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Uma Estratégia para Auxiliar Investidores Iniciantes na Compra de Ações no 

Mercado Financeiro 
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Resumo 

 

Os investidores no mercado de ações utilizam diversos recursos para ajudar na tomada de 

decisão. Entretanto, os investidores iniciantes encontram dificuldades na escolha e na utilização 

desses recursos. Neste contexto, o presente trabalho apresenta uma estratégia para auxiliar os 

investidores iniciantes na tomada de decisão de compra de ações na BM&FBOVESPA, a bolsa 

de valores brasileira. A estratégia utiliza web scraping para captura de dados e médias móveis 

simples como indicador de compra. 
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Abstract 

 

Investors in the stock market use a variety of resources to help with decision making. However, 

beginning investors find it difficult to choose and use these resources. In this context, this paper 

presents a strategy to assist novice investors in making stock purchase decisions on the BM & 

FBOVESPA, the Brazilian stock exchange. The strategy uses web scraping to capture data and 

simple moving averages as a buy indicator. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Segundo Silveira (2018), a última projeção do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística) feita em 2018 o Brasil conta atualmente com mais de 200 milhões de habitantes. 

Um número considerável se levarmos em conta outras nações. Segundo Takar (2018), estudos 

recentes mostram que o brasileiro até conhece a bolsa de valores, mas ainda prefere a poupança 

ou não fazer nada. Esses dados mostram que o conceito de finanças não é algo tão difundido no 

país. 
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Segundo a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais 

(ANBIMA, 2019) nove entre dez brasileiros investem na poupança. O brasileiro não costuma 

investir e quando investe escolhe o pior rendimento. No Brasil, o número de um milhão de 

investidores foi alcançado recentemente, já nos EUA 54% da população investe. Não pretendo 

entrar a fundo nos porquês da discrepância entre o número de investidores brasileiros e 

americanos, já que só esse tópico daria assunto para um outro trabalho. Mas, esse pequeno 

trecho de comparação nos dá uma ideia de que a maioria da população brasileira, não tem 

conhecimentos financeiros, e quando tem, fazem escolhas ruins como a poupança. 

No Brasil há vários tipos de investimentos além da poupança, tanto de renda fixa e renda 

variável, como: Fundos de Investimento, Títulos Públicos, LCI (Letras de Crédito Imobiliário), 

LCA (Letras de Crédito do Agronegócio), Debêntures (títulos emitidos por empresas),  CDB 

(Certificado de Depósito Bancário) e o RDB (Recibo de Depósito Bancário), Previdência 

Privada. Todos têm seus prós e contras. Não iremos falar sobre eles, apenas citamos como 

exemplos de investimento. Porém, vou deixar referenciado o livro de Pereira, Hugo (2018), 

para caso o leitor tenha interesse em entender melhor sobre os outros tipos de investimentos. 

Eu trabalho em uma gestora de recursos, SPX Gestão de Recursos LTDA, no qual os 

colaboradores utilizam diversas ferramentas que os auxiliam em suas análises técnicas e/ou 

fundamentalistas. A maioria dessas ferramentas são pagas e acarretam um alto custo para as 

pessoas ou empresas. Um dos focos são os investidores leigos, que normalmente fazem 

investimento em poupança por não terem conhecimento ou recurso que os ajudem. Sendo 

assim, juntando o conhecimento adquirido no curso de Sistemas de Informação mais a vivência 

de trabalho em uma gestora de recursos, fiquei interessado em desenvolver uma estratégia 

autônoma para investimentos em ações. 

O objetivo deste trabalho é demonstrar ao investidor uma estratégia gratuita que o 

auxilie na tomada de decisão na hora de efetuar uma operação de compra de ações no mercado 

financeiro. A estratégia utiliza a técnica de raspagem (web scraping) para a coleta dos dados 

em uma página web que contém as informações do ativo. Com esses dados, aplicado a técnica 

de médias móveis simples, o investidor estima tendências de compra.  

O trabalho ficou dividido em 7 seções. Na Introdução é descrito o perfil dos investidores 

brasileiros hoje, a motivação e o objetivo do trabalho. No Referencial Teórico é descrito de 

forma resumida o que são ações, análise técnica e análise fundamentalista. Em Trabalhos 

Relacionados são citados os trabalhos: Web Scraping no Portal da Transparência, que foi 

utilizado como base para o desenvolvimento do código e Chronos ações, que é uma ferramenta 

para auxiliar investidores iniciantes na tomada de decisão na compra de ações. Na Visão Geral 
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são descritas as etapas da estratégia. Em Tecnologias Utilizadas, são descritas a técnica, a 

linguagem e a biblioteca utilizada para a raspagem. No Estudo de Caso, exemplificamos a 

estratégia com o ativo PETR4 (Petrobrás). Na Conclusão é descrito, a validação do 

experimento, limitações do trabalho e sugestões para trabalhos futuros. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 AÇÕES 

 

Ação é a menor parcela do capital social das companhias ou sociedades anônimas. Ou 

seja, é um certificado de propriedade de uma empresa. Quando compramos 100 ações (lote 

padrão da bolsa de valores) de uma sociedade anônima que emitiu 100 milhões de ações, você 

passa a ser dono de um milionésimo desta organização (Elder, 2006). Ao comprar uma ação o 

investidor se torna sócio da empresa, ou seja, de um negócio. Passa a correr os riscos deste 

negócio bem como participa dos lucros e prejuízos como qualquer empresário. 

No Brasil, há mais de uma centena de empresas listadas na Bolsa de Valores. Essa lista 

pode ser consultada no próprio site da Bolsa. Uma ampla variedade de escolhas, mesmo depois 

de excluirmos as ações sem liquidez ou pouco voláteis (Elder, 2006).   

Existem duas abordagens para auxiliar os investidores na tomada de decisões para 

realizar seus investimentos: análise fundamentalista e a análise técnica (Kirkpatrick e Dahlquist 

2006). A análise fundamentalista considera a solidez da empresa, contexto social e econômico 

do país, os índices econômicos do mercado, além de outras informações e notícias que possam 

interferir no mercado financeiro (Piazza 2009; Tavares 2018). A análise técnica se baseia na 

utilização de dados históricos dos preços das ações para tentar prever o seu comportamento no 

futuro (Zhu e Zhou 2009). 

 

2.2 ANÁLISE FUNDAMENTALISTA 

 

A análise fundamentalista é geralmente usada para investimentos a longo prazo 

(Cavalcante et al. 2016). A análise baseia-se nos fundamentos da empresa. Esses fundamentos 

são, pagamento de dividendos, grau de dívidas, patrimônio líquido entre outros. “Como 

exemplo de alguns indicadores da análise fundamentalista estão o pagamento anual de 

dividendos por ação, a relação Preço/Lucro de suas ações e até critérios qualitativos, como 

reconhecimento da marca da empresa” (Tavares 2018). 
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2.3 ANÁLISE TÉCNICA 

 

Análise Técnica leva em conta o histórico de preços das ações para tentar prever o 

comportamento futuro (Zhu e Zhou 2009). Para realizar essa previsão, vários dados sobre as 

ações podem ser considerados, como os preços máximo, médio e mínimo em um determinado 

período de tempo, o volume, padrões de gráficos (candlesticks) e diversos indicadores que são 

calculados através desses dados (Piazza 2009). 

A análise técnica conta com diversos indicadores na previsão do comportamento do 

mercado, dentre eles, indicadores de tendência, de volume, de volatilidade e os candlesticks 

(Murphy 2003). A análise técnica tradicional, sofre com algumas deficiências. Por exemplo, é 

difícil aplicar diretamente análise técnica em ações individuais, especialmente para iniciantes 

(Tavares, 2018) 

 

2.3.1 MÉDIAS MÓVEIS 

 

As médias móveis (MM) são uma das mais antigas, mais simples, mais úteis e mais 

difundidas ferramentas da análise técnica (Lemos 2016; Elder 2006). São usadas para 

identificar tendências e descobrir áreas para compra e venda. A principal característica das 

médias móveis é reduzir o “ruído” nas flutuações dos preços das ações. 

As médias móveis podem ser simples ou exponenciais.  A média móvel, nesse contexto, 

vai levar em conta o conjunto dos preços de um ativo em “n” períodos. Geralmente é usado o 

preço de fechamento do ativo. Lemos (2016) diz: “Cada ponto de uma média móvel representa 

a média das “n” cotações anteriores na barra mais recente. A cada nova barra, o valor da barra 

mais antiga é retirado da fórmula de cálculo e substituído pela mais recente como forma de se 

obter a média mais atual.” 

Existem outros indicadores de tendência como, a Regressão Linear, que é uma 

ferramenta estatística usada para prever futuros valores a partir de valores passados (Lemos 

2016), e o Parabólico SAR, que refere-se a um sistema de negociação baseado em preço e tempo 

(Lemos  2016). 
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2.3.1.1 SMA (SIMPLE MOVING AVERAGE) OU MÉDIA MÓVEL SIMPLES OU 

ARITMÉTICA 

 

Médias Móveis Simples (MMS) é talvez a mais utilizada por operadores (Lemos 2016). 

Tem o objetivo de identificar tendências de preços e um potencial de movimentação de acordo 

com uma tendência já estabelecida (Fernandes, 2019). A Figura 1 apresenta a fórmula da MMS. 

 

Figura 1: Fórmula da MMS  

 

Fonte: Fernandes 2019 

 

Para objeto de estudo, nesse trabalho adotei a técnica de cruzamento de Médias Móveis. 

O cruzamento de médias móveis é utilizado por investidores para prever o comportamento do 

Mercado, normalmente são usadas duas médias móveis (no presente trabalho utilizamos três 

médias móveis, explicaremos na seção estudo de caso) uma de curto prazo e uma de longo 

prazo. De acordo com Murphy (2003) a previsão da tendência é feita da seguinte forma: 

“sempre que a média móvel rápida (menor número de dias) cruzar de baixo para cima a média 

móvel lenta, é um indicativo de compra”.  

 

3 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

3.1 WEB SCRAPING NO PORTAL TRANSPARÊNCIA 

 

Como primeiro trabalho relacionado, citamos Gargano e Terra (2017) que também 

usam web scraping através da linguagem Python para extrair dados para um estudo de caso 

sobre o bolsa família no estado do Acre. Os autores também exploram os gráficos de barras, 

pizza (que não utilizamos) e candlestick. No presente trabalho utilizei gráficos diferentes, 

como o de linhas por uma escolha arquitetural. 

 

3.2 CHRONOS AÇÕES 
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O segundo trabalho citado, fala de ações como o presente trabalho. O Chronos Ações 

(Nascimento e Miranda, 2015) que tem a intenção de também ajudar investidores iniciantes na 

tomada de decisão. Seu acesso é feito pela web e para utilizá-lo é preciso cadastrar e-mail e 

senha. O Chronos Ações já é uma ferramenta on-line enquanto a minha proposta é de que o uso 

seja pessoal, do interessado em investir. Não foquei em layout ou acesso pela web, mas sim 

uma boa funcionalidade para o que foi proposto. Um fato muito interessante do Chronos é que 

você pode cadastrar seu e-mail para receber alertas sobre os ativos que têm interesse. 

 

4 VISÃO GERAL 

 

O presente estudo busca ser a descrição de uma estratégia para apoiar o investidor na 

tomada de decisões de compra de ações no mercado financeiro. Elaborei uma arquitetura 

embasada em linguagem Python. 

O código quando executado, acessa o portal e faz a leitura e captura dos dados 

disponíveis. É necessário avaliar o portal no qual os dados serão coletados, pois será necessário 

adaptar o código para tal. Informações como, o nome do ativo, URL do portal, e o nome da 

classe da tabela HTML, podem ser alterados de acordo com a estratégia. Essa última pode ser 

verificada através da função inspecionar do navegador. A Figura 2 mostra o portal. 

 

Figura 2: Portal 

 

Fonte: o autor 
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Em um terceiro momento a ferramenta trata e salva os dados em um arquivo .csv. A 

Figura 3 mostra o arquivo gerado. 

 

Figura 3: Arquivo com os dados 

 

Fonte: o autor 
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Após essa etapa inicia-se a análise dos dados. Foi criada uma função para calcular as 

médias móveis. Assim os primeiros gráficos são criados. Utilizando as médias móveis criadas, 

cria-se uma função para indicar os sinais de compra. Os sinais também são demonstrados em 

gráficos. Os gráficos criados para análise são os de linha e os de candlestick. 

A visão geral da estratégia pode ser explicada da seguinte forma: O código acessa portais 

financeiros utilizando a técnica de Web Scraping através da biblioteca BeautifulSoup; os dados 

coletados são tratados e verificados no próprio código. Após o tratamento e verificação os dados 

são salvos. Uma vez salvos, esses dados irão se transformar em informação e serão utilizados 

para análise. 

 

5 TECNOLOGIAS UTILIZADAS 

 

5.1 WEB SCRAPING 

 

Web Scraping é uma técnica de software de computador para extrair conteúdos/dados 

existentes em websites, a maioria das páginas da web são projetadas para usuários finais 

humanos e não para uso automatizado. É uma técnica de engenharia de software que se 

concentra principalmente na transformação de dados não estruturados, já que páginas webs são 

geralmente constituídas utilizando-se linguagens de marcação como (HTML e XHTML), e na 

maioria dos casos contêm uma riqueza de dados textuais muito úteis. Também podemos 

compreender Web Scraping como um conjunto de técnicas para extrair dados da Web, ou 

melhor, formas de raspar dados de páginas da internet (Gargano e Terra, 2017). 

 

5.2 PYTHON 

 

Web Guido van Russum, criou a linguagem python na Holanda em 1990, no CWI – 

Instituto Nacional de pesquisa para Matemática e Ciência da Computação, seu foco inicial eram 

os usuários dos cursos de física e engenharia.  O python foi criado a partir da linguagem ABC 

(Borges, 2014). Atualmente possui um modelo de desenvolvimento comunitário, aberto e 

gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software Foundation (Gargano e Terra, 

2017).  
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Python é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada, orientada a objetos, 

funcional e de tipagem dinâmica e forte, possui um modelo de desenvolvimento comunitário, 

aberto e gerenciado pela organização sem fins lucrativos Python Software Foundation. A 

linguagem foi projetada com a filosofia de enfatizar a importância do esforço do programador 

sobre o esforço computacional, prioriza legibilidade do código sobre a velocidade e 

expressividade, e combina uma sintaxe concisa e clara com os recursos poderosos de suas 

bibliotecas, módulos e frameworks [21]. 

 

5.3 BEAUTIFULSOUP 

 

O BeautifulSoup, é uma biblioteca Python utilizada para fazer parse de sites, ou seja, é 

usada para pesquisar dentro dos documentos por tags HTML, facilitando a recolha de dados, 

criando uma árvore desses dados analisados, podendo ser utilizados para extração de 

informações. É a forma mais confiável de fazermos parsing (análise sintática de conteúdo), de 

forma que ele nos devolva elementos HTML com seus atributos em uma estrutura bem fácil de 

manipular (Gargano e Terra, 2017). Para Hertz (2009) o BeautifulSoup é uma ferramenta que 

ajuda um programa Python a entender o confuso “quase HTML” que web sites tendem a conter. 

A documentação oficial (2019) diz: “BeautifulSoup é uma biblioteca Python para extrair dados 

de arquivos HTML e XML. Ele funciona com o seu analisador favorito para fornecer maneiras 

idiomáticas de navegar, pesquisar e modificar a árvore convertida (DOM). Ele comumente 

salva programadores de horas ou dias de trabalho” 

 

6 ESTUDO DE CASO 

 

Para o estudo de caso, o ativo escolhido foi PETR4 (Petrobrás) por ser a empresa de 

maior valor da bolsa brasileira. O período de dados coletados para o estudo de caso teve seu 

início em 01/01/2014 até 30/09/2019.  

O protótipo de ferramenta criado para este trabalho utiliza como técnica o cruzamento 

de três médias móveis simples. A primeira uma MMS de 15 dias (MMS_15) representando um 

curto período de tempo. A terceira uma MMS de 60 dias (MMS_60) representando um longo 

período de tempo. A segunda MMS de 30 dias (MMS_30) representando um meio termo entre 

as três. 

Neste trabalho, não entro nos detalhes de valor para a compra da ação. Isso depende da 

estratégia de cada investidor. O objetivo aqui é mostrar os sinais de compra. Para o 
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desenvolvimento do estudo de caso, adotamos que o após a confirmação do sinal de compra o 

valor do preço típico é o que consideramos para comprar. Preço típico é a média dos preços de 

alta, baixa e fechamento (Lemos 2016). 

É importante informar também que não entro em detalhes de valor para a venda da ação, 

informo um preço de venda apenas como referência. Esse preço foi um valor considerável do 

ativo após a confirmação dos sinais de compra. O que é importante considerar é a valorização 

do ativo após os sinais de compra. 

A estratégia de compra, se dá quando a MMS_15 cruza a MMS_30 de baixo para cima 

e quando a MMS_30 cruza de baixo para cima a MMS_60.  A estratégia de compra só e aplicada 

quando ocorre esses dois cruzamentos. O cruzamento de baixo para cima da MMS_15 com a 

MMS_60 é apenas auxiliar, que indica forte sinal de tendência para a MMS_30. 

A Figura 4 apresenta o primeiro sinal de compra que ocorreu no dia 01/04/2014. A 

Figura 5 apresenta o sinal auxiliar que ocorreu no dia 07/04/2014. A Figura 6 apresenta o 

segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra que ocorreu no dia 17/04/2014. A Figura 

7 apresenta o candle do dia, assim mostrando a compra com o valor de   R$ 16,18.  

 A Figura 8 mostra o candle máximo do período a pós a compra, assim demonstrando o 

valor de fechamento de R$ 23, 95. A Figura 9 mostra as MMS no período de 09/13 a 09/14.  

 

Figura 4:  Sinal de Compra (01/04/14) 

  

Fonte: o autor 
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Figura 5:  Sinal de Compra (07/04/14) 

 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 6: Sinal de Compra (17/04/14) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 7: Preço para Compra (17/04/14) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 8: Preço para Venda (03/09/14) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 9: MMS de 9/13 a 9/14 

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 10 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta as outras duas 

MMS. A Figura 11 apresenta o segundo sinal de compra e a confirmação. A Figura 12 apresenta 

o candle do dia, assim mostrando a compra a R$12,30. A Figura 13 mostra o candle máximo 

do período a pós a compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$ 13,79. 

 

Figura 10: Sinal de Compra (06/04/15) 

  

Fonte: o autor 
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Figura 11: Sinal de Compra (13/04/15) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 12: Preço para Compra (13/04/15) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 13: Preço para Venda (06/05/15) 

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 14 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta a MMS_30. 

A Figura 15 apresenta o sinal auxiliar, onde a MMS_15 corta a MMS_60. A Figura 16 apresenta 

o segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra. A Figura 17 apresenta o candle do dia, 

assim mostrando a compra a R$8,08. A Figura 18 mostra o candle máximo do período a pós a 

compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$ 18,09. 

 

Figura 14: Sinal de Compra (02/03/16) 

 

 

Fonte: o autor 
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Figura 15: Sinal de Compra (10/03/16) 

 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 16: Sinal de Compra (21/03/16) 

 

Fonte: o autor 

 

 

 

 

 



 17 

Figura 17: Preço para Compra (21/03/2016) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 18: Preço para Venda (27/10/16) 

 

Fonte: o autor 

 

Durante o movimento de alta do ativo, ele deu uma nova oportunidade de compra. A 

Figura 19 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta as outras duas MMS. A 

Figura 20 apresenta o segundo sinal de compra e a confirmação. A Figura 21 apresenta o candle 

do dia, assim mostrando a compra a R$11,38.  
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Figura 19: Sinal de Compra (07/07/16) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 20: Sinal de Compra (18/07/16) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 21: Preço para Compra (18/07/16) 

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 22 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta a MMS_30. 

A Figura 23 apresenta o sinal auxiliar, onde a MMS_15 corta a MMS_60. A Figura 24 apresenta 

o segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra . A Figura 25 apresenta o candle do dia, 

assim mostrando a compra a R$15,12. A Figura 26 mostra o candle máximo do período a pós 

a compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$13,00 .  

 

Figura 22: Sinal de Compra (16/01/17) 

  

Fonte: o autor 
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Figura 23: Sinal de Compra (23/01/17) 

  

Fonte: o autor 

 

 

Figura 24: Sinal de Compra (06/02/17) 

 

  

Fonte: o autor 
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Figura 25: Preço para Compra (06/02/17) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 26: Preço para Venda (21/03/17) 

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 27 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta a MMS_30. 

A Figura 28 apresenta o sinal auxiliar, onde a MMS_15 corta a MMS_60. A Figura 29 apresenta 

o segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra . A Figura 30 apresenta o candle do dia, 
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assim mostrando a compra a R$13,33. A Figura 31 mostra o candle máximo do período a pós 

a compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$17,43 . 

 

Figura 27: Sinal de Compra (19/07/17) 

  

Fonte: o autor 

 

Figura 28: Sinal de Compra (03/08/17) 

 

 

Fonte: o autor 
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Figura 29: Sinal de Compra (10/08/17) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 30: Preço para Compra (10/08/17) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 31: Preço para Compra (06/11/17) 

 

Fonte: o autor 

 

A Figura 32 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta a MMS_30. 

A Figura 33 apresenta o sinal auxiliar, onde a MMS_15 corta a MMS_60. A Figura 34 apresenta 

o segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra . A Figura 35 apresenta o candle do dia, 

assim mostrando a compra a R$18,23. A Figura 36 mostra o candle máximo do período a pós 

a compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$27, 39 . 

 

Figura 32: Sinal de Compra (04/01/18) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 33: Sinal de Compra (10/01/18) 

  

Fonte: o autor 

 

Figura 34: Sinal de Compra (19/01/18) 

 

 

Fonte: o autor 
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Figura 35: Preço para Compra (19/01/18) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 36: Preço para Venda (16/05/18) 

 

Fonte: o autor 

 

 

A Figura 37  apresenta sinal de compra, onde a MMS_15 corta a MMS_60. A Figura  38 

apresenta o segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra . A Figura 39 apresenta o 
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candle do dia, assim mostrando a compra a R$20,16. A Figura 40 mostra o candle máximo do 

período a pós a compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$28,16 . 

 

Figura 37: Sinal de Compra (02/08/18) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 38: Sinal de Compra (09/08/18) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 39: Preço para Compra (09/08/18) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 40: Preço para Venda (05/11/18) 

 

Fonte: o autor 

 

 

A Figura 41 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta a MMS_30. 

A Figura 42 apresenta o sinal auxiliar, onde a MMS_15 corta a MMS_60. A Figura 43 apresenta 

o segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra . A Figura 44 apresenta o candle do dia, 

assim mostrando a compra a R$25,04 . A Figura 45 mostra o candle máximo do período a pós 

a compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$29,25 . 
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Figura 41: Sinal de Compra (17/01/19) 

 

Fonte: o autor 

 

Figura 42: Sinal de Compra (23/01/19) 

 

 

Fonte: o autor 
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Figura 43: Sinal de Compra (08/02/19) 

 

Fonte: o autor 

 

 

Figura 44: Preço para Compra (08/02/19) 

 

 

Fonte: o autor 
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Figura 45: Preço para Venda (08/04/19) 

 

Fonte: o autor 

 

 

A Figura 46 apresenta o primeiro sinal de compra, onde a MMS_15 corta a MMS_30. 

A Figura 47 apresenta o sinal auxiliar, onde a MMS_15 corta a MMS_60. A Figura 48 apresenta 

o segundo sinal e a confirmação dos sinais de compra . A Figura 49 apresenta o candle do dia, 

assim mostrando a compra a R$27,37. A Figura 50 mostra o candle máximo do período a pós 

a compra, assim demonstrando o valor de fechamento de R$28,06 . 

 

Figura 46: Sinal de Compra (13/06/19) 

 

Fonte: o autor 
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Figura 47: Sinal de Compra (26/06/19) 

  

Fonte: o autor 

 

 

Figura 48: Sinal de Compra (05/07/19) 

 

  

Fonte: o autor 
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Figura 49: Preço para Compra (05/07/19) 

  

Fonte: o autor 

 

 

Figura 50: Preço para Venda (16/09/19) 

  

Fonte: o autor 

 

O período de dados coletados para o estudo de caso teve seu início em 01/01/2014 até 

30/09/2019.  Como mostrado no decorrer deste trabalho as médias móveis simples são uma 

técnica simples e um poderoso indicador para investidores iniciantes.  

 Durante todo o período analisado, apenas em um caso o investidor teria prejuízo 

(vender o ativo, mais barato do que comprou), a Tabela 1 mostra as operações indicadas pela 

estratégia. 
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Tabela 1: Preços e Ganhos 

Compra(R$) Venda(R$) Lucro (%) 

16,18 23,95 48,02 

12,30 13,79 12,11 

8,08 18,09 123,8 

11,38 18,09 58,96 

15,12 13,00 -15,02 

13,33 17,43 30,75 

18,23 27,39 54,24 

20,16 28,16 39,68 

25,04 29,25 16,81 

27,37 28,06 2,52 

 

7 CONCLUSÃO 

  

Para aplicar a técnica de cruzamento de médias móveis e gerar os gráficos é necessário 

que os dados estejam disponíveis para tal, por isso a técnica de raspagem foi utilizada. 

No estudo de caso, como informado anteriormente, informei um preço de venda 

apenas como referência. Esse preço foi um valor considerável do ativo após a confirmação dos 

sinais de compra. Como puderam observar, no período de 01/01/2014 até 30/09/2019 tivemos 

10 confirmações de sinais de compra. Após essas confirmações o investidor poderia ter 

realizado a venda de acordo com sua estratégia  

Não quis entrar no assunto da estratégia de venda pois o foco do trabalho é a compra, 

porém, o investidor pode considerar o uso dos stop loss e stop gain, que são utilizados para 

estipular limites de valores para a saída da posição (vender o ativo). Uma ordem de stop loss 

tem como objetivo evitar perdas. O prazo de validade dessa ordem é controlado e/ou alterado 

pelo investidor. Uma ordem de stop gain tem como objetivo permitir que as metas de ganho 

investido sejam quantificadas. O prazo de validade é definido como na ordem de stop loss 

(Lemos 2016). É importante realçar que não era objetivo do trabalho buscar e/ou demonstrar 

métricas para estipular o preço de venda.  
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Como limitações podemos destacar o estudo de caso com um único ativo (PETR4), 

mesmo ele tendo papel relevante no índice Bovespa. Outra limitação é o uso de apenas três 

médias móveis simples, para trabalhos futuros fica a ideia de implementar uma ferramenta que 

compara os vários cruzamentos de médias móveis simples e a utilização de médias móveis 

exponenciais   

Neste trabalho apresentamos uma estratégia desenvolvida para auxiliar investidores 

iniciantes da bolsa de valores brasileira. A estratégia foi implementada utilizando a técnica de 

web scraping. Como trabalhos futuros, esperamos: 

• criar uma interface gráfica que facilite as análises 

• além de indicar o sinal de compra estipular os ganhos (gain) e perdas (loss) 

• indicar sinais de venda 

• implementar outros indicadores de análise técnica 

O operador inteligente presta atenção aos fundamentos. Ele está consciente das 

principais forças em atuação na economia. Dedica a maior parte de seu tempo de reflexão à 

análise técnica, na tentativa de identificar tendências e reversões (Elder 2006).  
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FIGURA 2: Declaração de bibliotecas para web scraping 
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FIGURA 3: Declaração de variáveis e leitura do arquivo 

 

 

FIGURA 4: Funções para calcular a média 

 

 

FIGURA 5: Criando as médias móveis 
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FIGURA 6: Criando o Gráfico de MMS 

 

 

FIGURA 7: Criando o Gráfico de Candlestick 
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FIGURA 8:  Sinais de Compra 

 

 

FIGURA 9: Sinais de compra 2 

 

 


