
 

 
 
Estudante da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo desenvolve um modelo para             
prever o preço de uma ação da bovespa ao fim do dia seguinte. 
 
Nos dias 17 e 18 de Dezembro de 2019, o aluno de pré-mestrado Renan de Luca Avila apresentará o                   
seu projeto de formatura no curso de Engenharia de Computação na Poli, desenvolvido sob a orientação                
do Professor Dr. Glauber de Bona. 
 
Prever séries temporais financeiras é um interesse de pesquisa grande, essa área começou com o               
modelo estatístico autorregressivo e de médias móveis (ARMA) em 1970 proposto por Box-Jenkins. No              
entanto, esse cenário evoluiu e atualmente uma linha de pesquisa em ascensão é o aprendizado de                
máquina para previsão de séries temporais. 
 
Renan, no intuito de organizar as informações dos preços históricos das ações e alimentar seu modelo                
inteligente, utiliza uma técnica de análise espectral chamada complete ensemble empirical mode            
decomposition with adaptive noise (CEEMDAN). Esse método permite extrair componentes, intrinsic           
mode functions o (IMF), de frequências diferentes a partir de um sinal, assim é possível saber                
comportamentos de curto, médio e longo prazo - o sinal original pode ser reconstituído somando               
aritmeticamente as IMFs. Cada componente que representa esses comportamentos do preço em            
periodicidades diferentes serve de entrada para o modelo neural preditivo. 
 
Para a predição propriamente dita, Renan utiliza um conjunto de modelos neurais, cada um composto               
de redes recorrentes e redes densas, que, depois de um período de treinamento com dados de                
comportamentos específicos do preço, são capazes de prever um dia à frente. Um grande avanço dado                
na pesquisa é a expansão da arquitetura do modelo para abranger variáveis exógenas, ou seja, para                
prever o preço de fechamento, são utilizadas as séries de abertura, máxima, mínima e volume               
transacionado diariamente. O uso dessas variáveis exógenas promove um ganho de 15% na acurácia do               
modelo para os top 10 ativos de liquidez da bolsa de São Paulo. É incrível a quantidade de correlações e                    
comportamentos complexos possíveis de se aprender com esse modelo. 
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