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Resumo 

Este trabalho enquadra-se na capacidade preditiva das redes sociais (nomeadamente o Twitter) com o 

foco na comunidade financeira e a bolsa de valores. O objetivo deste trabalho consiste em determinar 

a cotação das ações em bolsa de empresas que realizaram um IPO. Isto é realizado através da análise 

de mensagens no Twitter e na diferenciação entre 8 algoritmos de análise de sentimento 

implementados para estudar frases no Twitter no contexto do mercado financeiro. São apresentadas 

diferentes abordagens no modo de seleção dos tweets e da comunidade escolhida assim como a 

deteção de eventos através do Twitter. Para efeitos de otimização de resultados é utilizada uma solução 

com algoritmo genético que tem o propósito de gerir os pesos dos indicadores implementados a cada 

algoritmo de sentimento. Com esta abordagem, no primeiro semestre de 2016, foi possível obter 

retornos de 59% após o primeiro dia de negociação e de 72% depois de uma semana do dia de cotação 

em bolsa. 

Palavras-chave: Twitter, IPO, Mercado de Ações, Análise de Sentimento, Algoritmo Genético, 

Previsão de Ações. 
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Abstract 

This research looks at the predictive capability of social networks, e.g. Twitter, focusing on the financial 

community and the stock market. The goal of this study is to predict the stock price of companies that 

have offered IPOs. This is performed through the analysis of Twitter messages and the differences 

between the sentiment analyses of 8 algorithms applied to study Twitter sentences regarding the 

financial market. The above referred algorithms differ in the way tweets are selected, the community is 

chosen and events are detected through Twitter. In order to optimize results a genetic algorithm solution 

is considered with the purpose of determining the weights of the applied indicators to each sentiment 

algorithm. The proposed approach, lead to returns of 59% during the first negotiation days, and of 72% 

a week after. 

Keywords: Twitter, IPO, Stock Market, Sentiment Analysis, Genetic Algorithm, Prediction. 
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Capítulo 1 Introdução 

 Já há alguns anos que a importância das redes sociais tem crescido na sociedade a nível 

global. Em 2006 o lançamento do Twitter contribuiu bastante para este crescimento e apesar de 

existirem outras alternativas o Twitter ganhou uma grande popularidade entre os utilizadores. Esta rede 

social tem a particularidade de ter um número específico de carateres em cada mensagem enviada e 

certas características que a tornaram numa das plataformas mais usadas nos dias de hoje.  

 No início da década de 2010 começaram a surgir muitos trabalhos de investigação sobre as 

capacidades das redes sociais, como a previsão e deteção de acontecimentos, e o Twitter é uma das 

mais estudadas. Já foi estudado a opinião das pessoas de modo a prever resultados de eleições 

presidenciais [1], sucesso cinematográfico de diferentes filmes [2]. Existem também vários artigos do 

estudo do Twitter na área financeira, para prever a evolução da cotação de ações na bolsa [3], períodos 

de melhor investimento entre outros. Com este estudo pretende-se prever a evolução e o 

comportamento de vários ativos no instante em que são cotados em bolsa pela primeira vez (ao qual 

se designa por, momento de oferta pública de Venda – OPV). 

 As empresas calendarizadas para oferta pública de Venda são anunciadas com antecedência 

de uma ou duas semanas, contudo podem não se realizar e ficam adiadas para uma nova data. Devido 

a ser um investimento no início de vida das empresas não há dados históricos de análise da mesma e 

é difícil prever a evolução das ações no seu dia inicial de negociação e num futuro próximo. Este tipo 

de oferta ocorre quando as ações de uma empresa são vendidas em bolsa pela primeira vez ao público 

em geral. Este investimento é realizado com o objetivo de expansão de negócio e angariação de mais 

capital.  

 Para fazer um estudo de mercado é preciso ter em atenção que tipo de análise se deve 

empregar: se uma análise fundamental e/ou técnica (através do uso de indicadores). A análise 

fundamental é um estudo da situação financeira económica da empresa tendo em conta expectativas 

e projeções de futuro, o que a torna pouco fiável devido aos interesses pessoais da empresa, assim 

como os dados de análise que são de difícil acesso.  

 A análise técnica caracteriza-se pelo conjunto de indicadores implementados ao longo do 

tempo apoiados nos movimentos dos preços de mercado dos ativos financeiros. Pode ser vista como 

uma análise de probabilidade baseada em que os preços são reflexos de comportamentos de multidões 

que são identificados e que seguem padrões repetitivos. As duas técnicas complementam-se e apesar 

dos dados utilizados em cada uma ser bastante díspar, vários analistas podem relacionar dados 

fundamentais e técnicos de modo a realizar uma avaliação eficiente do mercado. Por exemplo, é 

possível implementar a análise fundamental como suporte à escolha de potenciais empresas rentáveis 

e recorrer a uma análise técnica através do estudo do sentimento para relacionar as mensagens Twitter. 

 Neste estudo serão utilizadas diferentes metodologias para análise de tweets assim como 

diferentes algoritmos na classificação dos mesmos. É apresentado o estudo de deteção de eventos e 
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a previsão do comportamento no momento após à oferta pública inicial de diferentes ativos através de 

tweets, e também a implementação de 8 algoritmos diferenciados entre si com exemplos concretos de 

frases “verdadeiras” (existentes no Twitter) no contexto de mercado financeiro. 

1.1 Objetivos do trabalho 

 O objetivo deste trabalho consiste em desenvolver estratégias a curto e longo prazo para 

investimento em ações cotadas recentemente em bolsa, com base em mensagens do Twitter. 

1.1.1 Objetivos Gerais 

 Para alcançar os objetivos propostos foi necessário as seguintes pesquisas: 

 Proceder a uma investigação rigorosa dos estudos já realizados sobre o Twitter; 

 Perceber qual o meio envolvente, neste caso, foi necessário desenvolver um estudo 

profundo sobre bolsa de mercado, ações, OPV e Twitter; 

 Compreender como os utilizadores apresentam maior ou menor influência na evolução 

das ações na bolsa tendo em conta diferentes parâmetros de observação e análise. 

1.1.2 Objetivos Concretos 

 Através deste trabalho o leitor pode (ter uma visão sobre): 

 Perceber a influência do que é dito nas redes sociais tem na cotação das empresas na 

bolsa. Diferentes abordagens e ferramentas já estudadas serão apresentadas mais à 

frente neste relatório; 

 Compreender quais as características e os bons sinais apresentados por uma empresa 

que asseguram um investimento favorável e provavelmente seguro; 

 Entender como a evolução computacional contribui para a automatização de processos 

e previsões através da criação de algoritmos.   
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Figura 1 - lustração do objetivo desenvolvido 

1.2 Estrutura da Tese 

 O documento está organizado da seguinte forma: 

 Capítulo 2 – o trabalho relacionado é discutido. 

 Capítulo 3 – é apresentada a arquitetura da solução com AG e todas as especificações 

e limitações que levaram à solução final implementada. 

 Capítulo 4 – são apresentados os diferentes algoritmos de sentimento implementados 

e os diferentes resultados obtidos através dos mesmos. 

 Capítulo 5 – são apresentados os diferentes casos de estudo e os resultados da 

aplicação desenvolvida. 

 Capítulo 6 – são apresentadas as conclusões finais assim como o trabalho futuro. 
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Capítulo 2 Estado de Arte 

 Neste capítulo, são abordados os conceitos fundamentais necessários para a compreensão do 

trabalho desenvolvido, nomeadamente no domínio do mercado financeiro. É também apresentado uma 

parte substancial das várias metodologias relacionadas com o estudo da Análise de Sentimento, 

Indicadores de previsão de ações e IPOs. Subsequentemente, as técnicas e algoritmos evolucionários 

que podem ser usados para abordar o tema são explicados e demonstrados.  

2.1 Trabalho relacionado 

 Desde o aparecimento das redes sociais, a evolução tem sido rápida e tem contribuído para 

que a comunicação on-line seja um dos métodos mais utilizados. Os utilizadores partilham e criam 

conteúdos com muita facilidade e rapidez, sendo possível interpretar tendências e discursos na 

sociedade devido à troca de informações nestas plataformas. 

2.1.1 Twitter 

 Sendo o Twitter uma plataforma bastante utilizada, o que a torna objeto de diversos estudos, o 

dado principal a ter em conta são os tweets. Estes, trocados entre os utilizadores na rede social, são 

analisados e procede-se ao seu estudo estatístico de modo a tirar conclusões. A figura 2 pretende 

mostrar de uma forma muito genérica o processo de estudo de uma rede social, em particular o Twitter. 

 

Figura 2 - O poder das Redes Sociais 

 

  Kwak et al. mostrou que mais de 85% dos tópicos mencionados no Twitter são manchetes de 

notícias ou notícias relacionadas com fatores ambientais [4]. Devido ao facto de o Twitter funcionar 

como uma rede social em tempo-real, esta é utilizada como o meio de comunicação mais rápido entre 

utilizadores em diferentes países e/ou continentes. Por isso tornou-se uma ferramenta rápida e eficaz 

para a deteção de eventos de catástrofes ou terrorismo na comunicação com o exterior em pedidos de 

auxílio [5], [6]. 
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2.1.2 Twitter com capacidade de previsão 

 Em 2010, Huberman e Asur fizeram referência à evolução das redes sociais e como é possível, 

através das mensagens trocadas entre utilizadores, prever uma variedade de temas como por exemplo 

a classificação de produtos e a previsão de eleições, mostrando que, em concreto, o Twitter pode ser 

muito forte em indicadores e previsões [2]. Huberman aplicou o seu estudo a tentar prever o êxito de 

um filme antes da sua estreia e os seus estudos foram muito importantes nos que se seguiram de modo 

a relacionar o Twitter com o mercado financeiro.  

 No seu estudo Huberman, através da ferramenta Twitter Search API, recolheu dados de hora 

a hora filtrando os tweets por palavras-chave específicas. No entanto, surgiram problemas com alguns 

dados devido à dificuldade de identificar e relacionar corretamente os tweets relevantes com um filme 

em questão. Por exemplo, no filme “2012”, estes dados poderiam ser de um tweet relacionado com o 

filme em questão ou com o ano civil. O autor definiu o termo tweet-rate como sendo o número de tweets 

referentes a um filme por hora, e concluiu que quanto menor for esse valor, piores seriam as receitas, 

acabando por sair precocemente de exibição. Por exemplo, o filme Transykmania apresentou uma taxa 

2.75 tweets/hora, com receitas de 263 mil dólares americanos e esteve 2 semanas em exibição, ao 

invés do filme Twilight com um elevado tweet-rate de 1365.8 tweets/hora e receitas na ordem dos 142 

milhões de dólares americanos.  

Bernardo Huberman utilizou o modelo de classificação de linguagem DynamicLMClassifier da 

ferramenta LingPipe [7] com o objetivo de encontrar nomes de pessoas, organizações e locais em 

notícias. Implementou a análise de sentimento para sequências de caracteres dos tweets e concluiu 

que, apesar da análise de sentimento oferecer melhorias na previsão, estas não são tão relevantes 

como o tweet-rate porque este apresentou o mesmo poder de previsão tanto na segunda como na 

primeira semana de observação. 

2.1.3 Twitter e a comunidade financeira 

 Em 2012, o Twitter anunciou uma forma particular de evidenciar os tweets sobre ações, usando 

para esse efeito o símbolo dólar ($) como prefixo da palavra, criando assim o conceito de cashtag, para 

filtrar melhor os tweets. No entanto, alguns utilizadores ainda usam o símbolo das ações sem o prefixo 

dólar sign ou com o conhecido hashtag (#), sendo esta uma das dificuldades já sentidas em várias 

pesquisas, o que torna a recolha de dados menos eficiente. 

 Existem atualmente ferramentas que fazem o reconhecimento de símbolos das ações nos 

tweets, contudo ainda não estão totalmente otimizadas para reconhecer um símbolo em qualquer 

mensagem. Exemplo disso, a aplicação Stanford NER, já foi estudada em [8] e [9] mas não são focadas 

no reconhecimento do símbolo ou nome de uma determinada empresa. 

 Outro trabalho de pesquisa [10] que se propôs a estudar a aplicação Stanford NER ocorreu em 

2013 e pretendia filtrar os tweets através dos símbolos das ações, utilizando um novo método e 

comparando resultados com a aplicação conhecida. O objetivo do trabalho era diferenciar os símbolos 
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que podem aparecer com diversas correspondências e por sua vez relacionar e filtrar de uma forma 

mais eficiente os tweets recolhidos. Mostrou-se que estes conseguem apresentar melhores resultados 

e mais eficazes em relação à aplicação NER, contudo utilizando amostras menos significativas. 

 Em 2013, Yang, Kevin Mo e Zhu analisaram a criação de uma comunidade financeira baseada 

no sentimento presente nos tweets relacionado com o movimento dos preços ativos no mercado 

financeiro [11]. Definiram o termo Critical Node como sendo o grupo de utilizadores que apresentam 

melhor desempenho, tanto no poder de previsão como no retorno e volatilidade. O sentimento recolhido 

dentro destes nós é mais significativo e apresenta maior impacto do que o dos membros selecionados 

na comunidade. Concluem assim que diferentes grupos de users exercem um impacto diferente nos 

preços ativos e no movimento volátil que caracteriza o mercado financeiro. A figura 3 pretende 

demonstrar a influência que um Critical Node apresenta no Twitter. 

 

Figura 3 - Classificação de utilizadores Twitter 

 

 Já em 2014, Yang, Liu e Kevin Mo [12] mostraram que é possível, através da API do Twitter, 

replicar e simular eventos e demonstrar as consequências desses mesmos acontecimentos. Também 

mostraram que a remoção de Critical Nodes da rede, especialmente dos nós com maior centralidade 

intermediária, tem o efeito ideal de reduzir a propagação de mensagens maliciosas que existem em 

menor número dentro da comunidade financeira.  
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2.1.4 Twitter e a previsão do mercado de ações 

 

Figura 4 - Procedimento Geral para Análise Sentimento 

 Em 2011, Zhang, Fuehres e Gloor descrevem os trabalhos mais relevantes até então na 

previsão de indicadores do mercado de ações tais como DJIA, NASDAQ, S&P 500 através do Twitter. 

No seu trabalho de pesquisa, Zhang implementou uma caracterização de tweets divididos em duas 

classes, distinguidas através do tag – sentimento associado a uma determinada palavra (#happy, #fear, 

#love). Classificou os tags como positivos e negativos e demonstrou que em média existem mais do 

dobro de tweets positivos do que negativos, o que sugere que as pessoas preferem enviar mais 

mensagens quando apresentam uma postura mais otimista [3]. 

 Os autores testaram 3 hipóteses de observação de dados para correlação com os indicadores 

de mercado. Inicialmente pensou-se que a correlação entre o sentimento otimista e os indicadores de 

mercado de ações seria positiva e o clima pessimista teria uma correlação negativa. Contudo, 

determinou uma correlação negativa com a bolsa DJIA, NASDAQ e S&P 500. Assim se concluiu que 

as pessoas começam a usar palavras mais emocionais como esperança, medo e preocupação quando 

existe uma maior incerteza económica.  

Uma hipótese que não se revelou um bom indicador para prever índices de mercado foi o 

número de seguidores por dia. Outra hipótese consistia em analisar o número de retweets o que se 

apresentou como um melhor indicador face ao anterior. No entanto, a hipótese do número total de 

tweets por dia apresentou melhores resultados, apesar da possibilidade de que os retweets tivessem 

uma maior percentagem de dados e assim obtivesse uma maior correlação. Concluiu que as descidas 

no DJIA são verificadas através do maior registo de emoções no Twitter, em que as pessoas mostram 

maior esperança, medo e preocupação nas mensagens. Ao invés disso, quando as pessoas têm menos 

esperança, medo e preocupação o DJIA apresenta uma fase crescente. 

 Outro trabalho muito importante foi a pesquisa realizada por Bollen et al. [1], onde se analisou 

a previsão do mercado de ações através de estados de sentimento demonstrados no Twitter. Foi 

utilizada a ferramenta OF [13] que já tinha sido usada noutros trabalhos [14] [15], classificando o 

sentimento em positivo e negativo, e o algoritmo GPOMS que segmenta o sentimento em 6 subclasses 

(calma, alerta, confiança, vitalidade, gentileza e felicidade). A recolha de dados ocorreu entre 28 de 

Fevereiro a 19 de Dezembro de 2008, e utilizaram apenas tweets com expressões explícitas de 
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sentimento como "I'm feel", "I'm", "I am", "makes me", tendo sido descartadas todas as mensagens que 

continham expressões de hiperligações como "http:" ou "www.". Para validação da correlação dos 

valores provenientes do OF e GPOMS usaram o dia de eleições e o Thanksgiving Day (Dia de Ação 

de Graças).  

 A metodologia utilizada pode dividir-se em 3 fases: na primeira fase, são gerados os resultados 

pelo OF e GPOMS num total de 7 estados de humor de determinado dia, e em paralelo, retiraram-se 

os valores DJIA através da Yahoo! Finance. Numa fase posterior, através da Causalidade de Granger 

(conceito explicado no parágrafo seguinte) mediram as hipóteses de correlação entre os valores DJIA 

e os valores GPOM e OF durante n dias. Por fim, usaram o algoritmo SOFNN para testar a precisão da 

previsão do mercado DJIA quando no modelo de previsão se incluí as medidas de sentimento. SOFNN 

são redes neurais e estas têm sido consideradas como um algoritmo muito eficiente para a 

descodificação de séries de tempo não-lineares, tal como é o mercado financeiro [16] . 

 A Causalidade de Granger é bastante utilizada em diversos estudos com o objetivo de verificar 

se os resultados obtidos são fiáveis e passíveis de fazer uma previsão. Para isso, é calculado o valor-p 

e quanto menor for o seu valor maior será a capacidade preditiva apresentada.  

 No seguimento do trabalho mencionado [1], Goel e Mittal [17], em 2012, estudaram diversos 

algoritmos de modo a obter melhores resultados na previsão do mercado de ações. A metodologia de 

trabalho consistia em introduzir no pré-processador valores brutos provenientes do DJIA com tweets 

para análise de sentimento, gerando assim valores para 4 classes definidas de humor para cada dia 

(calm, happy, alert, e kind). Os valores de cada classe e os valores DJIA processados são introduzidos 

numa ferramenta modelo que usa SOFNN, para criar um modelo que tenha a capacidade de utilizar os 

valores DJIA previstos. Tal como em [1] utilizaram a ferramenta OF e o algoritmo GPOMS para fazer a 

divisão do sentimento nas 4 classes mencionadas e definidas anteriormente. Os dados DJIA foram 

recolhidos através do Yahoo! Finance, sendo que este inclui a abertura, o fecho, e os valores de pico 

de determinado dia. Os dados Twitter incluem o timestamp, autor e mensagem de texto correspondente 

a cada tweet. 

 Os dados provenientes da Yahoo! Finance necessitam de aproximações que seguiam o método 

apresentado em (1), uma vez que os dados Twitter são disponibilizados todos os dias, enquanto que 

os dados DJIA não estão disponíveis ao fim de semana e feriados pois o mercado está fechado. Assim 

existe a necessidade de aproximar intervalos de dados de modo a não haverem buracos de informação. 

Foi considerado, que no caso de existir um valor x seguido por um valor y espaçado n dias, a 

aproximação da cotação deve ser estimada por:  

 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑡𝑎çã𝑜 =
𝑥 + 𝑦

𝑛
 (1) 
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Esta aproximação é possível devido ao regular comportamento do mercado, salvo a exceção 

de uma subida ou queda súbita que originasse tal anomalia. Goel e Mittal chegaram à conclusão de 

que, de facto, a análise do sentimento faz parte da solução, contudo não pode ser restrita à classificação 

de positivo/negativo mas sim numa classificação multi-classe. 

 Neste trabalho [17] são estudados o OF e o SWN, no entanto foram classificadas como 

ineficientes e inadequadas ao problema, e a solução passou por desenvolver o próprio código de 

análise. Foi construída a própria lista de palavras com base no POMS, pois a diversidade de palavras 

deverá ser extensa de modo a corresponder à grande diversidade de tweets. É utilizada uma versão 

mais simples porque utilizam sinónimos das 65 palavras provenientes do POMS através da ferramenta 

SWN. Também foi usado o método Stanford CoreNLP para tag das palavras, mas tal como a 

experiência anterior com o OF, o processo foi lento e pouco produtivo.  

 Através da Causalidade de Granger os estados de calma e felicidade foram os que 

apresentaram melhores valores para a previsão DJIA. Depois de encontrarem a correlação testaram 4 

algoritmos (Regressão Linear, Regressão Logística, SVM e SOFNN). 

 Ao contrário de [1], em que foi apresentada uma precisão de 83% (utilizando o algoritmo 

SOFNN), não foi feita qualquer observação em relação ao erro médio de validação. Nos resultados 

deste estudo [17], também foi considerado o estado happy que apresentou um grande impacto no valor 

das ações, pois oferece uma correlação muito estreita entre o valor MAPE e Direction com os valores 

de 11.03% e 75.56%, respetivamente.  

 Em [17] também foi importante notar que outros algoritmos como a Regressão Logística e SVM 

apresentaram resultados pouco convincentes, visto que obteve o mesmo valor percentual em todos os 

estados de humor, ou seja, nada se conclui através da sua análise. A Regressão Linear e o SOFNN 

apresentam ambos bons resultados. Também foi possível verificar que, com a introdução de outras 

classes de humor, os resultados obtidos pioraram. A classe calm e alert apresentaram valores baixos 

de erro comparativamente à classe calm e happy. Contudo, estas duas classes revelaram-se mais 

fracas na previsão da direção do mercado financeiro. 

2.1.4 IPOs 

 Quando uma empresa emite ações para venda na bolsa de valores pela primeira vez ao público 

em geral, esta denomina-se por oferta pública inicial. Este processo de emissão é uma decisão 

ponderada por parte das empresas e tende a seguir um conjunto de passos para se concretizar. Na 

figura 5 são apresentadas as várias etapas até à concretização do IPO. 

 

Figura 5 - Etapas do Processo da Oferta Pública Inicial 

- 
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 Nesta área financeira, o investimento em IPOs já foi estudado por vários autores.  

Em 2002, Ritter e Welch [18] consideraram a hipótese de que o excesso de entusiasmo entre 

os investidores de retalho pode explicar a ocorrência de altos retornos no primeiro dia e baixos retornos 

a longo prazo. Neste trabalho, o foco divide-se em três áreas de maior pesquisa sobre os IPOs: razões 

para abertura de capital, os preços e atribuição de ações, e o desempenho a longo prazo.  

Existem inúmeras razões para as empresas tenham interesse em tornarem-se públicas, apesar 

da falta de dados históricos não contribuírem para este efeito. Ainda assim, a grande variação nos 

números de IPOs ocorridos sugere que o fator mais relevante na decisão de ir a público são as 

condições de mercado em vigor. A fase da empresa apresenta-se como o segundo fator mais 

importante.  

Na década de 90 do século XX, a sobrevalorização dos IPOs foi tema de vários trabalhos de 

investigação motivados pelos altos retornos registados no primeiro dia de IPO e pela influência do 

aparecimento e consequente boom da internet.  

Ritter e Welch [18] consideraram que as teorias baseadas em informação assimétrica não 

explicam os retornos médios de primeiro dia registados na ordem dos 65%, mas sim o excesso de 

otimismo entre os investidores de retalho. O desempenho a longo prazo é o aspeto mais controverso 

no estudo dos IPOs. Alguns investigadores defendem a eficiência dos mercados, enquanto que outros 

defendem os aspetos comportamentais. Em [18] o ponto de vista comportamental é o fator 

determinante, onde os resultados são sensíveis tanto à metodologia utilizada como ao período de 

tempo escolhido.  

 Bookbuilding, ou livro de negócio em português, é o processo realizado pelo 

subscritor/segurador (underwriter) que tem como objetivo a determinação correta do preço de oferta 

para um IPO, com base na procura dos investidores institucionais. É uma forma de gravar e registar a 

procura dos investidores por ações durante um IPO, com o objetivo de determinar de forma eficiente o 

seu preço [19].  

Em 2006, Corneli e Goldreich e Ljungqvist [20] estudaram a possibilidade de os preços pós-

IPO serem influenciados por pequenos investidores e pretenderem determinar se esses investidores 

devem ser considerados “investidores irracionais”. Neste trabalho de pesquisa, o preço do mercado 

cinza (grey market) é o indicador das valorizações dos pequenos investidores enquanto outros estudos 

mais antigos têm como objetivo identificar o comportamento de pequenos investidores, concretamente 

os investidores de retalho, de uma forma mais indireta. Estas análises têm como foco a relação entre 

os pequenos investidores e os investidores de bookbuilding. 

 Cornelli, Goldreich e Ljungqvist têm o objetivo de identificar o sentimento do investidor no 

pós-IPO. Os autores analisam o mercado cinza de modo a isolar a avaliação dos pequenos investidores 

e determinar a racionalidade dos mesmos. Os resultados deste estudo são aplicáveis também para 

países como os Estados Unidos que não têm mercado cinza para IPOs. 
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 Em [20] recolheram dados referentes a 486 empresas que vieram a público em 12 países 

europeus entre Novembro 1995 e Dezembro de 2002. 75% da amostra dos IPOs têm um preço de 

mercado cinza acima do ponto médio da faixa de arquivo definido pelo segurador no início do 

bookbuilding. Estimaram que o excesso de otimismo dos investidores do mercado cinza na procura faz 

com que esses IPOs sejam negociados, em média, no primeiro dia, a um preço até 40,5% superior do 

que teria sido na ausência deste sentimento. Ao longo dos 12 meses subsequentes de negociação, 

como o otimismo origina expetativas irrealistas, os preços caem.  

 Concluíram ainda que, quando ocorre um excesso de otimismo aos pequenos investidores, 

estes adquirem expetativas irrealistas sobre a influência do mesmo sentimento. Desta forma estão 

dispostos a pagar mais do que o preço fundamental por um IPO, o que leva a um elevado preço de 

revenda no futuro. Quando o preço de mercado cinza é superior ao valor fundamental é esperada uma 

reversão dos preços a longo prazo. 

 Na tentativa de previsão de IPOs, em 2008, Zhang, Sherman e Liu [21] analisaram a 

importância dos media no valor do IPO. De um modo geral, concluiu-se que os media teriam uma 

relação direta ao preço do IPO, uma vez que se observou que quando se fala bem de uma determinada 

empresa, em regra o valor IPO sobe ou sofre um pequeno ajuste, de modo a obter maior lucro e altos 

retornos no primeiro dia. Como se fala tão bem da empresa irá ocorrer uma maior procura das suas 

ações, conduzindo assim a uma subida dos preços.  

O modo de implementação deste estudo consiste num método de contagem simples (baseado 

na aplicação Factiva, com exceção de duplicados) do número de vezes que o nome da empresa é 

mencionado nas principais notícias e publicações de negócio durante o período de arquivo. Para além 

de explicar a subvalorização, o foco dado pelos media apresentou-se como um fator relevante nas 

revisões de oferta do preço IPO. Uma maior cobertura noticiosa relaciona-se diretamente com o maior 

reajuste dos preços em ambas as direções. Todos os resultados demonstrados vão ao encontro da 

teoria do modelo de produção de informação.  

 Loughran e McDonald [22], em 2013, estudaram os retornos no primeiro dia do IPO, tendo por 

base as revisões do preço de oferta, volatilidade e o documento S-1 da empresa (conceito apresentado 

no parágrafo seguinte). Os autores mostraram que uma empresa que apresente no seu documento S-1 

um texto com um grau elevado de incerteza, tem maiores retornos no primeiro dia e revisões absolutas 

do preço de oferta e subsequente volatilidade.  

O formulário S-1 é um registo na Comissão de Valores Mobiliário – SEC, utilizado por empresas 

que pretendam tornar-se numa empresa de capital aberto, ou seja, agendar IPO. Este documento serve 

para registar os títulos e é um dos principais componentes observados pelos investidores para 

analisarem o passado de uma empresa antes do IPO. 

Em [22], os autores acreditam que mais incerteza prévia sobre uma avaliação IPO origina maior 

retorno de primeiro dia e maior volatilidade de revenda, tendo em conta a amostra de IPOs entre 1997 

e 2010. Neste estudo também se analisou o sentimento no documento S-1 e provaram que IPOs que 
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apresentem uma maior taxa de palavras negativas tendem a apresentar maiores revisões absolutas 

nos preços de oferta, mais uma vez consistente com a hipótese de produção de informação. 

2.1.5 Twitter e a previsão de IPOs 

 Mais recentemente começaram a realizar-se pesquisas de modo a poder relacionar 

performance do IPO com sentimento no Twitter. 

 A título de exemplo, em Fevereiro 2015, foi publicado o trabalho realizado por Jim Liew e Garret 

Wang [23] em que analisam a relação transversal entre o sentimento do investidor e o comportamento 

no primeiro dia de negociação do IPO desde o preço de abertura até ao fecho. Este é o primeiro artigo 

que relaciona Twitter com IPOs, e o seu estudo conclui que existe uma correlação entre o sentimento 

do investidor e o retorno do IPO no primeiro dia de negociação, e que o sentimento do investidor nos 

dias anteriores ao IPO é capaz de prever os ganhos do primeiro dia desde a abertura até ao fecho. 

 Tal como noutros estudos, os autores utilizaram a ferramenta OF e o algoritmo GPOMS. A 

metodologia consiste em recolher tweets, e posteriormente interpretar e classificar cada tweet, 

entre -100 e +100, indicando tanto a polaridade como a magnitude do tweet, através de ferramentas e 

algoritmos de análise de sentimento. 

 Em paralelo, os dados IPO foram retirados através de uma lista dos que foram comercializados 

na NYSE ou NASDAQ a partir da Bloomberg cujo primeiro dia de negociação correspondia ao intervalo 

temporal entre Janeiro 2013 e Dezembro 2014. 

 No conjunto de dados foram recolhidos 325 IPOs listados na NYSE e no NASDAQ 2013-2014 

tendo sido posteriormente relacionados com os dados de sentimento de cada tweet. A técnica utilizada 

para a análise das relações transversais apresentadas nas hipóteses foi a Regressão Linear. 

 Foram consideradas 3 hipóteses de estudo. A hipótese 1 - H1 relaciona o sentimento do 

investidor médio de cada IPO desde a abertura até ao fecho no primeiro dia de negociação. A hipótese 

2 - H2 relaciona o sentimento do investidor médio de cada IPO no 1º, 2º e 3º dia anterior ao primeiro 

dia de negociação com os retornos de primeiro dia desde o preço de abertura ao preço de fecho. A 

hipótese 3 - H3 tinha o propósito de relacionar o sentimento do investidor médio de cada IPO desde a 

abertura até 20º, 40º e 60º minuto após o primeiro dia de negociação com os retornos do primeiro.  

 Dos resultados demonstrados, a hipótese H1 foi a mais consistente e demonstrou uma 

correlação positiva e significativa ao contrário das restantes. O retorno bruto e excedente de IPO 

correlacionam-se positivamente com o sentimento contemporâneo médio do investidor do IPO. Em H2, 

apresentou-se uma correlação significativa entre o sentimento do investidor para o 1º e 3º dia anterior 

ao primeiro dia de negociação, no entanto uma correlação negativa com os retornos brutos e 

excedentes no primeiro dia entre o preço de abertura e fecho. Os resultados para H3, demonstraram 

que não existe uma correlação significativa entre o sentimento do investidor do IPO, revelando assim 

valores estatísticos bastante inferiores aos apresentados na hipótese H2. 
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 Em suma, a hipótese com maiores resultados de sucesso foi a hipótese H1, apesar de H2 

mostrar a capacidade de prever retornos do primeiro dia desde o preço de abertura até ao fecho, 

contudo apresenta uma correlação negativa, que pode ser explicada pelo excesso de otimismo dos 

investidores que se verifica imediatamente antes ao primeiro dia de negociação. H3 não apresentou 

resultados suficientes para prever com sucesso os retornos brutos e excedentes do IPO no tempo de 

negociação. 

 Também com o objetivo de relacionar o Twitter com IPO, foi realizado um estudo em Abril de 

2015 por Tamy Kwan [24] que analisa a evolução de determinado IPO consoante o quanto se falava 

sobre o tema no Twitter. Ao longo deste estudo foram mencionados os problemas na recolha de dados, 

em reunir informação e a limitação do histórico de tweets, o que se revelou uma dificuldade no processo 

de previsão. 

 Neste trabalho foram também testadas duas hipóteses: como é que o Twitter reage a um IPO 

e como a atividade no Twitter prevê um IPO.  

Os problemas sentidos em relação à API do Twitter e à dificuldade do uso da mesma para a 

obtenção de um conjunto de dados completo são referidos, pois existe a limitação de retornar apenas 

os dados dos últimos 7 dias e com um limite de 180 pedidos a cada 15 minutos. Esta característica 

torna demasiado exaustiva e duradoura a recolha de dados, e a solução apresentada passa pela 

estratégia de pesquisa diária, semana após semana, durante um grande período de tempo. Do mesmo 

modo, é pertinente referir que desde 2014 houve uma atualização que tornou possível a consulta total 

dos tweets, contudo esta pesquisa apenas está acessível a partir do website o que impossibilita o 

consumo dos mesmos por parte de um investigador. Outra hipótese seriam bases de dados disponíveis, 

tal como a Gnip [25], contudo as licenças de utilização são muito caras até para consumo académico. 

 Devido à dificuldade na recolha de tweets mais antigos, os dados para análise foram obtidos 

através das bases de dados já utilizadas noutros trabalhos mencionados - [1] e [26]. Através de [1] 

obteve um histórico de tweets entre 28 Fevereiro e 19 Dezembro de 2008, ao qual juntou de [26] dados 

de 2009, que englobava aproximadamente 20-30% da totalidade de tweets publicados. Ainda juntou 

tweets recolhidos através do website do Twitter entre Janeiro e Maio de 2014.  

 O conjunto foi filtrado por tweets que tivessem a palavra IPO e o símbolo/nome da empresa. 

Tal como constatado em [18], em média, nas empresas analisadas, eram verificados altos retornos no 

primeiro dia. Os dados de 2009 foram analisados também sentimentalmente, e mostrou que a maioria 

dos tweets analisados eram positivos. O autor concluiu ainda que ocorre um maior número de tweets 

no primeiro dia de negociação e durante todo o processo, o que pode afetar o preço de fecho. Em 

relação aos dias anteriores ao dia de negociação, mostrou que não existe uma relação preditiva entre 

o número de tweets e o desempenho do IPO, apesar de que com os dados de 2014 observou-se uma 

correlação significativa entre o número total de tweets e o desempenho do IPO. 

 De notar que neste trabalho o algoritmo de análise de sentimento avaliava os tweets sempre 

em positivo vs. negativo o que contribuiu para resultados pouco fiáveis. 
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2.2 Evolução dos IPOs 

Em 2014 verificou-se o melhor desempenho no mercado IPO dos Estados Unidos da América 

desde o ano 2000, onde uma grande diversidade de empresas aproveitaram o mercado e um ambiente 

de financiamento propício para a mobilização de capitais. 

Para além de ter atingido um máximo em 14 anos, o volume total de IPO em 2014 atingiu um 

total de 288 estreias de empresas públicas superiorizando-se ao volume global de 2013 e este período 

caracterizou-se como o ambiente mais ativo para empresas recém-listadas desde 2007. Verificou-se 

também o maior IPO da História – Alibaba Holdings Group (NYSE:BABA), e vários IPOs 

bem-sucedidos, ditando assim uma tendência que voltaria a repetir-se em 2015. De acordo com as 

previsões económicas positivas para os Estados Unidos da América e a continuidade dos lucros das 

empresas, os mercados IPOs continuam a ser uma boa e popular aposta para os patrocinadores 

financeiros, o que proporciona às empresas recém-públicas um ambiente para a liquidez e valorização. 

Os IPOs irão continuar a atrair o interesse dos investidores em 2016. 

2.3 Conclusão capítulo 

 A partir dos trabalhos apresentados neste capítulo, e que são brevemente resumidos nas 

tabelas seguintes, é possível verificar que a maior parte dos estudos focam-se na previsão do 

crescimento das ações cotadas em bolsa com referência às dificuldades sentidas na obtenção dos 

dados. De ressalvar, que a previsão do comportamento pós-IPOs é um tema recente e é necessário 

um maior foco sobre o tema. Serão analisadas novas empresas que agendam IPO e a sua evolução 

em bolsa de valores. Na tabela 1 é apresentado um resumo dos trabalhos discutidos anteriormente na 

área do Twitter e da OPV especificando os diversos parâmetros distintos entre eles.



16 
 

Tabela 1 - Tabela do Estado de Arte 

Referência Secção 

Estudo 

Ano Métodos Utilizados Período de 

Teste 

Mercado 

(Financeiro) 

Performance do 

Algoritmo 

valor - p 

M. Hubberman 

[2] 

Twitter e cap. de 

previsão 
2010 

LingPipe e 

DynamicLMClassifier 
09/2009 - 01/2010 

Bilheteiras de 

cinema 
N/A p < 0. 001  (3.65x10-09) 

Kanungsukkas

em  N. [10] 

Twitter e com. 

financeira 
2013 Stanford NER 08/2013 - 09/2013 NASDAQ 

Precisão: 95.05% 

Exatidão: 98.81% 
N/A 

S. Y. Yang [11] 
Twitter e com. 

financeira 
2013 

Twitter API e análise 

sentimental 
10/2013 - 11/2013 DJIA Regr. Linear: N/A N/A 

X. Zhang [3] 
Twitter e bolsa 

de valores 
2011 

Número de re e tweets 

e seguidores 
03/2009 - 09/2009 

DJIA, NASDAQ 

e S&P 500 
N/A N/A 

J. Bollen [1] 
Twitter e bolsa 

de valores 
2010 OF e GPOMS 03/2008 - 12/2008 DJIA SOFNN: 86.7% p < 0.05 (4.25x10-08) 

A. Mittal [17] 
Twitter e bolsa 

de valores 
2012 

OF, SWN, Stanford 

NLP e GPOMS 
05/2009 - 12/2009 DJIA 

Regr. Linear: 71.11% 

SOFNN: 75.56% 
< 0.05 

J. Ritter [18] IPO 2002 Regressão Linear 1980 - 2001 US Market N/A N/A 

F. Cornelli [20] IPO 2006 
Regressões e aprox. 

matemáticas 
11/1995 - 12/2002 Grey Market  N/A N/A 

L. X. Liu [21] IPO 2008 Regressão Linear 01/1980 - 12/2004 US Market N/A N/A 

T. Loughran 

[22] 
IPO 2013 

Regressões aprox. 

matemáticas 
1997 - 2010 US Market N/A N/A 

J. Liew [23] Twitter e IPO 2015 
OF, GPOMS e 

iSENTIUM LLC 
01/2013 - 12/2014 

NYSE, 

NASDAQ 
Regr. Linear: N/A N/A 

T. Kwan [24] Twitter e IPO 2015 
Twitter API e 

Naïve Bayes Classifier 

06/2009 - 12/2009 

01/2014 - 05/2014 
N/A N/A p < 0.05 
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Capítulo 3 Arquitetura da Solução 

O objetivo deste capítulo é apresentar a descrição da solução desenvolvida de modo a analisar 

e prever o comportamento de um ativo após ser cotado em bolsa de valores. Será apresentada uma 

visão geral da arquitetura projetada, seguida das estratégias e decisões implementadas, e em detalhe 

a caracterização de alguns módulos do sistema. O capítulo termina com a apresentação da interface 

de utilizador. 

3.1 Estrutura Geral 

 De modo a realizar uma análise aos dados do Twitter para prever um acontecimento em 

tempo-real, é necessário especificar quais os passos a realizar para a construção de um sistema 

eficiente e rápido, que seja capaz de ultrapassar as limitações impostas, e assim, perceber quais os 

dados que podemos utilizar e qual a composição da aplicação.  

 Um dos maiores desafios apresentados pelo Twitter é a base histórica de dados ser limitada. 

Não são disponibilizados quaisquer tweets com mais de 7 dias através da pesquisa por palavra de 

forma gratuita. Contudo, através da página de utilizador é possível aceder aproximadamente aos 

últimos 3.200 tweets, caso o utilizador não restrinja esse acesso de forma intencional.  

A base de dados de todos os tweets desde 2006 é comerciável e da propriedade do próprio 

Twitter, que se faz representar como Gnip [25], e onde é possível ter acesso total e em tempo-real a 

todos os tweets que ocorrem em qualquer instante de tempo. No entanto, esta licença é bastante cara 

e mesmo para desenvolvimento ou apoio à dissertação não foi possível chegar a nenhum acordo. 

De modo a ultrapassar a principal barreira foi desenhada uma metodologia, apresentada no 

capítulo seguinte 3.2, baseada na premissa “teoria dos seis graus de separação”, que verificou que é 

apenas necessária uma relação até um máximo de seis pessoas para que quaisquer dois indivíduos 

estejam conectados por mais distantes que eles estejam. Ou seja, salvo algumas exceções, seria 

possível aceder a um conjunto de tweets na maioria dos utilizadores dos últimos 2 anos seguindo as 

ligações entre utilizadores até um máximo de seis níveis. 

Em relação à tecnologia utilizada para desenvolver o sistema apresentado, foi implementada 

uma interface capaz de utilizar a API REST 1.0 [27] através do Twitter4J [28] (com as especificações 

de limitação apresentadas na tabela 2 em 3.2) e a lógica da aplicação utilizada foi a linguagem de 

programação Java SE versão 8.0. 

3.2 Interface Twitter4J 

 De modo a aceder aos diversos recursos disponíveis no Twitter, em primeira instância, foi 

necessário criar uma interface mais simples e eficiente e que respeitasse todas as restrições e 

especificações da API REST. Para além da restrição já mencionada do histórico, existem números 
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específicos em relação à quantidade de pedidos que se fazem ao Twitter, consoante o tipo de consulta, 

e o tipo de autenticação efetuada. Assim, de um modo geral, é necessário ter uma visão pormenorizada 

sobre todas as especificações relativas aos pedidos para que o programa funcione da forma mais 

eficiente possível.  

A metodologia seguinte propõe uma solução possível de um sistema que tenta lidar com a 

principal limitação de dados históricos disponibilizados pelo Twitter, com dois níveis de relacionamento. 

 A arquitetura apresentada é baseada numa estrutura de módulos, que corresponde a distintas 

unidades de implementação com funcionamentos específicos no sistema desenvolvido. Como 

podemos observar na figura seguinte – figura 6, o sistema é composto por 6 módulos fundamentais 

cuja funcionalidade é descrita de seguida: 

 Utilizador fonte: utilizador que terá a função de impulsionador e de começo na 

comunidade Twitter gerada. 

 Módulo Friends: conjunto de utilizadores, identificados por um ID, que são seguidos 

pelo Utilizador fonte, designados por amigos. 

 Módulo Followers: conjunto de utilizadores que seguem determinado ID utilizador 

designados por seguidores. No diagrama, seguidores dos amigos. 

 Categorização de utilizadores: de modo a restringir um conjunto de utilizadores, são 

filtrados os IDs importantes consoante o número de seguidores que este apresenta. Na 

teoria quanto maior for o número de seguidores maior o nível de importância. 

 Histórico dos utilizadores: devido à limitação do Twitter, são carregados até 3.200 

tweets mais recentes de um utilizador. 

 Filtragem por ativo: todos os tweets guardados dos vários utilizadores são filtrados e 

agrupados pelo símbolo do ativo cotado no mercado de valores. Filtro por símbolo e 

nome da empresa. 

 Os principais recursos acedidos na plataforma são a página web de tweets de cada utilizador, 

designada por user_timeline, categorizados por followers e friends, e os novos tweets independente do 

utilizador que os envia, designado simplesmente por tweets. Na figura 6 é representada a arquitetura 

apresentada anteriormente. 



19 
 

 

Figura 6 - Representação da Interface implementada 

Na tabela 2 serão apresentadas as principais especificações e limites de acesso a ter em conta 

no desenvolvimento do sistema na utilização da API: 

Tabela 2 - Especificações da REST 1.0 API Twitter [27] 

 

Como se pode observar na tabela anterior, o tipo de autenticação pode determinar se o acesso 

a um certo recurso é realizado da forma mais eficiente possível. Quando a base de análise é grande e 

o acesso ao número de recursos é bastante elevado, torna-se muito importante ter em conta estes 

pormenores, uma vez que acabam por fazer toda a diferença na fase da obtenção dos dados. De 

seguida será feita uma explicação detalhada dos recursos que foram utilizados bem como o modo de 

autenticação utilizado.  

A sinalização de X na tabela significa que o método se classifica como ineficiente, ao contrário 

de , que foi a opção tomada na implementação. Esta classificação é tendo em conta o objetivo 

concreto dos dados necessários e em comparação com outras soluções também disponíveis na API. 

Título Família do recurso Pedidos / 15min 
Auth user 

Pedidos / 15min 
Auth app 

Get followers/ids Followers 15 15 

Get followers/list Followers 15     30 

Get friends/ids Friends 15 15 

Get statuses/user_timeline Statuses 180 300 

Get users/show Users 180 180 

Get users/lookup Users 180 60 

Get search/tweets Search 180 450 
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As funções de consulta (Get) de IDs dos utilizadores são idênticas tanto para followers como 

para friends, contudo, através deste exemplo observa-se que nem sempre o maior número de pedidos 

permitidos é motivo de escolha acertada. No caso em que os IDs são pedidos pelo método list, em 

modo aplicação, é possível efetuar 30 pedidos a cada 15 minutos, com uma lista de 20 IDs de 

utilizadores fonte, ou seja, aceder à informação de seguidores de 20 IDs diferentes, contabilizando um 

pedido à aplicação. Enquanto que no caso de aceder aos IDs pelo método GET followers/ids, é possível 

realizar metade dos pedidos em relação à anterior em ambas as autenticações, no entanto, estes são 

conjuntos de 5.000 IDs, o que torna o processo muito mais rápido e eficiente, sendo indiferente o modo 

de autenticação utilizado.  

No caso em que é necessário ter uma visão global sobre o recurso utilizador, existem dois 

modos que devem ser ponderados. Em primeiro lugar, as informações comuns, das quais se destacam 

o número de seguidores e amigos, e número de tweets ou favoritos. Estes são acessíveis em ambos 

os modos de autenticação, no entanto, os pedidos efetuados à aplicação variam bastante. No modo 

show/users é efetuado um pedido por cada utilizador enquanto no modo lookup/users a mensagem de 

retorno da aplicação pode conter até um conjunto de 100 utilizadores distintos, especificando o conjunto 

de user_id ou screen_name. 

Quando o objetivo é aceder aos tweets que foram enviados por um determinado utilizador, a 

escolha mais eficiente será sempre utilizar uma autenticação modo aplicacional, visto que o total de 

300 pedidos autorizados é substancialmente superior aos permitidos no modo utilizador. Neste método 

o acesso aos tweets funciona com um modo de paginação de forma a aceder às diferentes mensagens 

desde a mais recente até à mais antiga. No caso em que o utilizador tenha um número elevado de 

tweets, por exemplo mais do que 5.000 (jornais e contas de notícias apresentam facilmente mais de 

30.000 tweets), o método acede às páginas de tweets enquanto a API o permite, num limite máximo 

de 3.200 outputs. 

Na pesquisa diária de tweets recentes, e lidando por vezes com termos e empresas bastante 

mencionadas nos tweets, por exemplo a Apple Inc., pode-se obter mais de 9.000 tweets por minuto 

num dia de evento [29]. Existe uma enorme discrepância na diferença de pedidos permitidos a cada 15 

minutos dependendo do modo de autenticação utilizada. Através do modo aplicação é possível efetuar 

até 450 pedidos a cada 15 minutos o que é mais do dobro do que no modo utilizador. 

 Para cumprir todas as especificações necessárias, especialmente o tempo de espera de 

timeout necessário por aplicação, e de modo a aproveitar este tempo parado, a aplicação percebe que 

o sistema atingiu o seu limite e em vez de adormecer e esperar que o tempo simplesmente passe, é 

iniciada uma nova conexão no mesmo tipo de autenticação, criando mais um objeto aplicacional e 

assim continuar a realizar os pedidos que estavam a ser efetuados, aproveitando desta forma todo o 

tempo de execução. Este processo é designado por multi-utilizador e é da responsabilidade do Módulo 

de Autenticação.  

 A autenticação no modo aplicação é uma forma de login onde o programa executa pedidos à 

API sem contexto de utilizador. Chamadas à API continuam a ter taxas de acesso por cada método, 
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mas no total de pedidos a aplicação é percebida como um todo, ao contrário do modo de utilizador. 

Nem todos os métodos da API suportam a autenticação no modo aplicação. O modo utilizador é a 

forma mais comum de autenticação. Neste modo, em cada pedido, é usada a identidade do utilizador 

e as permissões associadas nas chamadas à API devido aos tokens de acesso únicos por cada 

aplicação. 

3.3 Fluxograma 

No que diz respeito ao fluxo dos dados dentro da aplicação, de um modo muito geral, o sistema 

começa a pedir entradas distintas ao utilizador, é executado o algoritmo de otimização e, em seguida, 

é fornecido o investimento recomendado. 

 Mais especificamente, o processo completo é executado como se segue: 

 O utilizador começa por especificar os parâmetros (linguagem, localização, 

palavras-chave, utilizadores) pretendidos consoante o ativo em pesquisa ao Twitter 

(ex: tweets sobre a Apple Inc. pode ser obtidos através das palavras-chave: $AAPL, 

#APPL, IPhone, Apple Inc; linguagem: Inglês; local: EUA). 

 Em seguida, o sistema aplica o conjunto de algoritmos implementados de modo a 

classificar sentimentalmente os tweets resultantes. 

 Depois deste processo, o algoritmo genético começa a sua execução, definindo um 

conjunto aleatório de indivíduos, que correspondem a diferentes pesos nos diversos 

algoritmos de modo a determinar quais apresentam melhores resultados.  

 De modo a evoluir cada indivíduo, é necessário o sistema pontuar cada classificação 

através do número total de acertos e correspondente valor fitness. 

 Quando o algoritmo genético converge para uma solução final, o sistema executa 

novamente o simulador de investimento, mas com o período de dados atual, de modo 

a propor um investimento seguro para o próprio dia. 

 Todas as semanas o sistema de simulação é novamente executado para atualizar os 

dados mais recentes assim como novos agendamentos de IPOs para futuras 

avaliações.  

A figura 7 pretende demonstrar o processo definido anteriormente. 
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Figura 7 - Fluxograma do projeto 

 

Nas secções seguintes, o leitor pode ter uma visão mais detalhada sobre a estratégia 

considerada e cada um dos componentes apresentados. A apresentação vai começar por descrever a 

primeira camada da presente aplicação que corresponde ao acesso dos tweets, e subsequente 

processamento. 

3.4 Módulo de Processamento de Dados IPOs 

 Este módulo é responsável pelo processamento de todos os dados IPOs que primeiramente 

são usados para o desenvolvimento da aplicação. De modo a fornecer um sistema capaz de gerar 

soluções reais, é necessário em primeiro lugar aceder a todos os dados históricos disponíveis sobre as 

empresas. Esta ação foi otimizada através dos recursos da aplicação da Bloomberg Professional [30] 

e da informação obtida através da página web MarketWatch [31], dedicado a eventos de IPO capaz de 

identificar todos os ativos que agendaram IPO no passado recente e não se concretizaram.  

 As imagens seguintes apresentam a interface que a aplicação disponibiliza - figura 8, e o tipo 

de dados - tabela 3, provenientes da aplicação, que serviram para fazer a lista de possíveis IPOs que 

fossem ocorrer. 
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Tabela 3 - Excel disponibilizado pela Bloomberg com os IPOs desde 2015 

 

 

 

Figura 8 - Interface gráfica da aplicação Bloomberg Professional 

Para o estudo foram analisadas as empresas que agendaram IPO desde Outubro de 2015 até 

Junho de 2016. O Módulo de Pesquisa detém a responsabilidade de aceder aos tweets recentes por 

palavra, e foi implementado um sistema de otimização para uma pesquisa por símbolo e nome da 

empresa de forma eficiente e sem repetições de dados.  

De seguida, dos IPOs que se confirmaram, os tweets são analisados e gravados na base de 

dados pelo Módulo de Registo. É guardada a mensagem de texto assim como a sua avaliação através 

dos diferentes algoritmos de sentimento. Caso se pretenda implementar novas versões ou novos 

algoritmos de análise, existe o registo de texto para que seja mais fácil a comparação de resultados e 

o processo de desenvolvimento do algoritmo. 

Na figura 9 é apresentado o output do módulo de pesquisa em funcionamento. 
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Figura 9 - Interface utilizador do módulo de pesquisa 

Depois desta execução, ao longo de vários meses, é possível analisar uma base histórica de 

tweets relacionados com vários ativos.  

3.5 Módulo de Otimização 

 Este é o módulo responsável por retirar o melhor funcionamento do sistema implementado. 

Tem como objetivo otimizar o conjunto de indicadores de sentimento utilizado, e a configuração de um 

sistema capaz de classificar e prever determinados modelos de mercado de modo a fazer previsões 

para o mundo-real. Para isso, foi escolhida a técnica de otimização por algoritmo genético depois de 

analisar as variáveis envolvidas, que será detalhada nos subcapítulos seguintes. Para a sua 

implementação foi usada a API JGAP versão 3.6.3 [32], programada em Java, que disponibiliza vários 

mecanismos genéticos parametrizáveis ao tipo de problema. 

3.5.1 Representação do Cromossoma 

Começando com a representação do cromossoma, um indivíduo na população é representado 

por uma estrutura vetorial de valores reais onde cada elemento corresponde ao peso, que se 

caracteriza como a importância dada a cada algoritmo de análise específico na equação de 

classificação.  

Para além dos pesos, atribuídos a cada avaliação diferenciada, também é aplicado o conjunto 

de dias de observação que se possa adotar, de modo a usar uma longa ou curta amostragem dos 

dados. A variável “dias de observação” representa o período mais importante para a previsão de IPO, 

ou seja, o número total de dias precedentes à data de IPO para que sejam analisados os tweets com 

mais impacto no desempenho da cotação da empresa. Na tabela 4 é apresentada a representação do 

cromossoma, os algoritmos de sentimento utilizados nos genes são explicados em detalhe na secção 4. 
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Tabela 4 - Representação do Cromossoma 

Número de dias 

de observação 

1º Algoritmo de 

Análise 
2º Algoritmo … 

Enésimo algoritmo 

de análise 

[1, 30] [0, 1] [0, 1] … [0, 1] 

 

 Como podemos observar na tabela anterior, cada algoritmo de análise tem um peso específico 

dentro do modelo de classificação. O classificador é dado pela seguinte equação: 

 𝑆 = ∑ 𝑊𝑖 . 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒(𝑋, 𝑖)

𝑁

𝑖=0

 (2) 

 

 0 ≤  𝑊𝑖  ≤ 1 (3) 

 

 ∑ 𝑊𝑖 = 1

𝑁

𝑖=0

 (4) 

Onde: 

 Wi é o peso/importância associada ao algoritmo de análise i. 

 Score(X, i) corresponde ao valor resultante obtido através do algoritmo de análise i 

para o ativo X. 

Depois da otimização efetuada pelo algoritmo, o que resulta na equação de classificação, onde 

o conjunto pesos dos analisadores estão corretamente equilibrados, todos os ativos do conjunto de 

dados que estão cotados no mercado há mais de 30 dias são classificados. 

3.5.2 Seleção 

Depois de definir a representação codificada é necessário especificar a forma como o algoritmo 

irá escolher uma potencial solução a outras soluções possíveis, e escolher também os indivíduos que 

irão gerar descendentes para a próxima geração. O método de fitness é responsável por esta avaliação 

e deve retornar um número inteiro positivo que representa o número de acertos com o conjunto Dataset, 

refletindo-se assim como solução ideal: quanto maior o valor, melhor é a solução. Os valores de fitness 

são então usados num processo de seleção natural, a fim de escolher quais os criadores da próxima 

geração e quais os que vão morrer.  
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3.5.3 Mutação 

 Em relação ao processo de mutação, um novo valor é gerado a cada variável selecionada por 

mutação. O número de variáveis que sofrem mutações dependem do valor dado ao parâmetro Taxa de 

Mutação, do tamanho da população e do tamanho do cromossoma, como se pretende demonstrar na 

seguinte equação: 

 𝑀𝑢𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 =  
1

𝑟𝑎𝑡𝑒
 × 𝑝𝑜𝑝𝑆𝑖𝑧𝑒 × 𝑐ℎ𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑜𝑚𝑒𝑆𝑖𝑧𝑒  (5) 

3.5.4 Cruzamento 

 O processo de cruzamento, também designado por crossover, destina-se ao ato de troca de 

genes entre duas possíveis soluções, simulando o “acasalamento” das duas hipóteses. Na 

configuração padrão é utilizada uma seleção que clona 90% do tamanho da população parametrizada 

pelo utilizador.  

O ponto de cruzamento é aleatório com uma taxa de 35% do tamanho da população. Esta taxa 

de cruzamento designa-se pela probabilidade do crossover. Caso não se aplique, os filhos tornam-se 

iguais aos pais de modo a permitir que algumas boas soluções sejam preservadas e transitem à 

geração seguinte.  

Como se pode ver na figura 10, o processo consiste na seleção aleatória de um ponto de 

cruzamento, e a partir desse ponto todas as variáveis são trocadas por ambos os pais, gerando assim 

dois novos indivíduos: 

 

Figura 10 - Esquema de cruzamento 

3.6 Módulo de simulação de investimento 

 De modo a avaliar cada indivíduo, num sistema de simulação de investimento, é necessário 

gerar um conjunto de dados de observações de acordo com a equação de classificação. Este módulo 

de gestão é usado pelo algoritmo genético, de modo a classificar cada cromossoma e a modular uma 

simulação de treino no estado real.  

Para implementar uma experiência realística é necessário subdividir o conjunto de ativos num 

subconjunto de treino e outro de teste. De modo a avaliar a capacidade de cada indivíduo foi registado 

Pais 

Filhos 
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o comportamento na bolsa de cada ativo no pós-IPO no prazo de 1, 7, 30 e 60 dias, designado pelo 

módulo de Conjunto de Dados, Dataset, e através dos pesos calculados em cada cromossoma ser 

possível comparar o comportamento registado. O objetivo nesta fase é atingir o máximo de número de 

acertos com o conjunto de dados selecionados e assim chegar à melhor solução proposta pelo 

algoritmo de otimização. De seguida, na tabela 5, é apresentada a estrutura implementada para o 

conjunto de dados: 

Tabela 5 - Exemplo do conjunto de dados utilizados 

 

Na tabela anterior é apresentado o modo de implementação do conjunto de dados registados 

no momento de pós-IPO. É designada por 1 ou 0 a cotação de uma empresa que passado X dias teve 

um comportamento ascendente ou descendente, respetivamente, para os N ativos selecionado no 

período de treino. Como apresentado no capítulo 3.5.1, na equação (2), é posteriormente implementada 

uma função de mapeamento para o espaço discreto do valor resultante S da equação como se pretende 

mostrar de seguida: 

 𝑆 ∈ ℝ → 𝑍 = 𝑓(𝑆) → 𝑍 ∈ ℕ   (6) 

 

Depois de executar a função de mapeamento ao valor S, é calculado o número de acertos 

comparando o resultado obtido com o conjunto de dados previamente registado. A solução ótima é 

maximizar o número total de acertos da função Z. 

3.7 Conclusão do Capítulo 

Dentro deste capítulo, o leitor teve uma visão sobre a arquitetura de projeto do sistema. É de 

realçar a possibilidade de modificar e alargar vários aspetos nesta solução desenvolvida, em particular, 

os indicadores utilizados e as observações efetuadas para análise de dados, a fonte de informação, o 

período temporal relativo aos dados de análise, e os diversos detalhes de execução na implementação 

do algoritmo genético. No capítulo 4, o leitor poderá ter uma visão sobre as limitações e as 

especificações dos algoritmos testados no sistema implementado, seguido dos resultados obtidos na 

previsão dos IPOs.  

 

Dataset 

Ativos 
1 Dia 1 Semana 1 Mês 2 Meses 

#1 1 0 0 0 

#2 0 0 1 0 

… … … … … 

#N 1 1 1 0 
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Capítulo 4 Indicadores de sentimento 

 Neste capítulo serão abordados os vários algoritmos estudados e implementados específico 

para análise de sentimento. Num total de oito algoritmos será realizado um estudo comparativo de 

frases verdadeiras na área da bolsa escritas na rede social Twitter.  

4.1 Indicadores de sentimento 

 Como apresentado na secção anterior, o objetivo principal deste trabalho consiste na execução 

de ferramentas de Text Mining, compreensão e análise textual. Com este objetivo, foram 

implementados oito algoritmos de análise de sentimento.  

Este tipo de análise, é hoje bastante estudada e, como apresentado na secção 2, existe uma 

grande diversidade de soluções possíveis. Numa primeira fase os algoritmos implementados são 

baseados em classificação por palavras pontuadas, e são os seguintes: 

 TextBlob 

 Classificação de Uni e Bigramas  

 AFFIN 1.0 

 SentiStrength  

Uma das principais limitações encontradas rapidamente é que os algoritmos estão 

programados a darem algum tipo de opinião, independentemente do contexto, pois as palavras são 

analisadas de uma forma isolada e apresentam uma classificação fixa. Estes algoritmos não 

apresentam a capacidade de perceber subjetividade para além da polaridade, à exceção do TextBlob, 

e assim, de modo a ultrapassar esta limitação e evoluir a análise do sistema simulado, foram 

implementados os algoritmos: 

 Stanford CoreNLP 

 POS tagging 

 SentiWordNet 3.0 

 NLTK 

De seguida, será apresentada uma explicação mais detalhada sobre cada algoritmo, e será 

apresentada também a análise correspondente a três exemplos: 

 Teste 1: Apple is good, I think it is better than android. 

 Teste 2: I don't know but my home is bigger. 

 Teste 3: I'd like to see an Amazon-written mirroring app available for non-Amazon 

products but no-one likes talking to each other in this field! Great item! HDMI and decent 

wifi required as with all streaming devices. The flow on the homepage is very good and 

responsive. Watching a series is a doddle, flow is great, no action required. The remote 

and controller app both work a treat. I really like this device. 
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4.1.1 TextBlob 

 TextBlob [33] é uma biblioteca Python para processamento de dados de texto. Através de uma 

API é disponibilizado um conjunto de funcionalidades de processamento de linguagem natural, 

designado por NLP, como por exemplo a categorização de palavras no contexto da frase, a extração 

do nome da frase, análise de sentimento, deteção de linguagem, entre outras. De seguida são 

apresentados os resultados para a análise das frases de teste. 

Tabela 6 - Resultados do algoritmo TextBlob 

Resultados TextBlob 

Teste 1 1.1 

Teste 2 0.0 

Teste 3 2.67 

 

 De notar que, como esperado a frase 1 é positiva, a frase 2 é considerada neutra, e o teste 3 

obtém uma avaliação muito positiva devido ao somatório de frases positivas no exemplo considerado. 

4.1.2 Classificação de Uni e Bigramas 

Este algoritmo de análise, implementado em Java, tem como objetivo classificar uma frase 

consoante cada palavra, ou conjunto de palavras, segundo um valor sentimento associado. Para isso, 

carrega um ficheiro com um conjunto de uma simples palavra, designado por unigrama, e outro ficheiro 

com junção de duas palavras, bigramas, e classifica a frase introduzida separada pelos “espaços” e 

analisada consoante o tipo de n-grama correspondente, não reconhecendo qualquer existência de 

emojis. Na figura 11 é ilustrado o comportamento do algoritmo. 

 

Figura 11 - Modo de funcionamento do algoritmo Uni e Bigramas 

O valor resultante da avaliação é dado pelo somatório do valor associada a cada conjunto de 

palavras, tal como se apresenta na seguinte equação:  

 ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑈𝑛𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎(𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒) + 𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝐵𝑖𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎(𝑓𝑟𝑎𝑠𝑒) (7) 
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Os valores resultantes das avaliações de teste deste algoritmo são as seguintes: 

Tabela 7 - Resultados do algoritmo Uni e Bigramas 

Resultados Uni e Bigramas 

Teste 1 3.26 

Teste 2 -6.48 

Teste 3 6.58 

4.1.3 AFFIN 

 Muito idêntico ao algoritmo anterior no seu modo de funcionamento, o analisador de sentimento 

AFFIN [34] e [35], implementado em Python, classifica cada palavra da frase inserida e o valor 

resultante é o somatório de todos os valores associados a cada palavra definido no dicionário 

carregado. Nesta implementação, o dicionário carregado é o AFINN-en-165, sendo esta a versão mais 

recente disponível. Neste algoritmo, foi implementada a particularidade de analisar emojis. Também é 

possível analisar texto em dinamarquês, mas não foi implementado essa funcionalidade. A figura 12 

exemplifica o seu funcionamento. 

 

Figura 12 - Modo de funcionamento do algoritmo AFFIN 

Tabela 8 - Resultados do algoritmo AFFIN 

Resultados AFFIN 

Teste 1 7 

Teste 2 0 

Teste 3 15 

 

 De notar a avaliação do teste 1, como se mostra na figura anterior, com um valor resultante de 

7. Quando uma palavra não é encontrada no conjunto de palavras classificadas assume-se o valor 

de 0. 
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4.1.4 SentiStrength 

 SentiStrength [36] e [37] foi aplicado aos comentários da rede social MySpace e apresentou 

classificações de sentimento com valores de precisão capaz de prever emoções positivas na ordem 

dos 60%, e emoções negativas com uma precisão de 72%.  

Foi projetada em Python, e tem como objetivo extrair a força do sentimento do texto informal, 

mais utilizado nas mensagens comuns entre utilizadores nas redes sociais, usando novos métodos 

para explorar a diversidade da gramática e os diferentes estilos de ortografia encontrados nas redes 

sociais. Depois de uma fase de diversos testes e melhorias ao algoritmo, o classificador de texto recorre 

a um dicionário de unigramas pontuados, e classifica a frase como a soma de todas as palavras 

constituintes. 

Tabela 9 - Resultados do algoritmo SentiStrength 

Resultados SentiStrength 

Teste 1 1.64 

Teste 2 0 

Teste 3 3.59 

4.1.5 Stanford CoreNLP 

 Stanford CoreNLP oferece um conjunto de ferramentas de análise de linguagem natural. É 

possível perceber as formas base das palavras, as classes gramaticais, reconhecer nomes de pessoas, 

empresas, normalizar datas, indicar qual o substantivo da frase e sentimento.  

A maioria dos sistemas de análise de sentimento classifica palavras isoladas, cotando as 

palavras como positivas e negativas, e em seguida, somam todos esses pontos, tal como mostrado 

nos algoritmos anteriores. No entanto, desta forma a ordem das palavras é ignorada e informações 

relevantes são perdidas ou não tidas em conta na classificação de uma frase. Esta ferramenta, em 

oposição, constrói uma representação da frase baseada na sua estrutura. Calcula o sentimento com 

base na forma como as palavras compõem o significado em frases longas, tornando o modelo mais 

eficiente. 

 Através desta metodologia, escrita em Java, foram programadas duas versões distintas na fase 

de implementação no sistema de avaliação tendo em conta o comprimento da frase, ou seja, uma 

versão, designada por “NLP Média: NLPM”, frases negativas e positivas apresentam o mesmo peso e 

anulam-se se estiverem em igual número, e outra versão “NLP Comprimento: NLPL” tem em conta o 

comprimento da frase e ganha maior peso quanto maior for o seu comprimento.  
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Tabela 10 - Resultados do algoritmo Stanford CoreNLP 

Resultados NLPM NLPL 

Teste 1 3.0 3.0 

Teste 2 2.0 2.0 

Teste 3 2.7142857142857144 2.32 

 

Como se mostra no exemplo anterior, no algoritmo NLPL, uma frase negativa, simples, a dizer 

que algo é mau, tem menos valor do que outra se estiver a justificar e a descrever o porquê de se 

considerar negativa, revelando-se assim útil proceder a uma implementação distinta. 

4.1.6 Part-Of-Speech tagging 

 No campo linguístico, POS tagging, também designada por marcação gramatical, é um 

processo de categorização de palavras num texto, correspondendo a uma parte específica do discurso, 

tendo por base não só a definição mas também o contexto.  

Este recurso complementa e serve de input ao algoritmo enunciado de seguida em 4.1.7, de 

modo a classificar gramaticalmente as palavras numa frase como nome, verbo, adjetivo ou advérbio. 

Na figura 13 são apresentados exemplos reais da implementação que diferem nas formas de 

classificação das palavras dependendo da frase analisada.  

 

Figura 13 - Esquema de classificação de palavras 

4.1.7 SWN 

 O programa de classificação e análise em Java, SentiWordNet versão 3.0, é um recurso lexical 

explicitamente concebido para suportar aplicações de classificação de sentimento e de análise de 

opinião. A versão atual é uma versão melhorada do SentiWordNet 1.0, um recurso disponível 

publicamente para fins de pesquisa usado numa grande variedade de projetos em todo o mundo.  

O aspeto evolutivo deste algoritmo é analisar uma palavra dependo da classe gramatical 

definida, entre as quais, substantivo, adjetivo, advérbio ou verbo. Para isso, a análise efetuada 

complementa-se com a análise de uma frase e categorização por classes através da ferramenta 

POS-Tagger, apresentada no subcapítulo anterior, e demonstrada na figura 14. 
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Figura 14 - Método de avaliação por categorização de palavras 

Tabela 11 - Resultados do algoritmo SWN 

Resultados SWN 

Teste 1 1.44 

Teste 2 0.17 

Teste 3 2.64 

 

4.1.8 NLTK   

 NLTK é uma ferramenta em Python, bastante utilizada no processamento de texto, e 

apresenta-se como uma das mais completas nesta área. Semelhante à anterior, tem disponíveis 

diversas funções para processamento de linguagem natural, como a classificação de gramatical de 

palavras e reconhecimento de nomes.  

Este algoritmo requer um processo de treino e foi testado num conjunto de frases consideradas 

difíceis e com “truques” que levariam a resultados errados em muitas ferramentas de análise, 

apresentando excelentes resultados nessa fase. 

Tabela 12 - Resultados do algoritmo NLTK 

Resultados NLTK 

Teste 1 0.70 

Teste 2 0.0 

Teste 3 0.98 

  

Como se mostra, os resultados deste algoritmo apresentam uma normalização entre -1 e 1, 

mesmo em parágrafos bastante longos, e uma avaliação razoável para o exemplo testado. 

4.2 Comparação de resultados dos vários algoritmos 

De modo a compreender os diversos algoritmos de análise implementados foram escolhidas 

aleatoriamente um conjunto de 100 frases retiradas do Twitter sobre a empresa Apple e juntamente 

com a análise resultante dos diferentes indicadores, foram classificadas por 3 pessoas: os orientadores 



35 
 

deste trabalho Prof. Rui Neves e Prof. Nuno Horta, e o Engenheiro Ricardo Passos. Esta análise é 

apresentada graficamente na figura 15. 

 

Figura 15 - Representação da classificação pessoal dos 100 tweets 

 Todas as classificações provenientes dos algoritmos de sentimento são normalizados entre -1 

e 1, em que -1 significa muito negativo e 1 muito positivo, e a banda de classificação foi subdividida em 

3 partes iguais, atribuindo o mesmo valor a cada uma delas como se mostra na figura 16. 

 

Figura 16 - Banda normalizada de classificação de sentimento 

 De seguida, na tabela 13, são apresentadas as classificações de uma amostra tweets aleatórios 

avaliados pelos algoritmos, disponível também na seção de Anexos na lista completa de tweets 

analisados: 

Tabela 13 - Amostra de tweets Apple analisados pelos diferentes algoritmos 

Tweet NLPL NLPM SWN NLTK AFFIN TEXTB SentiS UniBi 

POLL - Who is right: Apple or the 

government? 
0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.20 0.29 0.25 

Google, Facebook and Microsoft will 

officially support Apple in battle against 

FBI  

-0.50 -0.50 0.14 0.03 0.08 0.00 0.00 -0.06 

Early Apple Ads 

https://t.co/Gug22wf3vC 
0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.07 0.00 -0.11 

Protestors defend Apple in Houston 

https://t.co/hzJBx2f4hQ 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 

Apple stores might finally be coming to 

India https://t.co/5qCxUzeJQH 
0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.23 -0.03 
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Comparativamente aos resultados obtidos pelas avaliações pessoais, os algoritmos que 

apresentam melhores resultados, ou seja, com menor desvio nas análises efetuadas, são os 

algoritmos AFFIN e o NLTK, como apresentado na figura 17. 

 

Figura 17 - Representação da classificação do algoritmo AFFIN e NLTK dos 100 tweets 

De uma forma surpreendente, o algoritmo Stanford CoreNLP é o que apresenta pior 

desempenho o que se pode explicar pela semântica das frases nas redes sociais não estar correta o 

que influência o seu modo de funcionamento. O processo de “desconstrução” em árvore da frase de 

forma errada e consequente avaliação é influenciada. O mesmo se pode afirmar sobre o analisador 

SWN, visto que também foi uma desilusão na classificação e apresentou resultados fracos. Nas redes 

sociais as mensagens muitas vezes apresentam erros gramaticais e abreviaturas o que para qualquer 

classificador de texto será sempre um problema, e a categorização da classe gramatical de cada frase 

é fortemente condicionada por isso. 

Importante também reparar que as avaliações pessoais diferiram bastante numa amostra 

pouco significativa de tweets. O número de 100 mensagens é muito irrelevante no conjunto de inputs 

analisados por dia. Esta amostra revelou-se suficiente para mostrar que quando nos encontramos sem 

contexto associado e apenas com uma frase para analisar, muitas vezes esta avaliação é muito difícil 

de se fazer e estar em acordo. Há sempre opiniões distintas e só conhecendo por vezes a realidade do 

tema é possível perceber se se trata de alguma notícia positiva ou negativa. 

4.3 Conclusão do Capítulo 

 Este capítulo apresenta resultados muito específicos à análise de tweets através da 

implementação dos diferentes algoritmos já testados e com bons resultados estatísticos, e com a 

avaliação pessoal de uma amostra exemplar de um conjunto de dados. Serve para perceber que as 

mensagens envolvidas no Twitter, lidas e analisadas de uma forma independente e sem contexto, são 

muito difíceis de avaliar. Os resultados presentes nas diferentes avaliações apresentaram conclusões 

muito distintas.  
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Para além do exemplo analisado conter muitos tweets neutros, e visto ter sido uma amostra 

aleatória, demonstra-se que existem muitas mensagens que não dizem nada e não apresentam 

qualquer contexto, e isso mostrou-se como a principal dificuldade nas avaliações dos diferentes 

utilizadores. De notar que os tweets escolhidos são uma pequena amostra dos diversos inputs que são 

enviados todos os dias, e quando analisados por cada pessoa mostraram-se como uma tarefa difícil 

devido à falta de contexto e pouca informação. Tendo em conta as três opiniões, apenas 35% dos 

tweets foram classificados do mesmo modo e 71% dos mesmos são neutros, e 13% foram classificados 

de uma forma completamente contrária, evidenciando as dificuldades sentidas no momento da 

avaliação. 

O que apresentou melhores resultados foi o algoritmo AFFIN com um desvio padrão de 0.4469, 

seguido do TextBlob e NLTK com desvio padrão de 0.4508 e 0.5169, respetivamente. O algoritmo que 

apresenta piores resultados foi o Stanford CoreNLP com um desvio 0.6602 em relação aos valores 

esperados.  

Penso que, algoritmos com capacidade de perceber a sintaxe da frase produzem melhores 

resultados, exemplo SWN, Stanford CoreNLP e NLTK, contudo quando a frase não está corretamente 

escrita o algoritmo não identifica corretamente as suas partes constituintes e pode apresentar erros. 

Sendo assim, uma análise de notícias onde se apresenta uma escrita mais correta e com mais 

informação são uma boa possibilidade na aplicação destes novos algoritmos. 

Uma realidade diferente do que se pensava à partida deste projeto pois os analisadores de 

sentimento não estão capazes de classificar este tipo de mensagens com taxas de acerto muito 

elevadas. Os algoritmos de análise perdem as suas capacidades pois estão estruturados para 

classificar frases bem construídas e, por exemplo, o uso de abreviaturas, algum erro ou a falta de 

alguma proposição, faz com que os algoritmos sejam diretamente influenciados pela negativa e pioram 

os seus valores na classificação. 
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Capítulo 5 Resultados experimentais da simulação 

 Neste capítulo serão apresentados os estudos relativamente aos IPOs e consequentes 

resultados na previsão dos mesmos através da análise do Twitter. Este processo, apresentou-se com 

maior dificuldade do que o previsto inicialmente visto a realidade do mercado atualmente. O primeiro 

trimestre do ano 2016 apresentou-se como o pior trimestre a nível de IPOs nos últimos anos e todos 

os testes e simulações são influenciadas por esse acontecimento. 

 Primeiramente, será analisado o retorno de investimento face à popularidade de cada ativo de 

acordo com o número total de tweets que mencionam determinado ativo, designada por caso de estudo 

1. Por outro lado, no caso de estudo 2, é feita a análise através da melhor solução obtida pelo algoritmo 

de otimização no estudo realizado, seguido dos resultados disponíveis e as possíveis melhorias a 

implementar futuramente, finalizando com as conclusões dos resultados obtidos. 

 Devido o efeito da recessão e no contexto do momento atual do mercado, o ano de 2016 

apresentou-se como um mau ano para agendar IPO para qualquer empresa, e daí ter ocorrido uma 

amostra bastante limitada em relação ao conjunto de dados observados. Através da análise da 

Bloomberg e do MarketWatch, como referenciado no capítulo 3.4, o total de ativos analisados com 

possibilidade de agendarem IPO era de 208 empresas, das quais 22 se confirmaram à data de entrega 

do projeto. 

De seguida, na tabela 14, é apresentado o conjunto de ativos identificados por símbolo e data 

de cotação, seguido do preço inicial de cotação em diferentes períodos temporais (1, 7, 30 e 60 dias) 

de acordo com o modelo apresentado na subsecção anterior 3.6.  

 

Tabela 14 - Conjunto de dados utilizados para fase de treino e teste 
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 Como mostra a tabela anterior, e em concordância com o que já tinha sido referido no início do 

capítulo, no mês de Janeiro de 2016 não ocorreu a confirmação de nenhum IPO e apenas com o passar 

dos meses se tem notado um crescimento dos agendamentos confirmados, especialmente depois do 

início de Abril. A empresa Jensyn Acquisition Corp (JSYNU), KLR Energy Acquisition Corp (KLREU) e 

Yintech Investment Holdings Ltd. (YIN) apresentaram um volume muito pouco significante de ações e 

a sua variação de preço após cotação em bolsa é praticamente nula (~ 0.50% do preço de cotação). 

5.1 Caso de estudo 1 – Popularidade de ativos 

Neste subcapítulo será analisado o retorno de investimento face à popularidade de cada ativo 

de acordo com o número total de tweets que mencionam determinado ativo, designado por caso de 

estudo 1. 

Devido à limitação do número de IPOs que ocorreram, a amostra deste trabalho começa em 

Dezembro de 2015, contando com tweets com antecedência de 30 dias em relação à data de oferta, 

ou seja, a amostra de dados para a concretização do projeto começou em Novembro de 2015. 

Um ponto importante notado nesta análise de IPOs é que as mensagens observadas na sua 

grande maioria serviram apenas como um modo de publicidade dos IPOs, fazendo a referência dos 

que iriam ocorrer nas próximas semanas. Deste modo, tratando-se de simples anúncios/notícias, estas 

não expressam sentimento e são apenas informativas, demonstrando as capacidades do Twitter em 

relação à deteção de eventos. No gráfico seguinte é apresentado o volume de tweets para um conjunto 

de IPOs observado. 

A figura 18 mostra a evolução de tweets para um conjunto de 6 ativos ao longo do tempo. 

Consegue-se observar muito bem as datas de cotação em bolsa, assinalados pelos picos observados 

no gráfico e sinalização com uma .  

Como referido no subcapítulo anterior, ativos que não atingiram um número significativo de 

tweets durante o período pré-negocial não sofreram praticamente variações desde o seu preço inicial 

cotado em bolsa, exemplos da KLREU e JSYNU, que estão sinalizadas no gráfico pelo símbolo . 

Nestes casos são observadas algumas mensagens mas não as suficientes para identificar o evento.  

Em ativos em que se observe um acentuado declive positivo pode afirmar-se que é o dia de 

cotação e, por isso, irá ocorrer algum tipo de variação no seu preço de cotação. Na figura 19, os ativos 

com maior número de tweets ao longo do tempo são apresentados. 
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Figura 18 - Evolução do número tweets ao longo do tempo: deteção de eventos 

 

Figura 19 - Ativos com maior popularidade: Atlassian Inc., Yirenday Ltd, Beigene Ltd 

Em empresas que se verifique grande popularidade e que apresentaram um grande volume de 

tweets, é possível observar grandes taxas de variação de ganho. No entanto, são bastante 

imprevisíveis, ao contrário de ativos que não se falam tanto e que apresentam um aumento progressivo 

do número de mensagens. 

De acordo com o caso apresentado, a estratégia é comprar ativos onde a evolução do número 

de tweets seja gradual e também com alguma popularidade. Em ativos em que não ocorra nenhuma 

variação do número de tweets verificaram-se variações nulas na cotação e, desta forma, não seria uma 

boa aposta de investimento. Empresas chinesas apresentam uma variação demasiado inconstante e 

imprevisível e, sendo assim, também não seria uma boa aposta de investimento. Em casos onde a 

popularidade seja muito grande e exista um grande número de tweets, pode verificar-se ocasionalmente 

uma sobrevalorização do ativo, contudo é imprevisível o seu comportamento através dos dados 

analisados neste caso. 

5.2 Caso de estudo 2 – Solução otimizada do algoritmo genético 

Neste caso de estudo, os diversos tweets sobre IPOs e sobre as empresas que se tornaram 

públicas são analisados pelos algoritmos de sentimento implementados. Para o conjunto de dados 

utlizado é analisada a solução otimizada do algoritmo genético para diferentes períodos temporais.  
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De modo a perceber quais os resultados práticos da aplicação, foram definidas duas taxas com 

base nas observações realizadas, que são seguidamente apresentadas: 

 Taxa de acerto: designa-se pela capacidade do sistema de simulação, apresentada 

em pontos percentuais, acertar no tipo de investimento a aplicar consoante o 

comportamento do ativo.  

 

 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜 (%) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 × 100 (8) 

 

 Taxa de ganho: percentagem do valor ganho em relação ao valor investido na ação.  

 

 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑛ℎ𝑜 (%) =
𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 −  𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑒ç𝑜𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

 × 100 (9) 

  

Atualmente, estratégias de Long & Short são muito utilizadas por fundos de investimento para 

obter retornos que não dependam da tendência principal do mercado. Como qualquer estratégia, o 

objetivo é obter lucro, e para isso, o investidor irá vender (definido por Short) o ativo que acredita que 

terá uma desvalorização, ou uma valorização menor em relação ao momento comprado, e irá comprar 

(estratégia Long) o ativo que acredita que terá uma maior valorização, ou uma desvalorização menor 

em relação ao ponto de venda.  

O processo de treino e teste do módulo de otimização na procura da melhor solução contou 

com um conjunto de 22 ativos e cada conjunto foi formado de uma forma aleatória, para variar o máximo 

possível cada conjunto de dados de modo a ultrapassar o problema da pouca amostra de IPOs 

confirmados e tornar assim a solução mais diversificada e real. 

Na tabela 15 são apresentadas as taxas de ganho calculadas para cada ativo tendo em conta 

o comportamento real que as ações obtiveram assim como o gráfico representativo dessa evolução em 

pontos percentuais na figura 20.  
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Tabela 15 - Variação da cotação por ativo e respetivo ganho em diferentes períodos 

 

 

Figura 20 - Representação gráfica da variação percentual do ganho por ativo 

A tabela 16 apresenta o valor resultante do investimento face à variação positiva ou negativa 

tendo por base o valor inicial aplicado. 
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Tabela 16 - Ganho em € por ativo com o montante de 1.000.000 € investido 

 

Tendo em conta as equações (8) e (9) serão analisados os resultados obtidos através do 

sistema de simulação e de uma estratégia Long & Short. Para isso, a partir de um valor de investimento 

de 1.000.000 € por ativo serão apresentadas as taxas de ganho do simulador de investimento em 

comparação com as estratégias de investimento (estratégia Long & Short e obter o maior lucro 

possível). 

Caso o sistema fosse o ideal e obtivesse uma taxa de acerto na ordem dos 100%, os valores 

ganhos em cada investimento eram os apresentados na linha de Totais (Possíveis), seguido das 

estratégias distintas Long & Short. Ao contrário do retorno ideal de investimento em cada ativo, são 

apresentados na tabela 17 os mesmos cálculos tendo em conta uma estratégia Long & Short com o 

objetivo de aferir a melhor estratégia. 

Tabela 17 – Ganhos ideais das diferentes estratégias 

  

Como se pode observar na tabela anterior a estratégia Short apresenta um ganho inferior em 

comparação com as outras (ganho de 55.37%) o que contraria a ideia de ser o tipo de investimento 

com maior taxa de acerto no investimento de ações no pós-IPO, contrariada logicamente pela estratégia 

Long que apresentou sempre ganho superior a 100% ao longo do tempo. De notar também que estas 
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estratégias foram bastante influenciadas por casos de extremo sucesso e valorização como por 

exemplo o ativo Atlassian Corporation PLC (NASDAQ:TEAM). 

Na tabela 18 é apresentada a solução do algoritmo genético e que apresentou melhores 

resultados durante o processo de treino. 

Tabela 18 - Melhor solução obtida 

Previsão Nº de 

dias 
AFFIN TextBlob SWN NLTK 

Senti 

Strength 

Uni e 

Bigramas 

1 Dia 1 1.8 % 8 % 1.6 % 1.7 % 84.7 % 2.2 % 

7 Dias 3 0.1 % 4.7 % 0.9 % 0.7 % 92.8 % 0.8 % 

30 Dias 27 72 % 5.9 % 4 % 9 % 4.1 % 5 % 

 

Tendo em conta a solução apresentada, os pesos dos analisadores de sentimento são 

distribuídos na maioria para os algoritmos que não são capazes de interpretar a semântica. Com 72% 

para o AFFIN numa previsão a 30 dias, e na ordem dos 90% o algoritmo SentiStrenght numa previsão 

a curto prazo.  

Na tabela 19 é apresentado o ganho da aplicação desenvolvida durante a fase de teste nas 

diferentes metas temporais definidas. 

O sistema apresenta uma taxa de acerto aproximada de 50% na fase de teste para o primeiro 

dia, e de 68% para previsão a uma semana. A longo prazo, a percentagem de acerto foi mais elevada 

que o esperado, o que se pode explicar devido à seleção do modelo de treino e de teste. Estes foram 

selecionados de uma forma aleatória do conjunto de IPOs observados ao longo do tempo, no entanto, 

esta não é uma solução ótima. Todos os registos são referentes ao mesmo período de tempo e, por 

isso, poderão estar de alguma forma correlacionados entre si. 

Tabela 19 - Ganho do sistema de simulação 

 

A figura 21 pretende demonstrar o output da interface do módulo de simulação numa previsão 

a 30 dias.  
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Figura 21 - Interface do simulador de investimento 

No exemplo anterior, numa primeira fase, o sistema apresenta a solução do algoritmo genético 

para uma previsão a 30 dias, e de seguida essa solução é aplicada aos outros ativos da fase de teste. 

Nesta simulação, ainda não há a cotação referente aos últimos seis ativos, e por isso é apresentada a 

nota de “previsão” assim como a operação de investimento a realizar.  

Caso fosse possível obter uma amostra mais significativa de IPOs o processo de treino e teste 

seriam melhorados. No entanto, devido ao momento de mercado que se presenciou no início de 2016, 

não houve agendamentos confirmados e o mercado demorou até que voltasse a serem cotadas novas 

empresas. Ao invés disso, caso houvesse um conjunto de dados acessíveis em diferentes períodos de 

mercado, a amostra seria bastante mais significativa o que levaria a resultados com maior certeza e 

precisão na produção do sistema de simulação. 

5.3 Conclusão do Capítulo 

Neste capítulo o leitor teve a oportunidade de observar os resultados obtidos pela solução 

desenvolvida para os ativos que se tornaram cotados em bolsa entre Dezembro de 2015 e Junho de 

2016.  

Apesar do algoritmo desenhado ter sido aplicado ao período restrito de 7 meses e, por isso, 

poder apresentar limitações não passíveis de observação num período temporal tão restrito, foi possível 

tirar variadas conclusões.  

Em primeiro plano, mostrou-se a capacidade de deteção de eventos sentida no Twitter, devido 

ao modo de propagação de informação e picos de assunto em certos dias, tornando-se assim possível 

identificar os dias em que um ativo é tornado público – figura 18 na seção 5.2.  

Também foi possível observar que a grande maioria das mensagens sobre novos IPOs são 

essencialmente notícias, o que significa que em termos de sentimento não se consegue observar 

grandes variações. Através do algoritmo genético programado foi possível obter bons resultados com 
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uma taxa de acerto de 68% dos ativos na primeira semana de negociação, resultando assim em 72% 

de ganhos totais.  

Do mesmo modo, compararam-se as estratégias de Long & Short com o modelo de 

investimento programado, apresentando-se a estratégia Long como uma estratégia mais segura e 

benéfica em todos os períodos observados. 
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Capítulo 6 Conclusões e Trabalho Futuro 

O presente trabalho propõe um sistema de simulação de investimento em ativos cotados pela 

primeira vez em bolsa através de indicadores técnicos implementados para conseguir os melhores 

retornos possíveis. Para a validação da aplicação desenhada, a estratégia foi comparar os resultados 

de retorno com outras estratégias como Long & Short desde Novembro de 2015 até Maio de 2016. Os 

resultados preliminares não foram os ideais, o que levou a um aprofundado estudo sobre diversos 

algoritmos de análise. O algoritmo pode facilmente ser alargado e parametrizado noutro foco de análise 

de mercado e atualizado com novas técnicas de análise. O presente capítulo propõe algumas 

especificações a ter em conta para melhorar a solução atual. 

6.1 Conclusão 

O sistema de simulação apresentou resultados positivos e através dos indicadores 

implementados foi possível obter retornos interessantes e com uma boa taxa de acerto, na ordem dos 

70%, para os primeiros dias após negociação do IPO. Há bastante ainda a estudar quando se usa este 

tipo de abordagem de previsão através de Twitter, pois para além do sentimento extraído das 

mensagens enviadas, existem muitos outros indicadores presentes em cada utilizador e mensagem. 

Para além disso, a análise de sentimento individual tweet a tweet apresentou resultados pouco 

conclusivos pois até para o Humano é difícil decidir diversos tweets se são positivos ou negativos, sem 

um contexto associado, encadeamento da conversa associada, ou da insuficiente informação de cada 

tweet. Contudo, o projeto desenvolvido conseguiu realizar uma comparação de diversos algoritmos de 

análise sentimental de mensagens focadas na bolsa e retiradas do Twitter. Mostrou-se uma mais valia, 

pois muitos analisadores estão desenhados a pensar em frases bem construídas e apresentam bons 

resultados em frases difíceis e complexas mas com este estudo mostraram-se menos eficazes devido 

à forma com a frase é construída.  

6.2 Trabalho Futuro 

Nesta secção, várias limitações do algoritmo são abordadas, acompanhadas pelo respetivo 

melhoramento. 

6.2.1 Limitações atuais 

 Desde o início do desenvolvimento da aplicação foram retirados dados sobre diversos 

ativos para análise contudo estes não são antigos o suficiente para analisar ativos que 

ocorreram anteriormente à fase de implementação. A falta de histórico e impossibilidade 

de acesso a um número infinito de tweets ocorridos limita o processo de validação dos 

dados para futuras análises. 
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 Falta de contexto associado em cada mensagem, muitas vezes apenas é referido o 

assunto tratado e é retornado uma hiperligação para discussão do tema. Através do 

seguimento dessa ligação era possível ter uma nova abordagem sobre o tema. 

 Tipo de mensagem sobre IPOs na rede social Twitter muitas vezes eram apenas 

informativas e não expressavam qualquer sentimento, tratando-se de simples anúncios. 

Websites e blogs com informações sobre IPOs talvez ocorra uma maior discussão sobre 

o tema. 

6.2.2 Possíveis melhoramentos 

 Devido à elevada abstração de dados do código desenvolvido, é possível expandir a solução 

programada, e de seguida são apresentadas propostas de melhoramento da solução atual. 

 Expandir o cromossoma com mais indicadores técnicos. Esta expansão pode ser 

facilmente melhorada, é apenas necessário o indicador desejado e definir as respetivas 

regras de validação. 

 Considerar um processo paralelo na obtenção e classificação de dados para aumentar 

a rapidez do processo. 

 Programação de webservices capazes de usar o Twitter para obtenção dos dados mais 

antigos para ultrapassar o problema de histórico. 

 Através da interface Twitter implementada, tentar perceber quais são os indicadores 

mais relevantes na rede social que contribuem para a classificação de um bom tweet ou 

um bom utilizador a analisar. 

 Construção e previsão do índice IPO referente a cada ano.  
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Anexos 

Tabela 20 - Amostra de tweets Apple analisados pelos diferentes algoritmos 

ID Tweet NLPL NLPM SWN NLTK AFFIN TEXTB SentiS UniBi 

1 POLL - Who is right: Apple or the government? 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.20 0.29 0.25 

2 
RT @RT_com: 'Who do they think they are?': Presidential candidates weigh 

in on Apple v FBI  
-0.35 -0.25 -0.08 0.00 0.00 0.00 0.16 -0.02 

3 
1. The Supreme Court goes dark. 2.Twitter freaks out. 3. FBI demands Apple 

unlock John Roberts' iPhone 
-0.24 -0.17 -0.11 0.49 0.25 -0.10 -0.45 -0.49 

4 Here's Proof Apple Pay Is Useful For Stealing People's Money  0.00 0.00 0.05 -0.30 -0.08 0.21 0.00 0.41 

5 
@alphatrends you'd also own $GOOG from $110, $AMZN from about $10 and 

$AAPL from $8 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.23 0.19 

6 As Apple vs. FBI looms, WhatsApp and others look to increase encryption  -0.50 -0.50 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 0.04 

7 Public support for Apple in FBI standoff isn't strong  -0.50 -0.50 0.11 0.00 0.33 0.15 0.00 -0.14 

8 
RT @ktbenner: Apple & VR/AR. Apple has been meeting w.advanced optics 

start-ups (the display part) tech that it currently lacks  
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.08 0.00 0.00 -1.00 

9 Relatives of attack victims back FBI in fight against Apple  -0.50 -0.50 -0.09 -0.79 -0.42 0.00 -0.16 -0.55 

10 
RT @MikaelThalen: Breaking: US govâ€™t canâ€™t force Apple to unlock 

iPhone in drug case â€“ NY judge  
-0.50 -0.50 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 

11 
RT @ForbesTech: A large number of flaws have been revealed in Apple, 

Linux, Oracle, and Android systems  
-0.50 -0.50 0.02 0.08 -0.17 0.15 -0.47 0.20 

12 
Google, Facebook and Microsoft will officially support Apple in battle against 

FBI  
-0.50 -0.50 0.14 0.03 0.08 0.00 0.00 -0.06 
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13 
RT @EconBizFin: Despite reports of the iPhone's decline, Apple sits on the 

â€œmother of all balance sheetsâ€ 
-0.50 -0.50 -0.06 0.00 0.00 0.00 0.20 -0.08 

14 The Big Apple Really Big Coloring Poster  -0.50 -0.50 0.68 0.00 0.17 0.00 0.00 0.13 

15 RT @kmccoynyc: Apple expected to pay $450M in e-book case  -0.50 -0.50 0.06 -0.10 -0.08 -0.07 0.00 0.52 

16 Issa suggests that FBI should have just asked Apple for the iOS9 source code. -0.50 -0.50 0.12 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 

17 Early Apple Ads https://t.co/Gug22wf3vC 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.07 0.00 -0.11 

18 
FBI Says Resetting San Bernardino Shooter's Apple ID Password Not a 

Screwup (Dawn Chmielewski/Re/code)  
-0.50 -0.50 -0.63 -0.40 0.00 0.00 0.00 -0.66 

19 
Apple Just Hired One of the Countryâ€™s Leading Virtual Reality 

Researchers #in  https://t.co/n5V3qlaS3h https://t.co/AE8Ffc3y4D 
0.00 0.00 0.40 0.00 0.17 0.00 0.00 0.06 

20 
RT @ampressman: Apple CFO Maestri says Apple made $31 bln on services 

from devices over last year. COINCIDENTALLY just what Android broughtâ€¦ 
-0.35 -0.25 -0.05 0.00 0.00 0.00 1.00 0.32 

21 
RT @theloop: Apple apologizes and updates iOS to restore iPhones disabled 

by Error 53 - https://t.co/XokDxeQzCe 
-0.50 -0.50 -0.01 0.25 0.08 -0.14 -0.86 -0.80 

22 Protestors defend Apple in Houston https://t.co/hzJBx2f4hQ -0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 

23 
RT @greentechlady: Google's Parent Just Passed Apple As Most Valuable 

Company  via @FortuneMagazine https://t.co/p1rwocJM9R 
-0.50 -0.50 0.07 0.53 0.00 0.34 0.00 0.22 

24 
The Apple Watch is the most talked-about luxury watch â€” even beating out 

Rolex https://t.co/Lu9lwtX8sl https://t.co/ujQKmkf6AY 
-0.50 -0.50 0.02 -0.46 0.08 0.34 -0.23 -0.07 

25 
Facebook and WhatsApp might be the next Apple in encryption fight 

https://t.co/IFy3Vzn9Qi via @CNNMoney 
-0.50 -0.50 -0.02 -0.38 -0.08 0.00 -0.39 0.07 

26 RT @AppleWatchItaly: Come avere un Apple Watch a 25 dollari  -0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 

27 Inside the FBI's encryption battle with Apple https://t.co/jdI0ZRxt3h -0.50 -0.50 0.00 -0.38 -0.08 0.00 -0.16 -0.08 

28 
RT @JedBracy: Key U.S. lawmaker suggests openness to #encryption 

legislation after Apple order https://t.co/7ZcqMw0bpe #AppleVsFBI #privacy 
-0.50 -0.50 -0.16 0.34 0.00 0.00 0.00 -0.06 
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29 
VIDEO https://t.co/yN9IAkvNNt Stock Mkt Analysis 2/19/16 $SPY $QQQ 

$IWM $SMH $IBB $AAPL $CL_F https://t.co/vo1QmCUO1p 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 

30 
Apple iPhone 6 Plus 64GB Factory Unlocked GSM Smartphone Refurbished 

-Space Gray:  $639.95End Date: Wednesday ... https://t.co/PKDE7Y2RiR 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 -0.08 0.00 -0.25 -0.15 

31 
GOP candidates unanimous: Apple must comply with court order on terrorist's 

phone https://t.co/CLZN2j798b https://t.co/gODupExPdb 
-0.50 -0.50 0.11 0.00 -0.17 0.00 -0.08 -0.08 

32 
Why didn't I think of this? Citizen journalism News app for Apple TV 

https://t.co/2hMxkSE8FS (Disc: I invested) @fresconews 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 -0.50 

33 
RT @NoRomBasic: @tom_peters Apple is at least joining a very broad group 

-> https://t.co/fvBtnu6m5k 
-0.50 -0.50 0.22 0.00 0.00 -0.08 0.57 0.42 

34 
RT @mpoindc: What do you think a Macbook would cost after Apple was 

forced to move production to Cupertino? 
-0.50 -0.50 0.05 -0.46 -0.08 -0.21 -0.23 -0.30 

35 
5 yrs after #Sirigate, Apple is still directing those who search for info about 

"abortion" to adoption centers. https://t.co/Frc8XBBjjo 
-0.41 -0.25 -0.22 0.00 0.00 0.00 0.23 0.07 

36 
TV Clipster Alert - Apple Earnings has been mentioned just now > 

https://t.co/UPsLEmpIyD 
-0.50 -0.50 0.09 0.30 -0.08 0.00 0.18 -0.06 

37 Apple stores might finally be coming to India https://t.co/5qCxUzeJQH 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 -0.23 -0.03 

38 

RT @IndyVoices: Why didn't the FBI demand data from Apple when non-

Muslims shot up churches and schools? asks @mjrharris 

https://t.co/CNaRvâ€¦ 

-0.37 -0.25 -0.05 0.10 -0.08 0.00 0.23 -0.47 

39 
Wow, a payments company just added ~64,000 new Apple Pay locations on 

@PayFinders said: "it's insane not to list them with you"  indeed. 
-0.50 -0.50 -0.72 0.18 0.08 -0.18 0.14 0.23 

40 
Awesome that companies like Apple are forcefully standing up to govt attacks 

on liberties, since Congress won't. https://t.co/aHlOIRjN35 
-0.41 -0.25 0.63 0.79 0.67 0.69 0.23 -0.08 
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41 
via ? @AlertTrade Thisâ€¦ https://t.co/CeAnDrj2lI #AAPL #AnalystColor 

#Applebombshell #AppleSupplier #Financial #News https://t.co/KjUraaFhXx 
-0.48 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 0.12 

42 Apple iOS 9.2.1: Should You Upgrade? https://t.co/dI3bkFDgDc -0.31 -0.25 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.14 

43 As Apple Pay Debuts In China, A State Run Paper Voices Support â€¦ :  0.00 0.00 0.00 0.32 0.08 0.00 -0.50 0.51 

44 @justinmiller46 I don't have any ETA on an Apple TV app at this time. -0.50 -0.50 0.17 0.00 0.00 0.00 0.16 -0.49 

45 
What #Apple And #Starbucks Taught Me About Building A #Brand - 

https://t.co/dSiBGRdDE3 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 

46 
RT @abrio82: How Apple will fight the DOJ in iPhone backdoor crypto case | 

Ars Technica #privacy  https://t.co/NzlnNpSx69 
-0.50 -0.50 0.03 -0.38 -0.08 0.00 0.16 0.20 

47 
#seo SearchCap: Google Pays Apple $1B, comScore Report & SEO Content 

https://t.co/WWz99q7CLq 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.73 

48 
As China sales show signs of cooling, Apple is touting India's appetite for 

iPhones,  https://t.co/z4ddpazVez 
-0.50 -0.50 -0.25 -0.18 -0.17 0.00 -0.23 -0.26 

49 
Hungry for lunch? #RitzCarlton #Westchester Warm Apple Salad with brine 

apples and toasted pecans is the perfect balance for a spring lunch 
0.38 0.00 0.60 0.68 0.33 0.55 0.44 0.57 

50 
HERE COMES THE BIG ONE: Apple reports its most important earnings in a 

long while https://t.co/IZ5Sf3iFbv https://t.co/UUjiUXvuPv 
0.00 0.00 0.48 0.27 0.25 0.15 0.00 -0.14 

51 
Sogo Apple iPhone 6S plus / iPhone 6 plus HD Clear Ballistic Glass Screen 

Protector - Maximize Resale Value -... - https://t.co/SH2IcgYMnJ 
-0.50 -0.50 0.17 0.61 0.08 0.07 0.70 0.62 

52 
Appleâ€™s iPhone Grows Zero Percent Yearly With 75 Million Units Sold 

InÂ Q1 https://t.co/kYpJalg7oU 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.35 

53 
A Better Way To The Dow With This ETF $DJD $AAPL $CVX $MMM $GS 

$VZ https://t.co/Ys8oZWTxxL 
-0.50 -0.50 0.00 0.44 0.17 0.34 0.00 0.10 

54 
Apple tree in container - Interesting. How can you bonsai an apple tree to get 

fruit? https://t.co/PAlqvXPBU9 
0.18 0.17 0.03 0.40 0.17 0.34 0.00 0.07 
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55 
RT @BoingBoing: The government was pushing Apple to break iPhone 

security long before #SanBernardino.  https://t.co/SplPx2eKKS https://t.coâ€¦ 
-0.37 -0.25 0.13 0.34 0.00 -0.03 0.31 -0.42 

56 Think you understand who's right in the Apple case? Here's why you don't.  -0.10 -0.17 0.28 0.00 0.00 0.20 0.29 0.17 

57 
Weekend Panic! Buybacks Have Rotted The Market https://t.co/KvMkBUcT0t  

$AAPL  $WFM $IBM $M $AN https://t.co/deG4EgETpZ 
0.00 0.00 -0.33 -0.56 -0.25 0.00 0.00 -0.04 

58 
Learn How to Make a Living #DayTrading https://t.co/fivwu3haRV $SPY 

$TWTR $GPRO $AAPL $FB $TSLA #Stocks https://t.co/kJB8BN782d 
0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 

59 
RT @Randeloo: Great questions @shellypalmer in Apple v. FBI: How to Do 

Your Part - Shelly Palmer https://t.co/9KW9l0FmZQ 
-0.50 -0.50 -0.02 0.62 0.25 0.55 0.00 0.65 

60 $AAPL down 1% and $DJIA +180. Welcome to 2016 and have a nice day. 0.05 0.00 0.80 0.70 0.42 0.38 -0.01 0.40 

61 
RT @NicFildes: Tim Cook says only 40% of iPhone users have upgraded to 

6s or 6s Plus #apple 
-0.50 -0.50 -0.03 0.00 0.00 0.00 -0.31 -0.29 

62 
RT @verge: The FBIâ€™s attack on Apple could force Congress to rule on 

encryption https://t.co/fnTiAFVNkw https://t.co/uNXSlb8fu7 
-0.50 -0.50 0.04 -0.48 -0.08 0.00 0.31 0.07 

63 
Daimler CEO says Apple, Google making progress on car: Welt am Sonntag 

https://t.co/Dtc6CKo2yX Find me on https://t.co/3o9JfoBm2Q 
-0.50 -0.50 0.04 0.42 0.17 0.00 0.31 0.08 

64 Gwyneth Paltrow Shares Stunning Selfie With Lookalike Daughter Apple  -0.50 -0.50 0.00 0.59 0.42 0.34 0.00 0.84 

65 Nobody Knows How Many Users #Apple News Has!  https://t.co/pBV7a9GrPu  -0.24 -0.25 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 -0.36 

66 Feds strike back at Apple for refusing to unlock iPhone https://t.co/67InAYvEtg -0.50 -0.50 0.07 -0.49 -0.25 0.00 0.00 -0.88 

67 
I'm not going to have a $aapl position into eps.  Might trade after. 

Resistance=$105ish then $109. Support $95ish then $92  options price 6% 
-0.43 -0.38 -0.80 0.40 0.17 0.00 -0.78 -0.10 

68 
RT @sharatibken: I think the Supreme Court is going to be pretty sick of Apple 

by the end of this year. Apple v Samsung also may be heard bâ€¦ 
-0.37 -0.25 -0.48 0.54 0.25 -0.16 -0.72 -0.56 

69 
Do you have a #Millionaire #mindset #investors #richdadadvisors #finance 

#richkids #NBC #BBC #ITV #apple #Samsung https://t.co/SSlSYAOJQx 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.31 -0.08 



60 
 

70 See a guy summon his Tesla with an Apple Watch https://t.co/378CoN2d7P -0.50 -0.50 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.25 

71 Apple iPhone sales lower than expected - https://t.co/pNhR2O8wlb -0.50 -0.50 0.00 -0.30 0.00 -0.07 -0.44 -0.20 

72 Want to win Grand Prize: Apple iPad? I just entered to win and you can too.  0.20 0.17 0.28 0.93 1.00 1.00 0.34 0.03 

74 
RT @ZacB_: Kinda glad Apple is fighting to protect its users from government 

snooping. I would hope Google/Microsoft do the same. 
-0.34 -0.25 -0.47 0.69 0.33 0.34 -0.55 -0.01 

75 
RT @businessinsider: MARK CUBAN: Apple vs. the FBI â€” a suggestion 

https://t.co/g3L5tEq88G https://t.co/RigCFOic7X 
-0.50 -0.50 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 

76 
RT @Forbes: Here's why the Apple vs FBI debate matters in a globalized 

world: https://t.co/zr0MpWzbRO https://t.co/2log7X6UGA 
-0.50 -0.50 0.04 0.03 0.08 0.00 -0.31 0.25 

77 
Apple Vs The FBI vs a Suggestion: Apple was instructed by the FBI to build a 

version of IOSâ€¦ https://t.co/snZatsVyG7 
-0.50 -0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.23 -0.16 

78 

#AVIC needs $TPAC help w/ $BA & both are interested in $TPAC bearings 

$SPY $AAPL $DDCC $DIA $RXMD $FB $VZ $NFLX $QQQ 

https://t.co/Zj2O3HymNt 

-0.50 -0.50 0.58 0.66 0.33 0.17 0.47 0.18 

79 
Affinity Designer 50% off as part of Apple's Get Productive promotion 

https://t.co/eqQLuOMUUy 
-0.50 -0.50 0.51 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.31 

80 Apple iPad Air 1st Generation 64GB, Wi-Fi, 9.7in - Space Gray  -0.50 -0.50 0.00 0.00 -0.08 0.00 0.00 0.01 

81 
RT @Max_Fisher: apple is choosing the wrong privacy-vs-security hill to die 

on  
-0.50 -0.50 -0.75 -0.79 -0.42 -0.34 -0.32 -0.17 

82 
Please RT: Meet Google, Apple & Forbes https://t.co/4oQpImPdhS #web 

#funding #investment https://t.co/wm3IxvJ6it https://t.co/yNGOs9DceQ 
-0.50 -0.50 0.34 0.32 0.08 0.00 0.00 0.32 

83 Apple iPod touch 5th Generation Blue (16 GB) (Latest Model)  -0.50 -0.50 0.01 0.00 0.00 0.17 0.00 0.06 

84 
RT @ggreenwald: New Court Filing Reveals Apple Faces 12 Other Requests 

to Break Into Locked iPhones https://t.co/KYj8ClI8qA https://t.co/b3â€¦ 
-0.50 -0.50 -0.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.31 
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85 
How Apple's wireless EarPods could change the way we hear everything | Cult 

of Mac #digitalhealth #hearables  https://t.co/ZqiqodQLTr 
0.00 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 

86 
We're chatting Apple's latest earnings with @markhawtin100 in less than an 

hour! What's your call on $AAPL stock? 
-0.36 -0.25 0.02 0.00 0.00 0.10 -0.20 0.31 

87 
RT @IAmRobWuFox26: While the likes of FB&Google have sided with Apple 

in its court battle with the FBI, Bill Gates supports the FBI. 
-0.47 -0.25 0.02 0.40 0.25 0.00 -0.47 0.00 

88 
Apple iPhone 6 Plus - 16GB - Silver (Sprint) Smartphone GOOD CONDITION 

Clean ESN:  $379.97End Date: Tuesday Ja... https://t.co/2Ck1TLQScH 
-0.50 -0.50 0.00 0.75 0.42 0.37 0.00 -0.34 

89 
RT @sorinmustaca: Some notes on Apple decryption San Bernadino phone 

https://t.co/arbAjS6lc9 #infosec 
0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 -0.23 -0.01 

90 @studioguerassio what kind of apple products do you use? 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.41 0.02 0.21 

91 
Apple iPhone 7 vs Samsung Galaxy S7: The battle between two upcoming 

flagships of 2016: Both Apple iPhone 7 an... https://t.co/lbEHJyub7O 
-0.50 -0.50 0.00 -0.38 -0.08 0.00 -0.16 -0.34 

92 
Australian #banks boycotting #apple pay creates opportunities for #bitcoin 

#crypto  
-0.50 -0.50 0.00 0.15 -0.08 0.00 0.16 -0.06 

93 
https://t.co/DDl9ksDIgN - 10 Fun Apps for Dog Owners #tech #apple #success 

#ios https://t.co/oImDx4A7tE 
-0.50 -0.50 0.00 0.51 0.50 0.21 0.00 -0.14 

94 
@csoghoian @durumcrustulum Not really. They asked of Lavabit the same 

thing DOJ asked of Apple re: iCloud. https://t.co/j2ULk0fQzE 
-0.41 -0.33 -0.17 0.00 0.00 -0.07 0.29 -0.18 

95 
Snack ideas: Pickles, Rice cakes, Peanut butter and apple slices, 

almonds/cashews or celery &amp; hummus. 
-0.50 -0.50 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.14 

96 Google Chromecast Tops Apple TV In Streamer Market  -0.50 -0.50 0.00 0.51 0.17 0.00 0.00 0.10 

97 
Had Farook's Apple ID pw not been changed, Apple could have recovered the 

data via iCloud. https://t.co/t0KyF7DloL https://t.co/QVrIXEmNPD 
-0.33 -0.25 -0.57 0.00 0.00 0.00 -0.39 -0.55 
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98 
RT @Cutie_Cosmetic: Eyelash growth serum made with Swiss Apple Stem 

Cells #enhancer #eyelash #growth http://t.co/8nKIsl93ya http://t.co/whgâ€¦ 
-0.50 -0.50 -0.03 0.38 0.33 0.00 0.00 -0.03 

99 
RT @FortuneMagazine: Samsung wins appeal in $120M patent fight with 

Apple https://t.co/aO3InrY7BC 
0.00 0.00 0.09 0.27 0.25 0.21 0.27 0.07 

100 The head of the FBI states the Apple issue well  0.50 0.50 0.40 0.27 0.00 0.00 -0.18 -0.22 

 


