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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

Este trabalho tem o objetivo de comparar modelos econométricos com modelos 

de previsão de engenharia de produção para a previsão de ações listadas na bolsa 

de valores B3. Tendo como intuito oferecer ao mercado uma comparação entre 

modelos estatísticos e o modelo Arima como ferramenta para minimização de erros 

e riscos em um mercado volátil e em crescimento.  

 

Para tal, irá se utilizar de conceitos de planejamento e controle da produção 

(PCP), programação em Pyhton, algorítimos de machine learning, conceitos 

estatísticos de Arima, além de informes e relatórios financeiros de domínio público. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Verificação de qual seria o modelo estatísco mais adequado ao mercado de 

capitais brasileiro: Previsões de demanda de PCP vs. Modelo estatístico 

Arima; 

 Criar e se utilizar de algorítimos de machine learning (grid search). 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Além disso, é reconhecidamente a  maior bolsa de valores da América Latina 

com 341 empresas listadas em dezembro de 2018. 

 

Com o surgimento da bolsa e seu crescimento acentuado ao longo dos anos 

ficou claro o potencial de lucro que poderia se obter ao se investir em cotações de 

empresas listadas (ações). Assim surgiram as Carteiras de Ações, grupo 

de ativos que pertence a um investidor visando obter lucro com a variação de valor 

do ativo em posse. 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativo
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Muito embora a tecnologia no setor de investimentos, em especial na compra 

e venda de ações, tenha prosperado nos últimos anos, na maioria dos casos, os 

sistemas de trading são focadas na segurança e na velocidade, porém fornecendo 

poucos relatórios e insights para análise mais profunda da carteira de investimento. 

Por isso, a grande maioria dos investidores da bolsa de valores recorrem à planilhas 

de excel criadas por conta própria para analisarem seus portfolios, acompanharem o 

desenvolvimento do seu patrimônio e assim podendo tomar a melhor decisão. 

(https://www.infomoney.com.br/educacao/guias/noticia/527579/como-analisar-

mercado-acoes) 

 

Em pleno século XXI, vivendo a 4ª revolução industrial, a engenharia tem 

capacidade de sobra para automatizar as análises hoje feitas por humanos e 

aprimorá-las cada vez mais por meio de machine learning. Além disso, o Brasil é um 

ambiente com grande potencial visto que é a 9ª maior economia do mundo (Focus 

Economics, 2018) e é um país emergente, ou seja em desenvolvimento (FMI, 2017). 

Outros fatores que mostram a grandeza deste mercado são que a bolsa de valores 

do Brasil, a B3, tem um giro diário de BRL 7,19 bilhões em 2017 (B3, 2018) e que 7 

das 500 maiores empresas do mundo são brasileiras (Forbes, 2017). Todos os 

fatores acima apontam para uma evidente oportunidade unir as novas tecnologias 

proporcionadas pela industria 4.0 e o poder da informação, com este ambiente 

propício a crescimento e investimentos do mercado de capitais brasileiro. 

 

A presente pesquisa se justifica com base no fato de o Brasil ser considerado 

um país emergente (FMI, 2017), ser, atualmente, a 9ª maior economia do mundo 

(Focus Economics, 2018), por possuir 7 empresas entre as 500 maiores do mundo 

(Forbes, 2017), e sua bolsa de valores, a B3, teve um giro diário de BRL 7,19 bilhões 

em 2017 (B3, 2018). Ao analisar estes dados fica evidente o tamanho e potencial de 

investimento que a economia brasileira oferece em seu mercado de capitais. 

 

 

1.3 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

https://www.infomoney.com.br/educacao/guias/noticia/527579/como-analisar-mercado-acoes
https://www.infomoney.com.br/educacao/guias/noticia/527579/como-analisar-mercado-acoes
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Entrar no mercado de renda variável é muito arriscado, principalmente quando 

isso é combinado com um mercado imaturo, que não oferece segurança alguma aos 

investidores, devido à sua volatilidade. VIEIRA (2013) 

  

Conforme Ernst & Young (2018), o Brasil, atualmente, é o 2º melhor destino 

para investimentos no mundo e atraindo cada vez mais investidores locais e 

estrangeiros: “Ao longo dos últimos 12 meses, nós temos visto um movimento na 

América Latina em direção a medidas em favor do mercado, privatização de 

indústrial e outras políticas. Esse ambiente impulsionou a confiança dos investidores, 

que antes estavam inseguros em colocar seu capital na região.”,  

 

Desta forma, pode-se dizer que o mercado de capitais brasileiro é um 

ambiente em grande crescimento, entretando, desenfreado. Conforme exposto por 

Vieira (2013), o mercado brasileiro de capitais não é um ambiente de fácil 

previsibilidade, tendo grande oscilação no valor de seus ativos, sem contar ainda 

com eventos políticos, sociais e econômicos. 

 

1.4 QUESTÃO DA PESQUISA 

 

Com base nos modelos de engenharia de produção é possível prever o 

comportamento do valor de uma ação ao longo tempo de maneira mais eficiente do 

que um modelo estatístico?  

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO DO TRABALHO 

 

O trabalho apresenta um modelo de previsibilidade de preços de ações do 

mercado financeiro baseado nos conceitos Arima, que será confrontado com os 

métodos de estimativa de demanda da engenharia de produção (modelo de 

suavização exponencial de Holt-Winters). Este novo modelo desenvolvido apenas 

com informações públicas do desempenho das empresas, pode ajudar investidores 

a estudar seus investimentos e ter menos riscos, usando a ferramenta como base de 

análise. 
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2 Referencial Teórico 

2.1 MERCADO FINANCEIRO 

 

O Mercado Financeiro é, por definição uma ambiente de compra e venda de 

valores sejam estes de câmbio (moedas internacionais), mercadorias (ouro, petróleo 

e outros produtos) e Mobiliário (ações, títulos e opções). 

https://www.btgpactualdigital.com/blog/financas/mercado-financeiro   

 Nele existe todo o ambiente que envolve as operações de investimento financeiros 

e também mercados gerais, onde muitos produtos são comercializados, e mercados 

especializados, onde apenas um tipo de mercadoria é negociado. 

Os mercados funcionam colocando muitos compradores e vendedores 

interessados num mesmo ambiente, tornando assim mais fácil encontrarem-se uns 

aos outros. (Alexandre Assaf Neto. Mercado Financeiro. 13ª ed, Atlas). 

O mercado financeiro é subdividido em quatro grandes mercados:  

 Mercado de Captais: um meio de distribuição de valores mobiliários, que 

tem o objetivo de gerar liquidez aos títulos emitidos pelas empresas e 

viabilizar o seu processo de capitalização. 

 Mercado de Crédito: um meio onde instituições financeiras e não 

financeiras prestando serviços de intermediação de recursos de curto, 

médio e longo prazo para agentes deficitários que necessitam de 

recursos para consumo ou capital de giro. É o segmento onde ocorrem 

operações  de empréstimo, arrendamento, financiamento, etc. 

 Mercado de Câmbio: onde são negociadas as trocas de moedas 

estrangeiras. 

 Mercado Monetário: mercado onde se concentram as operações para 

controle da oferta de moeda e das taxas de juros de curto e curtíssimo 

prazo com vistas a garantir a liquidez da economia 

 

 

2.2 MERCADO DE CAPITAIS 

 

Mercado de capitais é uma subdivisão do mercado financeiro onde poupanças 

e investimentos fluem entre entidades compradoras e entidades vendedoras. Ou 

https://www.btgpactualdigital.com/blog/financas/mercado-financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arrendamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Financiamento
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seja, investidores buscam investir seu dinheiro com objetivo de aumentar seu 

retorno, através juros e valorização do seu ativo adquirido. Enquanto quem vende o 

ativo busca receber o valor imediatamente, isso inclui o governo, empresas e os 

próprios investidores girando seu capital próprio.  

(https://www.investopedia.com/terms/c/capitalmarkets.asp) 

 

O Mercado de capitais tem que o objetivo é direcionar os recursos financeiros 

da sociedade para o comércio, a indústria e outras atividades econômicas, assim 

remunerando melhor o investidor. Fazem parte desta área a compra e a venda 

de ações, debêntures, etc  

 

O mercado de capitais surgiu em 1460 na Bélgica, ainda sem a existência de 

ações, as corretoras e agiotas emprestavam seu dinheiro para empresas, pessoas e 

governos para lucrar com os juros sobre o capital cedido. 

 (https://icmss-febui.com/2017/10/19/capital-market-history/)  

  

Em 1602 ocorreu o primeiro Inicial Price Offering (IPO), sendo este a abertura 

da Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, no mercado de ações de 

Amsterdã. Assim tornando-a a primeira empresa negociada publicamente.  

(http://factmyth.com/factoids/the-dutch-east-india-company-was-the-first-

publicly-traded-company/) 

 

Essa prática foi se popularizando ao longo do mundo até chegar no Brasil em 

1890 com fundação da Bolsa Livre, predecessora da Bolsa de Valores de São Paulo 

(BOVESPA). Essa cultura se difundiu mais popularmente entre as empresas durante 

a ditadura militar brasileira com diversos incentivos de lei. 

 

2.3 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 

O Sistema Financeiro Nacional (SFN) é formado por um conjunto de entidades 

e instituições que promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre 

credores e tomadores de recursos. É por meio do sistema financeiro que as 

pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam 

suas dívidas e realizam seus investimentos. 

https://www.investopedia.com/terms/c/capitalmarkets.asp
https://pt.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7%C3%A3o_(finan%C3%A7as)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deb%C3%AAntures
https://icmss-febui.com/2017/10/19/capital-market-history/
http://factmyth.com/factoids/the-dutch-east-india-company-was-the-first-publicly-traded-company/
http://factmyth.com/factoids/the-dutch-east-india-company-was-the-first-publicly-traded-company/
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O SFN é organizado por agentes normativos, supervisores e operadores. Os 

órgãos normativos determinam regras gerais para o bom funcionamento do sistema. 

As entidades supervisoras trabalham para que os integrantes do sistema financeiro 

sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. Os operadores são as 

instituições que ofertam serviços financeiros, no papel de intermediários. 

 (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn) 

 

2.3.1 CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL 

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) é o órgão superior do Sistema 

Financeiro Nacional (SFN) e tem a responsabilidade de formular a política da moeda 

e do crédito. Seu objetivo é a estabilidade da moeda e o desenvolvimento 

econômico e social do país. 

 (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn) 

De acordo com o artigo terceiro da Lei n°4.595, o Conselho Monetário Nacional 

tem como objetivos: adaptar o volume dos meios de pagamento às reais 

necessidades da economia nacional e seu processo de desenvolvimento, regular o 

valor interno da moeda, para tanto prevenindo ou corrigindo os surtos inflacionários 

ou deflacionários de origem interna ou externa, as depressões econômicas e outros 

desequilíbrios oriundos de fenômenos conjunturais, regular o valor externo da 

moeda e o equilíbrio no balanço de pagamento do País, tendo em vista a melhor 

utilização dos recursos em moeda estrangeira, orientar a aplicação dos recursos das 

instituições financeiras, quer públicas, quer privadas, tendo em vista propiciar, nas 

diferentes regiões do País, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico da 

economia nacional, propiciar o aperfeiçoamento das instituições e dos instrumentos 

financeiros, com vistas à maior eficiência do sistema de pagamentos e de 

mobilização de recursos, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, 

coordenar as políticas monetária, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública, 

interna e externa, utorizar emissões de papel moeda e aprovar orçamentos 

monetários preparados pelo Banco Central do Brasil. 

 (https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4595-31-dezembro-

1964-353886-normaatualizada-pl.pdf). 

 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn
https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sfn
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_do_Brasil
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4595-31-dezembro-1964-353886-normaatualizada-pl.pdf
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-4595-31-dezembro-1964-353886-normaatualizada-pl.pdf
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2.3.2 BANCO CENTRAL DO BRASIL 

 

O Banco Central do Brasil (também conhecido por BC, BACEN ou BCB) é 

uma autarquia federal integrante do Sistema Financeiro Nacional, sendo vinculado 

ao Ministério da Economia. 

Foi criado em 31 de dezembro de 1964 pela da Lei nº 4.595. Assim como os 

outros bancos centrais do mundo, o BC brasileiro é uma das principais autoridades 

monetárias do país, sendo a principal o Conselho Monetário Nacional(CMN). O BC 

recebeu esta competência de 3 instituições diferentes: a Superintendência da Moeda 

e do Crédito (SUMOC), o Banco do Brasil (BB), e o Tesouro Nacional.  

O Banco Central tem como funções: 

Banqueiro do governo – O Banco Central é o principal agente financeiro do 

governo, e também o depositário do Tesouro Nacional (além de representar o 

governo perante as instituições financeiras internacionais); 

 Gestor Cambial – O Banco Central é o responsável pelas reservas 

cambiais do país em ouro e em moeda estrangeira (a principal delas, 

por enquanto, ainda é o dólar); 

 Supervisor do Sistema Financeiro – É o Banco Central quem monitora o 

sistema financeiro nacional (e sua movimentação diária), além de 

autorizar o funcionamento das instituições financeiras nacionais e 

estrangeiras dentro do país (bem como exercer a fiscalização das 

mesmas); 

 Emissor de moeda – É o Banco Central quem emite moeda metálica e 

papel–moeda em todo o país, em quantidade a ser definida e autorizada 

pelo Conselho Monetário Nacional; 

 Executor das políticas monetária e cambial – Com esta função, o Banco 

Central insere ou retira moeda do mercado, regula as taxas de juros, e 

controla a quantidade de moeda estrangeira em circulação no país. 

Essas operações são conhecidas como open market (ou "operações 

de mercado aberto") e consistem principalmente na compra e venda 

de títulos públicos ou de moeda estrangeira; 

 Banco dos bancos (ou "banco de última instância") – O Banco Central 

provê empréstimos exclusivos aos membros do sistema financeiro a fim 

de regular a liquidez ou mesmo evitar falências que poderiam causar 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Autarquia_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_Financeiro_Nacional_(Brasil)
https://pt.wikipedia.org/wiki/31_de_dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1964
https://pt.wikipedia.org/wiki/Banco_Central
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conselho_Monet%C3%A1rio_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tesouro_Nacional
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_dos_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Taxa_de_juro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Open_market
https://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADtulo_p%C3%BAblico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda_estrangeira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Liquidez
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%AAncia
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uma reação em cadeia de falências bancárias. Ele também mantém 

os depósitos compulsórios dos bancos comerciais, regulando assim a 

multiplicação da moeda escritural no mercado (é como se todos os 

bancos e demais instituições financeiras fossem "clientes" do Banco 

Central). (https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao) 

 

2.3.3 COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é uma instituição vinculada 

ao Ministério da Fazenda do Brasil. Ela tem poderes para disciplinar, normalizar e 

fiscalizar a atuação dos diversos integrantes do mercado. Seu poder de normalizar 

abrange todas as matérias referentes ao mercado de valores mobiliários. 

 (http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html) 

Cabe à CVM, registro de companhias abertas, registro de distribuições 

de valores mobiliários, credenciamento de auditores independentes e 

administradores de carteiras de valores mobiliários, organização, funcionamento e 

operações das bolsas de valores, negociação e intermediação no mercado de 

valores mobiliários, administração de carteiras e a custódia de valores mobiliários, 

suspensão ou cancelamento de registros, credenciamentos ou autorizações, 

uspensão de emissão, distribuição ou negociação de determinado valor mobiliário ou 

decretar recesso de bolsa de valores, assegurar o funcionamento eficiente e regular 

dos mercados de bolsa e de balcão, proteger os titulares de valores mobiliários 

contra emissões irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas 

controladores de companhias ou de administradores de carteira de valores 

mobiliários, evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulação destinadas a criar 

condições artificiais de demanda, oferta ou preço de valores mobiliários negociados 

no mercado, assegurar o acesso do público a informações sobre valores mobiliários 

negociados e as companhias que os tenham emitido, assegurar a observância de 

práticas comerciais equitativas no mercado de valores mobiliários, estimular a 

formação de poupança e sua aplicação em valores mobiliários, promover a 

expansão e o funcionamento eficiente e regular do mercado de ações, estimular as 

aplicações permanentes em ações do capital social das companhias abertas, entre 

outras responsabilidades.  

(http://www.investidor.gov.br/menu/primeiros_passos/papel_CVM.html) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rea%C3%A7%C3%A3o_em_cadeia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dep%C3%B3sito_compuls%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Moeda_escritural
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A9rio_da_Fazenda_(Brasil)
http://www.cvm.gov.br/menu/acesso_informacao/institucional/sobre/cvm.html
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_capital_aberto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_mobili%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Auditoria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poupan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Capital_social
http://www.investidor.gov.br/menu/primeiros_passos/papel_CVM.html
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2.3.4 Bolsa de Valores 

 

A B3 (antiga Bovespa) é uma das principais empresas de infraestrutura de 

mercado financeiro no mundo, com atuação em ambiente de bolsa e de balcão. As 

atividades da B3 incluem criação e administração de sistemas de negociação, 

compensação, liquidação, depósito e registro para todas as principais classes de 

ativos, desde ações e títulos de renda fixa corporativa até derivativos de moedas, 

operações estruturadas e taxas de juro e de commodities. A B3 também opera como 

contraparte central garantidora para a maior parte das operações realizadas em 

seus mercados e oferta serviços de central depositária e de central de registro. Por 

meio de sua unidade de financiamento de veículos e imóveis, a Companhia oferece 

produtos e serviços que suportam o processo de análise e aprovação de crédito em 

todo o território nacional, tornando o processo de financiamento mais ágil e seguro.    

( http://ri.bmfbovespa.com.br/static/ptb/perfil-historico.asp?idioma=ptb) 

 

2.4 HIPÓTESE DO MERCADO EFICIENTE 

 

Em Finanças, a hipótese do mercado eficiente afirma que mercados financeiros são 

"eficientes em relação à informação". Ou seja, um agente não consegue alcançar 

consistentemente retornos superiores à média do mercado (com um determinado 

nível de risco), considerando as informações publicamente disponíveis no momento 

em que o investimento é feito. 

Existem três versões principais da hipótese: "fraca", "semiforte" e "forte". 

 A hipótese "fraca" considera que os preços negociados para os bens (por 

exemplo, ações, obrigações ou propriedade) refletem toda 

a informação histórica disponível publicamente. 

 A hipótese "semi forte" afirma que os preços refletem todas as informações 

publicamente disponíveis, e também que os preços mudam instantaneamente 

para refletir as novas informações públicas. 

 A hipótese "forte" afirma que os preços refletem instantaneamente até mesmo 

informações ocultas ou "privilegiadas". Há evidências a favor e contra as 

http://ri.bmfbovespa.com.br/static/ptb/perfil-historico.asp?idioma=ptb
https://pt.wikipedia.org/wiki/Finan%C3%A7as
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado_financeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo_de_risco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%A3o
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hipóteses "fraca" e "semi forte", ao passo que há evidências fortes contra a 

hipótese "forte". (FAMA, Eugene 1995) 

 

 

2.5 CAPITAL ASSET PRICING MODEL (CAPM) 

 

CAPM ou Modelo de Precificação de Ativos Financeiros, é um método que 

procura analisar a relação entre o risco e o retorno esperado de um investimento.  

Segundo o CAPM, o custo de capital corresponde à taxa de rentabilidade exigida 

pelos investidores como compensação pelo risco de mercado ao qual estão 

expostos. O CAPM considera que, num mercado competitivo, o prêmio de risco varia 

proporcionalmente ao Risco não diversificável que é o Beta (β). Na sua forma 

simples o modelo prevê que o prêmio de risco esperado, dado pelo retorno esperado 

acima da taxa isenta de risco, é proporcional ao risco não diversificável, chamado de 

β (Beta). Este é dado pelo quociente entre a covariância do retorno do ativo com o 

retorno do portfólio composto por todos os ativos no mercado dividido pela variancia 

do mercado (portfolio). Todos os investidores têm idênticas expectativas quanto às 

médias, variâncias e covariâncias dos retornos dos diferentes ativos no fim do 

período, isto é, têm expectativas homogêneas quanto à distribuição conjunta dos 

retornos. (Fama, Eugene F,1968, Risk, Return and Equilibrium: Some Clarifying 

Comments. Journal of Finance Vol. 23,) 

2.5.1 CÁLCULO 

 

O cálculo do CAPM leva em consideração a parte dos riscos do investimento, 

com a parte livre de riscos, ou menos arriscada possível. 

 

A fórmula do CAPM é a seguinte: 
 

 
 
Sendo E(R) o retorno esperado que o modelo CAPM busca calcular, enquanto 

os outros componentes são: 

 Rf - taxa de juros livre de risco (SELIC); 
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 β - Índice Beta, que indica o risco associado ao investimento (calculado 

através de um rácio entre a variação da rentabilidade de um ativo ou 

título que se quer analisar, com a variação da rentabilidade de todo o 

mercado); 

 Rm - taxa de remuneração do mercado. 

 
(https://www.dicionariofinanceiro.com/o-que-e-capm/) 
 

2.5.2 ÍNDICE BETA 

 

O coeficiente ou índice de Beta indica se o investimento é mais ou menos 

volátil do que o mercado como um todo. Beta é uma medida do risco decorrente da 

exposição a movimentos gerais de mercado em oposição a fatores idiossincráticos. 

A carteira de mercado de todos os ativos investidos tem um beta de exatamente 1. 

Um beta abaixo de 1 pode indicar um investimento com menor volatilidade 

financeira do que o mercado, ou um investimento volátil cujos movimentos de preço 

não são altamente correlacionados com o mercado. Um exemplo do primeiro é um 

projeto de lei do Tesouro dos Estados Unidos: o preço não sobe ou desce muito, 

então ele tem um beta baixo. Um exemplo do segundo é ouro. O preço do ouro sobe 

e desce muito, mas não na mesma direção ou ao mesmo tempo que o mercado. 

(Sharpe, William 1970 Portfolio Theory and Capital Markets). 

2.5.3 ÍNDICE DE SHARPE 

 

Em finanças, o índice de Sharpe (também conhecido como o índice de 

Sharpe, a medida de Sharpe e a taxa de recompensa para variabilidade) é uma 

maneira de examinar o desempenho de um investimento ajustando-o ao risco. O 

índice mede o excesso de retorno (ou prêmio de risco) por unidade de desvio em um 

ativo de investimento ou em uma estratégia de negociação, normalmente chamado 

de risco.  (Sharpe, W. F. 1966  "Mutual Fund Performance". Journal of Business. 39) 

A fórmula do Índice de Sharpe é a seguinte: 

 

𝐼𝑆 =
(𝑅𝑒 − 𝑅𝑓)

𝜎𝑎
 

 

 Re – retorno esperado pelo ativo/carteira; 

 Rf - taxa de juros livre de risco (SELIC); 

https://www.dicionariofinanceiro.com/o-que-e-capm/
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Carteira_de_mercado&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ativos
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Volatilidade_financeira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Volatilidade_financeira&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Correla%C3%A7%C3%A3o_e_depend%C3%AAncia&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
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  σa – Desvio padrão do ativo; 

 
(Sharpe, William F. (1994). "The Sharpe Ratio". The Journal of Portfolio 
Management. 21) 

2.5.4 ÍNIDICE DE TREYNOR OU ATRATIVIDADE  

 

 O Índice de Treynor nomeada por Jack L. Treynor, é uma medida dos 

retornos ganhos em excesso do que poderia ter sido ganho em um investimento que 

não tem risco diversificável (por exemplo, títulos do Tesouro ou um portfólio 

completamente diversificado), por cada unidade de risco de mercado assumida. 

 

 O índice de Treynor relaciona o excesso de retorno sobre a taxa livre de risco 

ao risco adicional assumido; no entanto, o risco sistemático é usado em vez do risco 

total. Quanto maior o índice de Treynor, melhor o desempenho do portfólio em 

análise (Brown, Keith C.; Frank K. Reilly. "25". Analysis of Investments and 

Management of Portfolios ,9th International ed.) 

 

2.6 ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 

 

Análise Fundamentalista é uma das principais ferramentas para entender e 

avaliar a saúde financeira e operacional de uma empresa. A partir de variáveis 

qualitativas e quantitativas consegue-se criar índices a fim de se estimar o preço de 

uma ação, assim podendo avaliar um o investimento e comparar empresas do 

mesmo setor. Para criação de um indicador, devem se usar variáveis quantitativas, 

como a inflação e taxa de juros, juntamente com outras variáveis mais subjetivas 

como o poder da marca no mercado. (toroinvestimentos.com.br/analise-

fundamentalista-de-acoes). 

2.6.1 INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente 

a suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da 

continuidade da empresa, as variações destes índices devem ser motivos de 

estudos para os gestores. 

http://www.stanford.edu/~wfsharpe/art/sr/sr.htm
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As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente do 

Balanço patrimonial, demonstração contábil que evidência a posição patrimonial da 

entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta análise 

(ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Análise de Balanços, Um Enfoque 

Econômico Financeiro, São Paulo) 

Os principais indicadores de líquidez são: 

 Liquidez Geral: Indica a liquidez econômica em longo prazo. 

o Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizavel a Longo 

Prazo) / (Passivo Circulante  + Passivo Não Circulante) 

 Liquidez Seca: indica a capacidade de pagamento empresarial 

desconsiderando os seus estoques. 

o Liquidez Seca = (Ativo Circulante - Estoques) / Passivo Circulante 

 Liquidez Corrente: relaciona quantos reais dispomos, imediatamente, 

disponíveis e conversíveis em curto prazo em dinheiro, com relação às 

dívidas de curto prazo. 

o Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante. 

2.6.2 INDICADORES DE ENDIVIDAMENTO 

 

A análise dos financiamentos da empresa aponta a origem dos recursos, 

podendo esses serem provenientes dos lucros gerados pela sua atividade, dos seus 

sócios, no caso das empresas de capital aberto através da emissão de ações no 

mercado primário ou secundário e, por último, das dívidas assumidas com terceiros, 

financiamentos. (http://www.contabilidade-financeira.com) 

Os principais indicadores de líquidez são: 

 Endividamento Geral: utilizado largamente pelas empresas para identificar a 

proporção de ativos que uma empresa possui, mas que estão financiados por 

recursos de terceiros, ou seja, por dívidas que devem ser liquidados em data 

futura. 

o Endividamento Geral = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante) / 

(Patrimonio Liquido) 

 Composição do Endividamento: mostra a relação entre o passivo de curto 

prazo da empresa e o passivo total. Ou seja, qual o percentual de passivo de 

curto prazo é usado no financiamento de terceiros. 

http://www.contabilidade-financeira.com)/
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o Composição do endividamento = (Passivo Circulante) / (Passivo Total) 

 Composição do Endividamento: mostra a relação entre o passivo de curto 

prazo da empresa e o passivo total. Ou seja, qual o percentual de passivo de 

curto prazo é usado no financiamento de terceiros. 

2.6.3 INDICADORES DE RENTABILIDADE  

Os indicadores de rentabilidade evidenciam o quanto renderam os 

investimentos efetuados pela empresa. A rentabilidade pode ser entendida como o 

grau de remuneração de um negócio. Retorno é o lucro obtido pela empresa. 

((http://www.contabilidade-financeira.com) 

 

Os principais indicadores de líquidez são: 

 Giro do Ativo: relaciona o total das vendas produzidas com o ativo da 

empresa. Mostra quantas vezes o ativo girou no período. Corresponde a 

um índice de eficiência no uso dos ativos. 

o Giro do Ativo = (Vendas Liquidas) / (Ativo Total) 

 Margem Liquida: corresponde ao que sobra para os acionistas em 

relação as receitas com vendas e prestação de serviços da empresa. 

Mostra qual o lucro líquido para cada unidade de venda realizada na 

empresa. 

o Margem Líquida = (Lucro Liquido) / (Vendas Liquidas) 

 Retorno Sobre Ativo Total (ROA): apresenta como a empresa é rentável 

em relação ao seu total de ativos, o ROA fornece uma visão de quão 

eficiente é a gestão da empresa na utilização de seus ativos para gerar 

ganhos. 

o ROA = (Lucro Liquido) / (Patrimonio Liquido) 

 

3 Desenvolvimento 

3.1 MÉTODOS DE PREVISÃO DE DEMANDA 

 
 Os métodos de previsão de demanda ou forecasting como são chamados, 

tem como objetivo prever o futuro da maneira mais acertiva possível, dada toda a 

informação não disponível, incluindo dados históricos e conhecimento sobre futuros 

eventos que poderão impactar as previsões. 

http://www.contabilidade-financeira.com)/
https://www.treasy.com.br/blog/excelencia-na-gestao-empresarial
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 O metodo apropriado para a previsão da demanda dependerá grandemente 

da quantidade e qualidade de dados que estão disponíveis. Sendo assim crucial, 

conhecimento da base utilizada para a escolha do modelo a ser construido. 

 Uma modalidade que engloba alguns destes métodos é o da previsão de 

séries temporais ou Time series decomposition, que pode exibir uma variedade de 

padrões e decompor as séries temporais em componentes, cada um representando 

uma categoria de padrão subjacente. Seriam estes, um componente de ciclo de 

tendência, um componente sazonal e um componente restante (contendo qualquer 

outra coisa na série temporal). 

 A figura abaixo representa o que seria uma série temporal, tendo a demanda, 

ou indice escolhido, no eixo y versus o tempo no eixo x. 

  

Figura 1 - Exemplo de uma série temporal 

 

3.2 MÉTODOS DE PREVISÃO DE SÉRIES TEMPORAIS 

 

Quanto aos principais métodos dentro do grupo de forecasting via previsão de 

séries temporais, temos: 

 

 Forecasting via Média Móveis Simpels (MMS) – que utiliza a média de certo 

periodo de maneira móvel, a deslocando como fator de previsão futura; 
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 Forecasting via Médias Móveis Ponderadas (MMP) - que multiplica fatores 

para fornecer diferentes pesos para diferentes dados; 

 

 Forecasting via Suavização Exponencial Simples (SES) – que pondera as 

observações passadas com pesos maiores às observações mais recentes, 

eliminando uma das desvantagens do método de MMS. 

 

 Forecasting via Suavização Exponencial de Holt (SEH) – recomendado para 

séries que apresentam tendência, ao enves de suavizar só o nível, gerando 

um erro sistemático, ele usa nova constante de suavização para “modelar” a 

tendência da série. 

 

 Forecasting via Suavização Exponencial de Holt-Winters (HW) – método que 

envolve três equações com três parâmetros de suavização que são 

associados a cada componente da série: nível, tendência e sazonalidade. 

Tendo variações de calculo possíveis para cada componente. 

 

 Forecasting via ARIMA - Criado em 1976 por Geroge box e Gwlin Jenkins, 

significa "Autoregressive(AR), intregated(I), moving average(MA)". Este 

modelo consiste em ajustar os dados historicos da serie temporal, para 

entender suas tendencias, sazonalidades e ruidos, a fim de prever pontos 

futuros. 

 

Nesta tese serão comparados os métodos de forecasting via Suavização 

Exponencial de Holt-Winters (HW) versus implementação do modelo auto-regressivo 

de ARIMA para previsão de preço alvo no mercado de capitais da bolsa de valores 

brasileira. 

3.3 MÉTODOS DE SUAVIZAÇÃO EXPONENCIAL DE HOLT-WINTERS (HW) 

  
 Holt (1957) e Winters (1960) estenderam o método de Holt para capturar a 

sazonalidade. O método sazonal de Holt-Winters compreende a equação de 

previsão e três equações de suavização - uma para o nível Lt , um para a tendência 

bt e um para o componente sazonal St, com parâmetros de suavização 
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correspondentes α, β e γ . Utiliza-se “s” para denotar a frequência da sazonalidade, 

ou seja, o número de estações em um ano. Por exemplo, para dados quadrimestrais 

s = 3 e para dados mensais s =12. 

 

Existem duas variações para este método que diferem na natureza do 

componente sazonal. O método aditivo é preferido quando as variações sazonais 

são aproximadamente constantes nas séries, enquanto o método multiplicativo é 

preferido quando as variações sazonais estão mudando proporcionalmente ao nível 

da série.  

 

 Com o método aditivo, o componente sazonal é expresso em termos 

absolutos na escala das séries observadas e, na equação de nível, a série é 

ajustada sazonalmente, subtraindo-se o componente sazonal.  

 

Com o método multiplicativo, o componente sazonal é expresso em termos 

relativos (porcentagens), e a série é ajustada sazonalmente, dividindo-se pelo 

componente sazonal. 

 

Tabela 1 - Equações dos modelos de Holt-Winters Multiplicativo e Aditivo 

 Holt-Winters multiplicativo Holt-Winters aditivo 

Nível 
𝐿𝑡 = ∝∗

𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝑠
+ (1−∝) ∗ (𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

𝐿𝑡 = ∝∗ (𝑌𝑡 − 𝑆𝑡−𝑠) + (1−∝) ∗ (𝐿𝑡−1 + 𝑏𝑡−1) 

Tendência 𝑏𝑡 =  𝛽 ∗ (𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑏𝑡−1 𝑏𝑡 =  𝛽 ∗ (𝐿𝑡 − 𝐿𝑡−1) + (1 − 𝛽) ∗ 𝑏𝑡−1 

Sazonalidade 
𝑆𝑡 =  𝛾 ∗

𝑌𝑡

𝐿𝑡
+ (1 − 𝛾) ∗ 𝑆𝑡−𝑠 𝑆𝑡 =  𝛾 ∗

𝑌𝑡

𝐿𝑡
+ (1 − 𝛾) ∗ 𝑆𝑡−𝑠 

Previsão 𝐹𝑡+𝑚 = (𝐿𝑡 + 𝑏𝑡−𝑚) ∗  𝑆𝑡−𝑠+𝑚 𝐹𝑡+𝑚 = 𝐿𝑡 + 𝑏𝑡−𝑚 +  𝑆𝑡−𝑠+𝑚 

Onde: 

s - Comprimento da sazonalidade  

Lt - nível da série  

bt - tendência  

St - componente sazonal  

Ft+m - previsão para o período m adiante  

Yt - valor observado (preço da ação no momento t) 

α, β e γ - parâmetros exponenciais alisadores, do nível, da tendência e da sazonalidade, respectivamente. 
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 Nesta tese serão utilizados os modelos aditivos e multiplicativos para fins 

comparativos. Valores de s, α, β e γ serão definidos posteriormente com a 

implementação do modelo e análise dos resultados. 

3.4 MÉTODO DE ARIMA 

 

Um modelo ARIMA é uma classe conhecida de modelos estatísticos a fim de 

analisar dados de séries temporais podendo prevê-las a partir de padrões, 

tendências, sazonalidades e ruídos. 

ARIMA como citado anteriormente, é composto de 3 fatores: 

 

 AR: Autoregressão. Onde se usa a relação de dependência entre uma 

observação e um certo número de observações defasadas. 

 

 I: Integrado. Utiliza-se de diferenciação de observações brutas (por exemplo, 

subtraindo uma observação de uma observação no período de tempo 

anterior), a fim de tornar a série temporal estacionária. Caso a serie seja 

estacionaria, não é necessário utilizar diferenciação na série temporal. 

 

 MA: Média Móvel. Um modelo que usa a dependência entre uma observação 

e um erro residual de um modelo de média móvel aplicado a observações 

defasadas. 

 

Cada um desses componentes é especificado explicitamente no modelo como 

um parâmetro, no caso são (p, d, q), onde os parâmetros são substituídos por 

valores inteiros para indicar ao modelo ARIMA especificamente o que está sendo 

usado. 

Os parâmetros do modelo ARIMA são definidos da seguinte forma: 

 

 p: O número de observações de atraso incluídas no modelo, também 

chamado de “ordem de atraso” (AR). 

 

 d: O número de vezes que as observações brutas são diferenciadas, também 

chamado de grau de diferenciação (I). 
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 q: O tamanho da janela média móvel, também chamada de ordem da média 

móvel (MA). 

 

   Um modelo é construído incluindo os números especificados e tipo de 

termos, e os dados são preparados por um grau de diferenciação (I), a fim de torná-

lo estacionário, ou seja, para remover tendências e estruturas sazonais que afetam 

negativamente o modelo de regressão. 

 

    Caso algum parâmetro seja 0, este indicara que o elemento não estará 

sendo usado. Dessa forma, o modelo ARIMA pode ser configurado para executar a 

função de um modelo ARMA e até mesmo um modelo AR, I ou MA simples. 

 

3.4.1.1 GRID SEARCH 

 

 É um Algoritmo de Machine Learning utilizado para encontrar hiperparametros 

ideias de um modelo que resultara em previsões mais precisas, ou seja, onde estes 

hiperparametros não são estimados a partir de dados, e sim devem ser definidos 

antes da implementação do modelo. Em outras palavras, ele irá iterar todos as 

possíveis combinações de números inteiros para o ARIMA (p, d, q), a fim de 

encontrar o melhor modelo com o menor Erro absoluto no Cross Validation. 

 

3.4.1.2 CROSS VALIDATION 

 

  Em processos de Machine learning, os dados são divididos em conjuntos de 

“treino” e “teste”, onde o conjunto de treino é usado para avaliar o desempenho de 

um modelo, e o de teste para validar se este modelo tem uma técnica de “projeção” 

boa. Neste trabalho, a série histórica de preços de todas as ações da Ibovespa será 

dividida em 2 partes, 70% treino e 30% teste, onde a base de treino será modelada 

com todos possíveis modelos de Holt Winter e Arima, e serão selecionados apenas 

os melhores, que serão aqueles que tiverem os seus valores projetados com menor 

erro médio absoluto quando comparados a base de teste, justificando a técnica de 

Cross Validation. 
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3.5 ERRO MÉDIO ABSOLUTO 

 

 É uma medida da diferença entre duas variáveis contínuas. Onde X e Y, são 

observações essencialmente distintas mas de mesmo período (n). E a equação 

utilizada será: 

 

 

  

Para este trabalho será utilizado o erro médio absoluto para selecionar os 

melhores modelos de Holt Winter e Arima juntamente aos algoritmos citados acima. 

 

 Por exemplo: Um modelo ARIMA de ordem (1,1,1) será modelado em cima de 

uma base histórica do período do dia 1 de janeiro de 2008, até 1 de janeiro de 2019 

(base de treino), e com este modelo ARIMA (1,1,1) serão projetados 60 dias a frente 

os preços da ação selecionada. O resultado destes 60 dias será comparado com o 

valor real da ação neste mesmo período (Base de Teste). E o modelo que tiver a 

projeção mais próxima do real, ou seja, com menor erro médio absoluto, será o que 

melhor irá projetar o valor da Ação. Caso o modelo (1,1,1) esteja com um erro muito 

alto, então o Algoritmo de Grid Search testará o modelo (2,1,1) e irá salvar o modelo 

com menor erro, e assim continuamente até testar todas as combinações possíveis. 


