômicos, 

buscar a ajuda da computação e mais precisamente da Mineração de Dados com técnicas da 

Inteligência Artificial (IA). 

2.2 Inteligência Artificial 

Lobo (2018) conceitua inteligência artificial (IA) como um ramo da ciência da 

computação que simula o comportamento inteligente humano, ele utiliza algoritmos 

definidos por especialistas sendo capaz de reconhecer um problema, ou uma tarefa a ser 

realizada, analisar dados e tomar decisões. Sistemas computadorizados de apoio à decisão 

já existem há décadas, mas o aumento da velocidade de processamento e de 

armazenamento de informação dos computadores permitiu analisar um grande volume de 

dados em nano segundos propondo soluções de problemas, orientando a proposta e tomada 

de decisões, realizando tarefas sem receber instruções diretas de humanos. 
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2.3 Aprendizado de máquina  

Segundo Monard e Baranauskas (2003), o aprendizado de máquina é uma área da 

inteligência artificial cujo objetivo é o desenvolvimento de técnicas computacionais sobre o 

aprendizado, bem como a construção de sistemas capazes de adquirir conhecimento de 

forma automática, ou seja, ele é baseado na ideia de que os sistemas podem aprender com 

os dados. Um sistema de aprendizado é um programa de computador que toma decisões 

baseado em experiências acumuladas através da solução bem sucedida de problemas 

anteriores. Dessa forma, o aprendizado de máquina (em inglês, machine learning) é um 

método de análise de dados que, baseando-se em dados passados, utiliza de modelos 

analíticos automatizados para buscar padrões de comportamento, a fim de retornar a melhor 

decisão a ser tomada. Alguns desses principais métodos são abordados a seguir. 

2.3.1 Regressão linear múltipla 

Segundo Pasin (2004), a regressão é uma técnica estatística multivariada que 

possibilita prever os valores de uma variável dependente, com base nos valores de uma 

variável independente (regressão linear), ou de diversas variáveis independentes (regressão 

múltipla). O resultado dessa análise de regressão deve ser bom o suficiente para que torne 

pequenos os erros da previsão (diferença entre o valor real e o valor projetado pela 

equação). 

O método de regressão linear múltipla, segundo Bouzada e Saliby (2009), é capaz 

de capturar o impacto específico de cada evento e informação na demanda de cada dia., 

possibilitando entender de que forma as variáveis se comportam entre si.  

2.3.2 Árvore de decisão 

 Para Monard e Baranauskas (2003), a árvore de decisão é um dos métodos de 

aprendizado mais utilizados na prática, por ser mais rápido, simples e capaz de transformar 

seus resultados em forma de regras interpretáveis, eles também afirmam que a estrutura de 

uma árvore de decisão é formada por nós (ou folhas), que corresponde a uma classe ou um 

nó de decisão que contém um teste sobre algum atributo. 

Segundo Silva, Corso, Welgacz e Peixe (2008), a árvore de decisão leva em 

consideração os atributos considerados mais relevantes, segundo a métrica escolhida, para 

auxiliar no processo de tomada de decisão. Ela permite que o usuário conheça os fatores 

que mais influenciam seu trabalho através da apresentação dos atributos em ordem de 

importância. 
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2.3.2 Florestas aleatórias 

                                                   sto por Breiman (2001) que 

constrói muitas árvores de decisão, as quais são utilizadas para classificar um novo 

exemplo. Random Forests (em português, Florestas aleatórias) combinam as diversas 

árvores de decisão para aumentar a acurácia da predição do modelo, fazendo isso por meio 

do método de bagging, que reduz a variância das previsões, ao combinar o resultado de 

vários classificadores construídos sobre diferentes subamostras do conjunto de dados. 

2.4 Aprendizagem profunda  

 Segundo Bezerra (2016), aprendizagem profunda (em inglês, deep learning) é um 

modelo derivado da aprendizagem de máquina que permite aos computadores simular o 

comportamento do cérebro humano.  

                                                      Deep Learning        

                                                                                      

                                                                                         

                  -                                                                      

                                                                  

Uma abordagem do Deep Learning são as redes neurais, para Faber (2016) elas 

surgiram através da observação sobre o funcionamento do sistema nervoso humano e como 

ele resolve problemas. Em redes neurais os neurônios são unidades de processamento com 

interconexões de entradas e saídas, dessa forma simulando o sistema nervoso. 

Para Wuerges e Borba (2010), antes que uma rede neural possa ser útil, precisa 

“        ”     oblema, para isso ela é treinada. O processo de aprendizagem determina os 

pesos sinápticos adequados para cada neurônio, de tal forma que a saída obtida pelos 

neurônios da última camada seja a mais próxima possível das saídas desejadas para o 

problema que deve ser resolvido. 

O preço de uma ação é influenciado por diversos fatores, e por isso, deve-se 

considerar uma grande quantidade de variáveis, no entanto o tempo para a máquina 

processar as informações aumenta à medida que mais variáveis são inseridas. Para isso, 

alguns métodos estatísticos podem ser empregados a fim de diminuir o número de variáveis 

sem que altere a representatividade do conjunto, dentre eles, será abordado a análise de 

componentes principais (PCA).  

Para Morais (2011), a análise de componentes principais trata-se de uma técnica 

estatística de análise de dados multivariados. Uma das principais razões da sua aplicação é 
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o fato dela poder representar um grande número de variáveis correlacionadas em um 

sistema de menor dimensão. 

3 METODOLOGIA 

 De acordo com Almeida (2014), esse estudo pode ser caracterizado como pesquisa 

documental, pois é feito o levantamento dos dados dos valores das ações diretamente no 

sistema. 

Para estudo e teste das ferramentas, foram selecionadas aleatoriamente quatro ações 

de empresas brasileiras de segmentos de mercado distintos, são elas: "ABEV3"; "BBAS3"; 

"PETR4"; "VALE3". 

A fim de verificar a eficiência das ferramentas de machine learning e deep learning, 

foram selecionados os modelos: árvores de decisão, florestas aleatórias, regressão linear 

múltipla, e redes neurais. O presente trabalho faz uma breve abordagem sobre as variáveis 

dependentes que auxiliaram os modelos na predição da variável de interesse, apresenta as 

técnicas utilizadas para otimizar o desempenho, e demonstra os resultados obtidos com os 

testes. 

A coleta de dados é a etapa na qual se busca variáveis que tenham relação com a 

variável de interesse, e que servirão de ajuda à máquina na busca por padrões de 

comportamento. Tendo como objetivo prever o movimento futuro do preço de ações, foram 

coletados dados sobre o mercado, e de séries de valores resultado de técnicas gráficas, que 

investigam movimentos de mercado com base no histórico de preços. 

4 ANÁLISE DE DADOS 

Segundo Goldschmidt e Passos (2005), a descoberta de conhecimento em bases de 

dados, que surge com os avanços da tecnologia da informação para auxiliar o homem na 

análise de grande quantidades de dados, é caracterizad                                

                  -                                           -                        

                                -                                                        

estudo por meio da coleta de dados, preparação de dados, escolha do modelo, treinamento, 

avaliação, aprimoramento dos parâmetros e predição, determinará o quão capaz os modelos 

de aprendizagem de máquina e aprendizado profundo serão para solucionar os problemas. 

4.1 Coleta de dados 

 Dado que a coleta de dados visa reunir variáveis que podem servir de ajuda aos 

modelos na busca por padrões de comportamento, foram coletados dados que 

habitualmente são utilizados individualmente e em conjunto para prever os movimentos 

futuros do mercado, como por exemplo, os indicadores técnicos, séries de valores resultado 
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de fórmulas matemáticas aplicadas sobre o preço ou volume de ações, utilizados para a 

identificação de melhores momentos de compra ou venda. 

 Também foram coletados dados de: médias móveis, variando por tipo e período; 

variáveis macroeconômicas; preços de câmbios; índices de mercado e de preço; e 

estratégias utilizando candlesticks. 

 O presente artigo propôs colher mais de cem variáveis, já que o preço da ação sofre 

influência de diversos fatores, espera-se que os modelos farão a seleção das variáveis de 

maior importância, para cada ação em estudo. 

4.2 Árvore de decisão 

Para exemplificação, foi utilizada a ação de código Ibovespa "BBAS3", referente às 

ações do Banco do Brasil. Na figura 1 é mostrada a árvore de decisão resultado do modelo, 

através de uma estrutura semelhante a uma árvore pode-se observar os padrões de 

comportamento encontrados, e a probabilidade dos eventos ocorrerem. No exemplo, os 

números 1 e -1 representam se há maior probabilidade do preço da ação subir ou cair no dia 

seguinte, respectivamente. 

Figura 1 - Modelo de árvores de decisão aplicada a ação "BBAS3" 

 

Fonte: dados primários. 

Iniciando pelo primeiro nó da árvore, de cima para baixo, é possível observar que: 

1.  No topo da árvore, é exibida a proporção de vezes que o preço da ação variou 

negativamente, em 51%. 
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2.  Neste nó, deve-se identificar no dia em que será feito a previsão, se a variável 

representada na figura 2 pelo código "X22161" não é maior ou igual a menos um, caso 

contrário deve-se seguir para a esquerda. Em 85% dos dias a variável mostrou ser menor do 

que um, com a probabilidade de 48% de o preço variar negativamente no dia seguinte. 

3.  Caso a variável de código "X21627" for menor do que 0,35, tem-se um probalidade 

de 53% da ação variar negativamente no dia seguinte. Esta condição ocorreu em 42% das 

vezes. 

4.3 Florestas aleatórias 

No geral, o desempenho do modelo aumenta conforme são inseridas árvores, no 

entanto, há um ponto em que não trará melhoria e exigirá mais tempo para máquina 

processar as informações. A figura 2 apresenta o gráfico de erro de predição do modelo 

pelo número de árvores utilizadas. Para minimizar o erro de predição foram escolhidas 

quinhentas árvores. 

Figura 2 - Erro por número de árvores do modelo de florestas aleatórias aplicadas a 

ação "BBAS3". 

 

         Fonte: dados primários. 

Khaidem, Saha, e Dey (2016, p. 39, tradução nossa) sugerem que florestas aleatórias 

são melhores utilizadas para prever tendências de mercado em janelas de curto prazo. 

Prever as tendências nos preços do mercado de ações é uma tarefa muito 

desafiadora devido às muitas incertezas envolvidas e muitas variáveis que 

influenciam o valor de mercado em um determinado dia, como condições 

econômicas, sentimentos dos investidores em relação a uma determinada 

empresa, eventos políticos etc. Por causa disso, mercados de ações são suscetíveis 

a mudanças rápidas, causando flutuações aleatórias no preço das ações. As séries 

do mercado de ações são geralmente dinâmicas, não paramétricas, caóticas e 

barulhentas por natureza e, portanto, o movimento do preço do mercado de ações 

é considerado um processo aleatório com flutuações que são mais fortes para 
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janelas de curto prazo. No entanto, algumas ações geralmente tendem a 

desenvolver tendências lineares em janelas de longo prazo. 

 As janelas de curto e longo prazo mencionado pelos autores podem ser observadas 

ao comparar o preço de determinada data com o preço de n dias anteriores a esta data, isto 

é, para verificar se o preço de hoje está subindo ou caindo em uma janela de 20 dias, por 

exemplo, basta comparar os preços de hoje com o preço de 20 dias atrás. A figura 3 retrata 

a assertividade do modelo de florestas aleatórias utilizando diferentes janelas de tempo. 

Figura 3 - Acurácia do modelo de florestas aleatórias aplicada às ações "ABEV3", 

"BBAS3", "PETR4", "VALE3". 

 

     Fonte: dados primários. 

Observa-se que o modelo produz resultados ruins utilizando baixos números de 

dias, ao aumentar os dias, o modelo produz melhores resultados, alcançando quase 80 por 

cento de acurácia em torno de 25 e 30 dias utilizando as ações "BBAS3", "PETR4", 

"VALE3". 

4.4 Regressão linear múltipla 

 A regressão linear múltipla, assim como o modelo de florestas aleatórias, também 

provou ter maior poder preditivo para tendências de mercado, do que para prever o 

movimento diário do preço de ações.  

Na figura 4, pode-se observar a acurácia do modelo para prever diferentes janelas de 

tempo. Diferente do modelo de florestas aleatórias, quando se aplicou o mesmo método 

para observar a assertividade pelo número de dias, pôde-se perceber que, em quase todas as 

ações houve um aumento progressivo conforme o número de dias também aumentava, no 

entanto, ao utilizar o modelo de regressão linear múltipla, não foi possível observar o 

mesmo, por mais que a assertividade do modelo tenha aumentado ao utilizar números de 

dias maiores, a assertividade do modelo variou bastante entre um dia e outro. 
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Figura 4 - Acurácia do modelo de regressão linear aplicada às ações "ABEV3", 

"BBAS3", "PETR4", "VALE3".

 

        Fonte: dados primários 

4.5 Redes neurais 

 Os métodos de redes neurais visam simular o cérebro humano e seu funcionamento, 

e diferente dos outros modelos apresentados, o seu treinamento se baseia em tentativa e 

erro, ou seja, por meio e experiências que a máquina obteve durante o seu treinamento, isso 

o torna muito mais capacitado quando se tratando de problemas não lineares, como é o caso 

do mercado financeiro. De acordo com Medeiros (2015, p. 1) 

Em um sistema computacional comum, o usuário deve prever, ou pelo menos 

tentar prever todas as situações que possam vir a acontecer para que o programa 

gere uma resposta ao proble                                                 

é possível antecipar todas essas situações, visto que sofrem influências políticas, 

econômicas, causas naturais entre outras. 

As redes neurais artificiais (RNAs) vêm se destacando por conseguir solucionar 

problemas de IA que outras técnicas não conseguiram, por isso, modelos de RNAs estão se 

desenvolvendo e seu uso está aumentando, tornando-se cada vez mais intuitivas, simples de 

usar e efetivas. No entanto, o modelo também possui suas desvantagens, um dos problemas 

quanto à aplicação de RNAs é que requer muita energia e recurso computacional.  

A Análise de Componentes Principais pode ser utilizada para reduzir o número de 

variáveis, sem que as variáveis estatísticas resultadas do uso da técnica, decorram em uma 

perda significativa de informações. Reduzindo os requisitos computacionais necessários 

para se utilizar RNAs com eficiência. 

A tabela 1 representa o resultado da técnica PCA utilizada para reduzir a 

dimensionalidade do conjunto de dados, apresentando as variâncias correspondentes a cada 

componente principal obtido. As cento e quarenta variáveis podem ser explicadas a partir 
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das trinta primeiras componentes principais (PCs) obtidas, expressando 90,78% da 

variância do conjunto total de dados. Podendo aumentar ou reduzir o número de PCs para 

compor o modelo de RNAs, de acordo com a variância acumulada desejada. 

 

           Fonte: dados primários. 

Os parâmetros das RNAs devem ser ajustados e variam de acordo com os objetivos 

de cada trabalho, modificando o número de camadas, número de neurônios e o peso 

referente a cada conexão. Durante a fase de treinamento, diferentes parâmetros podem ser 

testados a fim de otimizar o modelo, minimizando o erro produzido pelas RNAs. O 

presente trabalho utilizou uma métrica simples de avaliação para selecionar o número de 

neurônios e pesos, dividindo o número de acertos pelo número total de exemplos. 

Figura 5 - Acurácia do modelo de redes neurais aplicada às ações "ABEV3", 

"BBAS3", "PETR4", "VALE3".                                 

 

        Fonte: dados primários.    

Diferente dos modelos de florestas aleatórias e regressão linear múltipla, que 

obtiveram êxito em prever janelas de curto prazo com mais de dez dias, as RNAs 

produziram melhor acurácia ao prever a direção do preço em dois e três dias. A tabela 2 

apresenta os resultados obtidos seguindo as predições do modelo de RNAs, comprando ou 
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vendendo a ação "BBAS3" de três em três dias, pode-se observar que o resultado do 

modelo superou o resultado da ação, com 123,63% e 84, 48%, respectivamente.  

Tabela 2 - resultados obtidos com o modelo de redes neurais aplicados a ação 

"BBAS3".        

 

   Fonte: dados primários.   

4.6 Resultados 

 Os resultados obtidos ao seguir as sugestões de compra e venda dos modelos, 

podem ser observados nos gráficos de retorno em percentual, pelo tempo, das figuras 6, 7 e 

8. A linha em azul representa o resultado alcançado com as previsões dos modelos, e a 

linha em preto é o resultado da compra das ações em 05/01/2000.  

 Os modelos buscam por padrões nos dados de treinamento, usam-se as informações 

obtidas para prever os dados de avaliação e verificar a qualidade preditiva do modelo. 

Assim, os dados coletados devem ser divididos em treinamento e avaliação, no estudo 

optou-se por utilizar 70 por cento do total dos dados para treinamento, e 30 por cento para 

avaliação. 

4.6.1 Árvores de decisão 

 Na figura 6 é possível observar o retorno ao aplicar o modelo de árvores de decisão 

sobre as ações "ABEV3", "BBAS3", "PETR4", "VALE3".  Analisando o gráfico da 

"ABEV3", no ponto 1 pôde-se verificar que o modelo obteve maior retorno do que o 

ocorrido, já no ponto 2 apresentou menor retorno, pois as previsões foram piores, e por fim, 

no ponto 3, se manteve praticamente igual ao retorno da ação sem utilizar as sugestões do 

modelo. No gráfico, a linha em preto na vertical simboliza o início da etapa de avaliação do 

modelo, os dados anteriores a essa linha foram utilizados para a aprendizagem do modelo. 



12 
 

Figura 6 - Retorno do modelo de árvores de decisão aplicada às ações "ABEV3", 

"BBAS3", "PETR4", "VALE3". 

 

        Fonte: dados primários.   

4.6.2 Florestas aleatórias 

Optou-se por testar o modelo utilizando o prazo de vinte e cinco dias, e durante a 

fase de teste, realizar as operações de compra e venda a cada vinte e cinco dias. 

Figura 7 - Retorno do modelo de florestas aleatórias aplicada às ações 

"ABEV3", "BBAS3", "PETR4", "VALE3".       

 

      Fonte: dados primários.   
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4.6.3 Redes neurais 

Com base na figura 5, os modelos obtiveram maior acurácia utilizando dois e três 

períodos, por isso, os modelos foram treinados utilizando os prazos de dois ou três dias, e 

para a fase de teste, as operações de compra e vendas foram feitas de tempo em tempo de 

acordo com o número de dias. 

Figura 8 - Retorno do modelo de redes neurais aplicada às ações "ABEV3", 

"BBAS3", "PETR4", "VALE3".       

 

      Fonte: dados primários.   
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5. CONCLUSÃO 

Pode-se observar facilmente o uso de Inteligência Artificial nos diversos campos de 

atuação, tarefas exercidas por humanos passam a ser realizadas por máquinas a fim de 

reduzir custos com pessoas, e tornando processos mais eficientes e ágeis. O presente artigo 

tem como proposta o uso de ferramentas de IA, aprendizado de máquina e aprendizagem 

profundo, para prever o comportamento do preço de ações, a fim de compreender se esses 

recursos tecnológicos de fácil acesso, já são hábeis a tratar de questões de não linearidade e 

de alta complexidade como é o caso do mercado financeiro. 

Por tratar de um tema genérico, o presente estudo serviu de ajuda a aqueles que 

pretendem usar as ferramentas de IA em sua área de atuação, informações acerca da 

comprovação do tema ainda são pouco compartilhadas devido ao potencial e vantagem 

competitiva que concede às empresas. No cenário internacional as ferramentas estão sendo 

usadas em grande escala, no entanto, no Brasil ainda é pouco utilizada, o presente estudo 

também teve como objetivo despertar o interesse das empresas quanto ao assunto, pois se 

as ferramentas se mostram úteis de serem utilizadas em uma questão de alta complexidade 

e não linearidade como no presente trabalho, outras áreas, como logística e recursos 

humanos, por exemplo, terão ainda mais agilidade e assertividade para solucionar seus 

problemas. 

Conforme se pode observar, os resultados obtidos na tentativa de prever o 

comportamento diário das ações utilizando os modelos, obtiveram resultados com baixa 

assertividade, em sua maioria, menos de 50% das sugestões de compra ou venda estiveram 

concisas comparando-se ao ocorrido. No entanto, os modelos apresentaram ótimos 

resultados na tentativa de prever janelas de curto prazo.  

Quanto aos resultados obtidos utilizando o modelo de florestas aleatórias, mais de 

70 por cento das sugestões se igualaram aos acontecimentos utilizando janelas de vinte a 

trinta dias. Já o modelo de redes neurais, todos os exemplos obtiveram mais de 60% de 

acurácia quando utilizado três dias. Assim, pode-se concluir que os resultados encontrados 

estão de acordo com o que o estudo apresentado por Khaidem, Saha e Dey (2016), que 

sugere que os modelos são melhores utilizados para prever movimentos futuros dos preços 

em janelas de curto e longo prazo devido às muitas incertezas que influenciam o mercado 

em um dia.   

Acreditamos que os modelos, principalmente de redes neurais, podem ser 

otimizados, pois poucos parâmetros foram testados neste estudo. 
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Inserção de variáveis possivelmente tornarão os modelos mais capazes de prever o 

comportamento do preço de ações, variáveis de análise fundamentalistas, de análise de 

risco, e cenários de mercado internacional, por exemplo, foram poucos ou inexistentes no 

estudo. 

Os modelos, principalmente de florestas aleatórias e regressão linear múltipla 

podem servir para a construção de uma carteira mensal de ativos, dado a alta eficiência dos 

modelos e a periodicidade entre operações, no entanto, apenas após muito estudo, tentativa, 

e comprovação. 

O estudo apresentou apenas algumas das ferramentas de machine learning e deep 

learning, no entanto há diversas outras que não foram apresentadas, como Naive Bayes e 

GLM. Também, modelos mais complexos como o de redes neurais exigem conhecimento 

quanto às configurações de número de camadas, número de neurônios e peso associado, o 

presente estudo testou várias configurações para minimizar o erro antes de realizar a 

predição, no entanto, outras técnicas devem ser testadas. 
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