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RESUMO 

 

O presente Projeto Final de Curso dedica-se a estudar, propor e aperfeiçoar uma 

estratégia de Arbitragem de Pares utilizando Redes Neurais Recorrentes tipo Long-Short 

Term Memory. A Arbitragem de Pares é uma prática difundida há décadas no mercado 

financeiro e, ainda hoje, diversos pesquisadores aplicam as técnicas mais modernas de 

Inteligência Computacional, com o objetivo de aperfeiçoá-la.  Para aplicação no mercado de 

ações brasileiro, foram selecionados como pares o Míni-Índice Bovespa -WIN$- e o IShares 

Ibovespa Fundo de Índice -BOVA11-. Para simular Negociações de Alta Frequência, as 

cotações em nível de tick foram coletadas para ambos os ativos e submetidas ao algoritmo de 

simulação da estratégia. O desenvolvimento da estratégia foi feito com base nas melhores 

práticas encontradas na literatura e, para melhor desempenho, através de diversas simulações 

foram ensaiados o comportamento para diferentes conjuntos de parâmetros. No entanto, 

diversos fatores podem influenciar a lucratividade da estratégia. Por esse motivo, propomos 

uma abordagem de Machine Learning para aprender sobre o histórico de negociações da 

Estratégia de Arbitragem e se tornar capaz de prever o resultado nas oportunidades futuras. 

No período de testes, ao comparar a performance das estratégias, a versão impulsionada por 

Redes Neurais teve maior precisão e manteve nível similar de lucratividade, com apenas 80% 

dos negócios realizados pela estratégia benchmark.  

 

 

Palavras-Chave: Arbitragem de Pares, Negociações de Alta Frequência, 

Aprendizagem de Máquina, Redes Neurais Recorrentes, LSTM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This Undergraduate Final Project is dedicated to studying, proposing and improving 

a Pairs Traiding Strategy, using Long-Short Term Memory type of Recurrent Neural 

Networks. Pairs Traiding has been a widespread practice for decades in the financial market 

and, even today, many researchers apply the most modern Computational Intelligence 

techniques with the intention of improving it. For implementation in the Brazilian stock 

market, the Mini-Index Bovespa -WIN$- and the IShares Ibovespa Index Fund -BOVA11- 

were selected as pairs. In order to simulate High Frequency Trading, Tick-level quotes were 

collected for both assets and submitted to the strategy simulation algorithm. The strategy 

development was based on the best practices found in the literature and, for better 

performance, the behavior for different sets of parameters was tested through several 

simulations. However, several factors can influence the profitability of the strategy. For this 

reason, we propose a Machine Learning approach, trained on the trading history of the 

Arbitrage Strategy, to be able to predict the result of future opportunities. During the testing 

period, when comparing the performance of the strategies, the version driven by Neural 

Networks had greater precision, and maintained a similar level of profitability, with only 80% 

of the trades carried out by the benchmark strategy. 

 

Keywords: Pairs Trading, High-Frequency Trading, Machine Learning, Recurrent 

Neural Networks, LSTM.  
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1 INTRODUÇÃO 

Foi uma operação militar que estabeleceu a primeira grande rede de arbitragem entre 

mercados, descreve Ferguson (2008). Em 1815, o governo britânico necessitava de grandes 

quantias de dinheiro para financiar um exército imponente o suficiente para derrotar Napoleão 

Bonaparte e o exército francês em Waterloo. 

O responsável por levantar o dinheiro era o líder da família Rothschild, que enviou 

seus irmãos para outros países da Europa para trocar títulos do império britânico por moeda. 

Vencida a guerra, o banco Rothschild estabeleceu filiais em Frankfurt, Paris e Amsterdã. O 

negócio era simples e lucrativo, comprar ouro nas cidades onde o valor estava “baixo” e 

vender onde o valor estava “alto”, mesmo levando dias para transportar fortunas em 

carruagens e embarcações. 

Atualmente de acordo com Gromb e Vayanos (2010), existem bancos e instituições 

financeiras que se dedicam inteiramente a explorar as distorções entre cotações de um mesmo 

ativo, ou ativos siameses. Todavia, agora com negociações por plataformas online. Segundo 

Kozhan e Tham (2012), distorções em Forex1 são geradas e corrigidas, em média, em 771 

milisegundos.  

Dois séculos após o sucesso dos Rothschild, as vias para a arbitragem continuam 

sendo aprimoradas. Segundo Budish; Cramton; Shim (2015), um túnel que em linha reta liga 

em fibra ótica a bolsa de Nova York com a bolsa de Chicago, custou cerca de 300 milhões de 

dólares, com o resultado sendo considerado um sucesso, redução da latência entre as duas 

bolsas de 16 para 13 milisegundos.  

Para capturar oportunidades tão efêmeras, fazem-se necessárias as negociações de 

alta frequência, ou high-frequency trading -HFT-. Segundo Chung e Lee (2016), são 

processos de negociação automatizados, com alta velocidade de receber informações e enviar 

ordens.  

 

 

1.1 Objetivo 

A proposta do trabalho é desenvolver e otimizar uma estratégia de arbitragem, capaz 

de realizar HFT, que imprima lucros acima da média do mercado. Os principais desafios 

podem ser retirados de artigos que se dedicam inteiramente a estudar as limitações da 

arbitragem. Um dos mais relevantes na área, o de Gromb e Vayanos (2010), lista como 

                                                 
1 O Forex, ou Foreign Exchange é o mercado de câmbio ou de divisas, onde os pares de moedas são 

negociados, como o EUR/USD ou o BRL/USD. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Forex
https://admiralmarkets.com/pt/educacao/aprender-trading/trading-instruments/negociar-eur-usd
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algumas limitações, os riscos envolvidos, os custos de operação, as restrições de margem e 

alavancagem, e falta de patrimônio líquido. Enquanto Kozhan e Tham (2012) focam 

inteiramente no risco de execução, que pode provir da falta de liquidez momentânea devido a 

distorção na precificação.  

Tais restrições levam esse trabalho a tomar decisão semelhante a Maluf e 

Albuquerque (2013), escolhendo como par a ser arbitrado o Mini índice Futuros do Bovespa 

(WIN$), e um ETF2 que busca refletir a performance do Índice Bovespa, o BOVA11. Entre os 

ativos listados na B3, esses se destacam pela margem e alavancagem, custos de operação, 

volume negociado e correlação. 

Após o desenvolvimento do algoritmo de simulação que receba, negocie e armazene 

as cotações dos pares, pretende-se realizar um esforço de otimização, em cima dos dados 

simulados, com o objetivo de reduzir os gastos com taxas e impostos, e aperfeiçoar a tomada 

de decisão através do algoritmo de otimização. A otimização será executada com o auxílio de 

algoritmos de aprendizagem de máquina. Tentativas como essa, de convergir arbitragem com 

Inteligência Artificial, já foram feitas por dezenas de autores em diferentes mercados ao redor 

do globo. A literatura é recheada de abordagens como as de (Chen e Chen, 2018; Chu e Chan, 

2018; Fischer e Krauss, 2018; Krauss, Do e Huck, 2017; Sarmento e Horta, 2020; Troiano, 

Villa e Loia, 2018), que aplicam algoritmos de redes neurais para aperfeiçoar seus resultados. 

Algoritmos de Regressão e Árvore de Decisão também proporcionam possibilidades de 

melhoria como visto nas aplicações de (Huck, 2019; Jirapongpan e Phumchusri, 2020; 

Nóbrega e Oliveira, 2013). 

 

 

1.2 Justificativas 

Frino et al. (2017) afirmam que as oportunidades de arbitragem são maiores em 

períodos de alta  volatilidade. Com a crise econômica iniciada pela Covid-19, a volatilidade 

na bolsa nacional atingiu patamares históricos. Com o algoritmo de simulação, mesmo em 

estágio embrionário, já podemos verificar e registrar a aparição de distorções arbitráveis. Tais 

distorções de fato acontecendo tornam relevante pesquisar quais estratégias e parâmetros que 

seriam de fato mais efetivas. 

 

                                                 
2 Fundo de Investimento que busca rentabilidades correspondentes a algum índice. Entretanto, diferentemente de 

fundos de índices convencionais, as cotas de ETFs são negociadas em bolsas de valores, nos mesmos moldes que 

as ações (Poterba e Shoven, 2002). 
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1.3 Classificação da Pesquisa 

O escopo do projeto se situa na intersecção entre a Pesquisa Operacional e 

Engenharia Econômica. Introduzindo elementos de objetividade e racionalidade nos modelos 

matemáticos, sem descuidar dos elementos subjetivos e de enquadramento econômico 

inerentes ao mercado financeiro. 

Entre as subáreas da Engenharia de Produção listadas pela ABEPRO (2021), o 

presente trabalho demonstra mais comprometimento com a subárea de Modelagem, 

Simulação e Otimização e subárea de Inteligência Computacional. 

Para classificar a presente pesquisa científica, Iremos nos apoiar no formato 

recomendado por  Turrioni e Mello (2012), que classificam pesquisas quanto a natureza, 

objetivo, abordagem e método. Quanto a sua natureza, a pesquisa pode ser classificada como 

pesquisa aplicada. Por abordar temas pouco comuns na Engenharia de Produção, quanto ao 

objetivo a pesquisa pode ser compreendida como pesquisa exploratória. Quanto a abordagem 

sobre o problema, a pesquisa pode ser classificada como pesquisa quantitativa. Enquanto sob 

o ponto de vista do método, a pesquisa será feita através de modelagem e simulações.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Mercado Financeiro 

Nas últimas duas décadas, conforme Manahov (2020), mercados financeiros ao redor 

do mundo testemunharam brusca mudança tecnológica. No primórdio desse período, a 

introdução de negociações eletrônicas silenciou a gritaria dos pregões, tornando possível a 

implantação de algoritmos complexos de negociação que enviam e modificam ordens. Na 

Bolsa de Valores de São Paulo, como lembram Araujo e Montini (2014), as operações vieram 

a se tornar completamente automatizadas somente em 2005, quando o pregão viva-voz foi 

encerrado.  

Em 2017 a BM&FBovespa3, ainda vulgarmente conhecida como Bovespa, após 

fusão com a CETIP4, foi rebatizada como B3. Diante disso, é justo ressaltar uma nota sobre a 

redação deste texto: Assim como Costa (2018), dependendo do tempo verbal das orações, 

utilizarmos ora BM&FBovespa (pretérito e futuro do pretérito), ora B3 (presente, futuro do 

presente e futuro do pretérito).  

Segundo Carlos Pereira Filho (2019), no Brasil a B3 - Brasil, Bolsa, Balcão - é o 

local de circulação e centro de liquidez para as ações e outros valores mobiliários, como ETFs 

e Contratos Futuros. Arruda e Dias (2016), citam a B3 como a maior bolsa de valores da 

América Latina, e conforme Maciel et al. (2012) a sexta maior bolsa do mundo em volume de 

contratos negociados, em 2010.  

Conforme Wah e Wellman (2013), embora negociações automatizadas sejam 

realidade há anos, a penetração, velocidade e autonomia de algoritmos de negociação 

atingiram novos patamares. Patamares que continuam a ser elevados por inovações em 

finanças quantitativas e engenharia financeira. Inovações que de acordo com Gębarowski et 

al. (2019), se apoiam em métodos como big data, mineração de dados, aprendizagem de 

máquina, inteligência artificial, e high-frequency trading. 

 

 

2.1.1 High-Frequency Trading 

High-frequency trading -HFT- são técnicas de negociação baseadas em algoritmos 

que podem implementar estratégias variadas, das quais resultam um elevado número 

intradiário de mensagens enviadas aos sistemas de negociação das bolsas (Costa, 2018). 

                                                 
3 Fusão da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) com a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) 
4 Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos 
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Segundo Mandes (2016), a tecnologia das HFT permite a automação de amplo 

espectro de estratégias, impulsionadas pelos avanços computacionais. Para Schwartz (2010), a 

maioria das estratégias associadas com as HFT não são novas. São apenas implementadas 

com tecnologia mais moderna, que permite execução e aplicação mais rápidas. 

De acordo com Chung e Lee (2016), as principais características das HFT seriam: 

1. Negociações automatizadas, não discricionárias e sem intervenção humana; 

2. Uso de tecnologias de diminuição de latência (tais como, serviços de co-

alocação, proximidades de hosting, acesso direto ao mercado, feed de dados indivi-

dual) 

3. Alto volume de negócios e mensagens no intra-diário (ordens, cotações e can-

celamentos). 

Mandes (2016) concorda com Chung e Lee (2016), porém define além das 

anteriores, outras cinco caraterísticas. 

4. Instituições financeiras usam o HFT para si mesmas, não para atender clientes;  

5. Processamento de dados, feito na escala de tick5 e em tempo real; 

6. Pequenas margens por negócio; 

7. Alta rotatividade de capital; 

8. Posições noturnas tímidas. 

Conforme Costa (2018), em levantamento feito na Austrália em 2012, menos de 0,1% 

dos investidores podem ser enquadrados como negociantes de alta frequência6, mas estes 

responderam por 27% do volume financeiro total. Enquanto de acordo com Araujo e Montini 

(2014), em 2009 nos EUA, as HFT representavam em torno de 60% do volume transacionado 

nas bolsas de valores, subindo, conforme Marchi (2011),  para 70 % em 2010.  

Tamanha fatia de mercado negociada fez com que Costa (2018) demarcasse aos 

negociantes de alta frequência posição de protagonistas no mercado, em termos de número de 

ofertas e negócios. No entanto, tal protagonismo não foi documentado em território nacional. 

Ao comparar os números apresentados por Marchi (2011), é notável o espaço para 

crescimento no uso de HFT no Brasil, que até então possuía baixo volume de HFT, apenas 

6%.  

Segundo Mandes (2016) tratando-se de HFT, geralmente, a escala analisada é 

apresentado em ticks. Gençay et al. (2001) definem tick como uma unidade lógica de 

informação, contendo os preços e volume da cotação, acompanhados de sua data e tempo. Um 

novo tick é formado sempre que negociações alteram alguma das informações contidas no 

                                                 
5 Período atemporal entre cada variação mínima que o ativo sofre no preço. 
6 Instituições e agentes que praticam negociações de alta frequência. 
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tick. Por natureza, essa informação fica irregularmente esparsa no tempo, com maior 

frequência em momentos com maior volume de negócios.  

De acordo com Gençay et al. (2001), ativos com liquidez geram milhares de ticks por 

dia. Por outro lado, ativos pouco negociados e de baixa liquidez têm menor frequência de 

ticks. Frequências reduzidas limitam a vantagem estratégica relativa das negociações de alta 

frequência, por as aproximar ao ritmo de negociações automatizadas convencionais e até 

manuais. 

Há indícios de que aumentos de precisão nos ativos, como a adição de uma casa 

decimal, acarretam em aumento na frequência dos ticks. Em seu estudo Verousis; Perotti; 

Sermpinis (2018) documentam forte ligação entre aumento na precisão dos ticks e a ascensão 

das HFT.  

Budish; Cramton; Shim (2015) em seu trabalho criticam a dinâmica atual dos mercados 

e seus livros de ordem em tempo contínuo, afirmando que “quebram” as correlações nas 

escalas de tempo das HFT, o que promoveria oportunidades de arbitragem e atrapalha a 

eficiência do mercado. 

A pratica de HFT tem gerado graves controvérsias, ligadas a transparência e ética de 

negociação, tão quanto os efeitos na estabilidade e volatilidade dos mercados (Wah e 

Wellman, 2013). 

Segundo Manahov (2020), apesar dos paradigmas éticos implícitos, tais técnicas, 

imprimem lucros acima da média. Além de Manahov (2020), (Budish, Cramton e Shim, 2015; 

Frino et al., 2017; Kozhan e Tham, 2012) discutem esse e outros paradigmas éticos como a 

especulação demasiada dos ativos, cancelamento de ordens e possível aumento da 

volatilidade. Por outro lado, Mandes (2016) afirma que não existe consenso sobre o impacto 

das HFT na saúde geral do mercado financeiro. Enquanto Chung e Lee (2016) afirmam que as 

HFT são benéficas para a saúde do mercado, pelo menos quando não em períodos de crise, 

por trazerem maior liquidez, volume e inclusive reduzirem a volatilidade.  

Sobre as queixas devido à especulação demasiada, Chung e Lee (2016) lembram que 

taxas e impostos existem para frear a frequência dos negócios e coagir especulação excessiva, 

apesar de afirmarem que aumento em taxas não aperfeiçoam a qualidade do mercado como 

um todo. 

Manahov (2020) discute os impactos de cancelamentos de ordens, que podem garantir 

melhor preço de entrada em negócios. Uma possibilidade a ser analisada seria a antecipação. 

Na antecipação as ordens podem ser colocadas, mesmo antes do algoritmo calcular uma 

oportunidade. Caso a oportunidade não seja encontrada, é feito o cancelamento das ordens. 
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Dessa forma, o algoritmo fica se recolocando sempre como um dos primeiros na fila pelos 

próximos preços.  

 

 

2.1.2 Mini Índice Futuro Bovespa 

Nessa seção, vamos apresentar um dos ativos a serem arbitrados, o Mini Índice 

Futuro Bovespa. Porém, para total compreensão de seu significado e nuanças, parece valido 

dar alguns passos atrás e apresentar os ativos dos quais é originado. 

Primeiramente, o Índice Bovespa, que segundo Neves (2001) representa o retorno do 

mercado financeiro nacional, ou mais especificamente como Kude (1997) explica, representa 

o comportamento médio das ações negociadas na bolsa. O Índice Bovespa agrega as ações 

mais negociadas na B3, onde existem 400 empresas listadas em 2021. E entre essas 400, 

apenas 81 ações compõem o Ibovespa, sendo que as 9 ações com maior participação 

correspondem a 50% da carteira7. 

De acordo com Maciel et al. (2012), o IBOVESPA - IBOV - corresponde ao mais 

tradicional índice de ações brasileiro, sendo este ponderado por liquidez, em que a 

participação de cada ação é determinada por um índice de negociabilidade, que leva em conta 

o número de negócios e volume financeiro da respectiva ação em relação ao total observado 

no mercado.  

Como Silva (2011) exemplifica, o contrato futuro de Índice Bovespa - IND$ -, assim 

como o IBOV, representa a carteira teórica do IBOVESPA, porém com o seu valor projetado 

para uma data futura8.  O IND$ tem como ativo objeto o IBOVESPA, com cotação em pontos 

do próprio índice, sendo cada ponto igual a R$1,00. Dessa forma, se o índice Bovespa está 

cotado a 100.000 pontos, pelo índice futuro um contrato equivale a 100.000 x 1,00 = R$ 

100.000,00. 

Com ambos conceitos à mão, é mais fácil apresentar o protagonista do estudo, o 

minicontrato futuro do Ibovespa - WIN$ -, que como posto por Marchi (2011), tem como 

ativo de referência o IBOV e é análogo ao IND$, porém fracionado, com cada contrato 

possuindo o tamanho de 20 % do índice futuro “cheio”. Dessa forma, se o índice Bovespa está 

cotado a 100.000 pontos, pelo mini-índice um contrato equivale a 100.000 x 0,20 = R$ 

20.000,00. 

                                                 
7 Atualização dos dados apresentados por Costa (2018), disponível em: http://www.b3.com.br/pt_br/market-data-

e-indices/indices/indices-amplos/indice-ibovespa-ibovespa-composicao-da-carteira.htm 
8 Segundo Maciel et al. (2012), o vencimento do contrato futuro de IBOVESPA é toda quarta-feira mais próxima 

do dia 15 dos meses pares. 
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Silva (2011) nos traz um pouco da história dos minicontratos futuros no Brasil. 

Criados no ano de 2001 pela BM&F, os minicontratos futuros surgiram da necessidade de 

possibilitar a entrada do pequeno investidor ao mercado de derivativos, sendo atualmente 

negociados na B3 minicontratos futuros de Ibovespa e dólar americano. Conforme Marchi 

(2011), na BM&FBovespa, 54% do volume financeiro negociado em operações de alta 

frequência era em minicontratos. 

Para Silva (2011), as principais funções dos contratos futuros na economia são: 

 Transferência de risco entre os agentes econômicos envolvidos. Permitindo que 

os agentes se protejam contra flutuações adversas nos preços.  

 Alavancagem. Contratos mais baratos de se negociar permitem exposição ex-

ponencial a um determinado risco. Entretanto, caso o mercado siga o movimento da-

quele investidor, este terá multiplicado seus ganhos em função de sua exposição em 

derivativos. 

 Contribuir para as projeções econômicas e para o planejamento financeiro dos 

agentes envolvidos. 

Silva (2011) exalta a facilidade e economia em se utilizar os minicontratos, por 

poderem ser negociados em plataforma eletrônicas. Para o investidor negociar contratos 

futuros, basta possuir o valor mínimo depositado como margem de garantia equivalente a um 

contrato. Os minicontratos futuros são acessíveis pela pessoa física justamente por 

apresentarem menor necessidade de capital inicial, devido a alavancagem, e por não exigirem 

quantidade mínima de negociação.  

Em contraparte a Silva (2011), Maciel et al. (2012) discutem se tamanha facilidade 

tenha seu lado negativo, aumentando a volatilidade dos ativos derivantes e derivados, devido 

o aumento na atuação de especuladores com baixo grau de informação. No entanto, Maciel et 

al. (2012) terminam por desmentir a própria hipótese. 

Atualmente, margens de garantia para se operar um contrato de Míni-Índice 

Bovespa, no valor de cerca de R$ 22.000,00, em muitas corretoras, fica abaixo de R$ 30,00. E 

é de se esperar que barreiras de entrada tão baixas atraiam aventureiros desinformados. Dessa 

forma, apesar do resultado de Maciel et al. (2012), podemos considerar como impacto 

negativo, riscos à saúde financeira e mental dos especuladores com baixo nivel de 

informação, motivados por cursos de ánalise técnica, e que encaram o mercado como jogo de 

azar. 

A arbitragem de contratos futuros, de forma alguma, fica limitada em futuros de 

índices. O artigo de Rossi (2014), por exemplo, trabalha arbitragem entre Contratos Futuros 
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de Dólar negociados na B3 e Contratos Futuros de Real negociados na CME9, identificando 

as categorias de agentes responsáveis pela arbitragem e pela especulação no mercado futuro. 

 

 

2.1.3 IShares Ibovespa Fundo de Índice 

Nessa seção, vamos apresentar um dos ativos a serem arbitrados, o BOVA11 

pertencente à classe de ativos conhecida como Exchanged Traded Fund. 

Os ETFs combinam características dos índices com características de ações. O 

objetivo primordial de todos ETFs, do mesmo modo como os fundos de índices, é oferecer a 

mesma rentabilidade de um determinado índice, porém através de uma estratégia passiva de 

investimento (Maluf e Albuquerque, 2013). 

De acordo com Marshall; Nguyen; Visaltanachoti (2013), existem certos riscos e 

custos envolvidos em explorar distorções nos preços de ETFs. Mas sugerem que são 

consideravelmente menores do que em outras modalidades.  

Segundo Shoven e Poterba (2002), ETFs se demonstram mais voláteis do que seus 

ativos base. Cherry (2004) concorda e defende que se racionalidade fosse soberana no 

mercado financeiro, arbitragem estaria sempre completa e ETFs não seriam excessivamente 

voláteis. Para Cherry (2004), embora ETFs sejam bons indicadores do valor fundamental, a 

eficiência de Mercado parece incompetente na sua precificação. Maluf e Albuquerque (2013) 

ainda levam em consideração tais afirmações de (Cherry, 2004; Shoven e Poterba, 2002), 

porém após a implementação ampla das HFT, é razoável que tenham perdido a validade. 

Uma perspectiva mais atualizada, como a de Marshall; Nguyen; Visaltanachoti 

(2013), aceita que o risco de investidores desinformados negociarem contra investidores com 

informação particular ou assimétrica é consideravelmente menor para investimentos em ETFs, 

quando comparado a ações individuais. Isso indica que mudanças nos preços têm (em 

comparação com ações) maiores chances de serem impulsionadas por mudanças na liquidez 

do que por informação assimétrica. 

Segundo Maluf e Albuquerque (2013), O BOVA11, fundo ETF iShare, em última 

instância, replica o Ibovespa. O valor justo ou fundamental é calculado através do valor do 

patrimônio líquido do fundo dividido pelo número total de cotas. No entanto, a réplica não é 

impecável, segundo Maluf e Albuquerque (2013), a ocorrência de desacoplamento entre seu 

                                                 
9 Chicago Mercantile Exchange 
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preço praticado no mercado e seu valor fundamental deve-se, principalmente, ao fato de as 

cotas do ETF serem amplamente negociadas na bolsa de valores. 

É visualmente trivial verificar tal relação a partir da Figura 1, na qual Maluf e 

Albuquerque (2013) expõem a evolução da série histórica do BOVA11 e do Ibovespa. 

 

Figura 1 - Trecho da série histórica BOVA11 e Ibovespa 

 

Fonte: (Maluf e Albuquerque, 2013) 

 

Estudos como os de (Frino et al., 2017; Maluf e Albuquerque, 2013; Marshall, 

Nguyen e Visaltanachoti, 2013; Budish, Cramton e Shim, 2015) analisam mesmo ou similar 

tipo de acoplagem entre ETFs e Futuros.  

 

 

2.2 Arbitragem 

Marshall; Nguyen; Visaltanachoti (2013) descrevem arbitragem como um dos 

princípios mais importantes do mercado financeiro.  

A arbitragem, por Costa (2018), é a busca pela captura de ineficiências na 

precificação de instrumentos financeiros idênticos ou correlacionados. “Teoricamente, 

arbitragem não requer capital e não possui riscos. Quando se compra um ativo barato e se 

vende mais caro, existe apenas lucro” (Shleifer e Vishny, 1997). No entanto Marshall, 

Nguyen e Visaltanachoti, (2013) apontam que arbitragem é raramente, ou nunca, tão barata e 

livre de risco quanto o livro didático sugere. Alguns artigos, como o de Tronvoll e Andersen 

(2018), usam o fundamento teórico da não-arbitragem, admitindo que em um mercado 

eficiente não exista espaço para arbitragem lucrativas, já que a convergência total é limitada 
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pelos custos extensivos para dissuadir a divergência. Tal fundamento é amplamente utilizado 

como simplificação, para possibilitar outras análises.  

Shleifer e Vishny (1997) passam pela definição de que a arbitragem tem papel crítico 

em manter o mercado financeiro eficiente, pois o seu efeito seria levar os preços até o valor 

fundamental, e ainda gerar lucros. Entretanto, assim como (Cherry, 2004; Clark, 2000; Frino 

et al., 2017; Gromb e Vayanos, 2010; Kozhan e Tham, 2012; Mitra et al., 2019) Shleifer e 

Vishny (1997) defendem em seu estudo que existem diversos parênteses a essa generalização.  

A maioria destes parênteses começam a emergir à superfície, com o crescente e 

contínuo interesse do mundo financeiro na arbitragem estatística. Intensificado na década de 

80, segundo Parreiras (2007), em um período que Wall Street foi inundada com a chegada de 

matemáticos, físicos e cientistas de computação, buscando formas matemáticas para contornar 

as adversidades existentes na arbitragem. 

 

 

2.2.1 Arbitragem HFT 

Segundo Chung e Lee (2016), em estratégias de arbitragem, geralmente distorções 

nos preços são aproveitadas instantaneamente. Dessa forma, o mais rápido fica com a maior 

parte, se não toda, do lucro. Marchi (2011) também propõe similar motivação para os 

investimentos em redução de latência. Segundo Marchi (2011), negociações de arbitragem são 

mais efetivas quando um investidor identifica, age e recebe a confirmação da sua ação mais 

rapidamente que os demais. 

Segundo Kozhan e Tham (2012), com a proliferação de avanços tecnológicos em 

mercados financeiros, negociantes de alta frequência conseguem explorar oportunidades de 

arbitragem em frações de milissegundos. De acordo com Arnuk e Saluzzi (2009), como 

resultado de tamanha velocidade, usuários de HFT podem saber com quase certeza o que será 

do mercado alguns milissegundos à frente de seus concorrentes.  

Mandes (2016) estabelece arbitragem estatística entre as principais estratégias 

baseadas em HFT. Segundo Gençay et al. (2001), no intradiário a correlação de séries 

espaçadas igualmente no tempo derivam de séries tick a tick, que são desigualmente 

distribuídas no tempo e, para evitar erros no cálculo do valor fundamental, propõem a seleção 

de cotações, com ponderação por volatilidade, aproveitando mais leituras em momentos de 

maior volatilidade. 

De acordo com Frino et al. (2017), muitas estratégias de negociação são usadas por 

negociantes de alta frequência e negociantes sensíveis a latência. Essas incluem: Arbitragem 
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de Índice; Arbitragem de Spread/Market Making; e Arbitragem de Correlação. A partir desse 

ponto serão abordadas estratégias que quando não diretamente ligadas ao objetivo do presente 

trabalho, podem produzir melhor compreensão sobre o funcionamento de arbitragem a nível 

de HFT. 

 

 

2.2.2 Arbitragem de Latência 

Kozhan e Tham (2012) definem latência de informação como o tempo de atraso 

enfrentado por um investidor, do momento em que envia a ordem até o feedback no status da 

ordem. 

Ponto de vista similar é sustentado por Costa (2018), no qual a latência em termos de 

HFT, seria o intervalo de tempo entre o momento no qual a negociação é enviada pelo 

algoritmo até o recebimento pelo sistema de negociação. Este intervalo de tempo compreende 

a duração do processamento das informações pelo algoritmo, fator que depende apenas do 

próprio agente, da sofisticação do algoritmo e dos equipamentos em que é executado. O 

intervalo de tempo também compreende a duração do percurso dos dados na rede que conecta 

o algoritmo ao ambiente de negociação, o qual depende da velocidade de conexão contratada 

e da distância física entre os equipamentos.  

A velocidade na qual ordens podem ser executadas aumentou vertiginosamente. 

Marshall; Nguyen; Visaltanachoti (2013), em sua revisão de literatura, acompanham a 

evolução do tempo médio de execução na New York Exchange de 22,5 segundos em 1999, 

caindo para 12 segundos em 2003, 1 segundo em 2006, e já em 2010 deixando a escala de 

segundos com tempo de execução de 2 a 3 milisegundos. Portanto, parece conservador utilizar 

esse tempo de execução (2 a 3 ms) para os testes de otimização, sendo que hoje alguns 

serviços varejistas de coalocação em São Paulo prometem execuções de 1 ms.  

De acordo com Wah e Wellman (2013), a estratégia de Arbitragem de Latência é 

aplicada com sucesso quando a vantagem em tempo de acesso e resposta é responsável pela 

realização de lucro. Em Arbitragem Estatística, próximo tema a ser abordado, a gestão da 

latência é chave, porém é apenas um dos parâmetros que podem impulsionar o sucesso da 

operação. Isto é condizente com Kozhan e Tham (2012) que, em seu estudo sobre os riscos de 

execução na Arbitragem Cambial, associam reduções na latência com aumentos nos lucros. 

Oportunidades para a Arbitragem de Latência, segundo Wah e Wellman (2013), 

podem surgir em variadas formas, porém são mais frequentemente aproveitadas na arbitragem 

de papéis fragmentados entre diferentes bolsas de valores e exchanges. Uma aplicação em alta 
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é abordada por Makarov e Schoar (2020) que comparam arbitragem de criptomoedas entre 

diferentes exchanges, apontando para melhores oportunidades arbitrando entre exchanges de 

diferentes países. 

Segundo Arnuk e Saluzzi (2009), a maioria dos profissionais do setor estão cientes 

do termo Arbitragem de Latência como se aplica a HFT. Porém, o que atinge os noticiários é 

o que refere-se aos gastos na “Corrida Armamentista” na qual negociantes de alta frequência 

implementam hardware, software e bandwidth de altas velocidades, para executar ordens o 

mais rápido possível.  

Muitas estratégias de HFT exploram vantagens em latência efetivamente. A 

estimativa trazida por Wah e Wellman (2013) contabiliza $ 21 bilhões em lucro por ano, 

oferecendo excelente retorno para investimentos ligados a redução de latência, por mais caros 

que sejam. Esses vão de coalocação em servidores dentro do próprio prédio da Exchange, até 

a inteira construção de linhas de comunicação. 

Arnuk e Saluzzi (2009) descrevem coalocação como se aplica às HFT, sendo a 

prática de Centrais do Mercado, como as grandes bolsas e exchanges, de alugar espaço para 

os negociantes de alta frequência estabelecerem seus servidores, e reduzirem sua latência. 

Enquanto alguns questionam a ética de pagar por tais vantagens, não existem quaisquer 

restrições em relação a quais instituições podem coalocar. Teoricamente qualquer corretora ou 

banco poderia fazer para atender seus clientes. 

Segundo Mandes (2016), a maioria de negociantes, que tenham expectativas sobre a 

direção futura do mercado, são estrategicamente mais agressivos, tendo em vista que 

necessitam abrir posições, tão rápido quanto possível, antes que o mercado se mova na 

direção esperada. Portanto, a importância da latência é universal na arbitragem, e artigos 

como o de Frino et al. (2017) examinam o impacto da latência no sucesso de arbitragem 

estatística. 

 

 

2.2.3 Arbitragem Estatística 

Assim como Montana; Triantafyllopoulos; Tsagaris (2009), optamos por focar em 

Arbitragem Estatística, uma classe de estratégias amplamente utilizada por Fundos de Hedge 

e Mesas Proprietárias. O recurso que a distingue das demais estratégias é o de que lucros 

podem ser feitos, ao explorar distorções estatísticas de um ou mais ativos, baseados em seus 

valores esperados. 
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Arbitragem estatística refere-se a estratégias que aplicam algum modelo ou método 

estatístico, para tomar vantagem no que parece ser uma distorção entre preços, mantendo 

certo nível de neutralidade Rad; Low; Faff (2016). Essas distorções, conforme Caldeira e 

Moura (2013), acontecem em momentos de desequilíbrio do mercado. 

Caldeira (2013) concorda em relação ao termo arbitragem estatística englobar uma 

variedade de estratégias de investimento, as quais têm como característica principal o uso de 

ferramentas estatísticas para gerar excessos de retornos. Porém, realça outra característica 

dessa classe de estratégias, os sinais para as operações são sistemáticos, ou baseados em 

regras, ao invés de fundamentos.  

Outro conceito vem de Parreiras (2007), a arbitragem estatística envolveria a busca 

por anomalias momentâneas nas relações de preços entre diversos ativos, de modo que, 

quando tais distorções sejam corrigidas, seja possível obter lucros, com consistência e baixo 

risco, o que parece uma visão estreita, porém relevante sobre o tema arbitragem. Estratégias 

com mais de dois ativos não serão aprofundadas nesse trabalho. Porém mais informações 

podem ser vistas nos trabalhos de (Gębarowski et al., 2019; Guerard et al., 2018; Huck, 2019; 

Parreiras, 2007).  

Segundo Montana; Triantafyllopoulos; Tsagaris (2009) oportunidades para 

arbitragem de pares são formas mais simples, porém dependem da existência de dois ativos 

correlacionados, o que naturalmente limita o uso da estratégia. Existem muitas outras 

variações e extensões que exploram distorções temporárias em muitos ativos. Por exemplo, 

em arbitragem de índice, o investidor procura distorções entre a cesta de ações e o contrato do 

índice.  

Montana, Triantafyllopoulos e Tsagaris (2009), por exemplo, desenvolvem uma 

arbitragem mista, utilizando centenas de ações que compõem o índice S&P 500 para criar um 

ativo artificial que reproduz o mesmo índice, aplicando arbitragem de pares entre o ativo real 

e artificial. 

Alguns sintomas de que oportunidades de arbitragem estão prestes a surgir são 

mencionados por Marshall; Nguyen; Visaltanachoti (2013), sugerindo que quedas na liquidez 

e aumento no spread10, assim como aumento do volume negociado e desequilíbrio no 

posicionamento de ordens, antecederiam distorções. 

Caldeira e Moura (2013) realçam o fato da arbitragem estatística assumir que 

padrões observados no passado tendem a se repetir no futuro, ponto de vista que desafia o 

                                                 
10 Spread refere-se à diferença entre o preço de compra e venda de uma ação, título ou transação monetária. 
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modelo estabelecido e usual em Economia, de que o preço de ações devem ser descritos por 

processos estocásticos, como o passeio aleatório. O trabalho de Endres e Stübinger (2018), 

mescla ambas visões utilizando Cadeias de Markov, para tornar seu algoritmo de arbitragem 

de pares mais robusto. 

Segundo Huck (2019), arbitragem estatística é aplicação natural para aprendizagem 

de máquina e big data, tendo em vista que envolve certo número de ativos e substancial 

infraestrutura de negociação e tecnologia da informação. Huck (2019) aplica e compara 

estratégias baseadas em três métodos, Florestas Aleatórias, Deep Belief Networks and Elastic 

Net Regression, sobre uma base de dados com milhares de indicadores. 

 

 

2.2.3.1 Arbitragem de Pares 

Vidyamurthy (2004) relembra os primórdios da estratégia nos anos 80, lançada por 

pioneiros como Gerry Bamberger e o grupo de negociação quantitativa do Morgan Stanley, 

encabeçado por Nunzio Tartaglia.  

O objetivo da negociação de pares é encontrar pares de ativos que são historicamente 

relacionados. Então, no evento de desacoplamentos temporários, lucrar vendendo o ativo com 

sobrepreço e comprando o ativo com subpreço, esperando a restauração do equilíbrio 

histórico (Endres e Stübinger, 2018). 

É interessante realçar que, conforme Costa (2018), arbitragem não se limita à 

exploração de discrepâncias de preços envolvendo instrumentos financeiros idênticos, 

podendo ser negociados instrumentos para os quais se acredite que exista uma relação 

previsível de preços relativos.  

Negociação de pares são divididas por Rad; Low; Faff (2016) em dois estágios: 

Primeiro a escolha do par; Segundo o critério para se abrir e fechar posições. 

Em relação à primeira, Montana, Triantafyllopoulos e Tsagaris (2009), afirma que os 

dois ativos são inicialmente escolhidos pelo negociante, geralmente baseando-se em análise 

em séries históricas e(ou) outras considerações financeiras. Se ambos os papéis se mostrarem 

relacionados a longo prazo por alguma tendência estocástica, o negociante pode se aproveitar 

de desvios temporários do equilíbrio assumido. Assim como Rad; Low; Faff (2016), focamos 

nos métodos envolvidos no segundo estágio. 

Rad; Low; Faff (2016) afirmam que negociação de pares é uma estratégia Long-

short, e modelar essa relação permite tomar vantagem em qualquer desvio de curto prazo. 



 

 

 

32 

 

Simultaneamente comprando o papel abaixo do valor fundamental e vendendo o papel acima 

do preço fundamental.  

Sobre o conceito de Long-short, Mitra et al. (2019) lembram que a Negociação de 

Pares envolve entrar simultaneamente em posições de compra e venda, nos ativos distorcidos, 

e liquidar ambas posições diante do retorno da convergência. Dessa forma, temos 4 transações 

no total: duas para tomar posições contrárias, ambas no sentido de fechamento da distorção; e 

duas para desfazer as posições quando a paridade dos pares for restaurada.  

A intenção das 4 negociações, apesar de aumentar os custos operacionais, é reduzir 

os riscos, defende Vidyamurthy (2004). Com o Long-short aplicado corretamente, o 

investidor lucra se o mercado subir ou descer. Utilizar o Long-short coloca as fichas do 

investidor apenas na convergência, não o comprometendo com qualquer previsão de alta ou 

baixa de um ou outro ativo. Rossi (2014) vai além e afirma que diferentemente de uma 

operação especulativa em que o resultado da operação é conhecido como ex-post, na 

arbitragem sabe-se o ganho ex-ante.  

Incongruentemente a esse fato teórico, no lugar de negócios Long-short, Schultz e 

Shive (2010) responsabilizam negócios unilaterais por eliminar a maioria das distorções, 

tornando interessante comparar a capacidade de ambos formatos, e verificar se a eliminação 

de risco por Long-short, mesmo com seu custo adicional, ainda permite lucro. Tais custos 

dependem do ambiente no qual a arbitragem se dá. Um banco que acessa diretamente a bolsa 

possuirá custos bem distintos de um investidor individual operando através de uma corretora, 

e com diversos outros intermediários. Talvez por isso, conforme Marshall; Nguyen; 

Visaltanachoti (2013), os custos de execução são tipicamente ignorados na literatura sobre 

arbitragem de pares. 

Rad; Low; Faff (2016) concluem com seu estudo que estratégias de arbitragem de 

pares continuam lucrativas e permanecem robustas, mesmo em períodos de alta volatilidade 

no mercado. Porém, alertam para o declínio da lucratividade nos últimos anos. 

 

 

2.2.3.1.1 Seleção de Pares 

O objetivo dessa fase é identificar pares cujo a combinação linear exibe componentes 

significantes e previsíveis, porém não relacionados com o movimento subjacente do mercado 

em geral (Caldeira e Moura, 2013). 

Realçando a possibilidade de negociar com base em um instrumento financeiro e 

seus derivativos, Costa (2018) cogita algumas possibilidades de pares arbitráveis no mercado 
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brasileiro, envolvendo os contratos futuros de índice Ibovespa e de dólar, ações negociadas no 

mercado de lotes padrão e no mercado de lotes fracionários, ou ainda ETFs.  

Habitualmente na literatura sobre arbitragem de pares, é um requisito das estratégias 

exigir que o par pertença ao mesmo setor. No entanto, Caldeira e Moura (2013) não adotam 

tal restrição ao compor um portfólio de pares de ações, entre as ações negociadas na 

Bm&FBovespa, selecionando pares apenas com base na lucratividade. Com a liberdade de 

seleção, o resultado foge à regra. Após utilizarem o método de cointegração, selecionam os 20 

pares com maior Índice Sharpe11. Entre os 20, apenas 3 pares possuem ativos pertencentes ao 

mesmo setor.  

Similarmente à Caldeira e Moura (2013), em seu estudo feito através de backtest12, 

Endres e Stübinger (2018) aplicam um algoritmo de classificação para propor pares e 

estratégias. Os dados utilizados, no entanto, são cotações minuto a minuto de ações 

constituintes do S&P 500 do período de 1998 até 2015.  

Segundo Caldeira e Moura (2013), com a definição do par dos ativos, pode-se 

implementar o algoritmo que gere sinais de negociação, baseados nas regras de negociação 

predefinidas. Para se implementar a estratégia, em um algoritmo de negociação, é necessário 

estabelecer regras de negociação, que determinem quando abrir e quando fechar posições. 

As regras de negociação, conforme Mandes (2016), podem ser especificadas por um 

humano especialista, ou podem ser “aprendidas” pelos dados históricos através de diversos 

métodos computacionais e quantitativos, como aprendizagem de máquina, inteligência 

artificial e técnicas evolutivas. 

 

 

2.2.3.1.2 Regras de Entrada 

As regras de entrada norteiam a lógica implementada pelo algoritmo de negociação 

para calcular as oportunidades de arbitragem. Entre as regras de entrada presentes na 

literatura, o método da distância se destaca pela frequência na qual é utilizado e pela 

simplicidade lógica e de implementação. Segundo Rad; Low; Faff (2016), no método da 

distância ativos pares são negociados quando os preços divergem por mais do que uma 

quantidade pré-especificada. 

                                                 
11 Mede o desempenho de um investimento comparado a um ativo livre de risco, após o ajuste para seu risco. É 

definida como a diferença entre o retorno do investimento e o retorno livre de risco, dividido pelo desvio padrão 

do investimento.  
12 Processo de testagem de modelos matemáticos, utilizando séries temporais, para predizer o comportamento de 

sistemas dinâmicos. É usado em vários campos, tais como oceanografia, meteorologia e indústria financeira. 
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Nath (2011) abre negócios quando a distância entre os ativos atinge ou ultrapassa os 

5º e 95º percentis da distribuição das distâncias observadas no período de treinamento. 

Endres e Stübinger (2018) usam estratégia parecida, porém com Bandas de 

Bollinger13, abrindo posições quando os pares superam os valores extremos das bandas. Tais 

valores extremos são calculados adicionando ao preço justo S vezes o desvio padrão do 

próprio preço justo.  

O valor de S selecionado por Vidyamurth (2004) e Huck (2009) é 2, o que significa 

que seu algoritmo abre posições quando o preço dos ativos atinge o equivalente a 2 desvios 

padrões de distância do valor médio calculado pelo método de cointegração.  

O método de cointegração, descrito por Vidyamurth (2004), Parreiras (2007) e 

Caldeira e Moura (2013), utiliza a ferramenta estatística de cointegração, na qual duas séries 

temporais integradas podem ser linearmente combinadas para produzir uma série estacionária. 

Outro método ainda menos comum do que o de cointegração é o método de cópula. 

Cópula, de acordo com Rad; Low; Faff (2016), é uma função que relaciona funções de 

distribuição marginal com as suas funções de distribuição de probabilidade conjunta, 

possivelmente permitindo mais flexibilidade na captura de assimetrias entre os pares. Para 

mais conteúdo sobres esses e outros métodos de arbitragem de pares, recomendamos a leitura 

de Krauss (2017). 

Segundo Montana; Triantafyllopoulos; Tsagaris (2009), além de negociar quando o 

valor absoluto da distorção atingir certo patamar predeterminado, a regra de entrada pode ser 

modificada, de forma que modele explicitamente o comportamento de retorno ao valor 

fundamental, considerando os custos de negociação.  

Abordagem diferente é utilizada por Schultz e Shive (2010), que consideram abrir 

posições quando o preço de oferta de um dos papéis ultrapassa o preço de demanda de seu 

par. 

Gatev et al. (2006) mostram que o método de distância gera lucro a longo prazo. No 

entanto, Do e Faff (2009) documentam o declínio da lucratividade do método, 

responsabilizando a redução na ocorrência de oportunidades nos últimos anos. Segundo Rad; 

Low; Faff (2016), a lucratividade do método da distância é imensamente variável no tempo e 

inclusive levantam a hipótese de que possa ser superada por métodos mais complexos e 

recentes. 

                                                 
13 As bandas de Bollinger prescrevem duas bandas de volatilidade colocadas acima e abaixo de uma média 
móvel, nas quais a volatilidade pode ser definida como um múltiplo do desvio padrão dos preços no 
passado.(Huang et al., 2015) 



 

 

 

35 

 

Ao comparar os três métodos de relacionamento entre pares, Distância, Cointegração 

e Cópula, Rad; Low; Faff (2016) chegam à conclusão que o mais eficiente também é o mais 

simples, ou seja, o método da distância. Isto elimina um possível impasse, já que segundo os 

próprios Rad; Low; Faff (2016), os requisitos computacionais para processar os algoritmos 

complexos podem torná-los menos competitivos quando comparados com métodos mais 

simples. 

 

 

2.2.3.1.3 Regras de Saída 

As regras de saída envolvem as regras de realização dos lucros, assim como 

limitação das perdas. Se a arbitragem desempenhar bem, as regras de realização são 

acionadas. No entanto, se a arbitragem se desenvolver de forma não favorável, assim como 

Caldeira (2013), vamos usar ordens do tipo stop-loss14 e fechar a posição, limitando perdas 

em ponto relativo ao de entrada. 

A abordagem de realização mais popular é graficamente bem representada por 

Marshall; Nguyen; Visaltanachoti (2013) na Figura 2. A negociação é aberta devido à 

distância entre os ativos e encerrada apenas na convergência entre os preços.  

 

Figura 2 - Exemplo de Arbitragem 

 

Fonte: (Marshall, Nguyen e Visaltanachoti, 2013) 

                                                 
14Instrução para deixar posição, com prejuízo, caso preço limite seja atingido. (Cherry, 2004) 
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Outra abordagem similar porém menos otimista é utilizada por Nath (2011), 

programando a realização para quando a distância entre os ativos retorna a distância média 

observada no período de testes.  

Segundo Rad; Low; Faff (2016), um critério adicional para se fechar negociações, 

isto é, uma medida de stop-loss, pode limitar potenciais perdas extremas. Essas perdas 

aconteceriam no evento que, segundo Nath (2011), acontece quando os ativos não convergem 

após a divergência de entrada, e aumentem a distorção, exigindo gatilhos de gestão de risco. 

Parreiras (2007) afirma que a discussão sobre regras de trading e técnicas como stop-loss 

buscam adicionar valor aos modelos, na busca por lucros mais robustos.  

Muitos autores como (Caldeira e Moura, 2013; Parreiras, 2007) utilizam o stop-loss, 

com parâmetros pré-estabelecidos, em termos de perda percentual.  

Caldeira e Moura (2013) mencionam outras possibilidades de limitações de perda, 

entre elas limitar a exposição por tempo demasiado, já que em seu estudo identificam relação 

inversamente proporcional entre lucratividade e tempo posicionado. O que é parcialmente 

desmentido por Frino et al. (2017) que documentam relação proporcional entre o tempo e 

lucro, até pelo menos 2 min após o surgimento da oportunidade. Levando em conta as duas 

fontes, parece razoável propor que exista um período imediatamente após a distorção na qual 

a lucratividade seja impulsionada pela entrada em massa dos arbitrantes. Porém, após certo 

valor de saturação, onde o volume de negócios ou a percepção dos agentes parece ser 

suficiente para dissuadir a distorção, as posições se tornam menos lucrativas a cada segundo 

enquanto alguns realizam seus lucros e outros desistem de suas posições.  

A proteção contra catástrofes é imprescindível, no entanto, o tamanho do stop-loss 

pode arruinar o retorno da estratégia. Se for exageradamente curto, pode com frequência 

desfazer negócios apenas temporariamente perdedores. Quando, por outro lado, for 

exageradamente longo, pode insistir que negócios destinados a falhar permaneçam tempo 

demais causando prejuízo. 

 O tamanho ideal dos stop-loss é analisado por Parreiras (2007), verificando se, em 

sua estratégia, o uso de stop-loss elimina lucros em negócios que eventualmente retornam à 

média. Em sua simulação, considera perdas de 10, 15 e 25%. Apesar de optar pelo stop-loss 

que melhor desempenho na simulação, lembra que nada garante que o stop-loss ótimo no 

passado, será o stop-loss ótimo no futuro.   

Nath (2011) menciona outro possível gatilho para stop-loss, que se assegura de 

fechar qualquer posição antes do fechamento do mercado. Como visto antes com Mandes 

(2016), manter posições noturnas não é usual em projetos de HFT, não sendo proveitoso 
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arriscar manter uma posição por horas, colocada com parâmetros de entrada que analisam 

desvios em frações de segundo.  

 

  

 

2.2.4 Encalços à Arbitragem 

As tarefas de previsão em séries temporais financeiras são notoriamente difíceis, 

principalmente pelo alto grau de ruído e pela forma geralmente aceita e semiforte de 

eficiência de mercado (Fischer e Krauss, 2018). 

Existem poucas, se existem, configurações de mercado completamente livres de 

limitações à arbitragem. Geralmente as oportunidades incluem riscos e custos que afetam a 

remoção da distorção (Marshall; Nguyen; Visaltanachoti 2013). 

Gromb e Vayanos (2010) enfatizam os seguintes custos incorridos sobre arbitragem: 

Riscos; custos do long-short; restrições de margem e alavancamento; e restrições de 

patrimônio líquido. 

 

 

2.2.4.1 Riscos 

Não são poucos os riscos envolvidos, por isso vamos apenas apresentá-los. O risco 

fundamental existe devido à incerteza relacionada a correlação entre os ativos e o valor 

fundamental, como assinalam Marshall; Nguyen; Visaltanachoti (2013). Isso deve-se ao fato 

de que os dois papéis não são substitutos perfeitos, ou idênticos em todos os aspectos. Tal 

risco tem descrição similar a dois entres os riscos citados por Costa (2018). Há o risco de 

modelagem, mencionado como a possível falha na predição da correlação entre instrumentos. 

Existe também o risco de base, que se manifesta quando não há convergência entre o valor 

base e o valor justo. Mitra et al. (2019) listam como risco fundamental, a incerteza sobre a 

duração do negócio até que paridade seja alcançada novamente. 

O trabalho de Kozhan e Tham (2012) dedica-se inteiramente a análise do risco de 

execução em HFT, que está associado a possibilidade de falha em concretizar o negócio 

imediatamente, e no preço planejado. Como os negócios são realizados pela ordem de 

chegada, conforme Frino et al. (2017), independentemente da estratégia, os negociantes 

sofrem o risco de execução se as ordens ficarem obsoletas. Para Kozhan e Tham (2012), o 

risco de execução surge do comportamento de manada provocado por arbitrantes entrando no 

mesmo negócio e infringindo externalidades negativas uns aos outros.  
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O risco de execução, no entanto, só existe até a concretização da ordem em um 

negócio. A partir desse momento, os concorrentes pelo preço se tornam aliados, 

impulsionando o movimento de convergência. A incerteza sobre a ação conjunta de diferentes 

investidores, que realize esse movimento de convergência, é assinalada por Mitra et al. 

(2019), como risco de sincronização, no qual o arbitrante não consegue realizar lucros até que 

outros investidores tomem posições similares. Consequentemente, o atraso ou duração na 

arbitragem depende do tempo necessário para que quantidade suficiente de investidores 

tomem posições no sentido de correção da distorção.  

Cenário ainda mais desolador para o arbitrante é quando o atraso é definitivo, e 

poucos investidores vêm ao seu encontro. Entidades de arbitragem podem ter motivos para 

não arbitrar alguma oportunidade. Shleifer e Vishny (1997) citam a preferência de entidades 

por evitar posições extremamente voláteis. Embora tais posições ofereçam retornos médios 

atrativos, a volatilidade também acaba por expor arbitrantes para o risco de perdas e a 

necessidade de liquidar suas posições por falta de patrimônio.  

Adicionalmente, se ocorrerem erros humanos ou de sistemas de informação no 

ambiente de negociação, estamos diante do risco operacional, definido pela B3 como "risco 

de perdas decorrentes de deficiências em sistemas de informação, controles internos e 

execução de processos” (Costa, 2018). 

Outro conceito de risco ainda mais abrangente, e do qual a arbitragem não está 

imune, é abordado por Costa (2018). É o risco sistêmico, que no domínio econômico tem 

como pressuposto a noção de que uma crise sistêmica – aquela que afeta um número 

considerável de instituições financeiras – pode ter consequências negativas relevantes para o 

funcionamento da economia e o próprio bem-estar dos agentes econômicos.  

 

 

2.2.4.2 Custos de Operação 

Gromb e Vayanos (2010) focam no custo de vender os ativos, que pra muitos papéis, 

é relativamente mais caro e restritivo. No entanto, tanto para o WIN$ quanto para o BOVA11, 

os custos para compra e venda são similares.  

Uma realidade de custos mais próxima é descrita no estudo de Mitra et al. (2019), 

sendo considerados relevantes os custos de spread entre os preços de compra e venda de 

ambos os ativos, custos de comissões, se houverem15, custos de corretagem, taxas da 

                                                 
15 Muitas corretoras isentam o WIN$ de comissões, porém por serem corretoras varejistas, podem oferecer 

serviço de pior qualidade impactando na latência e assistência técnica. 
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exchange e impostos. Tais custos são encarados por Costa (2018) como pertencentes ao risco 

de implementação, associado ao custo de montagem da posição. Abordagem interessante já 

que de fato existe incerteza em relação aos custos provenientes dos spreads. 

 

 

2.2.4.3 Restrições de Margem e Alavancagem 

Mercados atraentes à arbitragem têm baixos custos de short selling, extrema 

alavancagem, e taxas baseadas em performance (Shleifer e Vishny, 1997). 

Segundo Ferguson (2008), muitos pequenos investidores confiam em alavancagem 

para aumentar sua exposição. Isso é possível através de empréstimos, geralmente oferecidos 

pela corretora, que tornam possível comprar e vender ativos pagando, com seu patrimônio, 

apenas fração do preço do negócio.   

Quando analisamos as opções de alavancagem para o par escolhido WIN$ e 

BOVA11, o WIN$ possui a melhor alavancagem da B3, sendo, em algumas corretoras, 

possível negociar papéis na casa de 5 dígitos com cerca de R$ 30,00 de margem depositados. 

Entretanto, a restrição de alavancagem se mostra mais rígida em relação ao BOVA11 para o 

qual a margem, disponibilizada por corretoras, é por volta de 15%. Ou seja, para termos valor 

equivalente em ambas pontas do long-short, seria necessário de um lado R$ 30,00 para 

arbitrar um contrato de WIN$ no valor de R$20.000,00. Enquanto para negociar n contratos 

de BOVA11, também no valor de R$20.000,00, seria necessário possuir cerca de R$ 3.000,00 

na corretora.16 

 

 

2.2.4.4 Restrições de Patrimônio Líquido 

Shleifer e Vishny (1997) referem-se ao fenômeno de responsividade de fundos de 

arbitragem à sua performance histórica. Diferentemente de investidores individuais arbitrando 

com o próprio dinheiro, os quais geralmente alocam seu patrimônio de acordo com o retorno 

esperado. Investidores que aplicam parte de seu patrimônio em fundos de arbitragem 

escolhem manter ou não o investimento racionalmente, baseando-se no histórico de retorno do 

fundo. 

A falta de patrimônio pode, dessa forma, deixar entidades arbitrando sem patrimônio 

suficiente para abrir negócios. No entanto, essa restrição também pode exercer seu impacto 

                                                 
16 Valores fictícios, simulados para WIN$ cotado em 100.000 pontos. Como valores de margem, variam confor-

me o tempo e de corretora para corretora, esses podem já não refletir a atual realidade. 
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em meio a um negócio. Shleifer and Vishny (1997) realçam o risco de margem presente em 

posições alavancadas, podendo ser compulsoriamente liquidadas antes que a convergência 

volte a acontecer, devido às restrições de perda estabelecidas pela corretora. Costa (2018) 

configura tal custo como risco de carregamento, quando o custo de manutenção da posição se 

mostra maior que o esperado.  

Sobre essa possibilidade, Marshall; Nguyen; Visaltanachoti (2013) citam a relevante 

frase de John Maynard Keynes: ‘‘o mercado consegue permanecer irracional, por mais tempo 

do que você consegue permanecer solvente”. Tal risco para investidores e instituições 

arbitrando mostra que identificar e negociar distorções não significa que lucros serão feitos 

instantaneamente. 

Shleifer e Vishny (1997) e Gromb e Vayanos (2010) caracterizam condições em que 

negociantes são impossibilitados de eliminar distorções e realizar lucro, argumentando que 

distorções são prolongadas devido à atividade de investidores com menor nível de 

informação, tornando a arbitragem proibitivamente arriscada.  

 

 

2.3 Aprendizagem de Máquina 

A aprendizagem de máquina tem se tornando onipresente na vida cotidiana. Capaz de 

realizar recomendações personalizadas de qual filme assistir, reconhecimento de pessoas em 

fotos, e até diagnósticos médicos. De forma breve, a aprendizagem de máquina extrai 

conhecimento de dados. O seu corpo de conhecimento é imenso e esparso. Guido e Müller 

(2016) colocam esse campo de pesquisa na intersecção entre estatística, inteligência artificial 

e ciência da computação.  

As tarefas de aprendizagem de máquina podem ser classificadas como 

supervisionadas, não supervisionadas e semi-supervisionadas. Dentro dessas classes existe 

grande variedade de algoritmos, incluindo algoritmos de classificação, regressão linear, 

regressão logística, árvores de decisão, redes neurais, support vector machines, Bayesian 

networks, Boltzmann machine, deep belief networks, e outros. Também fazem parte 

algoritmos de otimização como gradient descent e algoritmos evolutivos. Segundo Yang 

(2019), devido à diversidade de algoritmos, a literatura em aprendizagem de máquina é vasta.  

Ainda segundo Yang (2019), muitos dados em ciência e engenharia estão bem 

estruturados, incluindo séries temporais, imagens e bases de dados. Esse é o caso das 

aplicações em arbitragem consultadas, que tem seus dados formados por cotações e 

indicadores, o que permite as caracterizar como dados estruturados. Algumas abordagens 
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como a de Schnaubelt; Fischer; Krauss (2020) que utilizam dados não estruturados, no caso, 

textos minerados de redes sociais, não serão aprofundadas.   

O foco desse estudo é em tarefas que Tan; Steinbach; Kumar (2013) descrevem 

como preditivas, com o objetivo de prever valor de parâmetros alvo, baseando-se em 

parâmetros explanatórios. Dando ênfase ao cerne e suas características essenciais, vamos 

introduzir apenas os modelos de aprendizagem de máquina mais utilizados pela bibliografia 

em suas aplicações na arbitragem estatística e arbitragem de pares. 

A presente seção, busca fornecer suporte teórico para leitura das seções de 

Aprendizagem de máquina aplicada em arbitragem estatística e Aprendizagem de máquina 

aplicada na arbitragem pares. As referências citadas na seção de arbitragem estatística 

arbitram dúzias de ativos, variando entre cotações dos ativos arbitrados e seus indicadores. O 

volume de informação disponível para tais aplicações é atraente para técnicas de mineração de 

dados e big data. Para a seção de arbitragem de pares, no entanto, o caráter mais singelo em 

termos de quantidade de atributos dos dados a serem otimizados pode permitir que técnicas 

menos rebuscadas, na aprendizagem de máquina, produzam resultados satisfatórios. 

 

 

2.3.1 Regressão 

Nas tarefas de regressão segundo Guido e Müller (2016), o objetivo é prever um 

valor numérico. Prever a renda anual de uma pessoa com sua educação, idade e onde ela mora 

é um exemplo de uma tarefa de regressão.  

A regressão mais simples a qual podemos mencionar é a Regressão Linear, mas é 

incomum encontrar referências em arbitragem que a utilizem. Na literatura encontramos usos 

da Elastic Net Regression, que ao combinar dois modelos mais simples, a regressão de 

LASSO e Regressão de Ridge, se torna avançada ferramenta de regressão, defende Huck 

(2019). A Elastic Net Regression é ideal para problemas com grande número de indicadores.  

Outro algoritmo do gênero é o Support Vector Regression - SVR -. Conforme 

Nóbrega e Oliveira (2013), SVR consideram a presença de não linearidades nos dados, 

provendo um modelo de previsão proficiente em gerar estimativas aplicáveis inclusive a 

previsão de séries temporais financeiras. 
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2.3.2 Classificação 

Tan; Steinbach; Kumar (2013) descrevem classificação como a tarefa de atribuir 

objetos à categorias predefinidas. Um exemplo de classificação é a detecção de spams por 

análise de conteúdo dos e-mails.  

Segundo Waldow et al. (2021), a classificação supera regressão em aplicações no 

mercado financeiro. Aqui apresentamos dois algoritmos. 

O algoritmo de Árvores de Decisão é um algoritmo amplamente usado para 

classificação, que usa valores de atributo para particionar o espaço de decisão em subespaços 

menores, de maneira iterativa. Sua essência é uma abordagem de dividir e conquistar, 

começando com um nó raiz e crescendo gradualmente até uma folha ou classificação final. Os 

processos de decisão podem ser representados graficamente como uma árvore, embora esta 

árvore geralmente seja desenhada de cabeça para baixo (Yang, 2019). 

A Regressão Logística, está para Guido e Müller (2016), entre as mais comuns 

técnicas de classificação. Conforme Waldow et al. (2021), a Regressão Logística mapeia o 

espaço das variáveis explanatórias e correspondentes variáveis alvo, estabelecendo relações 

lineares, tal como em um problema da logística. 

 

 

2.3.3 Agregação de Classificadores 

A principal ideia por trás do classificador Floresta Aleatória é a construção de 

múltiplas amostragens de Árvores de Decisão, que associadas permitem tomar a decisão final 

baseada em uma regra, geralmente um sistema de votos (Yang, 2019). 

Cada Árvore de Decisão utiliza uma subamostra do espaço de treinamento. Segundo 

Waldow et al. (2021), o objetivo das árvores de decisão é aprender as regras de se, então e 

senão baseadas nas características da subamostra, com a ambição de maximizar a pureza das 

classes alvo. Conforme Krauss; Do; Huck (2017) Florestas Aleatórias manuseiam dados com 

ruídos muito bem, são altamente robustas para overfitting17, e podem ser consideradas uma 

alternativa ao boosting18. 

Analogamente a Florestas Aleatórias, conforme Waldow et al. (2021) e Krauss; Do; 

Huck (2017) o Gradient-Boosting Classifier prevê baseado em um aglomerado de árvores de 

decisões. Entretanto, o Gradient-Boosting Classifier faz uso do boosting, isto é, as Árvores de 

                                                 
17 Quando um modelo estatístico se ajusta muito bem ao conjunto de dados anteriormente observado, mas se 

mostra ineficaz para prever novos resultados. 
18 Método de combinação para melhorar as previsões do modelo de qualquer algoritmo de aprendizagem. A cada 

nova interações evitando erros anteriores. 
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Decisão individuais são treinadas sequencialmente, mas as árvores a jusante aprendem com os 

erros das anteriores por associação de pesos às observações.  

 

 

2.3.4 Redes Bayesianas 

Também conhecidas como Belief Networks ou Bayes Nets, as Redes Bayesianas são 

modelos probabilísticos gráficos para representar conhecimento sobre certo domínio, onde 

cada nó corresponde a uma variável aleatória e cada ligação representa a probabilidade 

condicional para as variáveis aleatórias correspondentes (Yang, 2019). 

Yang (2019) prossegue e afirma que muitas técnicas de aprendizagem de máquina 

convencionais, como Redes Neurais Artificiais, Filtro de Kalman, e Hidden Markov Models 

podem ser considerados casos particulares de Redes Bayesianas. 

 

 

2.3.5 Redes Neurais e Deep Learning 

A concepção das redes neurais data da década de 40, porém apenas algumas décadas 

mais tarde, com os avanços nas capacidades de processamento e armazenamento de dados, as 

redes neurais vieram aos holofotes da Inteligência Artificial. Para Guido e Müller (2016), uma 

das principais vantagens das redes neurais é a capacidade de armazenar informações contidas 

em amplos conjuntos de dados e construir modelos incrivelmente complexos. Fornecendo 

tempo computacional suficiente, informações e cuidadoso ajuste de parâmetros, redes neurais 

geralmente prevalecem sobre outros algoritmos de Aprendizagem de Máquina, ao menos para 

tarefas de classificação e regressão.  

Conforme a explicação de Yang (2019), uma rede neural consiste em muitos 

neurônios conectados, simulando um neurônio biológico. Um neurônio artificial com n 

entradas ou impulsos e uma saída y é ativado se a intensidade do sinal atingir um certo limite 

θ. O cálculo do impulso de ativação e do sinal de força, que ponderam as relações entre os 

neurônios, possuem diversos formatos e dependem da relações específicas de cada problema. 

Como as Redes Neurais serão frequentemente abordadas, a familiarização com 

algumas de suas variantes é relevante. 

Para regularizar preços, Huck (2019) utiliza uma técnica que se apodera de alguns conceitos 

das Redes Bayesianas, as Deep Belief Networks -DBN-. As DBN representam uma forma 

modernizada de redes neurais capazes de manusear grandes conjuntos de dados e processos de 

otimização e aprendizagem através de várias camadas. 
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As Redes Neurais Convolucionais -CNN-, por sua vez, podem extrair 

automaticamente recursos úteis e ter um desempenho excepcional no processamento de dados 

de imagem. Em aplicações como a de Chen e Chen (2018), as CNN aprendem com 

conhecimento do mercado a partir das visualizações de séries temporais e, em seguida, 

detectam as oportunidades de arbitragem com antecedência, para obter lucros estáveis e 

contínuos. 

A indústria financeira é um dos setores que podem se beneficiar mais do Deep 

Learning na automatização de tomadas de decisões complexas, devido à ampla gama de 

informações hoje disponibilizadas em tempo real por fontes múltiplas e por causa da 

capacidade do Deep Learning de explorar relações não lineares dentro ou entre diferentes 

fontes de informação (Troiano, Villa e Loia, 2018). 

Deep Learning se refere a um método de aprendizado de máquina baseado em um 

modelo de rede neural com vários níveis de representação de dados. Os níveis superiores são 

definidos pelos níveis inferiores, onde a representação dos níveis inferiores pode definir várias 

características diferentes dos níveis superiores, o que torna a representação dos dados mais 

abstrata e não linear.(Oliveira, Barbar e Soares, 2016) 

Sendo considerada por Krauss; Do; Huck (2017), um tipo de rede neural altamente 

parametrizada composta de várias camadas ocultas. O Deep Learning permite assim grande 

abstração de recursos. Sua popularização melhorou dramaticamente o estado da arte em 

reconhecimento de fala, reconhecimento visual de objetos, detecção de objetos e muitos 

outros domínios. 

No geral, a principal vantagem do aprendizado profundo para Krauss; Do; Huck 

(2017),  é a capacidade de abstração de aspectos e de detecção de interações altamente 

complexas entre esses aspectos. Enquanto, outros modelos de aprendizado de máquina 

comuns, como métodos baseados em árvore ou máquinas de vetores são "rasos", ou seja, a 

abstração dos aspectos é muito limitada.  

 

 

2.3.5.1 Redes Neurais Recorrentes 

Séries de dados sequenciais, como os preços de ações, são dados que seguem uma 

única ordem, e cada nova informação não pode ser aleatoriamente posicionada. Para processar 

esse tipo de dados, segundo Eliasy e Przychodzen (2020), os algoritmos de inteligência 

artificial mais poderosos, são as Redes Neurais Recorrentes -RNN-. 
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Feigl et al. (2018) explicam por que consideram as RNN  mais interessantes do que 

as Feed-Foward Neural Networks -FFNN-. Uma FFNN, como a MultiLayer Perceptrons -

MLPs-, tem seu Input propagado através da rede, até emitir um Output. No treinamento, uma 

função de perda compara o Output calculado com o Output real. O erro se propaga “para trás” 

na rede, ajustando os pesos e reduzindo o erro. No entanto, falta às MLPs a habilidade de 

descrever as relações derivadas de contexto e tempo, por não considerarem recorrentemente o 

estado prévio. Como pode ser visualizado na Figura 3. 

 

Figura 3 - Comparação entre Redes Neurais Recorrentes e Feed-Foward Neural Networks

 

Fonte: (Eliasy e Przychodzen, 2020) 

 

Sobre as RNN, Yang (2019) lembra que essa arquitetura de rede foi desenvolvida por 

Elman (1990), utilizando uma conexão direcionada entre cada par de neurônios, e as conexões 

não são apenas da camada anterior para a camada atual, mas também dentro da própria 

camada atual. As intensidades de conexão são modeladas como pesos com valores reais 

atualizados ao longo da execução do treinamento. O treinamento e a minimização de erros são 

feitos por retropropagação. 

 

 

2.3.5.1.1 Long-Short Term Memory Networks 

As Long Short-Term Memory Networks -LSTM-, segundo Fischer e Krauss (2018), 

pertencem a classe de Redes Neurais Recorrentes, isto é, redes neurais cuja "topologia 

subjacente de conexões contém pelo menos um ciclo" 

Segundo Fischer e Krauss (2018), as Long Short-Term Memory Networks, tem uma das 

arquiteturas de deep learning mais avançadas para tarefas de aprendizagem em sequência, 

como reconhecimento de escrita à mão, reconhecimento de fala ou previsão de séries 

temporais. 
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Conforme Feigl et al. (2018), as células de memórias, como a representada na Figura 4, 

explicitam o fluxo de informação entre timesteps t consecutivos. 

 

Figura 4 - Estrutura da célula de memória LSTM 

 

Fonte: (Fischer e Krauss, 2018) 

 

De acordo com Troiano; Villa; Loia (2018), a chave para o sucesso das LSTM é o 

vetor de ativação da célula St, a qual mantém a memória de longo prazo sobre o estado da 

célula. O estado é atualizado e regulado pelo Portão de Entrada Ft e Portão de Saída Ot.  

Na representação de Fischer e Krauss (2018), a cada timestep t, todos os portões 

recebem  o elemento Xt, da camada anterior da Rede Neural. Os portões também recebem o 

Ht-1, memória de curto prazo, herdada do timestep prévio. 

 

 

2.3.6 Aprendizagem de Máquina na Arbitragem Estatística 

Árdua foi a tarefa de traçar uma narrativa organizada por tópicos, entre os artigos que 

empregam aprendizagem de máquina na arbitragem. O motivo é a frequência na qual dentro 

de um mesmo trabalho diferentes problemas são enfrentados, como a escolha de pares, 

otimização das regras de operação, ou aperfeiçoamento no cálculo do valor justo. Outra 

camada de possibilidades é a quantidade de abordagens para cada problema no mesmo artigo. 

A maioria compara 2 ou mais algoritmos, cada algoritmo com uma estrutura específica.  

Dentre os artigos consultados para esse estudo, parece haver certa popularidade no 

uso de aprendizagem supervisionada, utilizando algoritmos de regressão como (Huck, 2019; 
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Montana, Triantafyllopoulos e Tsagaris, 2009), algoritmos de Ensemble Learning19 como 

(Huck, 2019; Krauss, Do e Huck, 2017) e principalmente Redes Neurais e Deep Learning 

com a aplicações por parte de (Dixon, Klabjan e Bang, 2017; Fischer e Krauss, 2018; Huck, 

2009, 2019; Krauss, Do e Huck, 2017; Mandes, 2016; Parreiras, 2007; Troiano, Villa e Loia, 

2018). 

Em sua espécie de prelúdio a posteriores aplicações de Deep Learning em mercado 

financeiro, Huck (2009) implementa Redes Neurais Recorrentes de Elman -ERNN- para 

desempenhar previsões semanais para constituintes do S&P 100. Krauss (2017) cita Huck 

como o grande autor da área realçando que sua estrutura é baseada em três passos, Prever, 

Aperfeiçoar e Negociar. Essa estrutura é utilizada pela maioria dos artigos citados nessa 

seção. 

Parreiras (2007) utiliza redes neurais treinadas pelo algoritmo de Levenberg-

Marquardt, para formular um modelo de arbitragem estatística capaz de produzir retorno 

acima da média arbitrando ações do mercado brasileiro. Um recurso bastante exaltado pelo 

autor foi seu uso de técnicas "econométricas" e metodologias como a de Cointegração de 

Engle e Granger. Tais aplicações foram essenciais principalmente por levar em conta os 

custos operacionais na tomada de decisão. 

Montana; Triantafyllopoulos; Tsagaris (2009) utilizam Mínimos Quadrados Flexíveis 

-FLS- para estudar a dependência entre séries de dados do S&P 500. Os padrões são 

configurados sem assumir nenhuma relação prévia. Os resultados da regressão são positivos, 

porém negligenciam os custos das operações. 

Mandes (2016), em sua revisão de literatura sobre arbitragem em HFT, introduz 

modelos de market making baseados em informação, com duas estruturas de Aprendizagem 

de Máquina, Bayesian Learning e Reinforcement Learning. 

Krauss; Do; Huck (2017) implementam e analisam a efetividade de Deep Neural 

Networks, Gradient Boosted Trees, Floresta Aleatória e combinações desses métodos no 

contexto da arbitragem estatística. Cada modelo foi treinado nos preços de todos os papéis do 

S&P 500. 

A continuação de seu estudo vem no ano seguinte onde Fischer e Krauss (2018) 

demonstram a superioridade da arbitragem estatística baseada em redes neurais comparadas 

com algoritmos baseados em árvores de decisão. Como resultado, os autores afirmam que 

Long Short-Term Memory Networks desempenham melhor que métodos de classificação sem 

                                                 
19 Métodos de agrupamento usam vários algoritmos de aprendizado para obter melhor desempenho preditivo do 

que o obtido por qualquer um dos algoritmos de aprendizado constituintes. 
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memória. Os métodos de classificação utilizados como benchmark são Florestas Aleatórias, 

Deep Neural Networks e Regressão Logística. 

Tronvoll e Andersen (2018) falham em provar que existem oportunidades de 

arbitragem lucrativas no mercado de ações norueguês. Para isso, são um dos poucos a aplicar 

métodos não supervisionados, no caso agrupamento. O algoritmo escolhido foi o Density-

Based Spatial Clustering of Applications with Noise -DBSCAN-, como uma alternativa aos 

K- vizinhos mais próximos, mais conhecido como K-NN, por não requerer previamente um 

número predefinido de grupos. Após o agrupamento, utilizam cointegração para negociar, 

mas os resultados negativos fazem com que proponham o uso de técnicas supervisionadas 

como Redes Neurais. 

Huck (2019) apresenta e aplica técnicas de aprendizagem, como Florestas 

Aleatórias, Deep Belief Networks e Elastic Net Regression, para grandes séries de dados, 

incluindo, além dos preços, dezenas de indicadores. Os resultados simulados são melhores no 

período de 93 até 08, indicando que quando o machine learning se tornou popular, os lucros 

diminuíram. O algoritmo de melhor performance foi o de floresta aleatória, sendo que de 

acordo com Huck (2009) esses algoritmos só são relevantes quando o número de indicadores 

é alto. 

Kratsios e Hyndman (2020) focam em modelos de regressão para regularizar a 

projeção do valor fundamental, entre títulos públicos. Para isso, utilizam a flexibilidade das 

feed-forward neural networks, descritas como apropriadas para problemas de regularização e 

arbitragem. 

Waldow et al. (2021) transferem estratégias de arbitragem bem estabelecidas em 

ações para mercados futuros. Treinando Regressões Logísticas, Florestas Aleatórias e 

Gradient-boosting Classifiers em dados históricos de 60 futuros. 

 

 

2.3.6.1 Aprendizagem de Máquina na Arbitragem de Pares 

Dentre os artigos consultados para esse estudo parece haver certa popularidade no 

uso de aprendizagem supervisionada, utilizando algoritmos de regressão como Nóbrega e 

Oliveira (2013), classificação como Chu e Chan (2018) e boosting como Jirapongpan e 

Phumchusri (2020). Também é comum o uso de redes neurais e deep learning, com aplicações 

por parte de (Chen e Chen, 2018; Chu e Chan, 2018; Nóbrega e Oliveira, 2013; Sarmento e 

Horta, 2020). 
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Montana e Parrella (2009) usam SVR para desenvolver estratégias de arbitragem 

para um ETF do S&P 500. 

Já Nóbrega e Oliveira (2013) investigam a performance em negociação de pares 

usando modelos de ELM e SVR em 5 pares de ações negociadas na B3. O modelo de 

arbitragem fornece ambos os modelos de aprendizagem, que buscam produzir previsões para 

a direção da distorção entre os preços. Para comparação, Nóbrega e Oliveira (2013) também 

combinam ELM e VSR com quatro modelos de regressão linear: Média Bayesiana, 

Regressão de Granger e Ramanathan , Least Absolute Shrinkage and Selector Operator -

LASSO- e Filtro de Kalman. O resultado demonstra superioridade da estratégia envolvendo o 

filtro de Kalman20. 

Huang et al. (2015) usam algoritmos genéticos para mineração de pares, enquanto 

Dunis et al. (2015) desenvolvem estratégias de pares para a arbitragem da distorção entre o 

milho e o etanol, com diferentes Redes neurais e algoritmos genéticos.  

Chu e Chan (2018) refinam os sinais produzidos pelo Mispriced Index, que é 

baseado na probabilidade condicional modelada pelo método de Cópula, com métodos mais 

rebuscados baseados em modelos não lineares, incluindo Classification and Regression Trees 

-CART-, Regressão Logística e Redes Neurais Artificiais -ANN21-. O resultado indica que a 

recentemente proposta soma acumulativa do Mispriced Index, para desempenhar bem em 

HFT, pode ser acompanhada de Redes Neurais. 

Sem dúvida a referência que mais se assemelha ao objetivo desse trabalho é 

desenvolvida por Chen e Chen (2018), utilizando a base de dados envolvendo apenas as 

cotações tick a tick de dois ativos, Taiwan Stock Index Futures -TX- e Mini Index Futures 

Market -MTX-, os índices cheio e mini da Tailândia, após formular o backtest pelo método de 

distância empregando Bandas de Bollinger, e selecionar os parâmetros de desvio padrão e 

período de cálculo por backtest. O primeiro resultado é superado ao ser utilizado como 

benchmark, para comparação com os excessos gerados pelas regras descobertas pelas Redes 

Neurais Convolucionais -CNN-, aprimoradas com camadas de filterbank. Vale ressaltar que 

fez-se necessário o esforço de representar visual e graficamente as cotações para se utilizar as 

Filterbank CNN, que são algoritmos de interpretação de imagem. 

Jirapongpan e Phumchusri (2020) utilizam algoritmos de Redes Neurais Artificiais e 

Gradient-Boosting Classifier para aprender o histórico de negócios da estratégia de 

                                                 
20 O Filtro de Kalman é amplamente aplicado para construir modelos de previsão como uma observação ruidosa 

de algum processo de estado de reversão à média.(Nóbrega e Oliveira, 2013)  
21 Geralmente chamadas simplesmente de redes neurais –NNs- 
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negociação de pares por indicador de estresse, classificando operações como vencedoras  ou 

perdedoras, e se tornando capaz de prever a lucratividade da operação antes mesmo de abri-la. 

Um modelo de previsão com redes neurais recorrentes, aplicado por Mozer (2007), 

em dados a nível de tick, para o valor do franco suíço em dólares, realizava previsões para os 

preços em 3 momentos distintos em um futuro próximo. 

Outros tipos de redes neurais recorrentes, LSTM e LSTM Encoder-Decoder, em 

conjunto com Média Móvel Autoregressiva -ARMA-, são utilizados por Sarmento e Horta 

(2020) para evitar longos períodos de perdas na arbitragem de pares. Apesar do sucesso na 

redução dos períodos de perdas em 75%, acabam em consequência reduzindo a lucratividade 

total. 
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3 METODOLOGIA 

A modalidade selecionada foi a Arbitragem de Pares desempenhada por Negociações 

de Alta Frequência. Por motivos descritos na Revisão de Literatura, os pares selecionados são 

o WIN$ e o BOVA11. O alicerce para as comparações entre estratégias foram as simulações 

em dados históricos. As negociações de arbitragem foram simuladas com latência de 1 ms e 

operadas de forma unilateral, com ordens de compra e venda registradas apenas no WIN$.  

As operações de correção foram separadas por compras e vendas. As compras são 

simuladas quando o valor do WIN$ esteja “barato” em relação ao preço do BOVA11. 

Analogamente, as vendas ocorrem em momentos no qual o valor do WIN$ esteja “caro” em 

relação ao preço do BOVA11. Vale realçar que as vendas simuladas foram do tipo venda 

descoberta - short sell -. Nesta modalidade o negociante vende um ativo que sequer possui, 

especulando uma queda no seu valor de mercado. 

A seguir, apresentamos o detalhamento dos procedimentos utilizados na execução do 

projeto. Começando pela Coleta e Caracterização de Dados, onde foram exploradas 3 

possibilidades de coleta de dados a nível de tick, para o par de ativos selecionados. No 

Estabelecimento da Estratégia, definimos a lógica e matemática que comandam as decisões de 

compra e venda automatizadas. 

 

Figura 5 - Fluxograma de Atividades Programadas
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Fonte: Autor 

 

Após coletar os dados e definir a estratégia, como demonstrado na Figura 5, uma 

extensa simulação estabeleceu quais os valores de parâmetros retornam os melhores 

desempenhos. Esta simulação executada sobre os dados de tick coletados registra a simulação 

da estratégia aplicada com os parâmetros de melhor desempenho, que fica estabelecida como 

o benchmark.  

O registro da simulação da estratégia aplicada com os parâmetros de melhor 

desempenho, também forneceu dados de cada arbitragem realizada, ao conjunto de 
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treinamento para a Rede Neural. Do registro simulado, serão filtradas as cotações anteriores à 

entrada e o resultado de cada arbitragem. Dessa forma o modelo deve se tornar capaz de 

prever o resultado da arbitragem, no momento de entrada. Na nova estratégia aperfeiçoada 

com Redes Neurais, as oportunidades de arbitragem que tenham previsões negativas serão 

evitadas.  

Por fim, em um novo conjunto de dados serão testadas as estratégias otimizadas pela 

simulação e pelas Rede Neurais Recorrentes, comparando-as em termos estabelecidos na 

seção Métricas de Desempenho. 

 

 

3.1 Coleta e Caracterização dos Dados 

Parece comum entre as publicações do gênero, como as de (Endres e Stübinger, 

2018; Frino et al., 2017; Nath, 2011), o uso de base de dados para análises, estudos e 

aplicações. Entretanto a inexistência de Base de Dados gratuitas que armazenassem cotações à 

nível de tick, de ambos ativos alvo, impediu-nos de seguir o mesmo caminho.  

Outra possibilidade, abordada por Montana e Parrella (2009), consiste na coleta de 

dados através do uso de API22. Tal serviço é geralmente prestado gratuitamente pelas próprias 

Exchanges e Bolsas de Valores, para seus clientes. Em anos recentes a B3 vem passando por 

modernizações, como visto na seção Mercado Financeiro, e infelizmente ao longo de todo o 

período de desenvolvimento desse projeto a API da B3 contendo os dados à nível de tick para 

o WIN$ e BOVA11 permaneceu em Beta23.  

A última alternativa foi aglomerar os dados de forma automatizada, realizando 

requisições por linhas de código em plataformas de negociação abertas. O alcance dessa 

alternativa ficou limitada a 60 dias, no entanto o volume de dados é suficiente, superando 2 

milhões de ticks.  

A linguagem de programação utilizada para a extração dos dados foi a mql5, 

linguagem nativa da plataforma de negociação utilizada. A linguagem tem aplicação restrita a 

plataforma e não possui a mesma variedade de recursos e bibliotecas que linguagens mais 

populares, contudo possui boa documentação e considerável acervo de material didático. 

                                                 
22 Sistemas que utilizam Application Programming Interfaces, com protocolos de Financial Information Exchan-

ge, e se comunicam diretamente com as Bolsas e Exchanges. Possibilitando a extração de informações e realiza-

ção de negociações (Montana e Parrella, 2009). 
23 A versão beta de um software ou produto é a versão em estágio ainda de desenvolvimento, mas que é conside-

rada aceitável para ser lançada ao público. 
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Uma das informações contida em cada tick corresponde ao tipo de tick -flag-, que 

varia de acordo com a nova informação que origina a cotação. Alguns ticks são emitidos, a 

cada negociação, e não provocam alterações nas cotações, apenas no último preço negociado 

e no seu volume. Como surgem para cada negócio, estes são mais comuns. O tipo mais raro 

de ticks surge devido à alteração de preços de oferta e ou demanda.  

O software desenvolvido para a tarefa, recupera e armazena arquivos contendo o 

conjunto ordenado de ticks para um ativo específico em um determinado pregão. Para reduzir 

as redundâncias e o volume de dados, filtramos os ticks relacionados a negócios que não 

alterassem os preços de oferta e demanda. Dessa forma, para cada pregão, a saída consiste em 

um par de arquivos, o primeiro contendo as cotações de WIN$ e segundo contendo as 

cotações de BOVA11.  

Os arquivos contendo o conjunto ordenado de ticks foram salvos no formato JSON. 

Amplamente utilizado no mercado financeiro, o JavaScript Object Notation, segundo 

Nurseitov et al. (2009), foi idealizado para ser uma linguagem de troca de dados, que fosse 

legível por humanos e prático para análise e uso computacional. Em seu trabalho, Nurseitov et 

al. (2009) concluem que o formato JSON transfere dados com mais velocidade e consumindo 

menos recursos do que suas contrapartes. Na Figura 6 é exemplificado um arquivo JSON 

contendo dois ticks do WIN$. 

 

Figura 6 – Exemplo de arquivo JSON 

 

Fonte: Autor 
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Além de ser uma escolha pelo excelente desempenho, formatar em JSON foi 

necessário para que todo desenvolvimento posterior possa ser preservado em caso de 

mudanças. Isso possibilita eventuais uso de bases de dados ou pregões extraídos de API sem 

necessidade de retrabalho, já que essas usualmente armazenam dados em JSON. Na Figura 7, 

plotamos trecho dos preços médios de WIN$ e BOVA11, extraídos em MQL5 e armazenados 

em JSON. 

 

Figura 7 - Trecho da Cotações de WIN$ e BOVA11, no pregão de 15/05/2021 

 

Fonte: Autor 

 

 

3.2 Estabelecimento da Estratégia 

 

3.2.1 Regras de Entrada 

As regras de entrada estabelecidas dividem familiaridades com a estratégia de Chen e 

Chen (2018). Para calcular os Preços Justos PJ, a escala da relação R entre os dois ativos foi 

feita através da média móvel da divisão dos preços do WIN$ pelos preços do BOVA11, 

representada na Equação 1. O período T utilizado na média móvel para cálculo da escala R é 

o primeiro parâmetro da estratégia.  

 

𝑅 = 𝜇 𝑃𝑊𝐼𝑁$
𝑃𝐵𝑂𝑉𝐴11

,𝑇
 (1) 

 

Como pode ser visualizado na Figura 8, a média móvel suaviza os resultados 

instantâneos da divisão do WIN$ pelo BOVA11. 
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Figura 8 - Trecho do Cálculo do R no pregão de 15/05/2021 

 

Fonte: Autor 

 

𝑃𝐽 = 𝑅 ∗ 𝑃𝐵𝑂𝑉𝐴11 (2) 

 

Com o valor de R e o preço atual de BOVA11, são estabelecidos os preços justos, 

calculados pela Equação 2. Os valores instantâneos do Preço Justo acompanham fielmente os 

preços de WIN$, como pode ser visualizado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Preços ajustados, no pregão de 15/05/2021 

 

Fonte: Autor 

 

Para encontrar oportunidades, mensurando o nível de desvio na precificação do 

WIN$ em relação ao BOVA11, assim como Huang et al. (2015) empregamos as Bandas de 

Bollinger, capazes de determinar se a distorção de um par de ativos difere de seu valor médio 

dinâmico. Pela Equação 3, são construídas as Bandas de Bollinger representadas na Figura 10. 

Novos parâmetros são necessários sendo eles o período A de valores de PJ, e o múltiplo S 

para modular a tolerância em termos de desvio padrão. 

 

𝐵𝐵 =  𝜇𝑃𝐽,𝐴 ± 𝑆 ∗  𝜎𝑃𝐽,𝐴 (3) 
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Figura 10 - Bandas de Bollinger no pregão de 15/05/2021 

 

Fonte: Autor 

 

 

3.2.2 Regras de Saída 

O preço alvo de cada negócio é relativo ao valor do preço justo, no momento da 

entrada. Como gerenciamento de risco, o preço para abandono da posição será relativo a 

diferença entre o preço de entrada e o preço alvo. Essa regra se expressa matematicamente na 

Equação 4. Como parâmetro temos a realização SL, indicando qual a porcentagem do preço 

justo a estratégia busca alcançar em cada negócio. 

 

𝑃𝑆𝑎𝑖𝑑𝑎𝑊𝐼𝑁$ = 𝑃𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑊𝐼𝑁$  ± 𝑆𝐿 ∗ |𝑃𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑊𝐼𝑁$ − 𝜇𝑃𝐽,𝐴| (4) 

 

Na Figura 11, uma operação de arbitragem se inicia no momento da interceptação 

dos preços de WIN$ na banda de compra. Nesse momento, os preços de saída são calculados 

com o SL = 1, ou seja, o alvo da operação é colocado como o valor do Preço Justo no 

momento da compra. O gerenciamento de risco é feito proporcionalmente na direção oposta. 

 

Figura 11 - Operação de Arbitragem no pregão de 15/05/2021 

 

Fonte: Autor 
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Em conjunto, as regras de entrada e saída envolvem 4 parâmetros, os quais merecem 

ser testados, em busca dos parâmetros de melhor desempenho. A seguir, descrevemos o 

processo de simulação e comparação para triagem de tais parâmetros. 

 

 

3.3 Triagem de Parâmetros 

A triagem de parâmetros serve a dois propósitos para a conclusão dessa pesquisa. O 

primeiro sendo o estabelecimento dos parâmetros de melhor desempenho, para serem 

utilizados como benchmark e comparados com resultado obtido pelo modelo aperfeiçoado 

pelas Redes Neurais. O segundo propósito, é criar um conjunto de treinamento já otimizado, 

para a aplicação da Rede Neural, contendo as informações de tick e as informações da 

estratégia. 

Para estabelecer os parâmetros de melhor desempenho, fez-se necessário a simulação 

exaustiva de parâmetros. Para essa tarefa, o Python foi selecionado como a linguagem de 

programação apropriada. A escolha foi feita antecipando o uso de suas bibliotecas de 

Aprendizagem de Máquina. A versão do interpretador Python foi a 3.7 para as simulações e  

3.9 para treinamento das redes neurais. 

As regras apresentadas no Estabelecimento da Estratégia, estão presentes na Figura 

12 e norteiam o funcionamento do Algoritmo de Simulação. O algoritmo se repete para cada 

tick, dessa forma se repetindo cerca de 30 000 vezes por pregão, para cada conjunto de 

parâmetros.  

 

Figura 12 - Algoritmo de Simulação 

Preços anteriores

R entre os preços 
de compra

Preço Justo de 
Compra

BIB>P Sim

Não

BSB<PSimVenda

B3

Espera 
Próximo TIck

Procurar 
Oportunidade de 

Arbitragem

Espera 
Próximo Tick

 PJC<P<PV+(PV-PJC)Não
Fechar 

negociação

Sim

Compra

Espera 
Próximo Tick

 PC-(PJV-PC)<P<PJV Não
Fechar 

negociação

Sim

Espera 
Próximo TIck

Espera 
Próximo TIck

R entre os preços 
de venda

Preço Justo de Venda

Banda Superior de 
Bollinger 

Banda Inferior de 
Bollinger 

PCPV

BSB BIB

PJC PJV

RC RV

 

Fonte: Autor 
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Tal como Mozer (2007), cada pregão foi encarado como uma sequência de dados 

independente, assumindo que nenhuma informação útil seja carregada de um dia para outro. 

Utilizando dados de 30 pregões, foram simulados os desempenhos de 900 variações de 

parâmetros. 

Para reduzir o tempo computacional, utilizou-se a biblioteca Numpy para vetorizar 

certos cálculos internos da estratégia. No entanto, mesmo com a vetorização, na configuração 

de desenvolvimento24, cada pregão necessitava de cerca de 10 horas de tempo computacional. 

A alternativa foi paralelizar, de forma que vários pregões fossem simulados simultaneamente. 

Porém para o ganho de velocidade, seria necessária uma infraestrutura superior à de um 

processador doméstico, com 2 ou 4 núcleos. Após a paralelização, o Algoritmo de Simulação 

foi executado, em diversos computadores simultaneamente, com uma velocidade 15 vezes 

superior.  

 

 

3.4 Produção do Conjunto de Treinamento 

O Algoritmo de Deep Learning foi treinado para classificar oportunidades de 

arbitragem, como potencialmente lucrativas, ou potencialmente prejudiciais. Para tal, o 

conjunto de treinamento forneceu como variáveis independentes os ticks anteriores a 

oportunidades de arbitragem, e como variável dependente o resultado da oportunidade. 

Utilizando o conjunto de parâmetros selecionados após a triagem, um novo código 

em Python revisita os dados de treinamento, porém desta vez simulando e aglomerando as 

variáveis dependentes x, e independentes y, para cada negociação.  

Para reduzir a complexidade de treinamento da Rede Neural, foram feitos dois 

conjuntos de treinamento um para negociações de compra e outro para negociações de venda. 

Os atributos selecionados foram os preços atuais e justos de WIN$, os volumes de WIN$ e 

BOVA11, assim como a diferença entre o preço atual e o preço alvo da negociação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 2 núcleos de uma CPU Intel Xeon 2.00GHz 
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Tabela 1 – Instância do Conjunto de Treinamento 

Fonte:Autor 

 

Na Tabela 1 encontramos em um exemplo de instância do conjunto de treinamento as 

variáveis selecionadas, que estão escritas em preto. O número de ticks anteriores selecionado 

foi de 120 ticks, proporcionando à rede neural as informações de arbitragem, de cerca de 1 a 3 

minutos anteriores à confirmação da oportunidade. Após primeiramente considerarmos 

variáveis dependentes como as presentes na aplicação de Mozer (2007), optamos pelo 

resultado binário, Prejuízo ou Lucro, devido a sua simplicidade e clareza. 

 

 

3.5 Arquitetura Rede Neural 

Assim como nos projetos de (Krauss, 2017; Sarmento e Horta, 2020; Troiano, Villa e 

Loia, 2018), a Rede Neural escolhida para a tarefa de otimização foi a Long-Short Term 

Memory. O desempenho das LSTM em séries históricas é considerado excelente. O 

desempenho superior se deve, em grande parte, por ser uma rede neural recorrente, que 

armazena informações importantes e esquece informações irrelevantes. Como visto na revisão 

de literatura, cada neurônio das camadas de LSTM tem uma memória própria, atualizada a 

cada iteração. A Figura 13 representa o loop da memória da primeira camada LSTM 

desdobrado no tempo. Como pode ser visto, a cada batch contendo as informações de tick, é 

mantido e atualizado um contexto para as próximas previsões. 

 

 

X treinamento 

Tick Data Hora ms Bid Ask 
Bid 

Justo 
Ask 

Justo 
Volume 

WIN 
Volume 
BOVA 

DA 

i-120 15/05/2021 11:48:30 980 121190 121195 121217 121176 1 31 0 

i-119 15/05/2021 11:48:31 573 121195 121200 121217 121176 1 31 0 

i-118 15/05/2021 11:48:31 600 121195 121200 121217 121165 1 31 0 

i-117 15/05/2021 11:48:31 628 121185 121190 121217 121165 57 31 0 

i-116 15/05/2021 11:48:31 655 121185 121190 121217 121176 57 8 0 

 
... ... ... ... ... ... ... ... ... 

 
i-4 15/05/2021 11:50:50 519 121115 121120 121144 121113 47 2896 0 

i-3 15/05/2021 11:50:51 319 121115 121120 121154 121113 47 2 0 

i-2 15/05/2021 11:50:51 712 121115 121120 121144 121113 47 107 0 

i-1 15/05/2021 11:50:52 165 121115 121120 121133 121092 47 1 0 

i 15/05/2021 11:50:52 734 121090 121095 121133 121092 10 1 70,23 

Y treinamento 

Resultado 

Prejuízo 
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Figura 13 - Arquitetura da Rede Neural Desdobrada 
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Fonte: Autor 

 

A camada de entrada -Input Layer-, consiste em dados agrupados em lotes -batches-, 

com cada lote contendo os atributos dos ticks anteriores à oportunidade, sendo organizados, 

conforme o conjunto de treinamento, entre 120 lotes com 7 atributos cada. 

A assimilação da camada de entrada foi feita por duas camadas escondidas -Hidden 

Layers-, de tipo LSTM com 50 neurônios cada. As camadas LSTM podem ser identificadas 

na Figura 14, pelos loops em seus neurônios, representando o mesmo fluxo de memória visto 

na Figura 13.  
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Figura 14 - Arquitetura da Rede Neural
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Fonte: Autor 

 

A última camada, responsável pela saída, utiliza uma rede tipo Dense, totalmente 

conectada, para consolidar os resultados em uma só variável. Grandes dimensões de vetores 

estão sendo utilizados nas camadas escondidas. Portanto, a rede tipo Dense desempenha papel 

fundamental na redução da Camada de Saída. Conforme Eliasy e Przychodzen (2020), em 

termos matemáticos, nas redes Dense técnicas de manipulação de matrizes, como 

escalonamento, translação e rotação, são utilizadas para alcançar o output desejado. 

A mesma arquitetura será utilizada separadamente nos dados de compras e venda. 

Resultando em um modelo de previsão do resultado para compras e outro para vendas. 

 

 

3.6 Treinamento Rede Neural 

Para o treinamento, a biblioteca Scikit-learn foi utilizada na normalização e redução 

da escala dos dados. Segundo Guido e Müller (2016), Scikit-learn contém algoritmos de 

machine learning, tal como boa documentação sobre cada algoritmo. 

Assim como nos projetos de (Fischer e Krauss, 2018; Troiano, Villa e Loia, 2018), a 

implementação das LSTMs ficou a cargo da Biblioteca Keras, uma biblioteca de rede neurais 

com linguagem de alto nível e, por esse motivo, de mais fácil implementação. Keras utiliza 

outra biblioteca mais robusta, a Google TensorFlow. A TensorFlow por sua vez é uma 

biblioteca poderosa, segundo Fischer e Krauss (2018), para aprendizagem em larga escala. 
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Conforme Guido e Müller (2016), TensorFlow e Keras possibilitam o uso de GPUs 

25de alta performance. Usar GPUs possibilita acelerar o processamento entre 10 e 100 vezes, e 

são essenciais para aplicar métodos de Deep Learning em grandes conjuntos de dados. 

O impacto do uso das GPUs surte efeito na infraestrutura necessária e no tempo de 

processamento. A fase de treinamento foi feita utilizando apenas 2 núcleos de uma CPU Intel 

Xeon 2.00GHz, em conjunto com uma GPU Nvidia Tesla K80. 

O algoritmo de otimização selecionado para o treinamento foi o Adam -Adaptive 

Moment Estimation-, popularmente utilizado no treinamento de Redes Neurais Profundas. 

Conforme Kingma e Ba (2015), Adam é um algoritmo de otimização baseado em gradiente 

que age sobre funções objetivas estocásticas. Tem implementação simples, é 

computacionalmente eficiente, exige pouca memória e em supera outros métodos de 

otimização estocásticos. 

A loss function selecionada foi a Mean Squared Error, uma função perda de 

regressão, que computa as medias dos erros quadrados entre o valor observado das instâncias 

e suas respectivas previsões. Segundo Jais; Ismail; Nisa (2019), a loss function faz parte do 

aprendizado de uma rede neural, e seu propósito é computar os valores que um modelo deve 

minimizar durante o treinamento. 

 

 

3.7 Métricas de desempenho 

Após a execução do código de backtest, cada pregão retorna o lucro para cada uma 

das combinações de parâmetros pré-selecionadas. Para comparação do desempenho na fase de 

triagem de parâmetros, os resultados foram organizados em uma planilha em formato CSV.  

O lucro foi calculado e escrito em pontos de índice, o formato de cálculo prevê a 

somatória dos resultados das negociações simuladas para o pregão. Para cada negócio 

efetuado, será descontado o valor fixo de 3 pontos, equivalente às taxas de registro e 

emolumentos. Como o desempenho no período fiscal determina o valor dos tributos, o valor 

dos tributos não pode ser reduzido a cada negociação. Portanto, os impostos serão levados em 

consideração a posteriori. 

Além do lucro, outras métricas serão levadas em conta, na fase de comparação entre 

o modelo otimizado pela simulação, e o aperfeiçoado pelo LSTM. Para esse caso, as métricas 

escolhidas são precisão, acurácia e quantidade de negócios. 

                                                 
25 Graphics Processing Units, ou Placas de Vídeo. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Triagem de parâmetros 

Após a execução do código de backtest, cada pregão retornou uma matriz de 

resultados segmentada por parâmetros. Trinta matrizes de resultados de pregão foram 

somadas para chegar à matriz de resultado do período de treinamento. Para facilitar a 

observação dos desempenhos, foi feito um mapa de calor, que pode ser visualizado Figura 15.  

 

Figura 15 - Desempenho de Parâmetros 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 2 - Melhores Parâmetros do Período de Triagem 

Ranking Pontos P A S SL 

1 2451,052 3000 2400 3 150 

2 2028,859 3000 2400 3,5 90 

3 1926,601 3000 1000 5,5 150 

4 1795,761 3000 1000 5,5 140 

Fonte: Autor 

 

Os melhores desempenhos foram para estratégias tolerando ao menos 3 desvios 

padrões, com ampla gama de Períodos, Amostragens e Realizações. Na Tabela 2 os 4 

melhores desempenhos estão descritos. Em sua maioria estão localizados em fronteiras do 

mapa de calor. 

Exercendo preferência por resultados que ofereçam segurança, o benchmark 

escolhido foi: P=3000, A=1000, S=5.5, SL=130, por estar cercado por outros resultados 

positivos. 
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4.2 Resultados LSTM 

A aplicação de Redes Neurais é um processo e envolve testes e ajustes. Como 

planejado na Metodologia, primeiramente utilizamos os parâmetros de melhor resultado 

demonstrados na Tabela 2. Porém, dessa forma, a quantidade de instâncias no conjunto de 

treinamento ficou limitada a algumas centenas de negociações ao longo do período de 

treinamento, prejudicando imensamente a qualidade das previsões. 

Após utilizarmos uma estratégia com maior frequência de negociações - P=3000, 

A=2400, S=2, SL=50-, a amostra foi de alguns milhares de negócios. No entanto, a 

competência da estratégia no período de testes gerava um conjunto de treinamento 

homogêneo e sem balanceamento de classe. No período de treinamento, essa estratégia 

retorna 30 operações lucrativas para cada operação com prejuízo. Um desbalanceamento de 

classe como esse produz uma rede neural que sempre prevê o resultado mais frequente, no 

caso, sempre prevê lucro. 

Para realizar o balanceamento de classes, as instâncias que resultavam em prejuízo 

foram multiplicadas no conjunto de treinamento. Essa técnica é conhecida como 

oversampling e é uma forma simples de tornar ambas as classes relevantes aos olhos do 

algoritmo de treinamento. Após o oversampling, o Conjunto de Treinamento teve 3868 

instâncias de compra e 3601 instâncias de venda. 

Para as Operações de Vendas, no período de testes, o LSTM foi capaz de aumentar a 

precisão de 95,1 % para 96,0%. Apesar de resultar poucos falsos positivos, emitiu número 

considerável de falsos negativos que, por não gerarem prejuízo, têm menor impacto no 

desempenho. A diminuição de entradas que dariam prejuízo -falsos positivos- é considerada 

vantajosa, uma vez que entrar em uma negociação e ter prejuízos é pior cenário do que deixar 

de realizar uma entrada que poderia ser lucrativa. 

  O número de falsos negativos se reflete na acurácia, que ficou em 78,2%. Na Figura 

16 podemos acompanhar o desempenho acumulado em relação ao benchmark, no primeiro dia 

do período de testes.  
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Figura 16 - Desempenho Acumulado das Vendas no Primeiro Pregão de Teste 

 
Fonte: Autor 

 

Entre as 469 vendas do período de teste, o LSTM rejeitou 101. No entanto, com 

apenas 80% das instâncias o LSTM foi capaz de praticamente replicar o desempenho do 

Benchmark. Como a precisão entre as duas estratégias é próxima, fica explícito que o modelo 

de Rede Neurais foi capaz de evitar as negociações com grandes prejuízos. Como pode ser 

visualizado na Figura 17, as LSTM evitam alguns outliers abaixo da média, que são as 

negociações com prejuízos “fora da curva”.  

 

Figura 17 - Distribuição das Pontuações de Vendas 

 
Fonte: Autor 

 

Analogamente aos resultados do modelo para as operações de vendas, o modelo para 

as operações de compras, no período de testes, foi capaz de aumentar a precisão de 96,9 % 

para 97,5%. Apesar de resultar poucos falsos positivos, emitiu número considerável de falsos 

negativos que têm menor impacto no desempenho.  
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O número de falsos negativos se reflete na acurácia, que ficou em 72,5%. Na Figura 

18 podemos acompanhar os desempenhos acumulados no primeiro dia do período de testes. 

  

Figura 18 - Desempenho Acumulado das Compras no Primeiro Pregão de Teste 

 
Fonte: Autor 

 

Entre as 516 compras do período de teste, o LSTM rejeitou 109. No entanto, com 

apenas 78 % das instâncias o LSTM foi capaz de praticamente replicar o desempenho do 

Benchmark. Como a precisão entre as duas estratégias é próxima, fica explícito que o modelo 

de Rede Neurais foi capaz de evitar as negociações com grandes prejuízos. Como pode ser 

visualizado na Figura 18, as LSTM evitam alguns outliers abaixo da média, que são as 

negociações com prejuízos “fora da curva”. 

 

Figura 19 - Distribuição das Pontuações de Compras 

 
Fonte: Autor 
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5 CONCLUSÃO 

Exploramos como a arbitragem de pares pode ser aperfeiçoada com Redes Neurais 

Recorrentes. Primeiramente, foi proposta uma estratégia de arbitragem de pares, baseada nas 

melhores práticas encontradas na literatura. Através de simulações, os desempenhos de 

diferentes parâmetros foram mapeados. Então, sobre os dados de desempenho da estratégia 

proposta, foram treinados os modelos de previsão, sendo a arquitetura desses modelos 

construída com Redes Neurais Recorrentes tipo LSTM. 

A estratégia de arbitragem desenvolvida teve desempenho excelente no período de 

teste e as LSTMs foram capazes de aumentar a precisão e reduzir a quantidade de negócios, 

mantendo similar nível de lucratividade.  

Como pode ser visto nas seções Restrições de Margem e Alavancagem e Restrições de 

Patrimônio Líquido. Para operações alavancadas, o custo de prejuízos iniciais pode ser letal 

para o arbitrante. 

Menos exposição torna a estratégia mais robusta e segura, possibilitando o uso 

consciente da alavancagem, mitigando o risco de exaurir o patrimônio líquido. 

 

 

5.1 Trabalhos Futuros 

Infelizmente, devido ao período pandêmico os semestres foram encurtados. Com 

mais tempo de desenvolvimento, melhor infraestrutura, e tempo computacional, algumas 

abordagens podem vir a se tornar produtos viáveis.  

Uma abordagem que pode enredar trabalhos futuros é a simulação da mesma 

estratégia desenvolvida, porém com Long-short. Em outra abordagem, os resultados da 

triagem de parâmetros poderiam ter desempenhos superiores, caso estratégias com 

gerenciamentos de risco diferentes fossem simulados. 

Outros tipos de Redes Neurais Recorrentes poderiam ser testadas. Assim como, 

outros modelos de LSTM poderiam ser mais ambiciosos e tentar prever o valor do alvo ideal 

para cada arbitragem. Tais previsões, se precisas, poderiam substituir a regra de saída 

estabelecida nesse projeto. 

Com acesso a dados a nível de tick de mais pregões, seria interessante replicar o 

trabalho com conjuntos de treinamento maiores e testar os desempenhos em pregões de circuit 

break, onde quedas dramáticas nos preços afetam a racionalidade nas relações entre os preços. 
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