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Resumo 

 

O presente documento pretende dar a conhecer a evolução do desenvolvimento de um sistema 

que permite detetar padrões na evolução da cotação de ativos financeiros em mercados bolsistas, 

recorrendo a dados históricos contendo informações sobre o preço desses mesmos ativos, de modo 

a estimar a sua evolução futura. Segundo a análise técnica existem nos mercados  financeiros 

determinadas formações gráficas originadas por ações repetidas pelos investidores quando 

enfrentam condições de mercado com características similares, o que pode ser encarado como uma 

vantagem, visto proporcionar uma taxa de acerto superior.  

 
As séries temporais com os valores reais das cotações, em dólares, serão traduzidas para 

representações simbólicas, que com o auxílio de uma janela deslizante permitem uma manipulação 

eficiente sem que se percam atributos importantes do histórico de preços, como o preço médio num 

determinado segmento que será convertido para uma letra (Symbolic Aggregate approXimation – 

SAX) e a respetiva tendência, representada por um símbolo numérico. A aplicação deverá gerar 

sinais de compra e venda consoante a presença de padrões com o intuito de maximizar o retorno por 

trade, com recurso a um algoritmo genético. Os genes estarão relacionados essencialmente com a 

representação reduzida das séries temporais  e com critérios de saída do mercado. Com esta 

configuração foi possível obter um retorno de 84.37%, superando assim os métodos SAX base 

(80.41%), Buy-and-Hold (81.71%) e ainda uma estratégia aleatória (-7.2%). Com a introdução de uma 

medida de volatilidade como é o desvio-padrão foi ainda possível uma ligeira melhoria na 

rentabilidade – 84.98%. 

 

 

Palavras-Chave: Alfabeto, Algoritmo Genético, Análise Técnica, Padrão, Tendência  
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Abstract 

 

 The following document describes the evolution of a system that allows pattern detection in stock 

markets. With the help of historical data containing information about the price of those assets, the 

main goal is to estimate their future development. According to technical analysis in financial markets, 

it is possible to obtain higher returns by looking at certain graphical formations caused by repeated 

actions by investors when faced with similar market conditions. 

 

 The time series will be translated into a symbolic representation composed by a letter (Symbolic 

Aggregate approXimation – SAX) and a number (Shape Description Alphabet – SDA). The letter will 

represent the average of a given segment and the number its trend.  Using a sliding window it is 

possible to have an efficient way of manipulating the data without losing the main characteristics of the 

original series. Using a genetic algorithm, the application should generate buy and sell signals in order 

to maximize return. Genes are mainly related with the reduced representation and with exit criteria. 

With a profitability of 84.37% this configuration outperformed a random strategy (-17.33%), the Buy-

and-Hold (81.72%) and the original SAX method (80.41%). With a volatility measure, the standard 

deviation, the present approach has a slightly better average return – 84.98%. 

 

Keywords: Alphabet, Genetic Algorithm, Pattern, Technical Analysis, Trend  
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Capítulo 1 -  Introdução 

 Nos últimos anos tem-se assistido a um maior interesse na área financeira por parte da população 

em geral. Hoje em dia, dada a crescente omnipresença da internet é possível disfrutar de alguns 

serviços financeiros a qualquer hora e em qualquer lugar. Juntamente com a diminuição de custos 

associados às transações, como é o caso de algumas comissões, tem-se vindo a assistir a uma 

eliminação gradual das barreiras de entrada no mercado e ao desmistificar da ideia que este tipo de 

investimento só está ao alcance de alguns. Este trabalho apresenta o conceito aplicado no 

desenvolvimento de uma aplicação que permite detetar formações gráficas. Estas formações estarão 

presentes na cotação de ativos financeiros, mais concretamente de ações do índice S&P 500. Este 

índice é composto por quinhentas acções escolhidas devido à sua capitalização de mercado, liquidez 

e outros factores e é considerado um indicador de referência no mercado de acções nos Estados 

Unidos da América. Uma ação representa parte do capital social de uma empresa. As empresas 

emitem ações com o objetivo de angariar financiamento, servindo como alternativa ao recurso à 

banca ou à emissão de dívida. Em comparação com outro género de aplicações, as ações 

possibilitam a obtenção de retornos mais elevados, comportando contudo um maior risco, visto não 

existir garantia de capital. Face ao risco de mercado evidenciado, é então importante dispôr de uma 

ferramenta que suporte a tomada de decisão do investidor, apresentando informações relevantes ao 

mesmo.  

As características dos mercados bolsistas permitem realizar um estudo objetivo sobre o mesmo, 

pois utilizam uma grande quantidade de dados reais atualizados. Alguns economistas [1] defendem 

mesmo a ideia de que estes mercados antecipam a economia, pelo que este tipo de aplicações se 

poderá revelar útil para outro tipo de investimentos. Os estudos podem ser mais facilmente 

comparados com critérios concretos e grande parte dos dados mais recentes das empresas em 

atividade está hoje disponível gratuitamente em várias plataformas. As técnicas de otimização 

evolutiva também beneficiam disto, pois podem ser alimentadas com dados que dizem respeito a 

vários anos e a diferentes circunstâncias, melhorando assim o seu desempenho, visto que já foram 

confrontadas com vários cenários.  

 No mercado bolsista existem várias análises/teorias. A hipótese do Passeio Aleatório é uma teoria 

financeira que defende que é impossível prever a evolução futura de um ativo financeiro, dado que o 

comportamento do mercado é aleatório [2, 3], existindo 50% de hipóteses de uma descida ou subida, 

o equivalente ao lançamento de uma moeda ao ar. Não haverá assim utilidade em estudar o passado 

da cotação. Outra das teorias intimamente ligada com o Passeio Aleatório é a Hipótese do Mercado 

Eficiente (HME). Segundo a sua definição inicial, não é possível utilizar qualquer tipo de estudos ou 

análises para bater o mercado porque o preço já inclui toda a informação relevante, ou seja, já reflete 

o valor intrínseco da ação. Os preços respondem apenas à informação disponível no mercado. A 
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melhor estratégia aconselhada é buy-and-hold (B&H), isto é, comprar ações e mantê-las por um 

longo período de tempo, esperando pela sua valorização e ignorando as flutuações de mercado. No 

campo oposto encontram-se as análises fundamental e técnica. A análise fundamental procura definir 

um preço alvo através de um estudo das condicionantes financeiras, económicas e de mercado. Pode 

existir uma oportunidade para o investidor se o preço alvo for superior ao preço de mercado. Já a 

análise técnica, que se subdivide em indicadores técnicos e análise gráfica, defende que o preço 

incorpora já toda a informação económica, social ou política, pelo que bastará estudar o preço para 

descobrir ocasiões favoráveis para se entrar no mercado – mais detalhes no capítulo 2.  

Não existe ainda um consenso no meio sobre a Hipótese do Mercado Eficiente, tal como ficou 

patente na atribuição do Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel, de 2013, que 

distinguiu autores cujo percurso ficou marcado pela apresentação de trabalhos defendendo posições 

antagónicas: Eugene Fama, Lars Peter Hansen e Robert Shiller. Um dos galardoados, Eugene Fama, 

é apontado frequentemente como o pai da HME [4]. Encontrar uma ação de valor para investir seria 

como “tentar escolher a fila mais rápida no supermercado” [5], isto é, se fosse tão óbvio assim qual 

era a melhor fila, todas as pessoas passariam para a mesma e durante um tempo significativo 

deixaria de ser a mais célere no atendimento. Contudo, o mercado não é eficiente em cem por cento 

do tempo, visto que por vezes o preço da ação pode demorar mais tempo a responder à divulgação 

de novas informações. Os preços podem estar sobre ou subavaliados de forma aleatória até que 

revertam para o seu valor adequado, pelo que estratégias de investimento não conseguirão bater de 

forma consistente o mercado. Estas pequenas oportunidades, a existirem, serão corrigidas e não se 

perpetuarão no tempo. Uma vez que os movimentos das ações eram assim caracterizados como 

imprevisíveis, deu-se a emergência de fundos de investimento baseados na replicação de índices 

(com comissões substancialmente mais baixas), ao invés de se procurar antecipar a subida/descida 

de um conjunto de ações ou mesmo do valor do próprio índice [5]. Num trabalho mais recente [6], a 

definição da Hipótese do Mercado Eficiente é apresentada de forma ligeiramente diferente, se bem 

que com a mesma conclusão: o preço mantém-se em equilíbrio. Os indíviduos participantes no 

mercado nem sempre agem de forma racional, no entanto, o conjunto das decisões acaba por 

equilibrar-se mutuamente: os otimistas que pagam um preço mais elevado são contrabalançados 

pelos pessimistas. Assim, o preço já inclui toda a informação importante. 

 

Já Robert Schiller criou um índice de preços do imobiliário nos Estados Unidos (Case-Shiller 

Home Price) publicado mensalmente na agência de notação financeira Standard and Poor"s que terá 

de certa forma previsto a bolha especulativa alimentada pelo setor financeiro norte-americano que 

viria a dar origem à chamada crise do subprime, em 2007/2008 [5]. Ele defende que o 

comportamento dos investidores não pode ser totalmente baseado em fatores racionais e deve ser 

levado em conta o campo da psicologia, razão porque também existe um comportamento diferente 

em relação ao risco tomado. Para o caso do mercado imobiliário, Robert Schiller acreditava que o 

mercado estava sobreavaliado devido ao excessivo optimismo sobre as futuras avaliações. Lars 
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Peter Hansen acaba por complementar de certa forma o trabalho de Schiller, recorrendo a novos 

métodos estatísticos que explicam a evolução dos preços dos vários ativos. As más formações de 

preços nos mercados são justificadas pela existência de investidores com diferentes atitudes perante 

o risco. Em situações de crise o investidor acaba por ser mais prudente no preço a pagar pelos 

ativos, em oposição a um período de maior euforia, onde tende a pagar mais [7]. 

 

1.1 Objetivos do trabalho 
 
 O objetivo deste trabalho passa por identificar padrões em séries temporais da área financeira 

otimizadas pelos algoritmos genéticos, de forma a obter retornos que permitam, no mínimo, “bater o 

mercado”. Este documento pretende então servir de base para o desenvolvimento dessa mesma 

aplicação e para a avaliação dos resultados da mesma. A partir de dados passados como o preço e o 

volume transacionado de determinada ação, a aplicação deverá gerar sinais de compra e venda 

consoante o reconhecimento de certo padrão com o objetivo de maximizar o retorno financeiro. 

Procura-se prever padrões repetitivos do comportamento do ser humano. O estudo de padrões é algo 

especialmente moroso quando realizado apenas através de uma análise visual, podendo a 

interpretação de determinada formação variar de analista para analista: na cotação real as formas 

geométricas não são tão explícitas como demonstradas na literatura especializada em análise 

técnica, devido ao ruído e distorções, o que aumenta consideravelmente a taxa de erro. Analisar o 

histórico de várias ações de forma a tentar prever o seu futuro acaba por tornar-se uma tarefa 

extremamente exigente para o ser humano. Segundo [1], uma taxa de acerto de 60% constitui já uma 

importante vantagem para o investidor.   

 

 A primeira tarefa passa por ter uma representação da série temporal, para a qual a série original 

será transformada. Em relação aos dados originais pretende-se assim ter uma representação que 

seja mais facilmente manipulável face a restrições temporais e espaciais, assumindo um 

compromisso entre a retenção de características de interesse e a remoção de ruído e complexidade. 

Neste trabalho um dos métodos escolhidos consiste em calcular a derivada temporal de um 

segmento e mapear esses valores num número que indique a tendência do segmento, naquilo a que 

é designado por Shape Description Alphabet, ou SDA [8]. O SDA será utilizado em conjunto com o 

SAX - Symbolic Aggregate Approximation [9], que divide a série em segmentos que são 

posteriormente transformados em letras consoante a sua média. A segunda fase passa por identificar 

quais os parâmetros destas técnicas que têm um grande impacto no resultado final, isto é, quais são 

os factores que poderão contribuir para um maior ou menor retorno. Entre estes encontram-se por 

exemplo a dimensão do padrão e o grau de redução dimensional aplicado. No terceiro passo estes 

factores deverão ser integrados num algoritmo genético como genes de modo a otimizar os seus 

valores. No último passo são adicionados outro tipo de genes que não estão relacionados 

diretamente com as séries temporais e que decretam o momento de venda da ação. Será também o 
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algoritmo genético a decidir, por exemplo, quanto tempo depois da compra deverá o investidor vender 

a ação. 

 

Existirá um conjunto de padrões previamente fornecidos e esses padrões serão procurados nas 

séries que contêm as cotações, recorrendo a uma janela deslizante. Estas técnicas foram as que se 

revelaram mais vantajosas depois de uma análise do estado da arte. Deverão ser realizados períodos 

de treino e de teste para verificar as rentabilidades das diferentes estratégias e otimizar os 

parâmetros dos genes que constituem o cromossoma durante o algoritmo genético. Para avaliar a 

possibilidade de um processo de decisão com uma maior hipótese de sucesso serão também 

utilizados alguns indicadores técnicos e outros secundários e específicos de uma determinada 

formação gráfica. O algoritmo deverá levar em linha de conta os custos com a compra, venda e/ou 

manutenção de títulos, permitindo ao utilizador alterar o valor das taxas aplicadas que variam 

consoante o banco/corretora e os valores envolvidos nas transações.  As principais contribuições 

deste trabalho estão relacionadas com uma nova técnica de representação de séries temporais  

(SAX+SDA), com um estudo detalhado sobre critérios de compra e venda de ações e ainda sobre 

uma medida de volatilidade que condicione a compra das mesmas. 

 

1.2 Estrutura do documento 

 
     O presente documento encontra-se estruturado da seguinte forma:  

 Capítulo 2 realiza um estado da arte nas áreas de análise de mercados bolsistas  (o domínio  

envolvente), representação de séries temporais, indexação e técnicas de otimização, 

explicando os conceitos base do trabalho e os passos a seguir.  

 Capítulo 3 discute-se a arquitetura da solução proposta para a aplicação, os seus módulos e 

especificações. No final é apresentado o fluxo aplicacional do algoritmo que serviu de base à 

posterior codificação. 

 Capítulo  4  define  uma  metodologia  concreta  para  a  avaliação  do  trabalho, assente  em  

medidas  de  desempenho  como  o  ganho médio por trade realizado, taxa de acerto e 

rentabilidade. Pretende-se mostrar a evolução do algoritmo ao longo do tempo e a justificação 

para a tomada de certas decisões. 

 Capítulo 5 apresenta as conclusões sobre o trabalho desenvolvido, bem como uma reflexão 

sobre o mesmo. Destaque ainda para funcionalidades que poderão ser implementadas 

futuramente. 

 Na última secção surgem as publicações consultadas, a maior parte das quais referenciadas 

diretamente ao longo do texto. É ainda disponibilizado um apêndice com um breve manual de 

utilização e um conjunto de resultados mais exaustivos e detalhados. Estão presentes 

também algumas imagens e tabelas que servem de complemento à leitura do corpo principal 

do documento. 
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Capítulo 2 – Trabalho relacionado 
 

2.1 Análise do mercado bolsista 
 

 O mercado bolsista é um jogo de soma positiva e nele são consideradas essencialmente dois 

tipos de análises: a fundamental e a técnica, que contrariam o defendido pelo Passeio Aleatório e 

pela HME e que em diversas publicações conseguem bater o mercado (ver tabela 3, página 30). A 

análise técnica estuda o preço e o volume das ações, enquanto que a fundamental analisa vários 

fatores económicos para atribuir um valor à ação. Ambas procuram estabelecer períodos de entrada 

e saída do mercado e traduzem-se numa gestão ativa, por oposição à estratégia B&H. 

 

 Uma analogia habitualmente utilizada para perceber a diferença entre a análise técnica e 

fundamental é a analogia do centro comercial. Um analista fundamental vai a cada loja, estuda o 

produto a ser vendido e toma uma decisão sobre a compra. Já um analista técnico senta-se num 

banco do centro comercial e observa o comportamento das pessoas, que lojas frequentam e o que 

compram. Independentemente do valor intrínseco do produto, o analista técnico baseia a sua decisão 

nos padrões de atividade das pessoas. 

2.1.1 Análise Fundamental 

 
     Na análise fundamental procura saber-se qual o valor justo para um determinado ativo, baseado 

num estudo da situação financeira, económica e de mercado. Ao contrário da análise técnica, aqui é 

mais importante a análise das forças económicas de oferta e de procura que provocam a subida e 

descida dos preços, ou seja, as causas dos movimentos de mercado. Procura definir-se um preço 

alvo, o valor intrínseco de uma ação [1]. Se o preço alvo da ação for inferior ao preço de mercado, 

então a ação está sobreavaliada e não compensa a compra. Se o preço de mercado estiver abaixo 

do preço alvo, então a ação está a ser subavaliada, sendo recomendada a compra. As três etapas 

que a constituem costumam ser realizadas numa abordagem de cima para baixo, começando pelo 

estudo da economia – fatores macro-económicos como a inflação, taxas de juro, produto interno 

bruto, crescimento económico e questões fiscais; estudo de mercado que compreende o setor de 

atividade em que a empresa está envolvida – quota de mercado, crescimento da indústria, 

competição e regulação e finalmente a análise da situação financeira da companhia – resultados, 

endividamento, dividendos, aumentos de capital, entre outros. Na avaliação da empresa são incluídos 

ativos tangíveis como equipamento, edifícios e terrenos em conjunto com ativos intangíveis, de que 

são exemplo as marcas registadas, patentes ou propriedade inteletual. A análise fundamental 

compreende portanto um estudo relacionado com fatores quantitativos, que procura responder a 

questões como  “as receitas estão a crescer?”  ou “está a empresa a tornar-se lucrativa?”  e com 
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fatores qualitativos que procuram avaliar o quão competitivo é o negócio, aferir a estratégia da gestão 

e se, por exemplo, existem produtos a ser lançados com qualidade para proporcionarem lucros 

futuramente. 

2.1.2 Análise Técnica  

 
 A análise técnica foca-se no preço e no volume e define concretamente os momentos de 

entrada/saída. Segundo a teoria de Charles Dow, primeiro editor do Wall Street Journal, a análise 

técnica assenta em três premissas: os preços descontam tudo, os preços movem-se em tendências 

que a serem detetadas podem representar uma oportunidade de lucro e por último que o movimento 

dos mercados repete-se, isto é, a história repete-se [10]. Este último ponto é especialmente relevante 

para este trabalho, pois se tal não se verificasse não faria então sentido tentar identificar padrões em 

mercados bolsistas onde não existissem ciclos de preços. Esta visão defende que o preço incorpora 

já toda a informação de natureza económica, social ou política e como consequência bastará estudar 

o preço, independentemente do que o condiciona. A esse valor já estão subjacentes todos os fatores 

fundamentais.  Não interessa para tal o seu valor intrínseco. A análise técnica divide-se em dois tipos: 

análise gráfica (evolução do gráfico da cotação) e numérica (indicadores calculados sobre a cotação). 

 

2.1.2.1 Análise Gráfica 

 
 Os gráficos apresentam os preços na vertical e o período temporal na horizontal. Têm a vantagem 

de fornecer uma grande quantidade de informação numa forma compacta. São uma ilustração da luta 

entre compradores e vendedores. Dependendo da escala temporal, cada ponto pode representar um 

minuto, uma hora, um dia, uma semana,… Neste trabalho serão utilizados dados diários. Existem três 

tipos principais de gráficos (anexo A): 

 

1. Linhas - resulta da união dos preços, como o preço de fecho, ao longo de um período de tempo 

selecionado. Útil na definição de tendência. 

2. Barras - cada período é representado por uma barra, que permite visualizar: preço de abertura, 

máximo, mínimo e fecho. Na zona abaixo do gráfico por norma tem-se o volume. 

 3. Velas japonesas - originárias no Japão, apresentam preço de abertura, máximo, mínimo e 

fecho. Dependendo da relação entre o preço de abertura e fecho, é atribuída uma cor à vela. Se o 

fecho for superior à abertura, a vela é branca, se for inferior é negra. No caso da abertura e fecho 

serem iguais tem-se o chamado doji. 

 

Nos gráficos é então possível identificar algumas formações similares ao longo do tempo [1, 2, 3] 

[10]. Essas formações são causadas por ações repetidas pelos investidores quando confrontados 

com condições de mercado similares. Olhando para estes padrões é possível tentar prever o que irá 

acontecer. Quando um determinado padrão se forma completamente, é possível obter uma previsão 
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da direção futura do preço. Esta previsão dependerá obviamente do tipo de padrão e da tendência 

anterior a este. No caso da previsão ser a de descida dos preços, é também possível apostar na sua 

queda naquilo que se designa por short selling ou venda a descoberto, realizando uma entrada curta. 

Esta prática consiste na venda de um ativo financeiro que não se possui, pedindo um empréstimo a 

terceiros através de uma corretora de valores. Em contrapartida, o dono recebe uma pequena taxa 

pelo “aluguer” das ações. O objetivo é que o investidor compre, posteriormente e na mesma 

quantidade, o ativo vendido, obtendo lucro. Desta forma também se evita que o algoritmo permaneça 

fora do mercado por um longo período. Já a aposta na subida de preços costuma ser designada por 

entrada longa. No entanto, é precisar ter também em atenção algumas limitações do short selling. 

Teoricamente, sem a utilização de um stop loss não existe qualquer limite à quantia monetária que se 

pode perder. Numa posição longa, o dinheiro investido é totalmente perdido caso a cotação do ativo 

atinja o valor zero, já numa posição curta o preço não tem limite de subida. Uma vez que não se 

detém a ação também não se beneficia do pagamento de dividendos. Por último, mas não menos 

importante, poderão existir momentos em que não é mesmo possível realizar short selling por 

imposição dos reguladores devido a razões económicas [11] ou caso nenhum dos proprietários esteja 

disposto a realizar um empréstimo, o que poderá levar a uma distorção de resultados. O processo de 

deteção de padrões pode ser melhorado olhando também para o volume e para outros indicadores 

secundários.  

 

Um dos conceitos base na análise gráfica é o da linha de tendência, que permite definir o sentido 

do movimento dos preços, sustentando a sua evolução. Procura identificar bons pontos de compra e 

pode ser ascendente ou descendente. As linhas de tendência ascendentes (figura 1) ligam mínimos 

consecutivos e têm um declive positivo, representando uma superioridade das forças compradoras 

relativamente às vendedoras. Pelo contrário, as linhas de tendência descendentes ligam máximos 

consecutivos e têm um declive negativo. Neste caso, as forças vendedoras são superiores às 

compradoras. 

 

 
Figura 1 - Linha de tendência ascendente 
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Os suportes e resistências são em tudo semelhantes às linhas de tendência, exceptuando o facto 

de apresentarem uma configuração horizontal. Os suportes são níveis onde a procura supera a oferta 

e têm a tendência de travar a queda de preços. Já as resistências são níveis onde a oferta supera a 

procura e travam a subida de preços. Quando se dá a quebra de um suporte, este passa a resistência 

e vice-versa. Os suportes e as resistências são, no fundo, níveis psicológicos dos investidores e as 

suas quebras representam uma mudança de expectativa dos mesmos. Servem de base a um 

conjunto de formações geométricas, que procuram antecipar o comportamento do ser humano. De 

notar que nem todas as formas representam  oportunidades de investimento. As principais categorias 

das formações gráficas relevantes surgem no anexo B e dividem-se em: retângulos, triângulos, 

cunhas, bandeiras e pendões, topos, fundos, cabeça e ombros. Tome-se o exemplo deste último. O 

padrão cabeça e ombros [10] caracteriza-se por dois movimentos de preço menores que rodeiam um 

movimento maior – (figura 2). Tem três picos, sendo que o segundo é o mais largo e o último 

semelhante ao primeiro. Se atualmente o mercado se encontra numa tendência ascendente e é 

interrompido por um padrão do tipo cabeça e ombros, existe a forte probabilidade da tendência 

passar a descendente. Pelo contrário, se o mercado se encontrar numa tendência descendente e se 

encontrar perante um padrão cabeça e ombros invertido, o mercado pode mudar para uma tendência 

ascendente. O volume pode diminuir à medida que o padrão se desenvolve, aumentando assim que o 

preço ultrapasse ou desça abaixo da linha que une os dois mínimos relativos entre os três topos. É 

possível também agrupar este conjunto de padrões consoante sejam de continuação de tendência ou 

de reversão.  

 

 

             
 

Figura 2 - Padrão cabeça e ombros standard e invertido  

 

     Em suma, depois de detetado o padrão é realizada uma entrada curta ou longa, isto é, o 

reconhecimento permite apenas uma abertura de posição. Para a saída da mesma é definido um 

preço alvo, que no caso do padrão cabeça e ombros seria obtido subtraíndo o topo da cabeça à linha 

do pescoço. Isto representaria uma saída do mercado com lucro. No lado oposto e de forma a 

evitar/limitar as perdas seria colocado uma ordem stop, que para o padrão acima se situaria na 

própria linha do pescoço.  
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2.1.2.2  Indicadores Técnicos 
 

Um indicador técnico é uma métrica cujo valor é calculado a partir do preço/volume de um ativo. 

O objetivo é que o indicador ajude a prever o preço futuro ou indique uma tendência. Esta área utiliza 

fórmulas matemáticas com o auxílio de volumes, preços de abertura e fecho, máximos e mínimos. 

Quando alcançadas determinadas condições, estes indicadores geram sinais de compra ou de 

venda. Os indicadores técnicos dividem-se em quatro grandes classes: tendência, momentum, 

volume e volatilidade. 

 

 Tome-se como exemplo as médias móveis (MM). Estas pertencem à categoria dos indicadores 

de tendência e são dos mais simples e dos mais utilizados. Definem-se como uma média de preços 

sobre os últimos n períodos e podem ser simples (peso igual a cada período) ou ponderadas (pesos 

diferentes consoante o período). Como é que seria gerado o sinal de compra ou venda neste caso? 

Primeiro colocar-se-ia a variação da cotação no mesmo gráfico da média móvel. Quando a cotação 

do ativo cruza a média móvel no sentido ascendente, é gerado um sinal de compra. Já se a cotação 

cruzar a média móvel no sentido descendente, o sinal criado é de venda. As MM suavizam os 

movimentos dos preços ao retirar algum do ruído presente provocado por oscilações com maiores 

amplitudes, ajudando assim a identificar qual a tendência vigente. Quanto mais pequeno o período n 

utilizado, maior a probabilidade de geração de falsos sinais. Porém, períodos mais longos originam 

um maior atraso relativamente ao preço: os sinais podem surgir já demasiado tarde, sobretudo nas 

médias móveis simples. Existe alguma lentidão na reação. De forma a tentar minimizar estes 

problemas poderá utilizar-se em alternativa uma das seguintes opções: 

 

 Sistema de cruzamento de duas MM: ultrapassagem no sentido ascendente de uma MM 

de curto prazo (ex: 20 dias) em relação a uma mais longa (ex: 50 dias) origina um sinal de 

compra. Se for na descendente o sinal é de venda. 

 Exigir a existência de duas MM com horizontes temporais distintos a cruzar a linha de 

preços, de modo a reduzir a produção de sinais de transação. 

 Despoletar um sinal de compra quando o sinal da MM se torna ascendente e um de 

venda no caso contrário. O período deverá ser suficientemente grande, com pelo menos 

50 dias. Esta estratégia pode ser utilizada em conjunto com uma das anteriores. 

 

Uma média móvel exponencial é um tipo de MM ponderada que dá uma maior importância aos 

valores mais recentes – fórmula 1, onde N  representa o número de períodos. Ao longo do tempo os 

preços mais antigos vão perdendo impacto, caíndo de forma exponencial. Acaba assim por estar 

mais próxima dos preços do que uma MM simples. 

 

𝑀𝑀𝐸 (𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙) =   [𝑃𝑟𝑒ç𝑜 (𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙) –  𝑀𝑀𝐸 (𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟)] 𝑥 [(2 / (1 + 𝑁)]  +  𝑀𝑀𝐸 (𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) (1) 
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Na tabela abaixo o tipo de tendência é caracterizado de acordo com o período, em dias, podendo 

esta classificação ser encontrada em [10].  

 

Tabela 1 - Horizontes temporais das MM 

Tendência Média Móvel (Dias) 

Muito-Curto-Prazo 5-13 

Curto-Prazo 14-25 

Curto/Médio-Prazo 26-49 

Médio-Prazo 50-100 

Longo-Prazo 100-200 

 

Outro dos indicadores mais utilizados é o RSI (Relative Strength Index), que compara a 

magnitude dos ganhos recentes com a magnitude das perdas recentes de determinado preço. 

Considera-se que um título está sobrecomprado quando o indicador está acima de 70 e sobrevendido 

quando o RSI está abaixo de 30. 

2.1.3 Análise Técnica vs Análise Fundamental 

 
Apesar de partirem de pressupostos totalmente diferentes, sendo que por definição a análise 

técnica já inclui os fatores fundamentais, estas duas análises são por vezes utilizadas pelos 

investidores de forma complementar. A análise fundamental poderia ser utilizada para escolher as 

cotadas onde realizar análise técnica, de entre muitas outras possibilidades. Para tal devem ser tidas 

em contas as vantagens e desvantagens habitualmente apontadas a cada método. Na análise técnica 

não existem tantas barreiras à entrada a nível de conhecimentos base. Os dados necessários para a 

análise fundamental não estão tão acessíveis e neste caso o investidor comum pode ficar em 

desvantagem para com os institucionais, sendo que atualmente uma parte significativa dos 

indicadores técnicos está disponível gratuitamente nos mais variados softwares e portais. Contudo, 

isto pode também ser encarado como uma desvantagem dos indicadores, visto que todos os 

investidores têm acesso aos mesmos dados. Por outro lado, a análise gráfica está mais sujeita à 

subjetividade de quem analisa. Para o mesmo cenário podem existir interpretações divergentes. A 

análise técnica na sua vertente gráfica é ainda pouco desenvolvida na maior parte das aplicações dos 

bancos/corretoras. Em termos de horizonte temporal, a análise fundamental está mais focada no 

longo prazo, o que pode permitir uma análise mais cuidada e sem a pressão de alguém que realize 

análise técnica com dados ao minuto, por exemplo.  
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2.2 Representação de Séries Temporais 

     Existem várias tarefas que podem ser efetuadas dado um conjunto de dados [12, 13] : a partir de 

duas coleções, a junção liga itens que ocorram em ambas; a anotação permite obter 

automaticamente mais informação sobre um dado objeto de interesse; já a procura por conteúdo 

procura obter o(s) objeto(s) mais similar com o objeto de interesse; a segmentação (clustering) 

ordena um conjunto de dados em grupos segundo a sua similaridade; a classificação, dado um 

conjunto de treino etiquetado, classifica exemplos não etiquetados; se por outro lado se pretender 

detetar o objeto que é mais diferente dos restantes recorre-se à deteção de anomalias; a pesquisa de 

motivos serve o propósito da descoberta de padrões.  

Duas das destas técnicas apresentam algumas semelhanças, pese embora sirvam propósitos 

diferentes. A procura por conteúdo é uma abordagem supervisionada. É fornecida uma biblioteca de 

padrões e a partir destes é realizada uma pesquisa no mercado para tentar reconhecê-los, 

recorrendo a uma janela deslizante, tal como observado na figura seguinte. Já a pesquisa de motivos 

é uma abordagem não supervisionada, em que se tenta identificar padrões desconhecidos à partida e 

que se repetem na série.  

 

Figura 3 - Procura por conteúdo  

Neste trabalho será utilizada a procura por conteúdo, em que se tenta encontrar uma determinada 

subsequência. De facto, na procura por conteúdo, o conjunto devolvido depende do tipo de pesquisa 

realizada sobre a base de dados. Genericamente é definido um threshold e são devolvidas todas as 

séries cuja similaridade com a série-padrão seja menor que esse valor. Outro caso da vida real onde 

a procura por conteúdo poderia ser aplicada seria na detecção de problemas cardíacos. Imagine-se o 

caso de um eletrocardiograma realizado devido a dores no peito do paciente. O eletrocardiograma 

apresenta um comportamento anormal, mas que não permite retirar qualquer conclusão. O médico 

pesquisa então numa base de dados a fim de obter exames semelhantes, com o intuito de obter 

pistas sobre a condição do seu paciente [14]. 

Padrão a pesquisar 

Correspondência 

Base de Dados 



12 

 
 

Definida a tarefa de data mining, uma das primeiras questões que se coloca é então como 

representar séries temporais. Séries temporais são um conjunto de observações realizadas 

sequencialmente no tempo, caracterizadas pela sua natureza contínua e numérica. Podem dizer 

respeito a vendas, cotações de ações, eletrocardiogramas, dados meterológicos, leituras de 

sensores, entre muitas outras tarefas. Abrange áreas como a bioinformática, medicina, robótica, 

astronomia e finanças. Com grandes bases de dados torna-se difícil trabalhar com séries temporais 

face a restrições temporais e de memória.  

É preciso fazer notar que tarefas como a similaridade entre séries temporais são dependentes da 

tarefa e do domínio em que o utilizador se encontra, não sendo algo objetivo. Existem diferentes 

formatos, ritmos de amostragem, ruído, entre muitos outros fatores. Uma vez que a maior parte dos 

dados se encontra em disco, é então necessário uma representação de dados que possa ser 

manipulada de forma eficiente e que seja uma aproximação da série original. Há que recorrer a 

técnicas de compressão, mantendo contudo algum poder descriminatório [12]. 

Serão recolhidas um conjunto de observações realizadas cronologicamente, contudo, terá que 

existir uma forma de representar esses dados pois a alta dimensionalidade e a sua natureza contínua 

torna impraticável o trabalho com esses dados numéricos originais. Dado também o objetivo de 

identificação de padrões, é necessário tratar a série temporal como um todo ao invés de campos 

numéricos individuais.  

Os métodos mais simples como a amostragem, em que se utiliza um rácio m/n, sendo m o 

comprimento da série e n o tamanho depois da redução dimensional, implicam uma grande distorção 

na forma [13]. Face a isto, torna-se então necessário proceder a um estudo sobre algumas das 

opções existentes e que não se centrem apenas e só em técnicas de processamento de sinal para 

obter versões reduzidas dos dados originais. Na figura 4 apresentam-se as representações de séries 

temporais, divididas em quatro categorias principais: baseada em modelos, adaptável aos dados, 

ditado pelos dados e não adaptável aos dados. 
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Figura 4 - Representação de séries temporais [15] 

Uma abordagem baseada em modelos implica que as séries observadas tenham sido geradas 

por um modelo subjacente. A redução dimensional é obtida representando a série pelos parâmetros 

desse mesmo modelo, que serão utilizados posteriormente na medida da distância da similaridade. 

Nas representações adaptáveis aos dados e como o próprio nome indica, os parâmetros da 

transformação variam com os dados disponíveis. Estes métodos são sensíveis à natureza dos 

valores, pelo que os parâmetros da transformação podem variar à medida que se avança na série. 

Dependem das características da série a tratar e não são fixados a priori, podendo utilizar segmentos 

de tamanho arbitrário. Já as representações não adaptáveis aos dados consideram propriedades 

locais dos mesmos e são mais apropriadas para séries temporais cuja segmentação seja fixa, facto 

que permite uma comparação mais direta entre todas as séries. Os parâmetros da transformação são 

iguais independentemente do tipo de dados. Ao contrário das outras categorias, se forem os próprios 

dados a ditar o rácio de compressão, o utilizador não tem escolhas a fazer, seja implicitamente ou 

explicitamente.  

Algumas delas implicam etapas de pré-processamento de dados como a translação – subtrair a 

média da série aos valores originais; normalização – colocar os dados na mesma magnitude relativa; 

remoção de tendência linear - encontrar uma linha reta que melhor se ajuste à série temporal, subtrair 

depois essa linha à série temporal e remoção de ruído - o valor em cada ponto passa a ser dado em 

função da média dos valores dos pontos vizinhos. A remoção de ruído pode beneficiar uma posterior 

normalização. Se existirem demasiados outliers, a normalização vai escalar os dados que não são 

considerados como ruído num intervalo demasiado pequeno. Podem ser vistos alguns exemplos no 

anexo C, dadas duas séries Q e C. Contudo, por vezes estas distorções ou pontos salientes podem 

ter alguma importância, como é o caso dos mercados financeiros. Tudo depende do objetivo que se 
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pretende. A fim de comparar séries temporais pode ser necessário recorrer a medidas de distância. 

Algumas das distâncias mais utilizadas são a distância euclideana, o dynamic time warping e ainda a 

maior subsequência comum [13].   

Nas sub-secções seguintes são analisados quatro métodos para representar as séries temporais: 

Clipped Data, SAX – Symbolic Aggregate Approximation, Shape Description Alphabet e baseados em 

Grelhas. O segundo e o terceiro situam-se na sub-categoria de strings e os outros são ditados pelos 

dados. Esta escolha prendeu-se com o facto dos símbolos serem mais facilmente associados aos 

valores numéricos das séries temporais, isto é, é mais intuitivo estabelecer visualmente uma 

correlação entre os dois. No modelo ditado pelos dados há a vantagem do utilizador não ter escolhas 

a fazer relativamente aos parâmetros da transformação, tal como mencionado anteriormente. 

2.2.1 Clipped Data 

Comparativamente com outros métodos apresentados em seguida, o clipping [12, 13]  [15, 16] é 

um tipo de representação mais recente onde o utilizador não tem escolhas a fazer. Não existem 

preocupações relativamente ao tipo de transformação e ao rácio de compressão a adotar. No final do 

processo, os valores reais iniciais da série C são transformados nos bits 0 e 1 de uma série c, 

consoante os dados estejam abaixo ou acima da média de C, respetivamente e tal como ilustrado na 

figura 5. 

 

                      c ->       0000000000000011111101111111111 

Figura 5 - Série em binário [15] 

                                   

Uma das vantagens defendida pelos autores é a de que com esta representação é possível 

utilizar a distância euclideana para medir a distância entre as séries através da equação abaixo, 

transformando apenas uma das séries para a forma binária e ficando a outra com os valores originais 

– série Q. Acaba por ser especialmente relevante nas tarefas de classificação e procura por 

conteúdo, dado o custo por vezes elevado de transformar as séries. 
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𝐿𝐵_𝑐𝑙𝑖𝑝𝑝𝑒𝑑 (𝑄, 𝑐) =  ∑  {
  𝑄𝑖

2         𝑠𝑒  (𝑄𝑖 > 0 𝑒 𝑐𝑖 = 0 )   𝑜𝑢

                (𝑄𝑖 ≤ 0 𝑒 𝑐𝑖 = 1 )

  0            𝑐𝑐                                            

𝑛

𝑖=1

 

 

A fórmula 2 mostra uma forma de cálculo entre duas séries temporais que tem a propriedade de 

lower-bounding em relação à distância euclideana DE. Neste caso, apenas a série c seria 

transformada em valores binários. Para quaisquer duas séries Q e c de tamanho n, a existência de 

lower-bounding permite afirmar que LB_clipped(Q, c) ≤ DE (Q,C). Isto significa que a distância 

estimada no espaço reduzido é sempre menor ou igual aquela calculada no espaço original. Imagine-

se que se define um threshold que indique a correspondência ou não do padrão nas séries com os 

valores originais, cuja distância é calculada através de DE (Q,C). Existe uma correspondência do 

padrão se a distância for menor que esse threshold. Depois de transformada uma das séries para a 

representação binária, tem-se a certeza que a distância medida será menor ou igual que entre as 

séries originais, garantindo assim a ausência de falsos negativos (false dismissals), isto é, não se 

descartam padrões quando estes são semelhantes. Isto resume a propriedade de lower-bounding, 

que possibilita a indexação de forma mais eficiente e torna este método especializado na procura por 

conteúdo. 

 

Podem ser ainda utilizadas diversas técnicas para alcançar compressões mais elevadas, 

explorando a regularidade dos dados e permitindo mais dados na memória principal. O Run Length 

Encoding [16] consegue atingir rácios elevados de compressão sem perda de dados. Tome-se como 

exemplo o seguinte vetor binário: 

 

0000000000000000000000111111111111001000111111111111111111111111 

 

  A representação acima pode ser mais compactada escrevendo 22#0, 11#1, 2#0, 1#1, 3#0, 24#1 o 

que significa 22 zeros seguidos por onze uns,…, ou ainda 22#0, 11,2,1,3,24 se se levar em conta que 

apenas é preciso saber qual o primeiro bit. De forma a eliminar a necessidade de utilização do 

símbolo cardinal, os bits 0 e 1 podem ainda ser substituídos por @ e !, por exemplo. Ficaria assim 

@22,11,2,1,3,24. Se for explorada a regularidade das séries entre janelas deslizantes consecutivas, 

como na sequência abaixo, é ainda possível uma maior compressão.  

 

@22, 11, 2, 1, 3, 24 

@21, 11, 2, 1, 3, 25 

@20, 11, 2, 1, 3, 26 

@19, 11, 2, 1, 3, 27 

@18, 11, 2, 1, 3, 27, 1 

@17, 11, 2, 1, 3, 27, 2 

(2) 
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As quatro primeiras janelas são bastante semelhantes, verificando-se apenas diferenças no 

primeiro e último números. Poderia utilizar-se um novo símbolo $ que represente o número de vezes 

que esta propriedade é observada. Ficaria assim: @22, 11, 2, 1, 3, 24$3@18, 11, 2, 1, 3, 27, 1$1. Em 

certos casos pode ainda ser desejável utilizar codificação de comprimento variável. Os números 

comuns seriam representados por um símbolo com menor comprimento, mais conciso. Já aqueles 

que ocorrem mais raramente teriam codificações mais longas. 

 

Contudo, esta técnica apresenta uma limitação relevante para o trabalho em curso e que deriva 

dos poucos símbolos que utiliza, 0 e 1. Se por um lado se garante a ausência de falsos negativos, 

podem ocorrer falsos positivos ou falsos alarmes entre padrões que nada têm a ver um com o outro. 

Como a transformação para binário é baseada apenas na média total da série, muitas oscilações 

relevantes são perdidas neste processo, devido à sua representação ultra-compacta. Outra das 

desvantagens será a aparente falta de flexibilidade ao não permitir ao utilizador definir parâmetros 

como o rácio de compressão. 

 

Em [15] é realizada uma comparação com diversas técnicas nas áreas da indexação (12 

conjuntos de dados) e clustering (2 conjuntos de dados), quer com dados sintéticos, quer com dados 

reais. Na indexação o clipping revela-se superior à aproximação por partes agregadas e à 

transformada de Fourier discreta em termos de acessos ao disco, com rácios de compressão 

semelhantes. Foi utilizado o Run Length Encoding em conjunto com outras técnicas de compressão 

descritas acima. 

 

2.2.2 SAX -  Symbolic Aggregate Approximation 

A metodologia SAX [2] [12, 13, 14] [17] pertence à categoria de adaptável aos dados e às suas 

sub-categorias simbólica e strings. O primeiro passo do algoritmo recorre curiosamente a um método 

de outra categoria - não adaptável aos dados, e que se designa por aproximação por partes 

agregadas, que divide a série temporal em segmentos de igual dimensão. Por fim, é ainda necessário 

discretizar este valor numérico para um símbolo. Para efetuar o reconhecimento de padrões torna-se 

apenas necessário comparar strings, sendo um método de fácil implementação e que permite ainda 

uma pesquisa aproximada e uma redução dimensional significativa. 

A primeira etapa de pré-processamento aplicada e que é referida na secção 2.2 é a normalização, 

de forma a transformar os dados sem afetar a forma original e ser possível comparar as janelas das 

séries. Contudo, a dimensão dos dados é ainda elevada o que traz consigo os problemas já 

enunciados. O método de aproximação por partes agregadas divide as janelas em w segmentos de 

igual tamanho e cada segmento passa a ser representado pela média aritmética dos pontos que o 

constituem.  
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Se o resultado da divisão entre o tamanho da janela e o número de segmentos não for inteiro, o 

ponto na fronteira entre segmentos pode contribuir com uma percentagem para os dois segmentos. A 

série temporal é depois convertida para uma representação simbólica. A amplitude é dividida em a 

intervalos e a cada um deles é atribuído um símbolo. São calculados breakpoints de forma a gerar 

áreas iguais por debaixo da curva e intervalos equiprováveis, através da aplicação de uma curva com 

distribuição normal ao eixo dos yy. Estes breakpoints podem também ser obtidos através de tabelas 

estatísticas, como em [17]. 

Para medir a similaridade entre as séries utilizando as sequências SAX é possível utilizar a 

fórmula MINDIST, que possui também a desejável propriedade de lower-bounding em relação à 

distância euclideana. Os parâmetros são os seguintes: n corresponde ao número de pontos da janela, 

w ao número de segmentos, Gi ao valor número i da série G transformada pelo método SAX e Hi ao 

valor número i da série H transformada pelo método SAX: 

 

                        MINDIST(GSAX, HSAX) = 

 

A função dist(.) é calculada com recurso aos breakpoints β através da seguinte equação: 

 

𝑑𝑖𝑠𝑡 (𝑝𝑖 , 𝑞𝑗) =  {

   0                             |𝑖 − 𝑗| ≤ 1
𝛽𝑗−1 −  𝛽𝑖            𝑖 < 𝑗 − 1

𝛽𝑖−1 −  𝛽𝑗             𝑖 > 𝑗 + 1
 

Os parâmetros que podem afetar o desempenho do SAX são a dimensão da janela, a dimensão 

da palavra, ou seja, quantos símbolos representam uma janela e a dimensão do alfabeto, isto é, o 

número de símbolos distintos que poderão vir a ser utilizados. Juntamente com o valor devolvido pela 

fórmula 3, que calcula a distância entre duas séries SAX, estes quatro parâmetros poderiam 

corresponder a genes na aplicação do algoritmo genético de forma a encontrar os seus valores 

ótimos. Em [2] o método SAX é utilizado em conjunto com o algoritmo genético para a descoberta de 

padrões e consegue obter retornos superiores à estratégia Buy-and-Hold e a uma estratégia baseada 

em grelhas. Estes valores representam o retorno médio obtido de dez execuções do algoritmo sobre 

cem acções do índice S&P500 quando se utiliza uma estrutura multi-cromossoma. Durante os testes, 

a configuração que permitiu obter uma maior diversidade de padrões foi a seguinte: janela de 

tamanho 17, uma palavra com dimensão igual a 4 e um alfabeto de 13 símbolos. As distâncias 

MINDIST e outra que consistia na subtração de carateres foram testadas em conjunto. A estrutura 

multi-cromossoma foi implementada essencialmente com o objectivo de encontrar um padrão para 

entrar longo, outro para sair da posição longa, um padrão para entrar numa posição curta e 

finalmente outro para sair da mesma. 

(3) 

(4) 

  ))H,(Gdist   ( 
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Por vezes este método pode falhar alguns pontos importantes, como demonstrado na figura 6. As 

linhas a vermelho representam a média do segmento a partir dos valores já normalizados e 

consoante o seu valor são mapeados numa letra, representada na parte inferior do gráfico. O ponto 

máximo acaba por passar em claro na representação simbólica [18], não existindo a indicação de 

inversão de tendência no mercado, visto ser baseado num método que “suaviza” os dados calculando 

a média dos mesmos e que não preserva algumas oscilações. De forma a ultrapassar este problema 

são sugeridas algumas extensões do método SAX original, como o extended SAX ou eSAX. Este 

procura adicionar símbolos a cada segmento, nomeadamente os valores máximo e mínimo na 

tentativa de recuperar alguma da informação perdida com a transformação. Contudo, também 

acarreta mais dados a ser tratados e uma menor redução dimensional, uma das grandes vantagens 

apontada às técnicas de representação simbólica. 

 

Figura 6 - Pontos não detectados no SAX 

 

Outra das extensões toma o nome de iSAX ou indexable Symbolic Aggregate approXimation [19] . 

Ao contrário do eSAX, esta representação foca-se em melhorar o desempenho temporal do data 

mining e indexação de dados, substituíndo os símbolos do alfabeto por sequências binárias e 

reduzindo assim o número de símbolos. Torna-se possível criar índices com estruturas em árvore 

capazes de produzir pesquisas mais rápidas. Num dos testes foi possível reduzir o tempo de 

pesquisas exactas para uma média de 90 minutos, contrastando com os 1800 minutos necessários 

se o método de procura fosse linear [19].  

2.2.3 Grelha 

Os métodos baseados em grelhas representam uma abordagem supervisionada e são 

direcionados para o reconhecimento de padrões [2, 3] [20, 21]. Este método reconhece padrões 

baseados em modelos representados numa matriz, como exemplificado na figura 7 em que se nota 

um movimento de consolidação seguido por um movimento ascendente – padrão bandeira 
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ascendente [21]. As suas valências passam sobretudo pela facilidade de implementação e pela fácil 

percepção que se tem da correspondência entre as séries. No modelo, as posições da matriz onde o 

padrão está presente têm o valor 1. À medida que nos vamos afastando do padrão os valores vão 

diminuíndo, chegando até a valores negativos. Para a conversão para a matriz-modelo, devem ser 

definidos limites superiores e inferiores. Os valores presentes na matriz-modelo devem estar entre 

estes valores máximo e mínimo. Uma das hipóteses será seguir a metodologia utilizada em [22], onde 

os valores de cada coluna são calculados com decrementos lineares a partir do valor máximo de 1 e 

a soma de cada coluna deve ser igual a zero. 

.5 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 

1 .5 0 -.5 -1 -1 -1 -1 -.5 0 

1 1 .5 0 -.5 -.5 -.5 -.5 0 .5 

.5 1 1 .5 0 -.5 -.5 -.5 -.5 1 

0 .5 1 1 .5 0 0 0 .5 1 

0 0 .5 1 1 .5 0 0 1 1 

-.5 0 0 .5 1 1 .5 .5 1 1 

-.5 -1 0 0 .5 1 1 1 1 0 

-1 -1 -1 -.5 0 .5 1 1 0 -2 

-1 -1 -1 -1 -1 0 .5 .5 -2 -2.5 

 
Figura 7– Padrão bandeira ascendente 

O primeiro passo será converter a série temporal original para uma matriz de tamanho similar à 

do modelo, nesta caso 10x10, multiplicando depois as duas matrizes a fim de obter o nível de 

similaridade entre elas. Dependendo do resultado deste valor de fitness ou de avaliação, é tomada 

uma decisão de investimento. Para a transformação da série original um dos possíveis métodos 

passaria por dividir os eixos verticais em dez níveis e no eixo horizontal os pontos seriam divididos 

em dez grupos. Se existissem sessenta pontos, neste caso cada grupo seria constituído por seis 

pontos. Consoante o número de pontos que se encontre em cada célula, seria calculado um valor 

percentual.        

Nas séries financeiras, isto é, aquelas que contêm o preço da ação em função do tempo e onde se 

pretende reconhecer padrões, é primeiro realizada uma redução do ruído, substituindo os preços que 

ultrapassam os valores de fronteira em relação à média dos preços considerados e só depois se 

converte para a representação matricial. Deve ser definida anteriormente uma janela temporal 

deslizante com tamanho semelhante à do modelo e que após a aplicação de uma função de 

fatorização deverá ter valores entre 0.0 e 1.0. Finalmente, as matrizes são multiplicadas [23]. 

Dependendo deste valor, o padrão obtém ou não a correspondência. O valor de fitness é depois 

usado na parametrização de regras de trading.  
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A grande desvantagem deste método prende-se com a fraca resolução permitida pelas matrizes. 

Para padrões mais complexos o detalhe poderá não ser suficiente. Poderia pensar-se em aumentar o 

tamanho da matriz, mas neste caso a dimensão da janela deslizante também teria que aumentar.   

Nos casos presentes na tabela 3, pág.30, é possível verificar a superioridade da estratégia de 

métodos baseados em grelha  relativamente à Buy-and-Hold. Em [3] são utilizadas matrizes padrão a 

diferentes inclinações com o intuito de definir a tendência ascendente e descendente. As janelas são 

de 60 dias e os valores de fitness para a compra e venda de acções são limitados dentro de um 

determinado intervalo para dar uma maior robustez ao algoritmo. Numa fase posterior procura 

reconhecer-se o padrão bandeira ascendente, recorrendo-se a vários indicadores adicionais: 

detecção de uma tendência ascendente prévia, detecção de um padrão breakout posterior e 

utilização das médias móveis de curto e longo prazo. 

Na figura 8 é resumido o procedimento descrito nesta secção e que é constituído por quatro 

passos principais [2]: 

 

Figura 8 -  Abordagem baseada em grelhas 

 

2.2.4 Shape Description Alphabet com Assinaturas 

 
O seguinte algorimo propõe a utilização de ficheiros de assinatura (signature files) para indexar 

séries temporais e para uma posterior consulta por conteúdo. Ou seja, para além da representação 

de séries temporais, é proposto também no trabalho original [24] um mecanismo de indexação. 

Historicamente, este método é conhecido por produzir pequenos índices para textos de grande 

dimensão. A primeira coisa a fazer é então converter o sinal original, neste caso a série temporal com 
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a evolução do ativo financeiro, numa representação textual. A derivada temporal do sinal é criada 

calculando a diferença de amplitude entre dois pontos adjacentes. Consoante o valor obtido é depois 

realizado o mapeamento para um símbolo, conforme exemplificado na tabela 2, com valores 

meramente indicativos. Recorre-se ao Shape Description Alphabet (SDA), um subconjunto do Shape 

Definition Language, mas que ainda assim tem a capacidade de descrever qualquer sinal [8, 9] [25, 

26, 27, 28]. Pertence à sub-categoria simbólica “baseada em declives”. 

 
Tabela 2 -  Descrição do alfabeto 

 

  Símbolo Descrição   Mínimo    Máximo 

   A Transição muito ascendente    5      - 

   U Transição ligeiramente ascendente    2    4.99 

   S Transição estável     - 1.99    1.99 

        D Transição ligeiramente descendente     - 4.99     - 2 

   E Transição muito descendente     -     - 5 

 

O facto de ter valores absolutos (colunas mínimo e máximo) traz consigo vantagens e 

desvantagens. A vantagem é que assim é possível realizar uma correspondência aproximada. 

Permite obter não só aquele padrão específico, mas também padrões semelhantes. É um método 

especializado na detecção de formas, não se preocupando com detalhes específicos. Estuda as 

transições e as tendências, não se interessando pelo preço ou volume concreto num determinado 

momento, factores que para as formações gráficas não são tão relevantes. A desvantagem é que se 

atribuem valores concretos, ainda que dentro de determinado intervalo, a uma descrição textual que 

dada a complexidade dos mercados financeiros poderá ser considerada algo vaga. É algo que pode 

ser controlado, entre outros parâmetros, pela dimensão do alfabeto. Se for demasiado pequeno, as 

aproximações podem ser muito vagas e o número de falsos positivos aumenta. Em trabalhos 

relacionados e referenciados acima é possível encontrar alfabetos com dimensões de 5,7 e 8 letras. 

Este último contempla também a transição nula, isto é, quando existem dois pontos consecutivos na 

série temporal com o mesmo valor. 

 

A tradução transforma então os valores num sinal de texto. Essa string é utilizada como entrada 

de uma função de hash. Esta função vai determinar a posição dos bits a 1. Portanto, o número de bits 

a 1 vai ser fixo para cada assinatura, naquilo a que se designa por Superimposed Coding [14]. O 

gerador vai deslizar uma janela ao longo do texto, posição a posição, e para cada janela mapeia a 

string num determinado número de bits de assinatura, isto é, cada letra vai ser transformada em 

zeros e uns e a série temporal num vetor binário - figura 9. A janela agrupa um conjunto de valores da 

série temporal e passa a tratá-los como uma unidade, uma palavra. A assinatura vai ser inserida num 
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determinado bloco. Cada bloco é também ele representado por uma assinatura. Assim que uma 

assinatura é adicionada ao bloco, é realizada uma operação lógica OR entre esta e a assinatura do 

bloco. Quando a assinatura do bloco tiver um determinado número de bits a 1 (por norma 50%), o 

bloco é considerado cheio e é assim iniciado um novo. Este procedimento minimiza o número de 

falsos positivos. 

 

A assinatura do bloco é depois guardada num ficheiro juntamente com um ponteiro para o bloco 

textual que viria a dar origem à assinatura. Se a janela tiver poucos caracteres, três por exemplo, a 

função de hash não dispõe de informação suficiente para gerar uma assinatura apropriada. O número 

mínimo recomendado é assim de cinco caracteres. Com o aumentar da janela os blocos da 

assinatura aumentam  também de dimensão. 

 

 
 

Figura 9 - Transformação em valores binários [26] 

 

Dado que se querem procurar padrões no sistema, é realizada uma consulta calculando a 

assinatura do padrão desejado como acima descrito e efetuada uma procura linear em O(n) no 

ficheiro de assinatura. Esta pesquisa é realizada efetuando apenas um AND lógico com a assinatura 

que representa os blocos e um simples teste para aferir a igualdade ou não dos bits.  

Com este método dispensa-se o uso da translação como técnica de pré-processamento. A 

dimensão relativamente pequena do ficheiro de assinatura e a simplicidade no teste a realizar para 

detectar correspondências são outras das vantagens apontadas. Isto torna-o mais especializado no 

reconhecimento de formas do que propriamente na descoberta de conhecimento.  

Em [24] prova-se que é possível realizar o mapeamento do sinal para uma string de forma a fazer 

uma pesquisa posterior em termos de formas. Conclui-se que parâmetros como a dimensão das 

assinaturas, o número de símbolos e bits por janela influenciam a precisão e a compressão dos 

dados. Para este caso o alfabeto foi de 7 carateres. Noutra publicação [17], o SDA com 5 carateres 

não obtém bons resultados em tarefas como o clustering e a classificação. 
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2.3 Técnicas de Otimização 

O recurso a técnicas de otimização permite aprender/otimizar regras a partir de grandes 

conjuntos de dados. Neste trabalho o que se pretende é conjugar estratégias de investimento com a 

computação inteligente. De outra forma seria bastante mais difícil a um ser humano reunir e examinar 

informação proveniente de várias fontes com um tão grande número de variáveis. Para tal foram 

analisadas duas técnicas bastante conhecidas: os algoritmos genéticos [2, 3] [21] [29, 30, 31, 32, 33] 

e as redes neuronais  [34, 35, 36].  Outras técnicas da área de machine learning foram já aplicadas 

com sucesso ao mercado bolsista, concretamente as Support Vector Machines [37] e o K-Means [38]. 

Dentro da área de classificação tem-se as árvores de decisão [39], ferramentas de suporte à decisão 

que são utilizadas com base no ganho de informação dos atributos, em que os nós internos 

representam os testes realizados nos atributos e em que cada ramo contém o resultado de um teste.  

2.3.1 Algoritmos genéticos 

Os algoritmos genéticos utilizam o conceito de seleção natural para determinar qual a melhor 

solução para um problema e são inspirados na teoria da evolução de Charles Darwin. São uma 

heurística: com eles procura-se a melhor solução dentro de um número de possíveis soluções, que 

no fundo são pontos no espaço de soluções. Os campos aplicacionais variam desde a trajetória de 

robots e programação genética à determinação de formas de moléculas de proteínas. Este espaço é 

por norma de grande dimensão e o objetivo será encontrar um valor extremo (máximo ou mínimo). À 

medida que o algoritmo genético vai evoluíndo vão sendo geradas outras possíveis soluções. Partem 

de uma população de indíviduos, em que cada um deles é uma possível solução do problema em 

questão. Em cada geração, os indivíduos competem entre si com o objetivo de fazerem parte da 

próxima geração, quer de forma direta, quer através de descendência. Os mais fortes têm assim mais 

probabilidades de serem escolhidos para progenitores na geração seguinte. Como tal, são 

normalmente usados para ajustar parâmetros com o intuito de minimizar ou maximizar determinada 

medida, podendo esta ser utilizada de forma independente ou na construção de uma rede neuronal 

artificial, por exemplo.  

No que diz respeito aos mercados financeiros, o que se procura com os algoritmos genéticos é 

descobrir a melhor combinação dos valores dos parâmetros numa regra de trading, extraíndo 

relações não lineares. A cada uma destas regras é associado um vetor com uma dimensão que 

contém os parâmetros e que representa, em termos genéticos, um cromossoma. Cromossomas são 

cadeias de DNA e são constituídos por genes, que são blocos de DNA. A designação de vetor é 

utilizada devido ao facto dos cromossomas terem geralmente um número fixo de genes e cada gene 

ter uma localização fixa no cromossoma. Os valores que os genes podem tomar correspondem aos 

alelos. Antes da aplicação do algoritmo, um dos primeiros passos será então definir a representação 

para cada solução. 
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 Deste modo, para criar um algoritmo genético primeiro é necessário escolher uma população com 

um número razoável de indivíduos. No caso deste trabalho cada indivíduo vai representar uma 

estratégia de investimento. Esta população inicial pode ser aleatória, ou pode incluir as melhores 

estratégias já conhecidas. A nova população é criada na esperança que seja melhor que a primeira. 

Durante todo o processo existem então três tipos de operações genéticas:  

Seleção – fase em que os genomas individuais são escolhidos entre a população para uma posterior 

recombinação ou cruzamento. De forma isolada, só a seleção é insuficiente, pois a evolução 

consistiria apenas em pequenas alterações dos indivíduos iniciais. No final ter-se-ia somente os 

melhores indíviduos da população original. Quando para cada geração são preservados os melhores 

indivíduos para a geração seguinte, a seleção é elitista. Uma determinada percentagem dos primeiros 

classificados passa assim incólume para a próxima geração, preservando as melhores soluções e 

fazendo com que estas sejam à mesma elegíveis para cruzamento, mas não para mutação. Os 

elitistas devem representar apenas uma pequena porção da população, de modo a preservar a 

diversidade genética. 

 Na seleção por torneio são escolhidos pequenos subconjuntos da população de forma aleatória e 

o que possuir um valor maior de fitness é selecionado. Quanto maior a dimensão do torneio, maior é 

o aumento da pressão de seleção e maior o risco de convergência prematura. No que diz respeito à 

seleção por classificação, os cromossomas são ordenados segundo a sua função de fitness e cada 

um deles recebe uma valor de adequação determinado pela sua classificação: o pior terá o valor de 

1, o segundo pior de 2,… até ao melhor que terá o valor igual ao número de cromossomas da 

população. 

Por seu turno, no método da roleta quanto maior o resultado devolvido pela função de avaliação, 

maior a hipótese do indíviduo ser selecionado para cruzamento. A probabilidade de selecção consiste 

no rácio entre a função de avaliação do indíviduo em causa e a soma das funções de avaliação de 

todos os indíviduos - figura 10.  

 

Figura 10 – Seleção por roleta 
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Sobretudo no início do algoritmo, pode suceder que grande parte dos pais tenham valores de 

fitness muito baixos/inapropriados. Se não se utilizarem pesos na fase de seleção, existe uma forte 

possibilidade de se gerar constantemente más soluções. 

Cruzamento – representa a reprodução e o cruzamento que pode ser observado na biologia, 

manifestando-se quando uma criança retém certas características dos pais. É realizado com o 

propósito dos novos cromossomas serem melhores por conterem as partes com mais potencial dos 

cromossomas antigos. A taxa de cruzamento define-se como a frequência com que o cruzamento é 

realizado. Se não fosse efetuado, ou seja, com um valor da taxa igual a zero, a descendência seria 

uma cópia exata dos pais. Se fosse de cem por cento, toda a descendência seria produzida por 

cruzamento. No cruzamento de ponto único seleciona-se uma posição aleatória do cromossoma, 

dividindo-o em dois. A partir dessa divisão são gerados dois indíviduos resultando da combinação de 

pai e mãe, a partir da posição escolhida e como ilustrado na figura 11. No cruzamento uniforme os 

genes são copiados aleatoriamente do primeiro ou segundo pai. De forma a evitar uma convergência 

prematura os dois indíviduos a serem cruzados não deverão representar a mesma estratégia. 

 

Cromossoma 1 11011  |  00100110110 

Cromossoma 2 11011  |  11000011110 

Descendência 1 11011  |  11000011110 

Descendência 2 11011  |  00100110110 

 
Figura 11 – Cruzamento de ponto único 

 

 
Mutação – utilizada com o intuito de manter uma determinada diversidade genética dentro de uma 

geração da população, introduzindo para tal pequenas mudanças aleatórias nos genes ou em 

cromossomas específicos. A mutação procura evitar que o algoritmo caia num máximo ou mínimo 

local. Contudo, o oposto também não é desejável: ocorrer com muita frequência para que a busca 

não se torne aleatória. No caso de uma codificação binária, pode-se mudar aleatoriamente alguns bits 

escolhidos de 1 para 0, ou de 0 para 1. A taxa de mutação é caracterizada como a frequência com 

que as partes do cromossoma sofrem mutações. No caso de não existir mutação a descendência é 

criada logo a seguir ao cruzamento sem qualquer tipo de modificação. Se a taxa for de 100% todos 

os cromossomas são alterados, se for de zero por cento nenhum é modificado. 

 

Quando se aplicam algoritmos genéticos existe sempre o risco do algoritmo ficar preso num 

máximo local, encontrando a melhor solução logo no início do algoritmo sem conseguir melhorá-la 

nas gerações subsequentes. Para além da modificação da taxa de mutação poderá ser inevitável 

escolher uma função de cruzamento diferente ou criar um método para “matar” cromossomas clones. 
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Na literatura existem várias implementações específicas para cada um dos operadores. Estas 

implementações são dependentes da representação escolhida para os cromossomas, por exemplo, 

se os valores dos genes são em binário ou não. De uma forma mais concreta, o algoritmo é então 

composto por cinco passos: 

1. Inicializar uma população aleatória, onde cada cromossoma tem comprimento n, sendo n o número 

de parâmetros. São então atribuídos valores aleatórios às variáveis e a cada cromossoma a fim de 

cobrir uma área maior do espaço de procura. Cada cromossoma é uma potencial solução para o 

problema. 

2. Selecionar os cromossomas ou parâmetros que contribuam para o aumento do lucro, para o caso 

hipotético de uma aplicação financeira. Estes são avaliados por uma função de fitness de forma a 

guiar a pesquisa de forma mais eficiente. A função de fitness avalia o desempenho dos indíviduos, 

devolvendo um valor numérico. Pode combinar dois ou mais elementos (um deles pode ser o lucro), 

caso em que é designada de multi-objetivo. 

3. Aplicar cruzamento aos pais selecionados e gerar descendência. São combinadas as 

características de dois indíviduos, os pais, e é gerado um ou mais indivíduos, os descendentes. 

4. Aplicar mutação a uma pequena percentagem dos indíviduos. Recombinar os descendentes e a 

população atual para formar uma nova população com o operador selecionado. 

5. Condição final atingida? Se sim, retornar a melhor solução da população atual. Caso contrário, 

repetir os passos 2 a 4. 

Ao longo do tempo vão-se alcançando cromossomas mais favoráveis para utilizar na regra de 

trading. O processo só termina quando se atinge determinado critério de paragem, seja ele o número 

de gerações, valor da função de fitness ou tempo de execução. Há vários parâmetros que controlam 

o processo de evolução, nomeadamente: o tamanho da população, ou seja, o número de pontos 

considerado no espaço de procura; a taxa de cruzamento que indica a probabilidade de um indíviduo 

ser recombinado com outro; a taxa de mutação que representa a probabilidade do conteúdo de um 

gene ser modificado; o número de gerações – total de ciclos evolutivos do algoritmo. 

   As populações de indíviduos evoluem baseadas em séries de dados dentro de uma determinada 

amostra num certo período de treino. Alguns dos indíviduos resultantes deste processo são depois 

testados em diferentes séries de dados fora da amostra. Ora, uma das desvantagens apontadas aos 

algoritmos genéticos é o overfitting. O overfitting é um erro de modelação que ocorre quando a função 

está demasiado ajustada a um conjunto limitado de dados. O sistema até pode obter excelentes 

resultados em dados contidos na amostra inicial, mas quando o algoritmo é aplicado a dados fora da 
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amostra não obtém os resultados esperados porque as condições de mercado mudaram. Para 

minimizar o risco, os algoritmos genéticos devem ser extensivamente testados antes de aplicados ao 

mercado real, procurando escolher parâmetros que tenham uma correlação mais elevada 

relativamente ao preço de uma ação. Poderá também existir a necessidade de limitar os valores que 

determinado gene pode tomar.  Em [32] procura-se reduzir a influência dos pontos singulares na fase 

de treino e aumentar os lucros na fase de teste através de uma avaliação de pontos vizinhos. Um 

ponto que tenha uma avaliação bastante superior a todo os outros poderá ter apenas beneficiado de 

uma situação excecional no período de treino e que se dificilmente se voltará a repetir. O tempo de 

processamento é por norma elevado, embora dependa muito das representações adoptadas e dos 

critérios de paragem.  

Relativamente às vantagens, os modelos gerados podem ser compreendidos por humanos, sendo 

que um especialista financeiro poderia assim analisá-los a fim de proceder a melhorias. É comum que 

os algoritmos genéticos sejam também usados para filtrar dados noutras técnicas, como aquela que é 

apresentada na secção seguinte, as redes neuronais.  

 

Em [29] é apresentado um sistema de suporte à decisão que recorre ao algoritmo genético e a um 

método de janela deslizante para encontrar o momento de tomada de decisão. A abordagem aqui 

seguida é um pouco diferente do habitual e do que está descrito acima: ao invés de aplicar o 

algoritmo genético para seleccionar a melhor combinação de regras a fim de obter uma decisão de 

investimento, trabalha-se diretamente sobre os indicadores técnicos. O cromossoma é representado 

por um conjunto de bits e cada par de bits está associado a um de doze indicadores técnicos. Esse 

par de bits representa as decisões de compra (1) ou venda (0). A decisão de final depende do 

número de índices técnicos que indiquem a compra ou venda de um determinado activo. 

 

2.3.2 Redes neuronais 

As redes neuronais são um conjunto de algoritmos que procuram identificar relações subjacentes 

nos dados recorrendo a processos que tentam simular o funcionamento do cérebro humano, a forma 

como este processa a informação. Não é necessário operarem sobre um modelo pré-definido. Os 

neurónios utilizam impulsos elétricos para criar sinapses, responsáveis pelo pensamento e pela 

consciência. Perceber o funcionamento do cérebro humano é ainda um dos maiores desafios da 

ciência moderna.  

Este tipo de técnica tem vindo a ser utilizado com maior frequência em áreas como sejam a 

deteção de fraudes, avaliação de risco, planeamento empresarial, operações financeiras e trading. 

Quando aplicadas ao trading, as redes neuronais variam muito e conseguem detetar 

interdependências não lineares. As que recorrem à programação genética têm como entrada dados 
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históricos e gerados aleatoriamente (funções) para criar ordens de compra e venda. As redes 

neuronais possuem uma função que toma como entrada dados com determinado peso e que geram 

uma saída. Por sua vez, estas saídas são aplicadas às gerações seguintes a fim de “aprenderem” 

como prever eventos com maior precisão. Estas entradas podem ser filtradas com a aplicação de 

outras técnicas. Uma das arquiteturas mais utilizadas nas redes neuronais é o perceptrão multi-

camada, que conta com camada de entrada, camada de saída e uma ou mais camadas ocultas. Os 

dados de entrada propagam-se ao longo da rede, camada a camada (figura 12). 

 

           Figura 12 – Rede neuronal 

 

O algoritmo de treino backpropagation é uma metodologia de aprendizagem supervisionada que 

permite que os pesos das ligações sejam aprendidos pelas redes neuronais. Cada nó representa um 

neurónio e existem ligações entre eles. Estas ligações têm pesos associados que armazenam o 

conhecimento adquirido pela rede, por isso umas são mais importantes que outras. Se é dada uma 

entrada a um neurónio, vão ser despoletados os nós a ele ligados. Com as redes neuronais tenta 

adotar-se o modelo das entradas e saídas bem definidas. Quando um nó é estimulado por dois 

neurónios, por exemplo, pode decidir qual deles é mais importante para si. 

De seguida apresenta-se um pequeno exemplo de execução do algoritmo. Inicialmente os pesos 

são aleatórios e a partir de um conjunto de entradas o utilizador decide as saídas desejadas. Com os 

pesos aleatórios, a rede calcula por si mesma as saídas. Estas saídas são depois comparadas com 

as desejadas, uma vez que se utilizaram pesos aleatórios não se pode esperar que as saídas sejam 

iguais. É calculada a diferença, o chamado erro na rede. De forma a produzir erros menores a rede 

tem que ir ajustando os pesos das suas ligações, através de tentativa e erro. E é a partir daqui que se 

revela a utilidade do algoritmo de backpropagation. As saídas comunicam com os nós ocultos aos 

quais estão ligados acerca dos erros e ambos decidem como ajustar os pesos das ligações. Os 

novos pesos são calculados através de uma equação com base nos pesos antigos, nos valores das 

entradas, no erro e em algo designado por ritmo de aprendizagem. Os nós ocultos têm assim novos 

erros calculados e vão propagando esses erros para os nós anteriores a estes, ajustando os pesos e 

os erros de forma consecutiva. Na figura acima, os erros seriam os valores constantes dentro dos nós 
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e os pesos os valores associados às setas. Este processo continua até que tenha sido realizado para 

todos os nós. A ideia é determinar quais os nós que têm uma maior contribuição para os erros. É 

depois necessário que a rede realize todo este procedimento para cada conjunto de entradas. 

Fatores como o ritmo de aprendizagem ou o número de nós têm impacto no tempo de execução do 

algoritmo. 

O treino é dado como terminado quando se atinge um determinado número de iterações ou 

quando a medida de erro está suficientemente baixa para se considerar que se atingiu um nível de 

aprendizagem alto. No final é criada uma equação que se espera capaz de gerar sinais de 

compra/venda de forma lucrativa. Para o caso da técnica das matrizes da secção 2.2.3, as entradas 

para a rede neuronal poderiam ser a soma do produto entre as colunas das matrizes modelo e da 

série temporal e na saída poderia ter-se o preço alvo.  

Se por um lado não é necessário um conhecimento profundo do assunto a analisar, visto que as 

relações entre a informação são exploradas pela rede neuronal, por outro estas relações não podem 

ser transmitidas de uma forma compreensível ao ser humano, o que dificulta a sua posterior análise e 

desenvolvimento. Como não exploram o domínio do problema, a sua natureza é de uma black-box. 

Um especialista na área dos mercados financeiros teria dificuldades em estudar a forma como a rede 

cria as estratégias e toma as suas decisões. 

2.4 Heurísticas 

Na tabela seguinte apresenta-se o desempenho de algumas das heurísticas mais relevantes, 

ordenadas pelo ano de publicação, sendo que algumas delas foram referenciadas ao longo do 

capítulo. De realçar que parte dos estudos são realizados apenas sobre o índice indicado, enquanto 

que outros são feitos sobre um conjunto de ações pertencentes ao índice. Destaque para a 

predominância dos algoritmos genéticos. 
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Legenda: 

(1) Estudo realizado apenas sobre a cotação do índice 

(2) Estudo realizado sobre ações pertencentes ao índice 

 

Tabela 3 -  Soluções existentes  

Ref Ano Heurística Dados Usados Mercado Período 
Rentabilidade 

algoritmo 
Rentabilidade 
Buy and Hold 

[29] 1998 Algoritmos genéticos Preço 
TSEWSI (índice Taiwan) 

(1) 
1986-1996 40,52% anuais 32.55% anuais 

[34] 2000 Redes neuronais Preço 
Madrid Stock Market 

(1) 
1966 - 1997 34.7% anuais 28% anuais 

[36] 2002 
Rede neuronal c/detecção de 

padrões 
Preço e Volume 

New York Stock Exchange 
(1) 

1984-1998 
66% (dias em que 
existiram subidas 

após a compra) 

60%(dias em que 
existiram subidas 

após a compra) 

[40] 2006 Baseada em grelhas Preço 
Hong Kong HSI 

(1) 
1997 -2007 

96% (taxa de acerto 
nos padrões) 

NA 

[40] 2006 Aproximação Agregada por Partes Preço 
Hong Kong HSI 

(1) 
1997 -2007 

82%(taxa de acerto 

nos padrões) 
NA 

[21] 2007 
Padrão Bandeira Ascendente 

c/matriz modelo 
Preço 

NASDAQ (índice EUA) 
(2) 

1985-2004 4.38%  anuais 3.27% anuais 

[21] 2007 
Padrão Bandeira Ascendente 

c/matriz modelo 
Preço 

TWI (índice Taiwan) 
(2) 

1971-2004 6.84% anuais 4.03% anuais 

[20] 2008 
Padrão Bandeira Ascendente 

c/matriz modelo 
Preço 

New York Stock Exchange 

(1) 
1967-2003 4.59% anuais 1.83% anuais 

[30] 2010 
Bull-Flag + Alg. Genéticos +  

Redes Neuronais 
Preço 

New York Stock Exchange 
(1) 

1981-1996 3.02% por trade NA 
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Legenda: 

(1) Estudo realizado apenas sobre a cotação do índice 

(2) Estudo realizado sobre ações pertencentes ao índice 

 

[31] 2010 Algoritmos genéticos Preço 
Nikkei 225 (índice Tóquio) 

(2) 
1999-2009 57.4% NA 

[3] 2010 
Grelhas + Algoritmos genéticos c/ 

reinvestimento 
Preço 

S&P500 
(2) 

2005-2010 103.52% 58.24% 

[33] 2011 Algoritmos genéticos Preço 
Dow Jones (índice EUA) 

(2) 
2003-2009 21% -5% 

[2] 2012 SAX + Algoritmos genéticos Preço 
S&P500 

(2) 
2005-2010 62.76% 48.80% 

[2] 2012 Grelhas + Algoritmos genéticos Preço 
S&P500 

(2) 
2005-2010 50.73% 48.80% 

[41] 2013 Algoritmos genéticos Preço EUR/USD 2012-2013 
5994$ 

% acerto 50.75 
-830$ 

[42] 2015 
Algoritmos genéticos + Indicadores 

Técnicos 
Preço e Volume 

KOSPI 200(índice Coreia 
do Sul) (1) 

01/1998-
10/1998 

26.4% -19% 
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Capítulo 3 – Arquitetura da solução 
 

Tal como referido anteriormente, o método escolhido para representar as séries temporais foi o 

SAX com uma versão modificada inspirada no SDA. Já a técnica de otimização selecionada foi o 

algoritmo genético. O método de deteção de padrões com recurso a modelos de matrizes (grelhas) 

tem desde logo uma importante limitação: a falta de resolução para padrões com mais detalhe. A 

representação clipped data consegue alcançar grandes rácios de compressão, mas por outro lado a 

utilização de apenas dois símbolos para representar uma série faz com que gráficos com diferentes 

características possam ser devolvidos pelo algoritmo como semelhantes. A técnica SAX base não 

deteta alguns pontos críticos e consequentemente algumas inversões de tendência devido ao facto 

de dividir a série em segmentos e para cada segmento calcular um símbolo consoante a sua média. 

Se dois segmentos tiverem a mesma média, no SAX irão ser representados pelo mesmo símbolo, 

mesmo que um contenha um ponto de máximo e outro um ponto de mínimo. É aqui que o SDA se 

revela bastante útil, pois permite identificar com mais pormenor as tendências, que são a base das 

formações gráficas. Numa primeira fase o metodologia SAX será utilizada em exclusivo e só 

posteriormente se implementa o SAX+SDA, até para ter estabelecer um critério comparativo. 

Relativamente aos algoritmos genéticos, apesar de inicialmente ser necessário um pequeno 

estudo do domínio a ser tratado, no fim os modelos criados podem ser compreendidos e mais 

facilmente analisados para posteriores melhorias, o que acaba por ser compensador. Existe também 

uma menor probabilidade de se ficar preso em máximos locais dos algoritmos genéticos 

relativamente às redes neuronais. 

3.1 Representação de séries proposta 

As representações simbólicas das séries temporais possuem também a vantagem de realizarem 

de forma implícita uma remoção de ruído, devido à redução de complexidade existente. O SDA será 

integrado no SAX da seguinte forma: cada segmento será representado, para além de uma letra SAX, 

por um de cinco números que represente uma de cinco tendências: muito ascendente (valor 4), 

ligeiramente ascendente (valor 3), neutra (valor 2), ligeiramente descendente (valor 1) e muito 

descendente (valor 0). Uma vez que o SAX utiliza a fórmula MINDIST para calcular distâncias e 

assim garantir a ausência de falsos negativos relativamente à distância euclideana no espaço 

original, com esta modificação pretende-se introduzir um segundo nível de “filtragem” das formações 

gráficas. Procura-se realizar uma análise mais detalhada na tentativa de despistar eventuais falsos 

positivos. Atente-se na seguinte configuração, criada propositadamente com o objetivo de uma 

significativa redução dimensional: janela de 61 dias e uma palavra com 8 letras com base num 
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alfabeto de dimensão 7. No passo número 1 da figura 13 é desenhado o gráfico com os seus valores 

reais, no segundo aplica-se a normalização por partes, no terceiro calcula-se a média para cada 

segmento e no último é realizado o mapeamento para a representação SAX. De notar que a 

configuração é meramente exemplificativa, não significando que seja escolhida preferencialmente 

pelo algoritmo genético. 

         

          

Figura 13 – Algoritmo SAX 

Mantendo os parâmetros, pode observar-se que o gráfico seguinte seria convertido para a mesma 

representação simbólica (passo 4) segundo a metologia SAX, pese embora as diferenças 

identificáveis nalguns segmentos: 

 

Figura 14 – Conversão SAX 

1 

4 3 

2 
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Com a alteração proposta as diferenças na tendência nos segmentos referidos são já detetadas, 

como é possível verificar com a atribuição de diferentes símbolos numéricos. A distância seria assim 

já maior que zero, uma vez que é a mesma é calculada realizando uma simples subtração dos 

valores - Figura 15. Neste caso a distância SAX seria de zero, mas a distância SDA teria o valor 

seis.  

          

Figura 15 – Nova representação 

Se a fase final de um padrão como o duplo fundo for caracterizada por uma tendência claramente 

ascendente depois do segundo ressalto existe uma maior probabilidade do preço romper através da 

linha de resistência (breakout) e confirmar assim a força imposta pelos compradores.   

 

Figura 16 – Breakout 

 

 No caso  do SDA, os valores dos breakpoints que permitem a atribuição de uma dada tendência 

são também dependentes  do número de pontos do segmento. Quantos mais pontos existirem, maior 

será o intervalo existente entre os breakpoints. 

 

 De forma a demonstrar como com esta modificação se consegue realizar uma análise mais em 

detalhe, é escolhida uma configuração SAX mantendo a sua distância fixa e igual a dois e variando a 

distância SDA. Tal como anteriormente, a janela será de 61 pontos, palavra com 8 letras e um 
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alfabeto de 7 - figura 17. O modelo é novamente um padrão duplo fundo com a seguinte 

representação: F0B0B4F4F0B0B4F4. Através dos números facilmente se reconhece o padrão em 

causa, que começa com duas descidas acentuadas seguidas de duas subidas acentuadas e assim 

sucessivamente. Noutro tipo de aplicações onde não fosse necessário o cálculo da média, o utilizador 

poderia até simplesmente introduzir uma descrição textual para descrever o padrão em questão.  

 

 

Figura 17 – Distâncias ao modelo 

 

 É também possível controlar a pesquisa aproximada através da distância indicada pelas 

diferentes tendências. Com uma distância elevada, como na figura situada na parte superior 

esquerda, surgem padrões mais irregulares e neste caso concreto não se pode afirmar que o 

desenho é efetivamente um duplo fundo, o que poderia ter consequências a nível do retorno. À 

medida que a distância diminui existe uma maior probabilidade dos padrões serem mais semelhantes 

ao modelo dado como entrada. No entanto, exigir que as distâncias sejam iguais a zero poderá ser 

uma medida demasiado restritiva face à forma como os preços se comportam nos mercados 

financeiros. Alguns dos parâmetros respeitantes à representação de séries temporais serão 

introduzidos num algoritmo genético e explicados em maior detalhe na secção 3.3. 

 
  Foi descartada a utilização de qualquer método de indexação, visto que esta aproximação dos 

dados cabe em memória principal, ao mesmo tempo que retém características essenciais de 

interesse. De qualquer das formas, o método para indexação apresentado na secção 2.2.4 revela-se 

inadequado. Ora, a técnica baseada nas assinaturas não produz assinaturas semelhantes para 
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sequências semelhantes, não sendo assim possível devolver séries semelhantes da base de dados 

examinando simplesmente as assinaturas. Trata-se de uma pesquisa exacta. Bastaria uma pequena 

descida, por mais ligeira que fosse, numa fase ascendente de um padrão, para que não existisse 

correspondência. O que se procura para este algoritmo é uma pesquisa aproximada. 

3.2 Desenho da arquitetura 
  

3.1.1 Descrição geral 

Um dos principais requisitos para a arquitetura da solução é a sua flexibilidade. Pretende-se criar 

uma aplicação em que seja fácil a alteração e extensão de código. Sobretudo no algoritmo genético 

será necessário testar vários parâmetros e estratégias, pelo deve haver uma clara separação de 

módulos para que posteriores modificações não afetem outros módulos. Sendo assim, a aplicação 

apresentará uma configuração multi-camada: camada de apresentação, lógica e de dados. Dada esta 

configuração modular e à necessidade de uma linguagem eficiente em termos de CPU, a aplicação 

será implementada na linguagem C++, que entre outros paradigmas suporta a programação 

orientada a objetos. No final desta secção é apresentado o fluxo aplicacional, que foi a base da 

posterior codificação. Na figura 18 apresentam-se os módulos distribuídos pelas várias camadas. 

 

Figura 18 – Módulos da aplicação 
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3.1.2 Camada de apresentação 

A camada de apresentação trata das interações com o utilizador, possibilitando a visualização dos 

resultados da execução. Pretende-se que o módulo de interface seja implementado através de 

ficheiros de texto, permitindo assim ao utilizador fornecer os dados de entrada e visualizar os dados 

de saída. Na entrada (módulo entrada de dados) poderá ser definido o período em que será realizada 

a análise e os parâmetros do algoritmo genético através de um ficheiro de configuração. Para as 

operações genéticas podem ser escolhidas as seguintes especificações: seleção - classificação, 

roleta ou torneio; cruzamento - de ponto único, duplo ou uniforme. Em seguida é apresentado um 

exemplo de um ficheiro de configuração. De notar que por vezes a parametrização é restrita – apenas 

se pode escolher um de três tipos de seleção por exemplo. Para estes casos específicos são 

apresentados mais detalhes no Anexo A.  

Tabela 4 – Ficheiro de configuração 

Parâmetro Valor 

stockPath \quotes\ 

patternPath \graphicalPatterns 

tickers \tickers\Symbols.txt 

comissions 0.15 

pop_size 200 

elitism_rate 5 

mutation_rate 10 

crossover_rate 80 

max_generations 50 

init_training 2007/01/01 

finish_testing 2014/12/31 

update_tickers no 

selection_type tournament 

tournament_players 2 

crossover_type one_cut 

fitness_function average_earnings 

Na saída (módulo saída de dados) serão devolvidos a rentabilidade, os ganhos médios e a 

estrutura do cromossoma final otimizado. Estes ficheiros deverão também conter a evolução do 

investimento: em que data determinado ativo foi comprado/vendido, nome da empresa, o retorno. 

No final do período selecionado será interessante saber o número de transações de 

compra/venda que foram realizados pelo sistema, uma vez que por cada transação no mercado real 

são cobradas comissões pelos bancos/corretoras e ainda a taxa de acerto em termos percentuais. 

Uma solução que retorne um maior número de trades (100 por exemplo) será mais robusta no 
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período de testes do que outra com retorno semelhante derivado apenas de um pequeno número de  

trades (5 por exemplo). Por trade entenda-se aquilo que compreende a compra e a venda de um 

ativo. Engloba assim duas transações e é positivo caso o preço de venda seja superior ao da compra. 

3.1.3 Camada lógica 

A camada lógica define a representação das regras de trading e é responsável pela evolução do 

algoritmo genético. Por regra entenda-se simplesmente uma configuração específica relativa a uma 

determinada estratégia. O módulo de otimização trata da implementação dos algoritmos genéticos. 

Face à existência de algumas variantes dentro dos algoritmos genéticos, deve ser possível modificar 

facilmente algumas representações e parâmetros associados, nomeadamente o número de gerações, 

número de indíviduos, taxas de seleção, cruzamento, mutação, critério de terminação bem como os 

genes que constituem o cromossoma e a função de avaliação. Estes parâmetros poderão ser 

especificados pelo utilizador, sendo que alguns deles têm um valor por defeito.  

A dimensão da população representa o número de cromossomas existentes numa geração. 

Quanto maior o tamanho da população, maior o espaço de exploração do problema. Contudo, há que 

assumir uma solução de compromisso entre a complexidade do problema e o tempo que demora o 

processo de procura. Existindo poucos cromossomas, a probabilidade de acontecerem cruzamentos 

diminuirá e só uma pequena fração do espaço de soluções será explorado. A partir de certo limite, 

cujo valor é dependente do problema a tratar, não é recomendável o aumento da população por não 

resolver o problema mais rapidamente do que com tamanhos menores da população. A função de 

fitness utilizada ao longo do trabalho teve em conta o retorno médio por trade. No período de treino 

serão obtidos os cinco melhores cromossomas a aplicar no período de testes. A configuração por 

defeito e que foi utilizada no capítulo 4 será a seguinte: selecção por torneio binário, cruzamento de 

ponto único com taxa de 80%, taxa de elitismo – 5%, taxa de mutação – 10%, dimensão da 

população – 200 indíviduos, número máximo de gerações – 50. Caso a função de avaliação do 

melhor cromossoma não tenha um aumento de pelo menos 0.5% ao fim de 6 gerações, o algoritmo 

termina. 

Podem existir restrições adicionais ao cruzamento para genes cujos valores limite dependam do 

valor de outro gene. Considere-se a título de exemplo a dimensão da janela com as cotações e o 

número de letras para o qual a série será transformada. O número de letras não poderá ser mais 

elevado que o valor da janela. Tem que existir uma verificação prévia destas situações. A acontecer 

força-se que estes dois genes estejam do mesmo lado aquando do cruzamento. 

No caso da mutação, pode ser adicionado ou subtraído um número pequeno aos valores 

selecionados, sendo que isto apenas é realizado num gene selecionado de forma aleatória. No 
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segundo período de treino a população é novamente gerada de forma aleatória, ou seja, não é 

reaproveitada a população do primeiro período de 2008 e 2009 para o segundo em 2009 e 2010. 

A camada lógica inclui um dos módulos mais importantes do trabalho e que acaba por ter um 

maior número de classes associado – figura 19. Por questões de facilidade de leitura alguns 

atributos/métodos são omitidos. 

 
 

Figura 19 – Módulo algoritmo genético 

De forma a proporcionar uma certa diversidade genética foi também criado um método de 

substituição de cromossomas, evitando assim que os primeiros classificados no final do algoritmo  

sejam apenas subtis variações do primeiro cromossoma do ranking, muitas das vezes até com o 

mesmo valor da função de avaliação. Torna-se assim evidente a necessidade de proceder a uma 

ordenação de todos os cromossomas em cada geração, de acordo com a sua função de avaliação. 

Dois cromossomas são assim considerados semelhantes (ou clones) se a diferença entre o seu valor 

de adequação for inferior a uma determinada percentagem e se quatro ou mais valores dos seus 

genes forem considerados semelhantes, caso em que estão com diferenças inferiores a uma 

mutação. Considere-se a dimensão do alfabeto e o respetivo gene, apenas de modo exemplificativo.  

Se a mutação subtrair/adicionar o valor 3 ao valor atual do cromossoma, estes são considerados 

semelhantes se a sua diferença for menor ou igual que o valor 3. Os cromossomas semelhantes são 

substituídos por outros gerados aleatoriamente. Outra das possibilidades seria aumentar a taxa de 

mutação ou mesmo o número de genes alterados em cada mutação, de forma a adicionar mais 
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aleatoriedade, contudo não se optou por esta solução pelo facto da taxa estar já num valor 

considerado razoável – 10%. Com valores mais elevados da taxa de mutação ou mesmo com um 

método de substituição de clones mais abrangente corre-se o risco de execuções diferentes do 

mesmo algoritmo resultarem em retornos bastante desiguais.  

 
As classes SelectionMethod e Crossover possuem ainda sub-classes de acordo com os seus sub-

tipos, ao contrário da mutação, em que apenas é possível parametrizar a sua taxa e o número de 

genes a serem mutados em cada ocorrência. O número de genes pode variar com o caso em estudo. 

Quando se adiciona/retiram genes, tal é referido explicitamente.  

Todos os métodos têm as suas vantagens e desvantagens (mencionadas na secção 2.3.1), pelo 

que uma mudança no método de seleção, por exemplo, pode levar a ajustes noutros parâmetros. O 

método de seleção por roleta pode originar problemas quando existe uma grande diferença entre os 

valores de adequação, com valores muito altos nos primeiros classificados e muito baixos nos 

restantes. Ao fim de algum tempo a população fica dominada por um conjunto restrito de 

configurações – falta de diversidade genética. Pelo contrário, o método da classificação pode resultar 

numa menor convergência porque a diferença entre os melhores e os restantes pode ter sido 

reduzida, não se distinguindo tanto uns dos outros. Uma taxa de elitismo demasiado alta pode ter a 

mesma consequência que o método da roleta: ao fim de algum tempo a população consiste apenas 

em pequenas variações de um pequeno número de cromossomas e maior a probabilidade de se 

convergir para um máximo local. A maior parte destes problemas esteve presente durante o 

desenvolvimento do algoritmo. A configuração por defeito procura por isso minimizar estas questões, 

tentando obter um equilíbrio entre questões como o tempo de execução, a convergência e a 

variedade.  

Os valores aqui referidos poderão não ser extrapoláveis para outro tipo de análises, daí a 

importância de se construir uma aplicação flexível ao ponto do utilizador não ter que modificar código 

e ficar-se essencialmente pelo ajuste dos parâmetros no ficheiro de configuração. Se o utilizador 

desejar proceder a alterações, poderá simplesmente consultar alguns dos ficheiros de saída com a 

evolução do algoritmo a fim de identificar alguns problemas.  

3.1.4 Camada de dados 

Por fim, a camada de dados é responsável pelo download dos preços e volumes das empresas 

cotadas a partir da plataforma Yahoo Finance, mantendo os mesmos atualizados. Outra das 

alternativas seria a recolha através do Google Finance, porém, após alguns testes verificou-se que 

esta apresentava um número superior de valores omissos, para além de só ajustar os preços 

relativamente a stock splits, que ocorrem quando uma companhia divide as ações existentes em 
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múltiplas ações, tipicamente com rácios de dois para um ou de três para um. Dado que esta divisão 

não adiciona qualquer valor real, a capitalização de mercado mantém-se e em consequência existe a 

necessidade do preço por ação tem que ser ajustado. Sem o ajuste poderiam ser despoletados falsos 

sinais de venda. O contrário verifica-se para reverse stock splits. É também necessário corrigir a 

queda de preços para ações individuais devido ao pagamento de dividendos, o que se verifica na 

ferramenta da Yahoo, mas não no Google Finance.  

Depois de realizado o download os dados são guardados em ficheiros .CSV com informações 

sobre datas, preços de abertura e fechos diários com os respetivos volumes, máximos e mínimos. 

Note-se que pelos mais variados motivos, os dados poderão conter valores omissos. Estes deverão 

ser substituídos pelo último valor disponível. A codificação a utilizar será a codificação de valores. 

Cada cromossoma poderá ser uma sequência de valores, nomeadamente números inteiros. Os 

dados utilizados correspondem assim à coluna adjusted close – preço diário de fecho ajustado para 

os dois factores mencionados acima. Dado que existe também uma coluna com o preço de fecho 

diário sem ajuste, os preços de abertura, máximo e mínimo ajustados podem assim ser facilmente 

calculados - figura 20. Estes dados estão disponíveis online e de forma pública. 

 

Figura 20 – Ficheiro com cotações 

É dada também a hipótese de atualizar a lista de símbolos do S&P500 e a partir daí descarregar 

os respetivos dados. O primeiro período de treino inicia em Outubro de 2007 e prolonga-se até 

Setembro de 2009. O primeiro período de teste começa em Outubro de 2009 e termina em Dezembro 

de 2010. De forma a evitar que o algoritmo permaneça demasiado tempo fora do mercado, o 

reconhecimento de padrões inicia-se ainda em 2009, contudo a abertura de posições só é permitida a 

partir do primeiro dia de 2010. Como tal, o padrão terá que terminar a partir do último dia de 

Dezembro de 2009 para ser considerado válido, realizando uma entrada no mercado no dia seguinte. 

Se a fase de teste se iniciasse apenas em 2010, quando se tratasse de padrões de 3 meses o 
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algoritmo só começaria a transacionar praticamente em Abril, o que não seria razoável. A distribuição 

de dados para os períodos seguintes é feita de forma análoga.   

Todas as empresas presentes na lista de símbolos atual serão utilizadas na totalidade do estudo, 

desde que existam dados para tal. Por exemplo, a empresa com o símbolo DPS (Dr Pepper Snapple 

Group, Inc) só possui dados na plataforma Yahoo Finance a partir do dia 7 de Maio de 2008, pelo que 

os seus dados não são analisados no primeiro período de treino, entre Outubro de 2007 e Outubro de 

2009. Ou seja, a companhia só entra nas contas de cada período de treino ou de teste se no primeiro 

dia do mesmo possuir dados das respetivas cotações.  

3.3 Representação do cromossoma 

Relativamente ao mecanismo de deteção de padrões deverão constar no cromossoma factores 

que influenciem o desempenho do algoritmo, como é o caso da dimensão do alfabeto, da janela e a 

distância de similaridade. Será utilizada uma normalização por partes [32], em que se divide a série 

temporal com a cotação em janelas e se realiza uma normalização independente em cada janela. 

Deste modo são tidas em conta similaridades locais em vez de globais. A dimensão desta janela será 

também representada por um gene – figura 21. A sua fórmula envolve o valor original da série, a 

média e o desvio-padrão – Anexo D. A distâncias não são somadas pelo simples facto de assim se 

preservar a importante propriedade de lower-bounding em relação à distância euclideana. 

 Surgem agora genes que ainda não tinham sido referidos ao longo do documento e cuja função 

importa esclarecer. O algoritmo genético irá gerar para cada um dos itens acima um valor aleatório 

dentro de um determinado intervalo. Em suma, para a configuração base os genes presentes no 

cromossoma são os seguintes: 

 Janela - Como a metodologia seguida é de dois anos de treino e um de teste, o tamanho do 

padrão terá no máximo cerca de 3 meses, de forma a dar tempo não só à sua deteção, mas também 

para que possa atingir os alvos. O incremento na dimensão do padrão é dado pelo número de 

segmentos de reta do mesmo, pelo que no caso do duplo fundo alguns dos tamanhos possíveis serão 

5, 9 ou 13 dias. A janela de normalização terá valores entre 5 a 60 dias, aproximadamente. 

 

 Alfabeto – número total de letras distintas que podem ser aplicadas. Varia entre 2 a 20 letras. 

Janela        
Dimensão 

alfabeto 

Dimensão 

palavra 

Saída por 

lucro 

Saída por 

tempo 

Distância  

SAX 

Breakpoints      

SDA 

Fator 

SDA 

Distância 

SDA 

Figura 21 – Exemplo de  cromossoma  
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 Palavra - A palavra só pode atingir metade do valor da janela, de forma a proporcionar uma 

redução dimensional aceitável e uma manipulação mais eficiente, dois dos factores mais importantes 

nas representações simbólicas. Pode tomar valores no intervalo de 3 a janela/2.  

 

 Saída por lucro/tempo – Para a saída de posição foram estabelecidos três critérios: lucro, tempo 

e stop loss. No estudo inicial em que se procura aferir a importância dos critérios de entrada/saída do 

mercado estes  poderão ser ou não considerados como genes. Depois de detetado o padrão, é 

realizada uma entrada curta ou longa. Atente-se na figura seguinte. Depois de uma identificação do 

padrão duplo fundo é realizada uma entrada longa. A saída dá-se quando a cotação, a azul, atinge 

um dos critérios. Neste caso a saída seria dada pelo stop loss, acarretando por isso uma perda para 

o investidor - Figura 22. 

 

Figura 22 – Entrada e saída do mercado 

 
O lucro será um valor entre 5% e 35%, enquanto que a saída por tempo se situará entre 2 a 3 

vezes a dimensão da janela. 

 Breakpoints SDA - Os breakpoints foram fixados através de uma pequena análise relativa aos 

desenhos de cada tipo de padrão utilizado. Ao contrário do SAX, os breakpoints no SDA serão 

necessariamente algo de subjetivo – distinguir uma transição que sobe muito de uma que sobe pouco 

dependerá sempre dos critérios usados por quem desenvolve o algoritmo. É por isso depois dada a 

possibilidade ao algoritmo genético de proceder a pequenos ajustes a estes valores, com um valor 

entre -5% a 5%. 

 

 Fator SDA - No que diz respeito ao “fator SDA” constante no exemplo acima, com ele procura 

responder-se à questão sobre a tendência evidenciada em segmentos com características 

específicas, como aqueles desenhados abaixo. 
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                            Figura 23 – Tendência em segmentos específicos 

Se se realizar simplesmente a derivada temporal no segmento da esquerda o resultado será 

sempre uma tendência neutra. Ora, para tal nem seria necessário calcular a derivada temporal, 

bastaria subtrair o primeiro ao último ponto, o que pouparia muitos cálculos. No entanto, seria 

porventura desejável também poder considerar tal segmento como tendo uma tendência 

descendente, visto que na sua segunda metade o preço vem em queda acentuada. Daí a existência 

do tal fator SDA, que multiplica os pontos situados na segunda metade do segmento por um valor 

entre 1 e 1.05, valor este a ser decidido pelo algoritmo genético. Consoante a configuração do 

cromossoma, o segmento poderá assim ser classificado como tendo uma tendência neutra ou 

descendente. Para o caso do segmento da direita, um fator multiplicativo maior contribuirá para uma 

probabilidade superior de se classificar como uma tendência neutra. 

 

 Distância SDA/SAX - A distância tem também um valor máximo para evitar que o algoritmo 

genético passe grande parte das gerações iniciais com configurações em que o padrão é sempre 

reconhecido, mesmo quando não tem similaridade nenhuma com o modelo, sendo assim dadas 

milhares de ordens de compra e venda numa estratégia condenada ao insucesso. A distância poderá 

ter um valor diferente de zero na medida em que o objetivo é ter uma pesquisa aproximada e não 

totalmente exata. A distância SAX é respeitante à fórmula MINDIST referida na secção 2.2.2. e toma 

uma valor entre zero e palavra. Já a distância SDA corresponderá a uma simples subtração numérica 

e pode variar entre 0 a 2 vezes o valor da palavra.  

 

Uma de entre muitas das configurações possíveis poderia então ser a seguinte (intervalo possível 

à direita): 

Janela de normalização    40 dias       [5, 60]  

Dimensão do alfabeto       7 letras  [2, 20]   

Dimensão da palavra        18                    [3, janela/2] 

Distância SAX                    1    [0, palavra] 

Saída por lucro                  12%                 [5, 35] 

Saída por tempo                84 dias  [2*janela, 3*janela] 

Distância SDA                    14   [0, palavra*2] 

Fator SDA                           1.01   [1.00, 1.05] 

BreakpointsSDA                2%         [-5%, 5%] 

Numa segunda fase pretende-se introduzir indicadores secundários. Com estes indicadores 

procura obter-se maior consenso. Se a confirmação do padrão for acompanhada por volume e se 
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determinados indicadores técnicos confirmarem o sinal de compra/venda, parte-se do princípio que o 

nível de confiança nesse trade será maior.  

Por fim, a figura seguinte demonstra o fluxo que a aplicação segue, resumindo aquilo que foi 

descrito ao longo deste capítulo.  

 

Figura 24 – Fluxo aplicacional  
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Capítulo 4 – Análise de  Resultados 
 

 Nas secções seguintes são apresentados três casos de estudo. No primeiro, respeitante apenas 

ao método SAX, procura aferir-se a qualidade do mecanismo de deteção de padrões e procede-se a 

um estudo mais exaustivo sobre o impacto dos critérios de saída em várias métricas de avaliação. No 

segundo introduz-se o método SAX + SDA e mais alguns padrões gráficos, de modo a comparar o 

desempenho deste novo método em relação ao SAX e às estratégidas defendidas pela Hipótese do 

Mercado Eficiente e do Passeio Aleatório. Por fim, procura desenvolver-se um método que atue como 

um filtro na escolha de ações, escolhendo apenas aquelas que apresentem um desvião-padrão 

inferior a um determinado valor, decidido pelo algoritmo genético. 

 De forma a proporcionar uma maior robustez à solução, todos os cromossomas deverão ter no 

período de treino um mínimo de 20 trades realizados ou sofrem uma forte penalização na sua função 

de avaliação, sendo relegados para as últimas posições da população. Se não se impuser qualquer 

tipo de restrição, o algoritmo genético irá naturalmente selecionar cromossomas com um número 

muito baixo de trades e com ganhos bastante elevados, muitas das vezes superior a 50%. Ora, isto 

dificilmente se repete na fase de teste: é algo que acontece com pouca frequência e com condições 

muito específicas. Na maioria das execuções nem sequer é encontrado qualquer padrão no período 

de  teste. Outra das alternativas seria considerar uma função de avaliação que utilizasse um trade-off 

entre o retorno total e o número de trades positivos, como em [43], procurando-se dar uma maior 

relevância ao número de trades efetuados. De realçar que existe aqui apenas uma função objetivo, 

ao contrário dos problemas multi-objetivo ou Multi-objective Optimization Problem (MOOP), em que 

se pretende otimizar simultaneamente dois objetivos que entram em conflito, como o risco e o 

retorno. Apesar do trabalho em questão dizer respeito a outro tipo de ativos, a solução foi testada. No 

entanto, os primeiros cromossomas no ranking apresentavam distâncias ao padrão modelo muito 

grandes, pelo que as formações pouco se assemelhavam e esta hipótese foi descartada. Existia 

demasiada preponderância por parte do número de trades positivos.  

O número de ações analisadas durante o período de teste de 2010 foi de 477, em 2011 de 480, 

em 2012 de 485, em 2013 de 492 e em 2014 de 498. 

4.1 Métricas de avaliação 
 

Com o objetivo de validar a solução proposta serão utilizados vários parâmetros: o ROI  (Return 

On Investment) médio por trade, a taxa de acerto, rentabilidade anual e a cinco anos e ainda o tempo 

de permanência no mercado. As estratégias serão aplicadas de forma contínua durante um 

determinado período relativamente ao histório de preços.  
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O ROI define-se como a relação entre a quantidade de dinheiro ganho ou perdido em 

consequência de um investimento com a quantidade de dinheiro investido (fórmula 4) e é expresso 

em percentagem. Procura aferir a rentabilidade e é avaliado a posteriori. Face à sua simplicidade, é 

uma medida bastante utilizada para avaliar o desempenho de um investimento ou para a comparar a 

eficiência de vários. Os custos presentes na fórmula respetiva dizem respeito às comissões de 

negociação e/ou manutenção referidas na secção 3 a somar ao montante dispendido na aquisição da 

ação. Os ganhos corresponderão ao preço de venda. 

ROI (%) = 100


Custos

CustosGanhos
 

Se o ROI não for positivo ou se existirem outras oportunidades com um ROI mais elevado, o 

investimento atual não deverá ser tido em consideração. Contudo, os ganhos e custos podem ter 

diferentes significados dependendo do contexto, pelo que há que ter a certeza que se utilizam as 

mesmas entradas para a função acima quando se confrontam as diferentes estratégias. 

A rentabilidade é calculada com recurso a duas outras métricas de avaliação: o ROI médio por 

cada trade e o tempo médio de permanência no mercado (Período médio). O período corresponde ao 

número total de dias em que existem cotações disponíveis. No caso deste trabalho o cálculo é 

realizado numa base anual e a cinco anos, de forma a englobar todo o período de teste.  

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑜
∗ 𝑅𝑂𝐼 𝑚é𝑑𝑖𝑜 

Note-se que com esta metodologia de avaliação, quando se adiciona um novo padrão não se 

soma os ganhos do mesmo aqueles que já existem. É sim realizado o cálculo da média entre todos.  

Em termos de estratégias comparativas e de forma a validar os resultados, primeiro que tudo 

haverá que tentar demonstrar que é possível contrariar as teorias referidas no capítulo 1: a Hipótese 

do Mercado Eficiente com a estratégia Buy and Hold e o Passeio Aleatório com uma estratégia 

aleatória. Estas defendem uma ideia contrária aquela que é abordada neste trabalho, que se baseia 

na análise gráfica. De recordar que a estratégia Buy and Hold é uma estratégia passiva que advoga a 

manutenção dos títulos por um longo período de tempo, daí este método corresponder à simples 

replicação do índice S&P500.  

No período de teste o investidor poderá comprar/vender ações entre o primeiro dia de 2010 e o 

último de 2014. Cada ano de teste é precedido de dois de treino. Primeiro treina-se em 2008 e 2009, 

testa-se 2010, depois treina-se em 2009 e 2010 e testa-se 2011 e assim consecutivamente. Um 

período de teste de cinco anos foi escolhido essencialmente por duas razões: ser suficientemente 

extenso para abranger diferentes fases do mercado e permitir uma validação da estratégia e de modo 

(4) 

(5) 
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a minimizar o survivorship bias. Abrangendo diferentes fases do mercado, a probabilidade de 

existirem grandes discrepâncias entre as fases de treino e teste é menor. Imagine-se que se utiliza 

apenas um período de treino e outro de teste. Se durante os anos de treino o mercado estiver numa 

fase ascendente de preços generalizada (bull market), os primeiros cromossomas do ranking 

devolvidos pelo algoritmo genético certamente refletirão o otimismo e confiança generalizados nos 

investidores, defendendo por exemplo uma maior tempo de permanência no mercado. Ora, se o 

período de teste posterior for caracterizado por um mercado descendente, o investidor fica mais 

exposto e acaba por obter perdas mais significativas.  Daí esta metodologia de treino/teste ser 

progressiva, avançando sempre um ano. Por outro lado, um período abrangendo um total de sete 

anos entre treino e teste e com quedas e subidas generalizadas de preços torna a solução mais 

robusta. Se para validar a sua hipótese fosse escolhido um período curto de tempo  em que existisse 

apenas um tipo de mercado, ficariam sempre questões por responder como por exemplo: “como se 

comportaria o algoritmo se as características do mercado mudassem?”.  

Já relativamente à questão do survivorship bias, este mais não é do que um enviesamento em alta 

das estimativas de desempenho em resultado de se considerar apenas ações de companhias que 

tenham sobrevivido durante o período de avaliação, excluíndo as que já não pertencem ao índice à 

data atual porque os seus dados não estão já disponíveis. Isto aplica-se não só ao mercado de ações 

mas também a outro tipo de produtos como fundos de investimento. Assim, quanto mais atrás no 

tempo os testes forem feitos, maior o efeito do survivorship bias. A questão não é aqui obter os 

constituintes do índice em determinada data, mas sim as cotações dos constituintes que já 

desapareceram, seja por falência, aquisição ou fusão. Num estudo realizado sobre o retorno dos 

fundos Morningstar para o período 1995-2004 mostra-se que o efeito do survivorship bias resultou 

num aumento no retorno médio anual de 1.6% durante o tempo referido, confirmando também que o 

efeito é cumulativo. [44]  

Por omissão, o valor de comissão utilizado é de 0.15% do valor da compra e 0.15% do valor de 

venda. Quanto à taxa de acerto, um trade é positivo se o valor de venda for superior ao valor de 

compra, excluíndo comissões. O ganho médio consiste no retorno (ROI) médio por cada trade, ou 

seja, a percentagem que se ganha em média por cada vez que se abre uma posição, descontando já 

as comissões cobradas.  

 No final de cada ano é calculada a rentabilidade e outras medidas de desempenho relativamente 

a todas as posições, abertas e fechadas. Não existe um reinvestimento dos lucros. Pese embora não 

se proceda à saída de mercado nas posições de ações que transitam de  um ano para o outro, estas 

são contabilizadas como um novo trade, ou seja, no final de cada ano simula-se o fecho de todas as 

posições abertas, de modo a ser possível obter estatísticas anualizadas. Como consequência o 

número de trades poderá ser ligeiramente superior ao número de padrões detetados e ao número de 

transações efetivas. 
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4.2 Caso de estudo A 
 

O primeiro caso de estudo começa por debruçar-se sobre o padrão duplo fundo, constante 

também no anexo A. É um padrão de reversão. Este tipo de padrões, em mercados onde existe uma 

tendência vincada terá à partida ganhos de menores dimensão do que padrões de continuação.  

Antes da sua identificação o mercado estará numa tendência descendente e espera-se que 

depois inverta para uma tendência ascendente. Quando o algoritmo o detetar gera um sinal de 

entrada e é assim aberta uma posição longa, ou seja, prevê-se uma subida no preço da ação.  

 

 
 

Figura 25 – Padrão duplo fundo 
 

O mecanismo de stop loss é dinâmico, sem qualquer parametrização a nível do algoritmo. Isto 

significa que o stop acompanha a subida de preço, mantendo-se inalterado na descida. O seu valor 

inicial corresponde ao mínimo do duplo fundo. A saída em ganho/perda começa por ser simétrica, isto 

é, está à mesma distância do valor de compra – figura 26. 

 

  

Figura 26 – Ganho/perdas simétricos 
 

A tabela resume as configurações base do algoritmo. A função de avaliação leva em conta os 

ganhos médios, que serão por isso o principal factor na avaliação. 

 

Tabela 5 – Configuração 1º teste 

Teste Janela Palavra Alfabeto 
Stop 

fixo? 
Distância 

Simetria  

ganhos/perdas? 
Observações 

1 [5,61] [3,janela/2] [2,20] Não [0,palavra] Sim 
Stop acompanha 

preço 

11% 
Saída com 
ganhos 

Saída com 

perdas 

11% 
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Os resultados correspondentes à média de dez execuções do algoritmo genético estão patentes 

na tabela seguinte. Daqui em diante, todos os resultados que se seguem dizem sempre respeito a 

médias dos resultados de dez execuções, mesmo que tal não seja diretamente referido.  

 

Tabela 6 – Resultados do 1º teste 

Teste Ganhos médios Trades Taxa de acerto Média dias c/ posição 
% Dias 

c/posição 

1 1.14% 342 59% 14 52% 

 

As métricas utilizadas foram os ganhos médios, o número de trades (dos cinco melhores 

cromossomas), a taxa de acerto, a média do número de dias que o investidor está dentro do mercado 

por cada trade que realiza e ainda a percentagem de dias no período total de testes em que existe 

pelo menos uma posição aberta.   

 

Durante o período compreendido entre 2010 e 2014, por cada entrada no mercado o investidor 

ganha em média 1.14 %. Apesar do valor ser positivo, acaba por ficar abaixo das expectativas tendo 

em conta sobretudo o valor razoável para a taxa de acerto. Na tentativa de despistar algum problema 

relacionado com a deteção das formações propriamente dita procedeu-se ao desenho de uma 

percentagem dos padrões gráficos encontrados, sendo que um pequeno número é reproduzido 

abaixo, com informação adicional acerca da ação (símbolo na parte superior do gráfico) e do período 

compreendido pelo duplo fundo (parte inferior). 

 

                                

                                

GWW 

13/05/2010    a    21/07/2010 

MCD 

11/05/2010    a    19/07/2010 

DD XEC 

14/05/2010    a    22/07/2010 13/08/2012   a    16/10/2012 
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Figura 27 – Padrões duplo fundo 

 

Com mais ou menos ruído, com uma distância para o padrão modelo mais ou menos significativa, 

é possível descortinar o padrão duplo fundo nas representações acima. Os dois padrões colocados 

na parte superior pertencem ao mesmo cromossoma e aí é visível que com a normalização dos 

valores torna-se assim possível identificar formas a diferentes níveis de preços. Existem então dados 

que numa primeira leitura poderão parecer algo contraditórios. Há de facto uma correspondência 

visual dos padrões e a taxa de acerto tem uma taxa que se aproxima dos 60%, mas estes resultados 

não se traduzem em ganhos médios elevados.  

 

 O problema poderá então encontrar-se nos critérios de saída do mercado. Dadas as limitações 

inerentes ao desenho do número total de padrões encontrados, torna-se importante o desenho e 

interpretação do gráfico de dispersão dos ganhos médios, fazendo a devida  separação entre trades 

positivos (a verde) e negativos (a vermelho). Das dez execuções foi escolhida a que mais se 

aproximava  dos valores médios da tabela 6 em termos de ganhos médios (1.25%) e taxa de acerto 

(58%). 

SPLS 

FDO 

27/11/2012   a    9/01/2013 

24/05/2013    a    08/07/2013 

XYL 

HD 

26/03/2014    a    30/05/2014 

20/03/2013    a    01/05/2013 
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Figura 28 – Dispersão dos ganhos (simetria) 

 Esta estratégia procura essencialmente limitar as perdas, tal como observável na figura 28, onde 

as percas superiores a 10% são raras. Os trades positivos existem em maior número, mas a 

magnitude dos seus ganhos não chega a valores muito altos. Isto deve-se ao facto da colocação do 

stop loss ser demasiado agressiva. Como as ações são ativos conhecidos pela sua volatilidade, as 

descidas vão originar a saída prematura do mercado devido ao facto da colocação do stop subir 

demasiado ao tentar acompanhar a subida da cotação. Para ilustrar o que foi dito tome-se o exemplo 

da figura 29, onde a saída é realizada com um lucro marginal na companhia Republic Services, Inc. 

 

Figura 29 – Stop dinâmico 

É possível também descortinar a existência de cruzes vermelhas e verdes que se destacam das 

restantes, correspondentes a casos muito específicos do algoritmo e que de seguida se justificam 

com um exemplo concreto. Imagine-se que se compra uma determinada de ação perto do final do 

ano por 100$, durante o mês de Dezembro, e que para a mesma se estabelece uma saída com lucro 

de 30%. No último dia do ano simula-se a saída do mercado com uma desvalorização de 5% porque 
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ainda nenhum dos três alvos foi atingido. No primeiro dia do ano seguinte a posição é reaberta e o 

preço para uma saída com lucro mantém-se nos 130$. Se este valor for atingido, o lucro da nova 

posição já não será de 30%, mas sim de aproximadamente 37%.  

A taxa de acerto, como métrica única, pouco diz sobre a qualidade da solução, uma vez que nada 

indica sobre a extensão dos ganhos. Antes de se adicionarem mais padrões ao estudo e de introduzir 

outras métricas como o ROI, torna-se então evidente a necessidade de um estudo acerca dos 

critérios de saída e que procure maximizar os ganhos médios. A mera deteção do padrão pode 

revelar-se manifestamente insuficiente. 

4.2.2.1 Ganhos/perdas simétricos 
 
 Para esta sub-secção considera-se igualmente os ganhos/perdas como simétricos aquando da 

entrada no mercado. Procura-se depois variar alguns parâmetros como o tempo limite de 

permanência dado em função da dimensão do padrão e o stop loss, que poderá ser fixo ou dinâmico, 

sendo que para este caso poderá ser mais ou menos lento na subida. Primeiro calcula-se a 

percentagem referente à subida da cotação e aplica-se essa mesma percentagem de subida ao stop. 

As numerações dos testes são únicas ao longo deste documento de forma a realizar um mapeamento 

mais direto com a tabela de resultados correspondente à tabela de configurações. 

 
Tabela 7 – Configurações ganhos/perdas simétricos 

Teste Janela Palavra Alfabeto 
Saída 
dias 

Stop 
fixo? 

Distância Observações 

2 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

3* janela] 
Sim [0,palavra] - 

3 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[1*janela, 
2* janela] 

Sim [0,palavra] - 

4 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[1*janela, 

3* janela] 
Sim [0,palavra] - 

5 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
4* janela] 

Sim [0,palavra] - 

6 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[1*janela, 
4* janela] 

Sim [0,palavra]  

7 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
Stop sobe 10% em relação à 

cotação 

8 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
Stop sobe 25% em relação à 

cotação 

9 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

3* janela] 
Não [0,palavra] 

Stop sobe 50% em relação à 

cotação 

10 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
Stop sobe 75% em relação à 

cotação 

11 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

5* janela] 
Não [0,palavra]  

 

As colunas janela, palavra, alfabeto, saída em dias e distância correspondem a genes. Abaixo 

estão presentes os respectivos resultados, ordenados por ordem decrescente dos ganhos médios. 

Mantêm-se as mesmas métricas realizadas para o primeiro teste. 



55 

 
 

 
Tabela 8 – Resultados ganhos/perdas simétricos 

Teste Trades Ganhos médios Taxa de acerto 
Média dias 

posição aberta 

% dias 
c/posição 

aberta 

11 350 4.31% 68% 42 88% 

2 281 3.37% 67% 39 62% 

6 438 3.33% 68% 48 83% 

7 385 3.29% 65% 37 75% 

5 358 3.06% 65% 42 83% 

3 356 3.04% 67% 36 73% 

4 343 2.96% 65% 39 71% 

8 278 2.82% 61% 29 67% 

9 229 1.88% 60% 21 62% 

10 704 1.56% 58% 17 54% 

 
  

Os resultados mostram um grande diferença nos ganhos consoante as várias configurações. O 

melhor classificado deste conjunto é superior em quase 400% em relação à configuração anterior da 

tabela 6, o que é bastante significativo e demonstra bem a relevância desta apreciação. É visível que 

com um maior tempo presente no mercado por trade e no total alcançam-se resultados mais 

satisfatórios, inclusive com uma subida acentuada da taxa de acerto. Dando mais liberdade ao 

algoritmo para permanecer numa posição longa enquanto não chega a nenhum dos seus alvos tem 

como consequência um maior ganho. Quando existe alguma volatilidade, a estratégia não passa por 

ser demasiado reativo, procurando apenas minimizar perdas ou sair com um pequeno lucro. As 

estratégias que se encontram nos primeiros lugares assentam numa maior confiança relativamente à 

previsão inicial. Já em relação ao mecanismo de stop dinâmico, este revela um desempenho superior 

quando sobe mais lentamente, não provocando assim a saída do investidor de forma tão prematura – 

teste 7.  

 

4.2.2.2 Ganhos/perdas assimétricos 
 
 Uma vez que os ganhos/perdas são assimétricos, é agora o algoritmo genético a decidir qual o 

valor da saída em lucro, calculado num valor percentual relativo ao montante da compra. Este gene 

terá valores entre os 5% e os 35%, entre os 5% e os 15% e posteriormente entre os 5% e os 50%. 
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Tabela 9  – Configurações ganhos/perdas assimétricos 

Teste Janela Palavra Alfabeto 
Saída  
dias 

Stop 
fixo? 

Distância 
Saída 
lucro 

Observações 

12 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,        
3* janela] 

Sim [0,palavra] [5,35] - 

13 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[1*janela,  

2* janela] 
Sim [0,palavra] [5,35] - 

14 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[1*janela,  
4* janela] 

Sim [0,palavra] [5,35]  

15 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[1*janela,  
3* janela] 

Sim [0,palavra] [5,35]  

16 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  
4* janela] 

Sim [0,palavra] [5,35]  

17 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  
3* janela] 

Não [0,palavra] [5,35] 
Stop sobe 10% em 
relação à cotação 

18 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  

3* janela] 
Não [0,palavra] [5,35] 

Stop sobe 25% em 

relação à cotação 

19 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
 3* janela] 

Não [0,palavra] [5,35] 
Stop sobe 50% em 
relação à cotação 

20 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  

3* janela] 
Não [0,palavra] [5,35] 

Stop sobe 75% da 

subida da cotação 

21 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  
3* janela] 

Não [0,palavra] [5,35] 
Stop sobe 100% da 
subida da cotação 

22 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  
3* janela] 

Sim [0,palavra [5,15]  

23 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  

3* janela] 
Sim [0,palavra [5,15] 

Stop sobe 25% em 

relação à cotação 

24 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  
5* janela] 

Sim [0,palavra] [5,35]  

25 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

 3* janela] 
Sim [0,palavra] [5,50]  

26 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela,  
3* janela] 

Sim [0,palavra] [5,35] Stop como gene 

 
 
 
Tabela 10 - Resultados ganhos/perdas assimétricos  

Teste Trades Ganhos médios Taxa de acerto 
Média dias 

posição aberta 

% dias 
c/posição 

aberta 
25 501 5.58% 63% 82 90% 

24 634 5.43% 64% 100 87% 

17 413 4.91% 60% 73 81% 

26 588 4.72% 62% 73 94% 

14 590 4.70% 58% 92 90% 

15 382 4.49% 64% 63 86% 

16 526 4.30% 61% 84 90% 

12 608 4.25% 63% 83 87% 

18 460 4.01% 58% 61 83% 
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13 474 3.73% 59% 60 85% 

22 360 3.55% 61% 51 83% 

19 307 3.36% 58% 42 63% 

23 293 2.57% 53% 38 79% 

20 253 2.35% 59% 22 60% 

21 222 1.06% 54% 17 46% 

 
 
 Ao comparar a tabela 10 com a tabela 8 é possível concluir que ainda é possível obter um ganho 

médio um pouco superior estando mais tempo no mercado por cada padrão detetado. Na tabela 8 o 

maior valor médio de permanência por trade é de 42 dias, contrastando com os 100 dias do teste 24 

da tabela acima.  O número de dias em que o investidor está presente no mercado por cada padrão 

detetado (2ª coluna a contar da direita) funciona de certa forma como uma medida de risco. Com a 

assimetria introduzida, o algoritmo genético procura obter um lucro maior em cada trade, o que 

resulta num maior ganho médio, mas numa pequena diminuição da taxa de acerto, visto que o 

investidor fica assim mais exposto a inversões de tendência. Logo, se os testes 24 e 25 

apresentassem o mesmo ganho médio mantendo todas as outras métricas constantes, o teste 25 

continuaria a ser preferível, pois em média está menos 17 dias no mercado por padrão. Um dos 

cromossomas que se destaca no teste 25 apresenta um retorno médio de 9.38% no ano de 2010 com 

o seguinte perfil: janela – 57 dias; palavra – 25; alfabeto – 8; saída por lucro – 38%; saída por dias – 

120; distância – 2. São encontrados 10 padrões e taxa de acerto para este cromossoma é de 80%. 

Das duas vezes que o investidor sai com prejuízo o stop loss foi ativado.   

 

Novamente, uma subida mais ligeira do stop loss proporciona melhores resultados – uma subida 

de 100% (teste 21) acaba por ter o pior resultado do conjunto com 1.06% de ganhos, enquanto que 

com 10% (teste 17) se chega aos 4.91%. Dada a grande diferença de rendimento consoante a 

colocação do stop, para o teste 26 é o algoritmo genético a decidir qual a percentagem de subida do 

mesmo. O resultado situa-se num ganho médio que fica entre a configuração com subida de 10% e o 

stop fixo. Dos 250 cromossomas empregues no período de teste, apenas 17 apresentam valores 

superiores a 10%.  

 

 Compare-se também o gráfico de dispersão dos ganhos presente na figura 28 da página 53 com 

uma das dez configurações do primeiro classificado  da tabela 10, cujos resultados foram os 

seguintes: 501 trades, 5.96% de ganho médio e uma taxa de acerto de 63%.  O algoritmo assume 

agora perdas percentuais superiores que chegam aos 15% (figura 30), ao contrário do outro teste, 

onde são apenas três trades a exceder os 10%. A magnitude dos ganhos é bastante superior, com 

algumas transações a  chegarem perto dos 50% de retorno. Os ganhos conseguem anular as perdas 
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um pouco antes dos 200 trades, pelo que se se pretendesse contabilizar o ROI, todas as entradas a 

verde a partir daí acumulavam já para o lucro do investidor. 

  

 

Figura 30 – Dispersão dos ganhos (assimetria) 

 

4.2.2.3 Indicadores secundários 

 Segundo os analistas técnicos, existem alguns sinais adicionais que poderão contribuir para uma 

maior certeza quanto à validade do padrão e consequentemente uma maior taxa de acerto [1]. No 

caso do duplo fundo, alguns desses sinais são:  

 Segundo mínimo não pode ser mais baixo que o primeiro; 

 Não devem existir diferenças superiores a 3% entre os mínimos; 

 Entrada só deve ser realizada se o valor da cotação no final for igual ou superior ao 

máximo do duplo fundo; 

 Volume crescente a partir do segundo mínimo. 

Para o primeiro ponto ( testes 27 e 31 da tabela 11) é dada uma margem de 3%, tal como para o 

segundo (testes 28 e 32). No terceira indicador secundário, o algoritmo só compra a ação se o valor 

da cotação no final do padrão for igual ou superior (novamente com margem de 3%). Para o último 

caso são escolhidos uma fração dos pontos existentes a partir do segundo mínimo do padrão até ao 

fim e verifica-se depois o volume nesses pontos. A quantidade de pontos onde o volume é analisado 

dependerá da dimensão do padrão e da localização relativa do segundo mínimo. Estes indicadores 

foram todos testados de forma individual, quer para ganhos/perdas simétricos, quer para 

assimétricos. De momento o objetivo é então procurar por padrões com características mais 

específicas, que tenham não só uma distância SAX menor ou igual aquela devolvida pelo algoritmo 

genético, mas também condições particulares envolvendo o preço e o volume. 
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Tabela 11 – Configurações indicadores secundários 

Teste Janela Palavra Alfabeto 
Saída 
dias 

Simetria? Distância Observações 

27 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

3* janela] 
Sim [0,palavra] 

2º mínimo >=  

1º mínimo  

28 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Sim [0,palavra] 
1º mínimo*0.97 <=2º 

mínimo<=1ºmínimo *1.03 

29 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Sim [0,palavra] 
Entrada sse preço acima do 

máximo do padrão 

30 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

3* janela] 
Sim [0,palavra] 

Volume crescente após o 2º 

mínimo 

31 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
2º mínimo >=  

1º mínimo  

32 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

3* janela] 
Não [0,palavra] 

1º mínimo*0.97 <=2º 

mínimo<=1ºmínimo *1.03 

33 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
Entrada sse preço acima do 

máximo do padrão 

34 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
Volume crescente após o 2º 

mínimo 

 
 
Tabela 12 – Resultados indicadores secundários  

Teste Trades Ganhos médios Taxa de acerto 
Média dias 

posição aberta 

% dias 
c/posição 

aberta 

31 447 4.99% 66% 76 92% 

32 785 4.4% 62% 72 94% 

34 577 4.1% 63% 74 86% 

33 523 3.98% 64% 69 88% 

28 574 3.41% 69% 35 85% 

29 384 2.55% 68% 46 84% 

27 384 2.51% 64% 41 81% 

30 311 2.34% 64% 38 85% 

 
 
 Estabeleça-se agora o paralelo com os testes realizados anteriormente sem o respetivo indicador 

adicional, a fim de concluir se existiu realmente uma melhoria no desempenho. Para o caso dos 

ganhos/perdas simétricas o valor foi de 3.37%. Analisando a tabela 12 é possível verificar que,  e 

com excepção da imposição da diferença de altura entre mínimos do teste 28, as métricas de 

desempenho são inferiores.  Já que nos diz respeito aos ganhos/perdas simétricos, destaque para o 

teste 31, em que só se realiza correspondência de padrões quando o segundo mínimo não está mais 

do que 3% abaixo do primeiro, que resulta num aumento de 0.74% de ganhos médios relativamente à 

configuração sem qualquer tipo de indicador secundário – teste 12 da tabela 10 localizada na página 

56. Este método procura essencialmente que os compradores não percam demasiada 
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preponderância na luta de preços quando o preço da ação vai numa fase descendente e que o 

ressalto tenha a força necessária para levar a cotação para níveis bastante superiores, não chegando 

assim já esgotado quando tenta romper a linha de resistência. 

 

4.2.2.4 Médias móveis 
 

  Por fim, na última sub-secção deste primeiro caso introduz-se um indicador técnico: as médias 

móveis exponenciais. O gene que limita o tempo máximo de permanência no mercado é substituído 

pelo cálculo de uma MM. Assim que esta der um sinal de venda, a posição é imediatamente fechada. 

Foram testadas quatro variações já discutidas na secção 2.1.2.2: 

 MM de 90 dias a cruzar a cotação; 

 2 MM com diferentes horizontes temporais (75 e 160 dias) a cruzar o preço; 

 Cruzamento de 2 MM (75 e 160 dias); 

 MM de 50 dias a cruzar o preço e com derivada positiva. 

  
Tabela 13 – Configurações médias móveis 

 

Teste Janela Palavra Alfabeto 
Saída 
dias 

Simetria? Distância Observações 

35 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] MM 90 dias 

36 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 2 MM 75 e 160 com preço 

37 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 2MM  75 e 160 

38 [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] MM50 c/ derivada positiva 

 
 
Tabela 14 – Resultados médias móveis 

 
 

É visível uma taxa de acerto com valores bastante inferiores aos praticados até aqui, nalguns 

casos o resultado chega mesmo a valores duas vezes inferiores. Com uma taxa de acerto tão baixa, 

os ganhos médios estarão sempre dependentes de um pequeno número de transações com lucro 

elevado. Mais uma vez recorre-se ao gráfico de dispersão dos ganhos como ferramenta adicional de 

análise dos resultados para uma das execuções do teste 36.  

Teste Trades Ganhos médios Taxa de acerto 
Média dias 

posição aberta 

% dias 
c/posição 

aberta 

37 584 3.27% 46% 89 90% 

36 515 2.09% 36% 47 87% 

35 523 1.94% 32% 29 84% 

38 638 1.39% 31% 20 78% 
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Figura 31 – Dispersão dos ganhos (médias móveis) 

 
 
 O problema detetado prende-se um pouco com as próprias características do indicador técnico 

em questão. Ou a subida é “limpa”, sendo realizada sem grandes perturbações, ou a saída traduz-se 

em prejuízo. O algoritmo mostra maior dificuldade em sair com lucros acima de 15%. Isto tudo é 

ainda agravado pelo tipo de média móvel utilizada, que é demasiado sensível aos valores mais 

recentes pelo que uma pequena descida origina a saída prematura do mercado. Não é dado tempo 

suficiente ao preço para averiguar se vai continuar em definitivo uma tendência descendente ou se 

pelo contrário pode inverter novamente.  

 

Apenas o cruzamento de duas móveis apresenta um comportamento diferente do descrito no 

parágrafo anterior. Neste teste permanece-se mais tempo com posições abertas, o que permite um 

ganho médio e uma taxa de acerto superior, pese embora ainda longe dos melhores resultados das 

outras secções. O que se verifica com esta configuração é que quando a ordem de saída é dada é já 

tarde demais, pois o preço já vem em quebra acentuada. 

 

4.3 Caso de estudo B 
 
 Para esta análise a função de avaliação ou fitness a utilizar será o retorno médio por padrão – 

ROI. São adicionados mais dois padrões de continuação ao duplo fundo: bandeira ascendente e 

triângulo ascendente. São escolhidas as três melhores configurações do duplo fundo do caso A em 

função dos ganhos médios. Visto que um destes três resultados é um indicador específico do padrão, 

a terceira configuração selecionada para os outros dois padrões é a configuração com stop loss 

dinâmico com subida de 10%. Note-se que nada garante que ao preferir estas configurações se vá 

obter os melhores resultados: nesta escolha apenas foi tido em conta o retorno médio, 
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independentemente das outras métricas e  no caso dos novos padrões estes também possuem 

determinadas peculiaridades.  

 

                                           

Figura 32 – Padrões caso B – Duplo fundo, Bandeira ascendente e triângulo ascendente 
 

 No caso da bandeira o stop é colocado no mínimo do padrão (mastro), tal como no triângulo. As 

configurações são assim executadas separadamente. O algoritmo é executado em separado para 

cada uma das nove configurações e no final são calculadas as estatísticas globais. E isto acontece 

quer para o método SAX, quer depois para o SAX+SDA. Na tabela posterior estão as configurações 

comuns às duas estratégias. 

 

Tabela 15 – Configurações SAX e SAX+SDA 

 

Teste Padrão Janela Palavra Alfabeto 
Saída 
dias 

Simetria? Distância Observações 

39 Duplo fundo [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
5* janela] 

Não [0,palavra]  

40 Duplo fundo [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
Lucro 5 a 50% 

(gene) 

41 Duplo fundo [5,61] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

3* janela] 
Não [0,palavra] 

2º mínimo >=  

1º mínimo 

42 Bandeira [8,62] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
5* janela] 

Não [0,palavra]  

43 Bandeira [8,62] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 

3* janela] 
Não [0,palavra] 

Lucro 5 a 50% 

(gene) 

44 Bandeira [8,62] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] Stop sobe 10% 

45 Triângulo [5,62] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
5* janela] 

Não [0,palavra]  

46 Triângulo [5,62] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] 
Lucro 5 a 50% 

(gene) 

47 Triângulo [5,62] [3,janela/2] [2,20] 
[2*janela, 
3* janela] 

Não [0,palavra] Stop sobe 10% 

 

 

Tabela 16 – Resultado global SAX 

Teste Rentabilidade total ROI médio Tempo no mercado 

SAX 80.41% 5.68% 89 dias 
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 Por cada entrada no mercado o investidor teve um retorno médio de 5.68%, permanecendo em 

média 89 dias antes de vender a sua posição. A rentabilidade total é calculada a partir destes dois 

valores e é de 80.41%. O retorno é variável consoante o período em estudo - tabela 17. Note-se que 

a rentabilidade total não é calculada à custa das rentabilidades anuais, mas sim a partir de todos os 

padrões durante os cinco anos de estudo. 

 
Tabela 17 – Estatísticas anuais SAX 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 
Rentabilidade 

 média anual 

Rentabilidade  
por trade 

7% 0.81% 4.48% 10.33% 3.83%  

Duração média 
 padrão (dias) 

60 87 84 95 104  

Rentabilidade 29.4% 2.35% 13.44% 27.4% 9.3% 16.38% 

 

 Como seria expectável, também entre as várias configurações existem diferenças, algumas delas 

consideráveis. É possível consultar no anexo E estatísticas anualizadas para cada um dos padrões, 

nomeadamente o ROI, dias no mercado e rentabilidade. 

 

Tabela 18 – Estatísticas por padrão 

 
Teste 
SAX 

Trades 
Ganhos 
médios 

Taxa de 
acerto 

Média dias 
posição aberta 

% dias c/posição 
aberta 

Rentabilidade 
total 

39 501 5.58% 63% 82 90% 85.74% 

40 634 5.43% 67% 100 87% 68.41% 

41 447 4.99% 66% 76 92 82.73% 

42 747 7.92% 73% 102 91 97.84% 

43 698 6.86% 73% 96 93 90.04% 

44 693 5.35% 64% 70 96 96.3% 

45 549 5.63% 67% 98 90 72.4% 

46 507 3.38% 59% 61 93 69.82% 

47 432 4.15% 61% 63 87 83% 

 

 O padrão que apresenta melhores resultados é a bandeira ascendente. Já o triângulo ascendente 

acaba por ser o pior dos três. O seu modelo apresenta mais oscilações, para além de ter mais pontos 

de contacto com a linha de resistência horizontal, o que dificulta o romper definitivo da mesma. O 

duplo fundo tem resultados que o colocam numa posição intermédia. A simetria do padrão, com 

subidas e descidas diferenciadas acabam por proporcionar bons resultados.   
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 Tal como indicado na introdução, é também necessário realizar uma comparação com a 

estratégia de Buy-and-Hold. De forma a ter uma ideia mais precisa sobre a evolução do índice ao 

longo dos anos 2010 a 2014, é também exibido o gráfico correspondente. 

 

 

Figura 33 – Índice S&P500 

  
O gráfico compreende o período entre 4 de Janeiro de 2010 e 31 de Dezembro de 2014. A 

cotação inicial de 1132.99 pontos alcança os 2058.90 no fim do período, o que representa um ganho 

de 81.72%  -  tabela 19                   

  

Tabela 19 – B&H 

 

Por último, a estratégia aleatória - tabela 20. De forma a colocar este método no mesmo patamar 

dos anteriores, foi necessário impôr algumas restrições. O número de compras e vendas realizadas 

será igual ao método SAX – soma da segunda coluna da tabela 18. O momento da entrada é 

totalmente aleatório. Para a saída é gerado um número aleatório entre 20 dias e o tempo médio de 

permanência mais elevado constante na 5ª coluna tabela 18, que é de 102 dias. 

  

Tabela 20 – Estratégia aleatória 
 

 

 

 

 

 

 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 
Rentabilidade 

total 

Rentabilidade 11% 0%  13.4% 26.39% 12.39% 81.72% 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Rentabilidade por trade -2.1% -4.3% -1.4% 1.4% 0.3% -0.77% 

Duração média padrão (dias) 57 52 68 42 49 56 

Rentabilidade anual -9.28% -20.84% -5.19% 8% 1.54% -17.33% 

  2013 
 +26.39% 

2010 
+11% 

2011 
  0% 

2012  
+13.4% 

2014 
+12.39% 
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 Após cinco anos, as rentabilidades finais são então de 80.41% para o método SAX, 81.72% para 

o B&H e -17.33% para a estratégia aleatória. Este último resultado contraria assim a Hipótese do 

Passeio Aleatório, que se traduz na impossibilidade de prever as alterações dos preços das ações, 

devido ao facto de seguir um trajeto aleatório sem qualquer influência do histórico de preços. Sem 

qualquer limite de perdas, o algoritmo tem apenas lucros em dois dos cinco anos. No que diz respeito 

à estratégia B&H, esta revela uma grande competitividade, alcançando mesmo um retorno de 26.39% 

(figura 33) em 2013 e batendo no final o SAX por 1.31%. Em termos anuais, o SAX ainda assim 

superioriza-se claramente em 2010. Uma das grandes vantagens do B&H é que o investidor está 

sempre presente no mercado, poupando uma quantidade significativa nos gastos em comissões de 

transações. No entanto, há que realçar que o B&H pressupõe um reinvestimento dos lucros por 

oposição ao SAX, onde por cada compra se investe sempre o mesmo valor. 

 

 Apresentados os resultados, seria agora interessante tentar perceber quais as características dos 

padrões preferencialmente escolhidos pelo algoritmo genético. Para tal foi selecionada uma execução 

para cada uma das nove configurações. 

 

Figura 34 – Janela vs Dias (SAX) 
 

Através do gráfico acima é possível concluir que o algoritmo dá prioridade aos padrões de maior 

dimensão, sobretudo aos que estão mais próximos dos 3 meses. Uma vez que o gene referente ao 

tempo máximo de permanência no mercado é dependente da dimensão da janela, quanto maior for o 

padrão, maior a probabilidade do investidor ficar mais tempo com posições abertas. Conclui-se assim 

que a estratégia consegue ter um rendimento superior num prazo mais longo, confirmando a 

dificuldade existente em acertar no curto-prazo. As formações gráficas mais pequenas são mais 

recorrentes e obrigam a um maior número de entradas/saídas, acarretando gastos mais elevados em 

comissões. A redução dimensional imposta é variável, ainda assim é possível verificar alguns 
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padrões com a redução mínima permitida, que transforma aproximadamente duas cotações 

financeiras numa letra. Por exemplo, com a janela em 41 dias existe um triângulo ascendente que foi 

traduzido em 20 letras. 

 

 Para o método SAX+SDA os resultados são apresentados de forma análoga. Os resultados 

individuais de cada padrão podem ser novamente encontrados no anexo E. 

 

Tabela 21 – Resultado global SAX+SDA 

Teste Rentabilidade total ROI médio Tempo no mercado 

SAX+SDA 84.37% 5.29% 79 dias 

 

 

Tabela 22 – Estatísticas anuais SAX+SDA 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 
Rentabilidade 

 média anual 

Rentabilidade  
por trade 

5.32% 0.12% 4.44% 13.45% 3.94%  

Duração média 
 padrão (dias) 

54 85 73 94 100  

Rentabilidade 24.83 0.36% 15.33% 36.05% 9.93% 17.30% 

 

 

Tabela 23 – Estatísticas por padrão – SAX+SDA 

 
Teste 

SAX+SDA 
Trades 

Ganhos 
médios 

Taxa de 
acerto 

Média dias 
posição aberta 

% dias 
c/posição aberta 

Rentabilidade 
total 

39 436 5.39% 66% 71 87% 95.65% 

40 504 4.97% 65% 93 90% 67.3% 

41 407 3.95% 60% 68 86% 73.19% 

42 524 6.84% 67% 102 96% 84.49% 

43 609 6.88% 66% 97 92% 89.37% 

44 554 4.91% 64% 67 84% 92.33% 

45 498 5.11% 62% 82 89% 78.52% 

46 397 4.79% 58% 63 92% 95.8% 

47 542 4.12% 58% 60 84% 86.52% 

 

Em primeiro lugar há que realçar uma diminuição do número total de trades (soma da 2ªcoluna) 

em relação ao SAX, de cerca de 14%. O padrão que mais contribui para o resultado final foi mais 

uma vez a bandeira ascendente, mas desta vez o triângulo ascendente conseguiu uma ligeira 
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superioridade em relação ao duplo fundo. O tempo de permanência médio diminuiu cerca de dez dias 

e o retorno médio teve um ligeiro decremento, o que resultou numa rentabilidade mais elevada 

(84.37%) que o SAX (80.41%), B&H (81.72%) e a estratégia aleatória (-17.33%). Em termos anuais 

ganha 3 em 5 anos possíveis  ao SAX e 4 em 5 em relação ao B&H, neste caso perdendo novamente 

durante 2014. De forma a perceber em mais detalhe as diferenças existentes para o método anterior 

na escolha de cromossomas é exibido o gráfico seguinte. 

 

 

Figura 35 - Janela vs Dias (SAX+SDA) 
 

 Existe logo à partida uma maior redução dimensional e uma menor variedade de configurações 

dos cromossomas em relação à figura 34. Isto é ainda mais claro para os triângulos. Esta maior 

concentração em determinadas áreas do gráfico tem efeitos positivos, traduzindo-se num aumento da 

rentabilidade. O que se passa é que com este novo método se excluem vários padrões que, apesar 

de respeitarem a distância SAX do gene acabam por ter maiores diferenças em termos de tendência. 

Ora, o que acontece com os cromossomas com maior dimensão e menor redução dimensional, que 

se situariam na parte superior direita do gráfico, é que deixam de ter o número mínimo exigido de 

trades (20) no período de treino. Como isso é um factor que os penaliza bastante em termos de 

função de avaliação não conseguem chegar aos primeiros lugares da população. Estes lugares são 

agora ocupados sobretudo por cromossomas com tamanho similar, mas que são representados por 

menos letras. Existe também um pequeno aumento dos padrões abaixo 30 de dias. Para palavras 

mais pequenas como aquelas que são constituídas por 5,6 letras é necessário que o alfabeto tenha 

valores superiores (figura 36), caso contrário a distinção entre as várias formações torna-se difícil e 

um só cromossoma poderá gerar milhares de transações.   
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Figura 36 – Redução dimensional vs alfabeto 
 

 O eixo horizontal indica a relação existente entre a janela e a palavra. Com uma maior redução 

dimensional, sensivelmente a partir dos 7 pontos por segmento, o alfabeto utilizado tem sempre 

valores iguais ou superiores a 13, isto é, a amplitude é dividida num maior número de intervalos. 

 

 Por fim são desenhados alguns dos padrões encontrados com a modificação do SAX nesta 

secção, com informação sobre o símbolo da empresa e a data de deteção. 
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Figura 37 – Padrão triângulo ascendente 

                             

 

 

                               

                                

                                

 
Figura 38 – Padrão bandeira ascendente 
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4.4 Caso de estudo C 
 
 Até aqui, os critérios impostos para o reconhecimento efetivo do padrão e para a posterior compra 

da ação estavam apenas relacionados com a distância ao modelo fornecido e a um ou outro indicador 

secundário mais específico. Desde que estas condições sejam cumpridas, a posição é aberta, 

independentemente daquilo que ocorreu anteriormente.  A única excepção é mesmo o investidor já 

deter uma posição nessa ação, caso em que nada acontece. Não se utilizou por isso nenhuma 

medida de risco na transações. O tempo de permanência no mercado é utilizado apenas como 

métrica de avaliação. Nesta secção será introduzido o desvio-padrão como indicador de volatilidade. 

Na fórmula 6,  Pn corresponde ao preço no dia n e  é a média de preços ao longo de d dias. 

𝜎 =  √
∑  (𝑃𝑛− 𝜇)2

𝑑
 

 O período será sempre igual à janela de normalização e é calculado antes do começo do padrão. 

Se for mais elevado que um determinado valor, a ser decidido pelo algoritmo genético, mesmo que 

aconteça o reconhecimento de determinado padrão, a compra não é realizada. O objetivo é assim ter 

um factor de risco que condicione a entrada do investidor, impedindo a abertura de uma posição 

longa face à maior oscilação do preço. A representação utilizada é o SAX+SDA.  

Tabela 24 – Resultado global c/desvio-padrão 

Teste Rentabilidade total ROI médio Tempo no mercado 

SAX+SDA 84.98% 5.13% 76 dias 

 

Tabela 25 – Resultados anuais c/desvio-padrão 

Ano 2010 2011 2012 2013 2014 
Rentabilidade 

 média anual 

Rentabilidade  
por trade 

4.83% 1.41% 5.19% 11.05% 3.76%  

Duração média 
 padrão (dias) 

53 73 70 94 94  

Rentabilidade 22.97% 4.87% 18.69% 29.62% 10.08% 18.07% 

 

Dado que esta é a secção final de resultados experimentais, é também exibido o resumo das 

soluções discutidas: 

 

(6) 
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Tabela 26 – Resumo comparativo 

Abordagem Retorno médio 
Tempo médio 

permanência 
Reinvestimento? 

Rentabilidade  

5 anos 

SAX+SDA c/ 
Desvio-padrão 

5.13% 76 dias Não 84.98% 

SAX+SDA 5.29% 79 dias Não 84.37% 

B&H - - Sim 81.72% 

SAX 5.68% 89 dias Não 80.41% 

Aleatória -0.77% 56 dias Não -17.33% 

 

Em termos globais o resultado é muito semelhante aquele resultante da execução anterior sem o 

auxílio do desvio-padrão, com um pequeno ganho de cerca de 0.5% (tabela 26). O retorno médio 

sofre uma pequena diminuição que é compensado por uma saída mais precoce. No entanto, a maior 

vantagem terá até a ver com o maior equilíbrio verificado nos retornos anuais, onde não existe uma 

dispersão tão grande dos ganhos. No final do ano de 2011 o índice S&P500 teve porventura o seu 

período mais negativo daqueles que foram alvo de análise. Ora, nesse ano a utilização do desvio-

padrão como restrição à compra de ações permitiu por si só um ganho que chega quase aos 5%, 

quando a variação no índice foi nula. Daí, esta solução poderá ser aquela que apresentará um maior 

grau de flexibilidade quando confrontada com outro tipo de mercados fora do período de teste 2010-

2014. Poderá não ganhar tanto em períodos de maior euforia, como 2013, mas também não perderá 

tanto em crises financeiras como aquela que ocorreu nos últimos meses de 2011. Como esta solução 

faz uma análise do risco acaba por ser mais regular.  

Em nenhuma das estratégias propostas o retorno de 2014 consegue ser superior ao 

proporcionado pelo índice em 2014. Parte deste resultado pode ser explicado pelas características do 

período de treino que o antecede e que engloba o ano de 2013. Os cromossomas daí resultantes 

defendem uma maior exposição por parte do investidor, que se revela excessiva tendo em conta os 

ganhos nas ações em 2014.  

No gráfico seguinte é possível verificar alguma correlação existente entre a percentagem de 

compras rejeitadas devido ao valor do desvio-padrão e uma maior volatilidade existente no índice 

S&P500, sobretudo na abrupta descida ocorrida no 3º e 4º trimestre de 2011. A outra descida mais 

acentuada em 2010 acaba por não ter tanto impacto. O ano de 2014 acaba por revelar-se o mais 

calmo. No conjunto dos cinco anos o mercado acaba por revelar pouca volatilidade, o que também 

explica o facto da rentabilidade global ser semelhante relativamente ao SAX+SDA. 
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Figura 39 – Compras rejeitadas (%)  
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Capítulo 5 – Conclusões e trabalho futuro 

Este documento apresenta uma estratégia de investimento para o mercado financeiro baseado na 

deteção de padrões gráficos com recurso a algoritmos genéticos. O trabalho deste passa por otimizar 

parâmetros respeitantes à tradução das séries financeiras para outra representação e ainda a 

critérios de venda de ações do índice norte-americano S&P500. Com a modificação introduzida ao 

método SAX procurou-se uma deteção de padrões mais pormenorizada e focada na tendência. A 

parametrização do algoritmo genético logo no ficheiro de configuração em termos de tamanho de 

população, número de gerações e operadores genéticos é também bastante importante. Uma simples 

alteração do operador de seleção, por exemplo, pode levar a alterações significativas nos resultados. 

Assim, um novo utilizador não precisa de modificar diretamente o programa. A adição de um novo 

padrão aos três já existentes (duplo fundo, bandeira e triângulo ascendentes) requere que o utilizador 

tenha basicamente que definir o seu método de desenho e os limites inferiores e superiores 

desejados em termos de dimensão. 

Os resultados obtidos através deste novo método de representação de séries temporais acabam 

por ser superiores às outras estratégias. A configuração devolvida pelo algoritmo genético demonstra 

a sua adequação para mercados com pouco volatilidade, que permitem ao investidor um maior tempo 

de permanência no mercado de forma a maximizar o retorno. Uma vez que a aplicação gera sinais de 

venda e compra de forma automática e se trabalham com dados diários, o investidor acaba por 

dispender um tempo bastante reduzido. No caso do investidor particular é assim possível que concilie 

perfeitamente outro tipo de atividades profissionais com os mercados financeiros.   

A falta de aplicações disponibilizadas pelos bancos/corretoras nesta área é indicadora da 

dificuldade da tarefa. A maior parte das soluções é apenas baseada em indicadores técnicos e num 

número reduzido de indicadores fundamentais. Por outro lado é também reveladora do muito que 

existe ainda por explorar.  

No âmbito desta Dissertação sugerem-se algumas alterações futuras ao trabalho desenvolvido: 

 Permitir a visualização dos padrões detetados sem que para tal o utilizador tenha que 

consultar ficheiros de saída no final do algoritmo e copiar os dados para um programa de 

desenho. 

 Procurar obter dados classificados de forma a fazer um estudo comparativo apenas 

acerca do mecanismo de deteção de padrões, ignorando o possível retorno que daí possa 

advir.  

 Incluir outros indicadores que procurem de certa forma medir a volatilidade e evitar que se 

comprem ações em momentos de maior incerteza, pese embora o reconhecimento do 
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padrão. Entre estes indicadores encontra-se o Chicago Board Options Exchange (CBOE) 

Volatility Index (VIX), que mede em termos percentuais as expectativas do mercado em 

relação à volatilidade dos 30 dias seguintes. Tem uma relação inversa com o mercado, o 

que significa que o indicador do VIX aumenta quando os mercados estão em queda. Um 

valor acima de 30 é geralmente associado a uma grande incerteza dos investidores e por 

consequência uma alta volatilidade. Com este tipo de medidas procura antever-se novos 

testes acerca do comportamento do algoritmo em novos períodos, mais ou menos 

prolongados. 

 Construir um portefólio de investimento. Para tal deverá ser definido um capital inicial e em 

cada momento existirá um limite máximo de posições abertas. O valor para cada 

investimento poderá ser variável consoante o nível de confiança definido pelo número de 

sinais positivos dados pela deteção do padrão, indicador de volatilidade e indicador 

técnico. Deverá ser permitido o reinvestimento dos lucros. 

 Apesar do desempenho não ser um dos objetivos do estudo e de se trabalhar com dados 

ao dia, seria interessante implementar uma versão paralela do algoritmo, de forma a 

acelerar consideravelmente o tempo de execução, obtendo assim um feedback mais 

rápido dos resultados das estratégias implementadas. Isto facilitaria também a introdução 

de ações de outros índices em simultâneo, nomeadamente índices europeus como o CAC 

40 (Euronext Paris), DAX-30 (Bolsa de Valores de Frankfurt), FTSE 100 (Bolsa de Valores 

de Londres) e IBEX 35 (Bolsa de Madrid), ou ainda o Russel 1000, constituído pelas mil 

maiores companhias no mercado de ações norte-americano e que inclui mais de 90% da 

capitalização total de mercado, tendo por isso uma maior abrangência que o S&P500. 
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Anexo A – Configuração da aplicação 
 
 
 De forma a executar a aplicação basta que o utilizador aceda à diretoria bin e execute o programa 

Pattern.exe e que coloque como argumento o nome do ficheiro de configuração a utilizar, por defeito 

pattern.conf . 

 
 De seguida a aplicação deverá imprimir as configurações presentes no ficheiro. Estas contêm, em 

cada linha, o nome do parâmetro seguido do seu valor, que poderá ser alterado pelo utilizador. Para 

algumas configurações existem no entanto restrições, como demonstrado abaixo. A sintaxe a seguir 

deverá ser “parâmetro = valor”. 

 

stockPath – diretório onde se encontram os ficheiros com as cotações. Cada um eles tem o nome do 

símbolo associado à empresa. Valor por defeito :   \quotes\ 

 

tickers  - Caminho relativo do ficheiro Symbols.txt, que contém o conjunto de símbolos do índice 

S&P500. Valor por defeito :   \quotes\ 

 

statistics  - Diretório onde se encontram os ficheiros relacionados com as estatísticas do algoritmo. 

São essencialmente de dois tipos: evolução dos investimentos e evolução do algoritmo genético.  

 

comissions – valor da comissão (em percentagem) cobrada aquando da venda e da compra de um 

ativo. Valor por defeito :   0.15 

 

pop_size – número de cromossomas que constituem a população.  Valor por defeito : 200 

 

elitism_rate – taxa de elitismo aplicada. Valor por defeito : 5 

 

mutation_rate - taxa de mutação aplicada. Valor por defeito : 10 

 

crossover_rate – taxa de cruzamento. Valor por defeito : 80 

 

max_generations – número máximo de gerações no algoritmo genético. Valor por defeito : 50 

 

init_training = 2006/12/31 

finish_testing = 2014/12/31 – período que compreende o início do treino e o fim do teste. Deverá ser 

respeitada a forma Ano/Mês/Dia. 
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update_tickers - indica se a aplicação deverá proceder a uma atualização dos símbolos do índice 

S&P500. Valor por defeito :  no 

 

selection_type – tipo de seleção utilizada no algoritmo.  Valor por defeito : tournament. Outras 

opções: roulette_wheel, classification 

 

tournament_players – dimensão do método de seleção por torneio, caso aplicável. Valor por defeito: 2  

 

crossover_type – tipo de cruzamento utilizado. Valor por defeito : one_cut. Outras opções: two_cuts, 

uniform 

 

fitness_function - função de avaliação utilizada no algoritmo genético. Valor por defeito : roi. Outras 

opções: average_earnings, hit_rate 

 

Um dos ficheiros possíveis de encontrar na pasta statistics é apresentado abaixo, em que se compra 

apenas uma ação em simultâneo para cada companhia.  Está também presente o motivo que levou à 

saída do mercado.  

 

 

Figura 40 – Histórico de investimentos 
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Anexo B – Tipos de gráficos 
 
 

 
 

Figura 41 – Gráfico de linhas 

 
 
 

                   
 
 

Figura 42 – Gráfico de barras 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 43 – Velas japonesas
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Anexo C – Formações gráficas  
 
 

              
 

Figura 44 - Rectângulos 

 
Rectângulos - São definidos pela existência de um suporte e de uma resistência, entre os quais a 

cotação oscila. Caso a amplitude seja suficientemente grande, a estratégia aqui será realizar compras 

perto do suporte (linha inferior) e vendas perto da resistência (linha superior). Os rectângulos 

representam continuidade da tendência, pelo que a quebra deverá ocorrer no sentido da tendência 

anterior. 

 

 
 

Figura 45 – Triângulos simétricos 

 
Triângulos simétricos - Formados pela convergência de uma resistência descendente e uma linha de 

suporte ascendente. Caracterizados por um período de consolidação da tendência seguido por uma 

retoma da tendência anterior. Estas duas linhas de tendência formam um triângulo e convergem num 

ponto. O preço varia entre as linhas. Tipicamente, a tendência que surge depois do padrão é igual à 

anterior. O padrão está completo quando o preço sai do triângulo, acompanhado por um aumento no 

volume. 
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         Figura 46 – Triângulo ascendente                                               Figura 47 – Triângulo descendente                                                     

                                         

 
Triângulos ascendentes - Padrão de continuação. É formado por duas linhas de tendência: uma plana 

que representa a resistência e outra ascendente, o suporte. Esta linha ascendente indica que os 

vendedores começam a abandonar a acção. O preço move-se entre estas duas linhas até que 

eventualmente rompa na direcção superior. É tipicamente precedido por uma tendência ascendente. 

Depois dos vendedores sairem do mercado, os compradores podem levar o preço a ultrapassar 

definitivamente a resistência e continuar a tendência ascendente. 

 

Triângulos descendentes – O triângulo descendente é construído com uma linha de suporte plana e 

uma resistência com declive negativo. Sugere que o preço vai diminuíndo até se completar o padrão. 

Os compradores tentam levar o preço para valores superiores, mas continuam a encontrar uma forte 

resistência. Após várias tentativas, os compradores começam a desaparecer e os vendedores 

assumem definitivamente o controlo, baixando o preço. 

 

         
Figura 48 - Pendões 

 
Pendões - São construídos usando duas linhas de tendência convergentes. As linhas movem-se em 

duas direcções, sendo uma delas ascendente e a outra descendente. O volume costuma diminuir 

durante a formação do pendão, aumentando quando o preço dispara. 
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Figura 49 - Bandeiras 

 
Bandeiras - padrão de continuação, são criadas com duas linhas de tendência paralelas que podem 

ter inclinação positiva, negativa, ou neutra. Por norma, a formação da bandeira é acompanhada por 

uma redução no volume, recuperando posteriormente quando o preço rompe a bandeira. Uma 

bandeira com declive positivo pode representar uma pausa num mercado com tendência 

descendente. Pelo contrário, uma bandeira com declive negativo representa uma pausa num 

mercado com tendência ascendente.  

 
 
 

     
 

Figura 50 - Cunhas 

 
Cunhas - São desenhadas com duas linhas de tendência convergentes. Contudo, ao contrário dos 

pendões, aqui ambas as linhas de tendência se movem na mesma direcção. Uma cunha com declive 

negativo significa uma pausa no movimento ascendente. Já uma cunha com declive positivo mostra 

uma interrupção num mercado descendente. Volume diminui ao longo da formação do padrão, 

aumentando quando o preço rompe acima ou abaixo da cunha.  

 
 
                    

                                                             
 
Figura 51 – Duplo fundo                                                                                 Figura 52 – Duplo topo 
                                                                                                      

                                                                                
Duplos topos e duplos fundos - São oscilações de curto prazo, áreas onde o mercado realizou duas 

tentativas frustradas de romper através de um suporte (duplo fundo) ou de uma resistência (duplo 
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topo). Depois da segunda tentativa é vulgar asssistir-se a uma mudança na tendência. O duplo topo 

assemelha-se a um “M” e o duplo fundo a um “W”. No caso do duplo topo os compradores procuram 

subir o preço mas encontram resistência, o que evita a continuação da tendência ascendente. Após o 

segundo topo os compradores começam a desistir e os vendedores a assumirem o controlo, 

colocando o preço numa tendência descendente. O volume deve aumentar no suporte ou na 

resistência, de forma a haver uma maior certeza quanto à sua quebra. 
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Anexo D – Etapas de pré-processamento – Fonte[31] 
 

 

 
Figura 53 – Translação 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 54 - Normalização 

 
 

 
Figura 55 – Remoção de tendência linear 

 

 
Figura 56 – Remoção de ruído 

Q = Q - média (Q) 
C = C- média (C)  
D (Q,C) 

Q = (Q - média (Q)) / desvio-padrão (Q) 
C = (C- média (C)) / desvio-padrão (C) 

D (Q,C) 
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Anexo E – Resultados detalhados 
 
 

Caso B - Estatísticas individuais SAX 
 
 

Tabela 27 – Duplo fundo teste 39 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 5.48% -1.37% 3.76% 10.84% 4.26% 

Duração média padrão (dias) 54 78 76 102 70 

Rentabilidade anual 25.57% -4.43% 12.47% 26.78% 15.34% 

 

Tabela 28 – Duplo fundo teste 41 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 3.41% 4.4% 6.01% 7.73% 3.11% 

Duração média padrão (dias) 47 70 77 82 96 

Rentabilidade anual 18.28% 15.84% 19.64% 23.76% 8.16% 

 

Tabela 29 – Bandeira teste 42 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 7.22% 2.85% 5.66% 13.31% 6.86% 

Duração média padrão (dias) 52 93 112 112 125 

Rentabilidade anual 34.99% 7.72% 12.74% 29.95% 13.83% 

 

Tabela 30 – Bandeira teste 43 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 10.8% 1.69% 6.56% 12.86% 1.98% 

Duração média padrão (dias) 76 91 113 96 113 

Rentabilidade anual 35.81% 4.68% 14.63% 33.76% 4.42% 

 

 

Tabela 31 – Bandeira teste 44 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 9.22% 0.71% 4.4% 8.58% 1.04% 

Duração média padrão (dias) 67 94 90 69 65 

Rentabilidade anual 34.68% 1.89% 12.32% 31.34% 4.032% 
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Tabela 32– Triângulo teste 45 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 4.31% -1.51% 3.48% 11.48% 5.73% 

Duração média padrão (dias) 53 92 89 124 99 

Rentabilidade anual 21.44% -4.14% 9.85% 23.33% 14.59% 

 

 

Tabela 33– Triângulo teste 46 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 2.92% 0.38% 2.1% 8.88% 3.25% 

Duração média padrão (dias) 43 71 68 79 83 

Rentabilidade anual 17.11% 1.35% 7.78% 28.33% 9.87% 

 

 

Tabela 34 – Triângulo teste 47 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 5.583% -2.15% 3.61% 7.02% 5.83% 

Duração média padrão (dias) 53 74 52 60 75 

Rentabilidade anual 26.53% -7.32% 17.49% 29.48% 19.59% 
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Caso C- Estatísticas individuais SAX+SDA 
 

Tabela 35  – Duplo fundo teste 39 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 6.2% 0.04% 2.54% 9.75% 4.35% 

Duração média padrão (dias) 52 70 70 93 69 

Rentabilidade anual 30.05% 0.14% 9.14% 26.42% 15.89% 

 
 

Tabela 36  – Duplo fundo teste 40 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 5.8% -0.19% 4.58% 12.57% 2.87% 

Duração média padrão (dias) 60 95 100 92 83 

Rentabilidade anual 24.36% -0.50% 11.54% 34.43% 8.71% 

 
 

Tabela 37  – Duplo fundo teste 41 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 2.22% 0.38% 6.12% 8.97% 2.95% 

Duração média padrão (dias) 52 63 75 83 84 

Rentabilidade anual 10.76% 1.52% 20.56% 27.24% 8.85% 

 
 

Tabela 38  – Bandeira teste 42 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 5.5% 1.74% 6.8% 11.46% 5.82% 

Duração média padrão (dias) 57 84 108 115 116 

Rentabilidade anual 24.32% 5.22% 15.87% 25.11% 12.64% 

 
 

Tabela 39  – Bandeira teste 43 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 7.71% 0.9% 5.84% 13.09% 3.24% 

Duração média padrão (dias) 82 94 105 88 102 

Rentabilidade anual 23.69% 2.41% 14.02% 37.49% 8% 
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Tabela 40  – Bandeira teste 44 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 5.47% 2.5% 5.58% 10.57% 2.29% 

Duração média padrão (dias) 60 82 93 91 63 

Rentabilidade anual 22.97% 7.68% 15.12% 29.27% 9.16% 

 
 

Tabela 41  – Triângulo teste 45 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 2.59% -2.06% 4.78% 12.24% 5.33% 

Duração média padrão (dias) 58 87 101 112 94 

Rentabilidade anual 11.25% -5.97% 11.93% 27.54% 14.29% 

 
 

Tabela 42  – Triângulo  teste 46 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 4.3% -0.57% 3.5% 10.14% 2.1% 

Duração média padrão (dias) 47 68 65 72 55 

Rentabilidade anual 23.05% -2.11% 13.57% 35.49% 9.62% 

 
 

Tabela 43  – Triângulo teste 47 

Teste 2010 2011 2012 2013 2014 

Rentabilidade por trade 4.59% 0.06% 2.58% 9.29% 3.22% 

Duração média padrão (dias) 48 80 59 72 60 

Rentabilidade anual 24.10% 0.19% 11.02% 32.52% 13.52% 

 
 


