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1. RESUMO: 

Neste artigo serão abordadas as etapas para uma análise concreta do 

mercado de ações, esse sistema tem como principal objetivo dar a liberdade para 

que qualquer pessoa possa investir no mercado financeiro. 

O usuário não precisa saber absolutamente nada sobre investimento, os 

únicos pré-requisitos são vontade e dinheiro para investir. O investimento pode ser 

direto pelo usuário que analisa todas as oscilações do mercado financeiro ou de 

forma automática em que o robô analisa e faz as transações financeiras.  

2. INTRODUÇÃO: 

Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no 

primeiro semestre de 2017 temos 13,5 milhões de desempregados [1], dentre 

dezenas de pais de família, que eram o ponto focal financeiro daquelas casas não 

possuem nenhum dinheiro para se sustentar. 

Analisando esse problema criou-se uma forma para que qualquer tipo de 

pessoa invista em ações, principalmente os que possuem dinheiro parado e não 

sabem como fazê-lo render. Criou-se uma solução tecnológica que pudesse atender 

toda a população sem nenhuma exceção.  

Para ter um excelente aproveitamento do mercado financeiro, são 

necessárias ferramentas da tecnologia da informação que consigam suprir algumas 

barreiras que seres humanos possuem e são quebradas pela T.l. Uma dessas 

soluções envolve a Inteligência Artificial. 

A Inteligência Artificial é uma ferramenta essencial no mercado de tecnologia, 

ela é definida como: “Ramo da ciência da computação que se propõe a elaborar 

dispositivos que simulem a capacidade humana de raciocinar, perceber, tomar 

decisões e resolver problemas, enfim, a capacidade de ser inteligente” [2].  

3. OBJETIVOS: 

 Este trabalho tem como objetivo geral o estudo da inteligência artificial através 

do algoritmo genético, são regras de otimização global, baseados nos mecanismos 

de seleção natural [4], e seus benefícios para o mercado financeiro. O objetivo 



específico será a criação de um software que auxilie o usuário indicando os papéis 

de compra e venda. 

4. METODOLOGIA: 

 Este estudo está sendo realizado por meio de Pesquisa Bibliográfica, fazendo 

o levantamento das informações utilizando artigos científicos, livros, etc. Além da 

pesquisa bibliográfica, será realizado testes com base de dados do mercado 

financeiro. 

5. DESENVOLVIMENTO: 

Segundo a corretora financeira Tororadar, a análise fundamentalista é: “Uma 

técnica para determinar o valor de um título, concentrando-se em fatores que afetam 

o negócio de uma empresa e suas perspectivas futuras.” [3].  

Com a análise fundamentalista, serão analisados os seguintes pontos:  

 Valor de Mercado X Valor da Empresa: Compara-se dois pontos importantes 

o primeiro é o quanto o mercado está valorizando a empresa de acordo com o 

valor de suas ações e o segundo é o valor real da empresa, com seus ativos 

e despesas; 

 ROE (Rentabilidade Sobre o Patrimônio): Retorno sobre o patrimônio líquido, 

ideal que possua uma média abaixo de 30%; 

 Receita Líquida Anual X Receita Líquida Trimestral: Coleta-se a receita da 

empresa anual e a receita trimestral, a receita anual é dividida por quatro 

obtém-se o crescimento trimestral do ano anterior e compara-se com o 

crescimento trimestral atual. Um bom resultado é quando o crescimento 

trimestral atual é maior que o crescimento trimestral do ano anterior; 

 VPA (Valor Patrimonial por Ação) mais próximo do valor da ação: Este deve 

ser o mais próximo do valor estipulado pelo mercado de ações; 

 Liquidez Corrente: Reflete a capacidade de pagamento em curto prazo. 

Todos esses pontos são examinados pelo sistema por meio do robô de 

análise que informa ao usuário se ele deve comprar ou vender uma ação. O robô 

processa qual o melhor momento para fazer isso e efetua as transações financeiras 

junto ao sistema da bolsa de valores. 



O sistema através da inteligência artificial pega todas as regras da análise 

fundamentalista e busca as ações da Bovespa, trazendo na tela as recomendações 

(como compra e venda). O Recurso utilizado para tornar isso mais concreto é o 

Algoritmo Genético. 

No mercado financeiro são coletados dados históricos das empresas na bolsa 

de valores e há uma série de cruzamentos para gerar novas populações e novos 

valores, fazendo comparativos para chegar à conclusão se aquela ação é um 

negócio lucrativo ou não, se possui preço justo e se trará um retorno de curto ou 

longo prazo. A seguir estão os passos feitos pelo o Algoritmo Genético: 

 Seleção: escolhe-se uma empresa da bolsa de valores e o seu histórico; 

 Cruzamento: pontos iguais da análise fundamentalista em épocas diferentes 

são combinados, verificando se há uma evolução e buscando os motivos das 

ocorrências relacionadas; 

 Mutação: características dos indivíduos resultantes do processo anterior são 

alteradas, acrescentando variedade à população; 

 Atualização: Indivíduos criados na última geração são inseridos na nova 

população. [4] 

Todos esses pontos do algoritmo genético são feitos pelo computador de 

forma autônoma encontrando sempre o melhor momento de cada ação e trazendo 

com precisão para o usuário a sugestão de compra e venda baseada nos dados 

históricos de cada empresa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os resultados parciais obtidos até o momento indicam que o algoritmo 

genético trabalha de forma positiva para indicar as ações de compra e venda para o 

usuário, e a junção da análise fundamentalista com o algoritmo genético tende a 

deixar o investimento mais conservador. 

7. FONTES CONSULTADAS: 
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