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O investimento em ações apresenta ao longo dos anos os melhores 

retornos financeiros para o investidor, porém  a probabilidade de 

perdas financeiras é elevada para esta modalidade de investimento que 

é considerada de alto risco. 
O presentee trabalho emprega uma 

técnica da Inteligência Artificial para a composição de uma carteira 

ótima de investimentos, chamada redes neurais artificiais. As redes 

neurais artificiais possuem capacidade de aprender e de generalizar 

este aprendizado mediante treinamento. Estas características fazem 

com que esta técnica possa apoiar a tomada de decisão de analistas de 

mercado, corretores de bolsas de valores e outros investidores, com 

muita ou pouca experiência no mercado de ações. Para avaliar o 

desempenho da rede neural artificial foi feita uma comparação com o 

tradicional modelo de Markowitz. O modelo de Markowitz é baseado 

em estatística e otimiza uma carteira de ativos levando em 

consideração o risco que o investidor está disposto a correr. O objetivo 

deste trabalho é verificar qual dos dois modelos, Markowitz ou o de 

rede neural artificial, seleciona a carteira ótima, ou seja, aquela 

carteira que traz o melhor retorno para o investidor.  As composições 

sugeridas pelos modelos serão testadas no FolhaInvest, um simulador 

em tempo real da Bolsa de Valores de São Paulo.
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1. Introdução 

O mercado financeiro oferece diversas opções para investimentos, dentre estas opções 

destaca-se o mercado de ações, por proporcionar ao longo do tempo os maiores retornos, onde 

são realizadas operações de compra e venda das ações de empresas de capital aberto 

(ROCHA, 2008). 

Diferente de uma poupança que tem um valor mínimo de remuneração mensal garantido, o 

retorno das ações para o investidor pode não ser sempre positivo, tornando o mercado 

acionário um investimento de risco, o que significa existir a possibilidade de perdas. 

Vale definir alguns conceitos fundamentais para o entendimento da pesquisa, que são Risco, 

Rentabilidade e Liquidez: 

 Risco: variação da rentabilidade de um investimento e em geral é proporcional a esta 

variação, ou seja, quanto maior o risco do investimento, maior pode ser o ganho (ou a 

perda). Uma forma de minimizar o risco é diversificar os investimentos. 

 Rentabilidade: Está diretamente ligada ao risco, é o retorno do investimento. 

 Liquidez: é a velocidade pela qual o investidor pode se desfazer de seu investimento 

O risco no mercado financeiro pode ser conceitualmente dividido em dois tipos: risco 

diversificável e não diversificável. O primeiro refere-se aos riscos que afetam um número 

pequeno de empresas, já o segundo, risco não diversificável refere-se a acontecimentos que 

afetam o mercado como um todo, podendo trazer perdas para todas as empresas. 

Por se tratar de um mercado de risco com alta instabilidade, para investir em ações o 

investidor deve dispor de ferramentas, como sistemas de apoio à decisão que o auxiliem na 

compra de ações, desta forma montando uma carteira de ações que possa minimizar o risco e 

obter uma boa remuneração.  

Assim, como pioneiro das técnicas de análise dos preços das ações, destaca-se Harry 

Markowitz (MARKOWITZ, 1952), sua tese originou a chamada Moderna Teoria de Ações, 

com a definição de como a variação dos retornos de uma ação pode impactar no risco da 

carteira a qual a ação está inserida.  A partir de então surgiram outros pensamentos e técnicas 

para auxiliar a decisão do investidor, como os que serão abordados neste trabalho; técnicas de 

inteligência artificial. 

No mercado financeiro as ações são bastante procuradas para aplicação de dinheiro, é um tipo 

de investimento de alto risco. Obter uma composição de ativos para proporcionar melhores 

retornos em investimentos de alto risco é o objetivo de muitos investidores nos dias de hoje.  

O mercado financeiro apresenta diferentes formas de investimentos, o mercado de ações 

ganha destaque entre os investidores por gerar retornos superiores aos outros tipos de 

investimentos. Para esta forma de investimento as variações nos preços das ações devem ser 

levadas em consideração, já que implicam diretamente no rendimento da carteira de ações. 

Estimar as variações e oscilações do mercado acionário é sem dúvida o maior desafio dos 

profissionais de corretoras, das Bolsas de Valores e investidores. Um sistema que chegue o 

mais próximo possível do retorno real de um investimento se torna uma ferramenta de 

extrema importância na hora de traçar uma estratégia de investimento e selecionar uma 

carteira de ações que maximize lucros e diminua riscos para o investidor.  

Desta forma, o objetivo deste trabalho é realizar uma análise comparativa entre o Modelo de 
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Markowitz e uma Rede Neural Artificial (RNA) na composição de uma carteira ótima de 

ativos. 

Além da Introdução, neste trabalho se discute o Modelo de Markowitz, as Redes Neurais 

Artificiais (RNAs) com ênfase na RNA do tipo MultiLayer Perceptron (MLP), utilizada neste 

trabalho. Discute-se também a Metodologia empregada nos experimentos, os resultados 

obtidos e a conclusão. 

2. O MERCADO FINANCEIRO 

Mercado voltado para a transferência de recursos entre os agentes econômicos é o segmento 

da economia onde o dinheiro é negociado. Inserido neste mercado encontra-se o mercado de 

ações, onde são realizadas as operações de compra e venda dos títulos das empresas de capital 

aberto (ROCHA, 2008). 

Uma empresa pode obter recursos para investir no seu crescimento através de um empréstimo 

bancário ou lançando ações em bolsas de valores. 

Investidores são aqueles que aplicam recursos objetivando ganhos. O investidor é classificado 

de acordo com o grau de risco que está disposto a correr, estão classificados em: 

 Conservador – apresenta pouca tolerância ao risco são investidores que procuraram 

colocar seu dinheiro em poupanças ou investimentos de baixo risco. 

 Moderado – apresenta maior tolerância ao risco, participam de aplicações como clubes de 

investimentos, onde um grupo de pessoas se reúne para comprar ações, que proporcionam 

um risco de grau médio. 

 Agressivo – arrisca investir em empresas desconhecidas ou que estão entrando no 

mercado, chamadas IPO’s (Initial Public Offering - Ofertas iniciais de ações), geralmente 

possuem conhecimento técnico superior aos perfis apresentados acima, suas aplicações 

possuem risco elevado (ROCHA, 2008). 

Assim, o acionista é aquele investidor que tem posse de uma fração do capital de uma 

empresa. Os preços das ações podem apresentar variações. A volatilidade é a instabilidade nos 

preços destas ações (HALFELD, 2007). 

3. Modelo de Markowitz 

Harry Markowitz, na década de 50, foi o pioneiro da Moderna Teoria de Ações, publicou seu 

artigo “Portfólio Selection” no ”Journal of Financial”, onde sugeriu a criação de uma carteira 

de ações com risco mínimo para o investimento, esse efeito pode ser obtido através da 

diversificação da carteira levando em consideração a correlação entre os ativos que a 

compõem (MARKOWITZ, 1952). 

O modelo de Markowitz trata de três pontos para a seleção da carteira: Covariância ou 

Correlação entre as ações, média do retorno e o desvio-padrão dos lucros. 

A variação conjunta dos preços das ações ou covariância representa a relação entre os pares 

de ações, esta analise objetiva eliminar ou minimizar o risco diversificável. Quanto menor for 

a covariância entre os ativos, menor será o risco do investimento (MARKOWITZ, 1952). 

O modelo considera como um bom par para compor a carteira aquele que apresenta 

covariância entre 1 (um) e  -1(menos um), através da equação da covariância do Modelo de 

Markowitz (equação 1):  
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A diversificação da carteira minimiza os riscos de obter perdas nos valores investidos, pois, 

quando uma ação desvaloriza ao mesmo tempo outra pode valorizar, compensando as 

possíveis perdas, criando uma segurança para o investimento de modo que somente os riscos 

de mercado podem ser considerados reais. 

Markowitz (MARKOWITZ, 1952) observa que os dados de entrada devem refletir bem a 

realidade para que seu modelo seja capaz de gerar bons resultados. Seu modelo trabalha com 

cálculos lineares, com dados limitados, desconsiderando informações como políticas de 

dividendo das empresas, estrutura de capital, mercado, concorrentes entre outras. O modelo 

não se relaciona bem quando aumentamos o número de correlações.  

O Modelo de Markowitz pode ser uma alternativa para embasar as decisões do pequeno 

investidor, já que não exige grande conhecimento de mercado por parte deste (GONÇALVES, 

2002). 

4. Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

Em geral aceita-se como o início do estudo sobre RNAs o artigo de McCuloch e Pitts 

(MCCULOCH & PITTS, 1943), neste artigo é proposto que com um número suficiente de 

neurônios artificiais, uma rede é capaz de realizar uma aproximação de qualquer função 

contínua. Podem-se destacar adicionalmente os trabalhos de Hebb (HEBB, 1949) e Rosenblatt 

(ROSENBLATT, 1958), por suas contribuições no desenvolvimento da teoria sobre RNAs.  

As RNAs são modelos inspirados na estrutura do cérebro tendo como objetivo simular o 

comportamento humano em processos como: aprendizagem, adaptação, associação, tolerância 

a falhas, generalização e abstração (HAYKIN, 2001)-(SIMÕES & SHAW, 2007).  

Na Figura 1 é mostrada uma representação do neurônio biológico comparado ao neurônio 

artificial. 

 

 

Fonte: Imagem extraída de SASSI  (2006) 

Figura 1 - Representação do neurônio biológico comparado ao neurônio artificial 

Uma importante característica das RNAs é a sua capacidade de aprender. Uma definição geral 

do que vem a ser aprendizado em uma RNA pode ser expressa da seguinte maneira: 
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“Aprendizado é o processo pelo qual os parâmetros de uma RNA são ajustados através de 

uma forma continuada de estímulo pelo ambiente no qual a rede está operando, sendo o tipo 

específico de aprendizagem realizada definido pela maneira particular como ocorrem os 

ajustes realizados nos parâmetros” (MENDEL & MCLAREN, 1970). 

O aprendizado de uma RNA usa um conjunto de dados correspondentes a uma amostra de 

sinais para entrada e saída do sistema. Para esse treinamento, a rede utiliza algoritmos de 

aprendizado. 

Como resultado do aprendizado, a RNA produzirá valores de saída similares ao conjunto de 

dados para valores que sejam iguais às amostras de treinamento. Para valores intermediários, 

a rede produzirá uma interpolação, ou seja, as RNAs podem aprender através de exemplos e 

fazer interpolações e extrapolações do que aprenderam (SIMÕES & SHAW, 2007). 

Um conjunto de procedimentos bem definidos para adaptar os pesos de uma RNA para que 

ela possa aprender uma determinada função é chamado algoritmo de treinamento ou de 

aprendizado (BIGUS, 1996). 

Diversos métodos para aprendizado foram desenvolvidos, podendo ser agrupados em dois 

paradigmas principais: aprendizado supervisionado e aprendizado não-supervisionado. 

No aprendizado supervisionado, existe um conhecimento prévio sobre os valores das entradas 

xi e respectivas saídas yi. A este  conjunto de pares ordenados (xi,yi) que se conhece a priori 

dá-se o nome de base de dados de aprendizado (Figura 2). O algoritmo mais difundido é o de 

retropropagação do erro (error back-propagation) utilizado pela RNA do tipo MultiLayer 

Perceptron (MLP) utilizada neste projeto. 

Na aprendizagem não supervisionada (ou auto-supervisionado), não se conhece os valores das 

saídas desejadas, e a aprendizagem ocorre através da identificação de padrões nas entradas. 

O aprendizado de uma RNA, na maioria dos casos, acontece com um subconjunto de 

exemplos (vetores de dados) que definem o chamado conjunto de treinamento, e o teste da 

RNA é realizado com outro subconjunto de exemplos (vetores de dados) que definem o 

chamado conjunto de teste 

A arquitetura de uma RNA depende do tipo de problema no qual a rede deve ser utilizada, e é 

definida entre outros fatores, pelo número de camadas, número de nós em cada camada, pelo 

tipo de conexão entre os nós (feedforward ou feedback) e por sua topologia (Recorrentes e 

Não-Recorrentes) (KOVÁCS, 2006). 

As RNAs podem ser treinadas utilizando-se valores iniciais aleatórios para as conexões de 

pesos. Os parâmetros de aprendizado são inicializados e os padrões de treinamento dos 

vetores de dados são apresentados para a RNA. Ao longo do progresso do treinamento são 

ajustadas as conexões de pesos e é possível monitorar a performance da RNA.  

5. A MultiLayer Perceptron (MLP) 

Uma RNA do tipo MLP consiste de um conjunto de unidades (nós ou neurônios) que 

constituem a camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas e uma camada de saída, onde 

o sinal de entrada se propaga pela RNA camada por camada. Na Figura 2 é apresentada a 

estrutura básica de uma RNA do tipo MLP. 

  



 

 XXXI ENCONTRO NACIONAL DE ENGENHARIA DE PRODUCAO 
Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual: Desafios da Engenharia de Produção na Consolidação do Brasil no  

Cenário Econômico Mundial 
Belo Horizonte, MG, Brasil, 04 a 07 de outubro de 2011. 

 

 

 

6 

 

 

Fonte: Imagem extraída de SASSI  (2006) 

Figura 2 - Estrutura básica da RNA do tipo MLP  

Segundo Haykin (2001), a MLP é muito utilizada para problemas como classificação e 

aproximação (previsão e modelagem de séries temporais), o que justifica a sua utilização 

neste projeto.  

O algoritmo de retro programação do erro (error back-propagation) utilizado na MLP 

consiste, basicamente, em determinar as variações nos pesos sinápticos da RNA, tendo como 

objetivo minimizar o erro obtido na saída através do aprendizado do vetor de treinamento 

(entrada-saída) (RUMELHART et AL, 1986). 

O algoritmo de retro programação do erro funciona da seguinte forma: apresenta-se um 

padrão à camada de entrada da rede, esse padrão é processado camada por camada, até que a 

camada de saída forneça a resposta processada. 

O princípio deste algoritmo para cálculo dos erros nas camadas intermediárias é o seu cálculo 

por retroalimentação, possibilitando, desta forma, o ajuste dos pesos proporcionalmente aos 

valores das conexões entre camadas.  

De acordo com Haykin (2001), a MLP possui as seguintes características: função de ativação 

não-linear (sigmoidal), uma ou mais camadas de neurônios ocultos e um alto grau de 

conectividade. Uma RNA MLP treinada com o algoritmo de retropropagação realiza um 

mapeamento não-linear de entrada-saída. 

6. Metodologia 

Uma pesquisa bibliográfica foi feita sobre a literatura, colhendo informações inerentes ao 

Modelo de Markowitz, RNAs, RNA do tipo MLP e de Metodologia de Pesquisa.  

Para a realização deste trabalho foi definida a seguinte metodologia experimental:  

Comparação entre a MLP e o Modelo de Markowitz para a composição de uma carteira ótima 

de ativos. 

Testes com a MLP foram realizados com o software Weka v3.4 (University of Waikato) 

Para o modelo de Markowitz, foi utilizado o software Lingo v 9.0 (Lindo System Inc.). 

A base de dados escolhida para teste foi extraída da base histórica da Bovespa (Bolsa de 

Valores de São Paulo).  
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Como entradas para os modelos foram selecionadas as 10 ações mais negociadas na Bovespa, 

no período de duas semanas (período em que ocorreram os testes). 

7. Resultados e Discussões 

Para os experimentos, utilizamos uma base de dados com informações exatamente iguais para 

ambas as técnicas; Modelo de Markowitz e a RNA do tipo MLP. 

A carteira formada pelo modelo de Markowitz sugere um retorno maior que o sugerido pela 

RNA, como pode ser observado na tabela 1. 

 

Técnica Utilizada Retorno 

Markowitz 4,0% 

MLP 3,01% 

Tabela 1 - Retornos Sugeridos pelos modelos 

Os valores apresentados na tabela 1 são os resultados sugeridos pelos modelos utilizados neste 

trabalho, ou seja, após os dados históricos das ações serem processados, o aplicativo Lingo 

que utiliza um algoritmo baseado no modelo de seleção proposto por Markowitz 

(MARKOWITZ, 1952), indica um retorno de 4% para um investimento que o utilizar como 

base para a tomada de decisão, já o aplicativo Weka  utilizado para a MLP sugere um 

rendimento de 3,01% de retorno para o investimento que for embasado em seus resultados. 

As carteiras formadas após o processamento dos dados históricos estão apresentadas nas 

tabelas 2 e 3. A participação exibida em percentual na carteira formada através do aplicativo 

Lingo foi obtida como saída do próprio aplicativo, já estes mesmos valores para a carteira 

formada no aplicativo Weka foram definidas igualmente, já que o aplicativo não gera este 

percentual. 

 

Ações 
Percentual de 

participação na 

carteira 

CSNA3 25% 

PETR3 25% 

USIM5 25% 

VALE5 25% 

Tabela 2 - Carteira de ações composta através da RNA 
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Ações 
Percentual de 

participação na 

carteira 

BBDC4 28% 

GGBR4 4% 

ITSA4 32% 

USIM5 36% 

TABELA 3 - Carteira de ações composta através do Modelo de Markowitz 

Os resultados após o investimento através do simulador se assemelham dando uma vantagem 

ao modelo de Markowitz de 0,44%, valor da diferença entre os valores apresentados na 

Tabela 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 4 - Retornos Sugeridos pelos modelos 

Acredita-se que a vantagem do Modelo de Markowitz sobre a MLP neste experimento se deu 

devido aos valores definidos para a MLP serem os mesmos gerados pelo Modelo de 

Markowitz, ou seja, foram consideradas particularidades do modelo estatístico que podem ter 

prejudicado a capacidade de generalização da MLP. 

Novos testes serão realizados comparando MLP com o Modelo de Markowitz na tentativa de 

confirmar este resultado, já que o ambiente econômico é dinâmico. 

8. Conclusão 

 O desenvolvimento deste trabalho possibilitou identificar qual técnica pode melhor embasar a 

tomada de decisão do investidor, já que a escolha dos ativos para investimento é de 

fundamental importância para que o lucro desejado seja alcançado. 

Markowitz desenvolveu uma teoria estatística para a composição de carteiras ótimas, sua 

teoria leva em consideração a covariância dos ativos para a seleção das ações. A técnica de 

inteligência artificial RNA estudada neste trabalho apresenta maior flexibilidade para o 

investidor, já que permite a entrada de um número maior de variáveis. 

Com base nos estudos feitos, pode-se observar que a ferramenta desenvolvida no molde da 

teoria de Markowitz é de fácil utilização, proporcionando aos investidores com poucos 

conhecimentos de mercado e tecnológico uma boa opção para apoio a tomada de decisão. 

Nos resultados obtidos com a simulação de investimentos feita no FolhaIvest, pode-se 

Técnica Utilizada Retorno 

Markowitz 4,77% 

RNAs 4,33% 
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observar que ambas as técnicas apresentam bons resultados. 

Os resultados se assemelham dando uma vantagem ao modelo de Markowitz, novos testes 

devem ser considerados, já que o ambiente econômico é dinâmico.   

Propõe-se também como sequência do trabalho uma arquitetura híbrida, composta pelo 

Modelo de Markowitz e pela MLP ou outra arquitetura de RNA. 
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