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RESUMO 

 

No mercado da bolsa de valores houve um aumento do ano de 2019 a 2020 de quase 100% no 

número de investidores. O objetivo deste trabalho é desenvolver uma ferramenta para auxiliar 

nas decisões de operadores na bolsa de valores, com base nos indicadores com a melhor 

performance. Possuindo a funcionalidade de indicar o tipo de operação e o resultado geral. 

Para o desenvolvimento da ferramenta foram utilizadas tecnologias que em conjunto 

obtiveram dados atuais, sendo elas a IDE do Visual Studio Code e a linguagem de 

programação Python. Avalia-se a performance dos indicadores, através da ferramenta 

desenvolvida, para diferentes períodos de tempo para uma ação, sinalizando para o 

investidores qual é o melhor indicador a ser utilizado. A ação escolhida foi a do Itaú 

Unibanco com o símbolo de ITUB4 para ser analisada pelos indicadores de Médias Móveis, 

Bandas de Bollinger e o Índice de Força Relativa para períodos de tempo: diário, semanal e 

mensal. O indicador com melhor performance nos resultados em reais foi a das Bandas de 

Bollinger, representando o valor de R$ 17,38 no período de tempo mensal. Os indicadores 

para os três períodos em conjunto resultaram que o melhor indicador foi novamente as Bandas 

de Bollinger. Este trabalho permitiu mostrar os resultados do indicador com a melhor 

performance dentre os escolhidos para a ação. Pode-se perceber que é possível implementar 

outras ações e períodos de tempo buscando diferentes resultados. O aumento de investidores 

no mercado de ações se mostra em uma tendência de alta e assim com esta ferramenta foi 

possível explicitar qual o melhor indicador. 

 

Palavras-Chave: Bolsa de Valores; Indicadores Técnicos; Ações; Python; Visual Studio 

Code; 



 

 

 

 

 

A Tool for Stock Exchange Chart Analysis Using Technical Indicators to Define Asset 

Inflows or Outflows 

 

ABSTRACT 

 

In the stock exchange market, there was an increase from 2019 to 2020 of almost 100% in the 

number of investors. The objective of this work is to develop a tool to assist traders in the 

stock exchange decisions, based on the indicators with the best performance. Possessing the 

functionality to indicate the type of operation and the general result. For the development of 

the tool, technologies were used that together obtained current data, namely the Visual Studio 

Code IDE and the Python programming language. The performance of indicators is evaluated, 

through the tool developed, for different periods of time for a stock, indicating to investors 

which is the best indicator to be used. The chosen stock was Itaú Unibanco with the symbol 

ITUB4 to be analyzed by the Moving Averages, Bollinger Bands and the Relative Strength 

Index for time periods: daily, weekly and monthly. The indicator with the best performance in 

the results in reais was that of Bollinger Bands, representing the value of R$17.38 in the 

monthly period of time. The indicators for the three periods together resulted that the best 

indicator was again the Bollinger Bands. This work allowed showing the results of the 

indicator with the best performance among those chosen for the action. It can be seen that it is 

possible to implement other actions and time periods seeking different results. The increase of 

investors in the stock market is showing an uptrend, and with this tool it was possible to 

explain which is the best indicator. 

 

Key-words: Stock Market; Technical Indicators; Stocks; Python; Visual Studio Code 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A bolsa de valores é o ambiente de negociações onde os investidores podem comprar 

ações, que são pequenas partes de empresas. Isso acarreta em tomada de decisões nas quais 

são as de comprar, vender ou segurar o papel.  

Segundo Kobori (2015), há dois tipos de análises. A análise fundamentalista é baseada 

nos resultados financeiros, como saúde financeira, sua gestão e projeções. A análise técnica é 

o estudo dos gráficos de determinadas ações, com o auxílio de indicadores técnicos que 

facilitam a tomada de decisões. 

De acordo com a Exame (2021), a quantidade de pessoas na bolsa de valores em 2019 

era de cerca de 1.6 milhão. Este mesmo número em 2020 subiu para 3.17 milhões, um 

aumento de quase 100%. Diante deste significativo aumento de investidores, é necessário 

desenvolver novas ferramentas que auxiliem na tomada de decisões.  

Uma ferramenta já existente é a plataforma Investing.com no qual uma de suas 

funcionalidades é ilustrar de forma gráfica os indicadores técnicos. Porém somente possui 

resumidamente as indicações para compra e venda em tempo específico, não mostrando quais 

indicadores possuem mais eficácia ao longo do seu histórico (INVESTING.COM, 2021). Para 

as ações o Investing.com possui apenas 12 indicadores técnicos, sendo que na obra de Colby 

(2003), são demonstrados cerca de 276 indicadores técnicos. Pode-se perceber a diferença de 

264 indicadores e que também outros indicadores poderiam estar sendo desenvolvidos e ou já 

inseridos no mercado. 

Neste contexto, o presente trabalho objetiva desenvolver uma ferramenta para auxiliar 

nas decisões de operadores na bolsa de valores, com base nos indicadores com a melhor 

performance. Possuindo a funcionalidade de indicar o tipo de operação e o resultado geral. 

Para o desenvolvimento da ferramenta foram utilizadas tecnologias que em conjunto 

obtiveram dados atuais, sendo elas a IDE do Visual Studio Code e a linguagem de 

programação Python. Visto isso, a ferramenta proposta neste trabalho visa ampliar o 

conhecimento dos investidores acerca dos indicadores que mais lhes serão convenientes para 

a operação da bolsa de valores. O restante do texto está organizado da seguinte forma.  

A Seção 2, Fundamentação Teórica, trata os termos que são importantes para a 

ferramenta proposta com as suas devidas fundamentações. A Seção 3, Objetivos, descreve o 

objetivo principal e os objetivos específicos do projeto. A Seção 4, Metodologia, descreve as 

análises da literatura, define tecnologias, indicadores, espaço de tempo, o desenvolvimento da 

ferramenta, a realização de testes e avaliação dos resultados.  A Seção 5, Desenvolvimento, 



 

 

 

 

descreve a lógica de execução da ferramenta, as tecnologias utilizadas, as ações, o passo a 

passo do código fonte e a validação da ferramenta. A Seção 6, Resultados, descreve os 

resultados para cada indicador em cada período de tempo e a comparação dos dados de forma 

individual e em conjunto. 
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2 CONCEITOS E FERRAMENTAS 

 

A seção de fundamentação teórica tem como objetivo apresentar os principais 

conceitos utilizados no desenvolvimento do trabalho.  

 

2.1 Conceitos sobre o Mercado de Ações 

 

2.1.1 Bolsa de Valores 

 

Segundo Davis (1999), a bolsa de valores é a ferramenta onde investidores 

profissionais, amadores, especuladores, e empresas se reúnem para fazerem operações em 

ativos no mercado. A maior bolsa de valores brasileira, chamada B3, composta por várias 

ativos, onde ativos por exemplo podem ser: 

 

● Ações 

● Commodities 

● Derivativos 

● Moedas 

● Outros ativos 

 

Criada em 1968, se tornando reconhecida mundialmente por investidores e que 

corresponde a cerca de 80% do volume financeiro e de negócios do mercado nacional, com 

sedes no Brasil, China e Reino Unido (IBOVESPA B3, 2021a). 

Para investir na bolsa de valores é necessário ter o conhecimento sobre três pilares, o 

primeiro é quando e onde investir de forma a comprar por um valor abaixo de quando for 

vendido, assim obtendo lucro na operação, o segundo pilar é a gestão de risco e planejamento, 

assim aumentando a probabilidade de lucro e o terceiro pilar é colocar em prática, isso se dá 

através do Home Broker que é uma ferramenta online que permite a execução das operações 

(IBOVESPA B3, 2021b). 

A bolsa de valores é onde as empresas e os governos captam recursos para o 

desenvolvimento, para fins de pagamento de dívidas, para projetos e estrutura operacional. Ao 

acionista comprar a ação de uma empresa, torna-se sócio obtendo participação nos lucros e ou 



 

 

 

 

comprando títulos de dívidas na quais após um certo prazo recebem o valor pago no início 

somado aos juros. 

A IBOVESPA B3 é dividida em quatro grandes segmentos: 

● Listados 

● Balcão 

● Tecnologia de Dados 

● Unidade de Financiamentos 

 

O segmento de Listados contém o Mercado de Ações nas quais negociam-se ações de 

diversas empresas (IBOVESPA B3, 2021c). 

 

2.1.2 Análise Técnica 

 

A análise técnica segundo Perl (2008) se baseia no estudo dos preços históricos e 

oportunidades do mercado através do gráfico da bolsa procurando por padrões, utilizada para 

ações, por exemplo. Além disso, a análise técnica pode determinar os preços de forma precisa 

e consistente, utilizada principalmente para diminuir os riscos e aumentar a rentabilidade. 

 

2.1.3 Indicadores Técnicos  

 

Segundo Sincere (2011), indicadores técnicos são formados por uma medida ou por 

um conjunto de medidas que combinadas formam indicadores que mostram a direção que o 

mercado pode seguir, sendo assim, qual decisão deve ser tomada: vender, comprar ou esperar. 

O Mercado de Indicadores Técnicos, segundo Colby (2003), pode oferecer mais flexibilidade 

e adaptação do que métodos alternativos, sendo possível adicionar dados de surveys, ciclo de 

estudos, comparações de mercados e também informações monetárias e econômicas. Algumas 

vantagens dos indicadores são: selecionados ou descartados baseados na lógica, modo 

sistemática e cientificamente de aproximação, demonstram qualitativamente com precisão as 

informações do comportamento do mercado. 

Os indicadores podem ser de sentimentos, técnicos e econômicos com o objetivo de 

informar a direção do mercado, auxiliando na tomada de decisões, sendo o melhor indicador o 

próprio índice da respectiva bolsa, podendo ser a B3 ou a Nasdaq, a bolsa representa o 

conjunto de todas as ações negociadas nela. Negociar na bolsa de ações é um trabalho 
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psicológico no qual os indicadores demonstram e ajudam a entender e revelar pistas do 

mercado (SINCERE, 2011). 

 

2.1.4 Sistemas de Recomendações de Ações 

 

Na área de recomendações de ações há duas formas principais de pesquisar: a recomendação 

por comentários, na qual causa ambiguidade por seus comentários diversos sobre o mesmo 

assunto e também pela autenticidade, e a recomendações por previsão de preços, onde através 

de métodos matemáticos e estatísticos. Nos últimos anos houve um crescimento na 

recomendação de ações na quais envolvem integrar múltiplas tecnologias, como mineração de 

dados, psicologia e aprendizado de máquina (YUJUN; JIANPING; YIMEI, 2016). 

Um sistema de recomendações sugere para muitas opções uma escolha, através de um 

conjunto de algoritmos levando as características do usuário, fazendo com que a decisão se 

torne simples. Para decidir um investimento na bolsa de valores é cansativo e também 

desafiador, deve-se levar em consideração o lucro e o risco. Utiliza-se vários métodos dentre 

eles, duas metodologias, a análise fundamentalista e a análise técnica, além de sistemas Fuzzy 

onde redes artificiais são utilizadas para medir a bolsa de valores, podendo ser utilizadas tanto 

a análise fundamentalista em conjunto com indicadores técnicos. Uma outra forma é utilizar-

se a análise de sentimentos através de dados do Twitter, onde é possível obter recomendações 

através das opiniões da massa populacional (SANKAR; VIDYARAJ; KUMAR, 2015). 

 

2.2 Ferramentas Tecnológicas 

 

2.2.1 Python  

 

A linguagem de programação Python foi introduzida por Guido von Rossum em 1990, 

pouco usada até os anos 2000 com o Python 2.0, a comunidade começou a desenvolver 

bibliotecas, continuando o suporte e o desenvolvimento. Em 2008 foi lançado o Python 3.0 na 

qual resolveu vários problemas, porém é incompatível com o Python 2.0, fazendo com o que 

as bibliotecas anteriores fossem perdidas (GUTTAG, 2021). 

O script é um conjunto de comandos e declarações onde o interpretador do Python 

atribui valores e executa os comandos, diferentemente de algum script que seja convertido 



 

 

 

 

pelo compilador para que seja executado (GUTTAG, 2021). Abaixo a Figura 1 ilustra o 

interpretador: 

 

Figura 1: fluxo de execução do código-fonte 

 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Através da documentação do Python (2021), é uma linguagem de programação clara e 

poderosa, que utiliza múltiplos paradigmas de programação. Possui sintaxe de fácil 

entendimento, na qual facilita o entendimento do código, podendo ser utilizada em qualquer 

sistema operacional, tais como: Linux, Windows, Mac OS X e Unix. O Python possui uma 

grande biblioteca, vários tipos de variáveis, sendo fortemente e dinamicamente tipadas. Além 

disso, suporta  classes e múltiplas heranças, a linguagem possui suporte para erros, resultando 

em uma forma mais simples de tratamento de erros. 

 

 

2.2.2 Visual Studio Code 

  

O Visual Studio Code é um ambiente de desenvolvimento integrado que possui 

diversas ferramentas e suporte para o desenvolvimento do software, incluindo suporte para a 

linguagem de programação Python, além de possuírem um editor de texto com auto 

complemento, extensões, plugins, o cmd integrado para que sejam executados comandos e 

também um debugger integrado, onde podem ser feitos testes e percorrer o código, 

verificando se os dados estão corretos (GUTTAG, 2021). Segundo a sua documentação do 

Visual Studio Code (2021) é um programa leve, que seu funcionamento é multiplataforma, 

podendo ser executado com sucesso em diferentes sistemas operacionais como o Windows, 

macOS e Linux. Sendo propriedade da empresa Microsoft, segundo o website Statista (2021), 

a Microsoft é a segunda empresa com a maior capitalização de mercado com o seu valor em 

$1.966 bilhões. 
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2.3 Trabalhos Relacionados 

 

2.3.1 Investing.com 

 

O objetivo geral desta ferramenta é noticiar e demonstrar dados sobre o mercado em 

geral, auxiliando na disseminação de informações e na tomada de decisões para o investidor. 

Possuem gráficos técnicos, análises técnicas nas quais demonstra sugestões de operações no 

mercado de valores. Abaixo a Figura 2 ilustra a página inicial da ferramenta Investing.com: 

 

Figura 2: página inicial do investing.com 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

2.3.2 Bloomberg 

 

O objetivo geral desta ferramenta é noticiar e demonstrar dados do mercado em geral. 

Possui gráficos das ações, dados gerais da condição da empresa em específico. Devido à 



 

 

 

 

ferramenta ser paga apenas o conteúdo gratuito é levado em consideração. Abaixo a Figura 3 

ilustra a página inicial da ferramenta Bloomberg: 

 

Figura 3:  página inicial da bloomberg 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Para auxiliar no esclarecimento das informações de cada ferramenta. O Quadro 1 

abaixo ilustra as funcionalidades: 

 

Quadro 1: linguagens de programação utilizadas nos artigos 

Funcionalidades Ferramenta Investing Bloomberg 

Gráficos do preço das 

ações 

Sim Sim Sim 

Indicadores técnicos Sim Sim Sim 

Sugestões de compra e 

venda 

Sim Sim Não 

Histórico de 

performance de 

indicadores técnicos 

Sim Não Não 

Fonte: Autor (2021) 

 

As três ferramentas possuem gráficos do preço de ações, indicadores técnicos, porém 

somente a ferramenta proposta e o Investing.com possuem sugestões de compra e venda e 

somente a ferramenta proposta possui o histórico de performance de indicadores técnicos. 
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2.4 Considerações Finais 

 

Os conceitos apresentados aqui são partes essenciais na produção deste trabalho, 

através do conceito da bolsa de valores entendemos o contexto, a análise técnica tem como 

objetivo demonstrar que existem técnicas e meio de estudar preços históricos, com base nos 

indicadores técnicos é possível tomar decisões para operações no mercado de ações. 

As tecnologias Visual Studio Code e a linguagem de programação Python permitem o 

ambiente para o desenvolvimento da ferramenta proposta, possuindo suporte da comunidade e 

exemplos sobre a forma de como utilizar módulos necessários para o sucesso deste trabalho.



 

 

 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Principal 

 

 Avaliar a performance dos indicadores na bolsa de valores, em relação ao 

posicionamento de entrada ou saída de um ativo financeiro, que no caso são as ações. Para 

isso, vamos criar uma ferramenta capaz de classificar a entrada ou saída em operações de 

ações na bolsa de valores através de indicadores técnicos. Iremos testar uma ação no período 

diário, semanal e mensal para obtenção de dados. Assim é possível visualizar a performance 

de acertos de cada indicador, sendo que os dados são reais, atuais e extraídos pela aplicação 

através de um repositório de dados, tornando a avaliação atrelada à realidade da bolsa de 

valores. 

 

3.2 Objetivos Secundários 

Para alcançar o objetivo principal, devemos cumprir os seguintes objetivos 

específicos, no quais estão descritos abaixo:  

 Revisar a bibliografia para obter fundamentos para o trabalho. 

 Levantamento bibliográfico sobre os trabalhos relacionados. 

 Selecionar e especificar os indicadores técnicos. 

 Especificar e implementar uma  ferramenta para classificar, utilizando os 

indicadores técnicos selecionados. 

 Extração de dados para execução dos experimentos. 

 Execução dos Experimentos e avaliação dos resultados obtidos. 
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4 FERRAMENTA 

 

O capítulo 4 tem como objetivo apresentar a forma que a ferramenta foi desenvolvida, 

através da visão geral da ferramenta, assim como as tecnologias utilizadas. 

 

4.1 Visão Geral da Ferramenta 

Avaliar a performance dos indicadores na bolsa de valores, em relação ao posicionamento 

de entrada ou saída de um ativo financeiro, que no caso são as ações. A ferramenta desenvolvida é  

baseada nas tecnologias a serem escolhidas, como a IDE e a linguagem de programação, que 

oferece suporte a diferentes datas e períodos de tempo, assim como ações e permitirá o 

desenvolvimento de indicadores técnicos. A execução do código é feita de forma onde é chamado 

seus métodos que representam cada indicador técnico com a respectiva ação, data e período de 

tempo. Abaixo segue Figura 4 ilustrando a estrutura da execução. 

 

Figura 4: fluxo de execução da ferramenta  



 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

4.2 Tecnologias Utilizadas 

Para o desenvolvimento da ferramenta é necessário a seleção das tecnologias e  programas 

que irão compor o ambiente de desenvolvimento. Inicialmente devemos especificar qual IDE 

deverá ser utilizada, partimos de duas opções, o Visual Studio Code e o Sublime Text. 

Segundo a documentação do Visual Studio Code é possível perceber que possui um grande 

ecossistema de suporte a diferentes linguagens de programação, sendo que já utiliza o suporte 

integrado às linguagens de programação para JavaScript, TypeScript e Node.js. 

Por outro lado temos o Sublime Text, que é um editor de texto similar ao Visual Studio 

Code e também possui suporte a várias linguagens de programação, porém, para ter total 

usabilidade deve ser pago para uso contínuo e ainda somente por um período de 3 anos de 

atualizações. Abaixo o Quadro 2 ilustra a comparação: 
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Quadro 2: comparativo entre ide's 

Especificações Visual studio code Sublime text 

Editor de texto X X 

Debug X  

Documentação X X 

Múltiplas linguagens de programação X X 

Extensões X X 

Sistema operacional windows X X 

Fonte: Autor (2021) 

 

Podemos perceber que os dois são bem parecidos em relação a funcionalidades, porém, o 

Visual Studio Code é um programa oferecido pela Microsoft, que o mantém em melhores condições 

de documentações. Assim possuindo uma maior documentação e comunidade para encontrar 

resoluções de possíveis obstáculos à frente no desenvolvimento, assim como extensões, a IDE 

escolhida é o Visual Studio code. 

Após a escolha da IDE, é pesquisado qual linguagem de programação utilizaremos, com 

base em exemplos encontrados na comunidade sobre como iremos adquirir os dados necessários, 

para depois, desenvolvermos o código, além de a IDE suportá-lo para desenvolvimento. 

Inicialmente serão pesquisados artigos e quais linguagens de programação foram utilizados 

para desenvolver as ferramentas que possuem conexão com a bolsa de valores, os artigos são do 

repositório da UFRGS a LUME, foi utilizado a seguinte concatenação de palavras para fazer a 

pesquisa: bolsa de valores computação, segue o Quadro 3 abaixo listando o nome do artigo e qual 

linguagem foi utilizada. 

Quadro 3: linguagens de programação utilizadas nos artigos 

Nome do artigo Linguagem de programação Faculdade 

AN IMPLEMENTATION OF SHARPE’S CAPITAL 

ASSET PRICING MODEL 

Python UFRGS 

Similaridade de séries temporais na bolsa de valores Java UFRGS 

Fonte: Autor (2021) 



 

 

 

 

Os dois artigos encontrados nos permitem termos duas opções para implementar a 

ferramenta, a linguagem de programação python e java. Para o desenvolvimento da nossa 

ferramenta foi utilizado a linguagem de programação python, por apresentar bibliotecas estatísticas, 

uma comunidade maior no desenvolvimento desta funcionalidade, caracterizada por ser de fácil 

entendimento e de alto nível, fazendo com que a curva de aprendizado seja menor. 

 

4.3 Detalhamento da Implementação 

 

4.3.1 Inserir Parâmetros 

 

Para iniciar são inseridos os parâmetros que tem por objetivo filtrar os dados desejados que 

são atribuídos a variável dy pelo método do YahooDailyhHeader no qual é responsável pela 

captação dos dados, passamos como parâmetro o símbolo da ação, data início, data de fim e por 

último o período de tempo. Abaixo a Figura 4 ilustra o trecho do código: 

 

Figura 4: variável recebe os dados da ação. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Exemplificando cada módulo, parâmetros e valores abaixo: 

● dy é a variável que recebe os dados da ação filtrada. 

● daily é o módulo importado que contém o método YahooDailyReader() 

● YahooDailyReader() é o método no qual possui os parâmetros symbols, start, end e interval. 

● symbols é o parâmetro que recebe um ou uma lista de símbolos da ações, por exemplo o 

ITUB4.SA que corresponde às cotações do Banco Itaú. 
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● start é o parâmetro que define o início da obtenção de dados, recebendo uma data no 

formato MM/DD/YYYY. 

● end é o parâmetro que define o fim da obtenção de dados, recebendo uma data no formato 

MM/DD/YYYY. 

● interval é o parâmetro que define o período que os dados são obtidos, por exemplo, temos os 

valores válidos d, wk, mo que respectivamente representam dados obtidos diariamente, 

semanalmente e mensalmente. 

● read() é o método que permite que os dados sejam lidos. 

 

4.3.2 Qual Indicador é Utilizado? 

 

Para definir qual indicador é utilizado dentre o Índice de Força Relativa, Média Móvel e 

Bandas de Bollinger é necessário comentar a linha de código que ativa o respectivo método. Abaixo 

a Figura 5 ilustra o trecho do código: 

 

Figura 5: ativando indicadores técnicos 

 

Fonte: Autor (2021) 

4.3.3 Média Móvel 

 

A estratégia do método estatístico da média móvel é utilizada pela sua simplicidade e 

popularidade, a forma que é calculada se baseia na soma dos valores e na soma da quantidade de 

valores, dividindo a soma dos valores pela quantidade de valores. Abaixo segue a fórmula: 

                    (1) 

Onde: 

● Mk é o resultado da média móvel. 

● Ci é o preço para o período i. 

● n é a quantidade total de valores. 



 

 

 

 

● k é a quantidade de entradas do  data-set. 

 

Abaixo a Figura 6 ilustra o trecho do código: 

 

Figura 6: trecho do código da média móvel 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Percebe-se que na linha 20 é calculado a Média Móvel para 50 dias e na linha 21 para 200 

dias, visto que há o comando de rolling e window na qual permite entrar com o valor dos dias para 

que o comando mean execute a Média Móvel para os respectivos dias. 

Utilizada como um timing para transações, indicando a tendência do preço de mercado. No 

método da média móvel é utilizado a estratégia de 50 e 200 dias, que consiste na venda quando a 

média de 50 cruza para baixo a média de 200 e para a compra quando a média de 50 dias cruza a 

média de 200 dias para cima. Abaixo a Figura 7 ilustra o gráfico da Média Móvel: 

 

Figura 7: gráfico utilizando o indicador das médias móveis 

 

Fonte: Autor (2021) 
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Percebe-se que a linha verde representa o preço da ação, a linha azul a Média Móvel de 50 

dias, e a linha laranja a Média Móvel de 200 dias, outro ponto é a oscilação da linha azul em 

relação a laranja, na qual a linha laranja representa menos oscilação. 

 

4.3.4 Índice de Força Relativa 

 

O indicador do índice de força relativa foi descrito inicialmente por J.Welles Wilder em 

1978 no livro New Concepts in Technical Trading Systems que compara um índice com outro 

chamado de Força Relativa. Inicialmente é feito o cálculo dos movimentos positivos e negativos 

para cada dia, na qual é feito a subtração do preço do dia pelo preço do dia anterior, se o resultado 

da operação for positivo o valor é adicionado na variável Up é ele mesmo, se não é adicionado o 

valor 0. Para a variável Down a conta a ser feita é a mesma, porém quando o resultado for negativo 

é adicionado o valor negativo absoluto a variável e se for positivo é adicionado o valor 0. Abaixo 

segue a fórmula:  

 

                                                                         (2) 

                                                                     (3) 

Onde: 

● Up é o resultado positivo. 

● Down é o resultado negativo absoluto. 

● P é o preço do dia. 

● Po é o preço do dia anterior. 

 

Após o cálculo do Up e Down é utilizada uma função de média para os mesmos, na nossa 

ferramenta é feita através da Média Móvel. Deve-se dividir os dois resultados para a obtenção da 

Força Relativa. Abaixo segue a fórmula: 

 

                                                          (4) 

 



 

 

 

 

Onde: 

● RS  é o indicador da Força Relativa 

● AvgUp é média móvel dos movimentos positivos 

● AvgDown é média móvel dos movimentos positivos 

 

Para calcular o Índice de Força Relativa deve-se possuir o resultado da Força Relativa, onde 

é somada com 1, dividido por 100 e subtraído por 100, resultando no Índice de Força Relativa. 

 

                                                   (5) 

Onde: 

● RSI é o resultado do Índice de Força Relativa 

● RS  é o indicador da Força Relativa 

 

Abaixo a Figura 8 ilustra o trecho do código que implementa a fórmula: 

 

Figura 8: trecho do código do índice de força relativa 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Percebe-se que na linha 74 é executado uma condição que para qualquer valor negativo seja 

atribuído zero, linha linha 75 a condição é inversa, na qual todo valor maior ou igual a zero seja 

atribuído o valor 0. Na linha 76 é definido os dias da Média Móvel, na linha 77 e 78 é calculado a 

média de ganho e de perda, respectivamente, na linha 79 é feita a divisão das duas médias que 

resultam na Força Relativa e assim sendo possível calcular na linha 80 o Índice de Força Relativa. 
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No método do índice de força relativa é utilizado um cálculo que mede a volatilidade da 

ação que possui o valor de 0 a 100, onde 0 é a melhor oportunidade para comprar a ação e 100 é a 

melhor oportunidade para a venda da ação. É utilizado a estratégia de 14 dias, caracterizando a 

quantidade da execução da média a ser calculada, logo deve ser feita a compra da ação quando o 

valor do Indicador Relativo de Força ficar abaixo dos 30 por cento e a venda quando ultrapassa os 

70 por cento. Abaixo a Figura 9 ilustra o Índice de Força Relativa: 

 

Figura 9: gráfico utilizando o indicador de força relativa. 

 

Fonte:Autor (2021). 

 

A imagem possui dois gráficos no qual o primeiro ilustra o preço da ação e o segundo o 

Índice de Força Relativa. No primeiro gráfico é possível ver os valores no eixo vertical que 

representam o valor da ação e no eixo horizontal as datas ao longo do tempo. No segundo gráfico 

visualizamos no eixo vertical o valor de 0 a 100 no qual representa os pontos do Índice de Força 

Relativa e ao longo do eixo horizontal as datas ao longo do tempo. 

 

4.3.5 Bandas de Bollinger 

 

As Bandas de Bollinger foram criadas por John A. Bollinger possuem como objetivo 

analisar o comportamento do preço da ação com base em três linhas, composto da banda superior, 



 

 

 

 

banda inferior e a média móvel. Inicialmente calculamos a Média Móvel sendo utilizado o valor de 

20 dias para a nossa ferramenta, logo é feito o cálculo da banda superior. Abaixo segue a fórmula:  

 

                                                             (6) 

 

Onde: 

● Bs é a banda superior 

● Mk é a Média Móvel 

● DP é o desvio padrão 

 

Percebe-se que a Média Móvel é somada ao resultado de duas vezes o desvio padrão calculado. 

Para calcular a banda inferior, segue abaixo a fórmula: 

 

                                                           (7) 

 

Onde: 

● Bi é a banda inferior 

● Mk é a Média Móvel 

● DP é o desvio padrão 

 

Percebe-se que a Média Móvel é subtraída do resultado de duas vezes o desvio padrão 

calculado. Abaixo a Figura 10 ilustra o trecho do código que executa o cálculo das Bandas de 

Bollinger:  

 

Figura 10: trecho do código das bandas de bollinger. 

 

Fonte: Autor (2021). 
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Na linha 141 percebe-se que é realizado o cálculo da Média Móvel, na linha 142, a banda 

superior e na linha 143 a banda inferior. Abaixo a Figura 11 ilustra o gráfico plotado: 

 

Figura 11: gráfico do indicador das bandas de bollinger. 

 

Fonte:Autor (2021). 

 

Analisando a imagem percebe-se que a linha verde representa a banda superior, a linha 

vermelha a banda inferior, a linha azul o preço da ação e a linha laranja a Média Móvel. No método 

das Bandas de Bollinger é feito um cálculo através da média móvel de 20 dias, na qual a estratégia 

para venda é quando o preço ultrapassa a banda de bollinger superior e a venda quando fica abaixo 

da banda inferior. 

 

4.3.6 Execução e Resultados 

 

A execução é feita através da linha de comando da ferramenta do Visual Studio com o 

comando python indicadores.py previamente com os métodos a serem executados selecionados. O 

resultado é obtido a cada operação de compra e venda, mostrando qual foi o resultado da mesma, 

indicando a compra a venda e se houve lucro ou prejuízo. Abaixo a Figura 12 exemplifica as 

operações: 

 



 

 

 

 

Figura 12: resultado das operações. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Analisando os dados das imagens percebe-se que nas operações de compra e venda há 

informações como o preço da ação e o dia em que foi executada, outro fator é o lucro e o prejuízo 

no qual se o resultado for positivo é lucro e se for negativo é prejuízo. Quando a ferramenta finaliza 

a quantidade de dados disponíveis para análise, é ilustrado o resultado geral das operações, 

acuracidade, acertos e erros. Abaixo a Figura 13 exemplifica o resultado geral: 

 

Figura 13: resultado geral das operações. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Estes dados são mostrados no final da execução com o objetivo de demonstrar a 

performance em geral, o resultado é feito através da soma de todos os lucros e prejuízos, a 

acuracidade é a divisão dos acertos pelo total, os acertos e erros se devem ao fato de que as 

operações de compra e venda resultaram no lucro ou prejuízo, sendo lucro, um acerto e um 

prejuízo, um erro. 
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5. AVALIAÇÃO E RESULTADOS 

 

O objetivo desta seção é demonstrar a avaliação e resultados através da metodologia de 

desenvolvimento, base de dados, demonstração da ferramenta, comparação com Investing.com, 

Investing.com, ferramenta versus Investing.com, comparação e limitações da ferramenta. 

5.1 Etapas de Funcionamento 

 

Para a execução do programa em cada indicador técnico e período de tempo na qual é a 

discretização dos dados, por exemplo insere-se a data de início e fim, respectivamente, 01/01/2020 

e 01/01/2021 e deseja-se o período de tempo diário, logo obtém-se 365 registros, se o período de 

tempo inserido for semanal, é obtido 52 registros e o período de tempo mensal, obtém-se 12 

registros. Abaixo a Figura 14 exemplifica o fluxo de execução da ferramenta: 

 

Figura 14: gráfico da ação itub4 pela ferramenta 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Através da execução de cada indicador em conjunto com cada período de tempo, resulta-se 

em nove resultados distintos, nos quais analisa-se e compara-se os resultados em performance, 

como acuracidade, acertos, erros, lucro, prejuízo e o resultado geral em reais, assim a primeira 

classificação é em ordem decrescente com base no resultado geral em reais e período de tempo, a 

segunda classificação em ordem decrescente no qual é somado o resultado geral em reais para o 

mesmo indicador no três períodos de tempo. 

5.2 Base de Dados 

 

A base de dados foi lida através do módulo pandas-datareader que a linguagem de 

programação python possui suporte, dando acesso ao Yahoo Finance que contém dados sobre 

ações, sendo possível inserir parâmetros de ações, intervalos de tempo, datas de início e fim. Assim 



 

 

 

 

sendo possível obter dados atuais e íntegros para a execução da ferramenta, o resultado dos dados 

possuem os campos de date, high, low, open, close, volume e adj close. Na qual o campo high 

representa o preço mais alto do dia, o campo low representa o preço mais baixo do dia, o campo 

open representa o preço de abertura do dia, o close representa o preço de fechamento do dia e o 

campo adj close representa o preço de fechamento ajustado. 

5.3 Demonstração da Ferramenta 

 

O objetivo desta subseção é demonstrar os resultados obtidos pela ferramenta, a análise dos 

dados é feita através da visualização da escrita do programa no terminal do visual studio code e 

também de forma visual pelo gráfico. abaixo os resultados foram separados por período diários, 

semanais e mensais para a ação ITUB4, utilizando os três indicadores: Bandas de Bollinger, Média 

Móvel e o Indicador Força Relativa.  

 

5.3.1 Período de Tempo Diário Utilizando o Índice de Força Relativa 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo diário utilizando o Índice de 

Força Relativa. Abaixo a Figura 15 ilustra o resultado. 

 

Figura 15: resultado da ação itub4 utilizando o indicador de força relativa no período diário pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

Podemos perceber que o resultado da operação foi negativo de R$ -4.92, obtendo uma 

quantidade de acertos de 29 e de 19 erros, assim resultando numa acuracidade de 60.42%. Abaixo a 

Figura 16 ilustra o caminho da ação. 

 

Figura 16: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador de força relativa no período diário pela ferramenta 
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Fonte: Autor (2021) 

 

Os gráficos acima representam o preço da ação e o Índice de Força Relativa, onde 

respectivamente, o primeiro indica no eixo y o preço e no eixo x o tempo. Já no segundo gráfico, 

percebe-se no eixo y a razão de 0 a 100 e no eixo x o tempo. 

 

5.3.2 Período de Tempo Diário Utilizando as Bandas de Bollinger 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo diário utilizando o indicador das 

bandas de bollinger. Abaixo a Figura 17 ilustra o resultado. 

 

Figura 17: resultado da ação itub4 utilizando o indicador das bandas de bollinger no período diário pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 



 

 

 

 

Podemos perceber que o resultado da operação foi positivo de R$ 0.32, obtendo uma 

quantidade de acertos de 2 e de 1 erro, assim resultando numa acuracidade de 66.66%. Abaixo a 

Figura 18 ilustra o gráfico da ação. 

 

Figura 18: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador das bandas de bollinger no período diário pela ferramenta 

 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

5.3.3 Período de Tempo Diário Utilizando a Média Móvel 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo diário utilizando o indicador das 

médias móveis. Abaixo a Figura 19 ilustra o resultado: 

 

Figura 19: resultado da ação itub4 utilizando o indicador das médias móveis no período diário pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 
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Podemos perceber que o resultado da operação foi negativo de R$ -21,30, obtendo uma 

quantidade de acertos de 8 e de 9 erros, assim resultando numa acuracidade de 47,06%. Abaixo a 

Figura 20 ilustra o gráfico da ação: 

 

Figura 20: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador das médias móveis no período diário pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

5.3.4 Período de Tempo Semanal Utilizando o Índice de Força Relativa 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo semanal utilizando o indicador 

de força relativa. Abaixo a Figura 21 ilustra o resultado: 

 

Figura 21: resultado da ação itub4 utilizando o indicador de força relativa no período semanal pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 



 

 

 

 

Podemos perceber que o resultado da operação foi positivo de R$ 4,84, obtendo uma 

quantidade de acertos de 6 e de 3 erros, assim resultando numa acuracidade de 66,66%. Abaixo a 

Figura 22 ilustra o gráfico da ação: 

 

Figura 22: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador de força relativa no período semanal pela ferramenta 

 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

5.3.5 Período de Tempo Semanal Utilizando as Bandas de Bollinger 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo semanal utilizando o indicador 

das bandas de bollinger. Abaixo a Figura 23 ilustra o resultado: 

 

Figura 23: resultado da ação itub4 utilizando o indicador das bandas de bollinger no período semanal pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 
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Podemos perceber que o resultado da operação foi negativo de R$ -1,68, obtendo uma 

quantidade de acertos de 1 e de 0 erro, assim resultando numa acuracidade de 100%. O resultado 

negativo mesmo constando assertividade de 100% se dá através do fato que é feito uma compra e 

que isso diminui o valor do lucro. Abaixo a Figura 24 ilustra o resultado: 

 

Figura 24: operações da ação itub4 utilizando o indicador das bandas de bollinger no período semanal pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

Inicialmente é feito a compra por R$ 3,10 no dia 30/04/2001 e vendida por R$ 30,57 no dia 

24/02/2020. O resultado negativo é auferido pois é feita uma compra de R$ 29,15 e não é feita a 

operação de venda, assim não caracterizando uma operação de compra e venda, feita subtração do 

valor de compra do montante resultado no valor negativo de R$ -1,68. Abaixo a Figura 25 ilustra o 

gráfico da ação: 

 

Figura 25: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador das bandas de bollinger no período diário pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 



 

 

 

 

5.3.6 Período de Tempo Semanal Utilizando a Média Móvel 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo semanal utilizando o indicador 

das médias móveis. Abaixo a Figura 26 ilustra o resultado: 

 

Figura 26: resultado da ação itub4 utilizando o indicador das médias móveis no período semanal pela ferramenta 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Podemos perceber que o resultado da operação foi positivo de R$ 16,30, obtendo uma 

quantidade de acertos de 2 e de 1 erro, assim resultando numa acuracidade de 66,66%. Abaixo a 

Figura 27 ilustra o gráfico da ação: 

 

Figura 27: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador das médias móveis no período diário pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 
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5.3.7 Período de Tempo Mensal Utilizando o Índice de Força Relativa 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo mensal utilizando o indicador de 

força relativa. Abaixo a Figura 28 ilustra o resultado: 

 

Figura 28: resultado da ação itub4 utilizando o indicador de força relativa no período mensal pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

Podemos perceber que o resultado da operação foi negativo de R$ -30,70, obtendo uma 

quantidade de acertos de 0 e de 0 erro, assim resultando numa acuracidade de 0%. O resultado 

negativo e com acuracidade, acertos e erros com valores de 0, se deve ao fato de que foi feito 

somente a compra da ação e não a venda. Abaixo a Figura 29 ilustra o gráfico da ação: 

 

Figura 29: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador de força relativa no período mensal pela 

ferramenta  

Fonte:Autor (2021) 

 



 

 

 

 

5.3.8 Período de Tempo Mensal Utilizando as Bandas de Bollinger 

 

O objetivo é a análise da a ação ITUB4 no período de tempo mensal utilizando o indicador 

das bandas de bollinger. Abaixo a Figura 30 ilustra o resultado: 

 

Figura 30: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador das bandas de bollinger no período mensal pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

Podemos perceber que o resultado da operação foi positivo de R$ 17,38, obtendo uma 

quantidade de acertos de 1 e de 0 erro, assim resultando numa acuracidade de 100%. Abaixo a 

Figura 31 ilustra o gráfico da ação: 

 

Figura 31: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador das bandas de bollinger no período mensal pela ferramenta 
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Fonte:Autor (2021) 

 

5.3.9 Período de Tempo Mensal Utilizando a Média Móvel 

 

O objetivo é a análise da ação ITUB4 no período de tempo mensal utilizando o indicador 

das médias móveis. Abaixo a Figura 32 ilustra o resultado: 

 

Figura 32: resultado da ação itub4 utilizando o indicador das médias móveis no período semanal pela ferramenta 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

Podemos perceber que o resultado da operação foi negativo de R$ -22,76, obtendo uma 

quantidade de acertos de 0 e de 0 erro, assim resultando numa acuracidade de 0%. O resultado 

negativo e com acuracidade, acertos e erros com valores de 0, se deve ao fato de que foi feito 

somente a compra da ação e não a venda. Abaixo a Figura 33 ilustra o gráfico da ação: 

 

Figura 33: gráfico da ação itub4 utilizando o indicador das médias móveis no período semanal pela ferramenta 

 



 

 

 

 

Fonte:Autor (2021) 

 

5.4 Comparação com o Investing.com 

 

A comparação da ferramenta com o website Investing.com deve-se ao fato de que como 

inspiração para este trabalho a forma com que é mostrado o resultados, apenas sugerindo a 

operação a ser feita, não mostrando a performance de cada indicador para cada tipo de período de 

tempo. 

 

5.4.1 Investing.com 

 

O que me levou a escolher o Investing.com deve-se à forma como as operações são 

sugeridas e não mostra-se qual a performance do indicador para cada tipo de período de tempo. 

Para chegar no resultado das sugestões a Figura 34 abaixo ilustra: 

 

Figura 34: página inicial do investing.com 
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Fonte: Autor (2021) 

 

Acessa-se o website na página principal, percebe-se a barra de pesquisar, pesquisa-se pelo 

símbolo da ação no qual é o ITUB4, a Figura 35 abaixo ilustra o resultado da pesquisa: 

 

Figura 35:página de resultado do investing.com. 



 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A página resultante é a com informações da ação do Banco Itaú, percebe-se o preço atual, 

opção de visualizar gráficos e rolando a página para baixo é possível visualizar as sugestões de 

operações para esta compra. A Figura 36 abaixo ilustra o Resumo Técnico: 

 

Figura 36: resumo técnico do investing.com. 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

A imagem acima representa uma coleção de indicadores técnicos para cada período de 

tempo, incluindo 5 min, 15 min, hora, diário e mensal. 
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5.4.2 Ferramenta versus Investing.com 

 

Após o desenvolvimento da ferramenta, nesta seção, é feito uma comparação dos resultados 

da ferramenta com outra ferramenta chamada de Investing.com, são utilizados para a comparação: 

gráficos no período de tempo para a ação selecionada e também seus respectivos valores de ação. 

Abaixo são mostrados respectivamente os gráficos, da ferramenta produzida a do Investing.com 

para a ação ITUB4. A Figura 37 e 38 abaixo ilustram o gráfico da ação: 

 

Figura 37: gráfico da ação itub4 pela ferramenta 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 38: gráfico da ação itub4 pelo investing.com 

 

Fonte: investing.com (2021) 



 

 

 

 

 

É possível perceber a distorção entre os gráficos e também em seu espaço no tempo, sendo 

que na ferramenta temos dados a partir do ano de 2001 e no Investing.com é possível visualizar 

dados a partir do ano de 1992. Para confirmar que os valores estão corretos, é feito uma 

comparação entre a data e o valor. Abaixo a Figura 39 e 40 ilustram o primeiro resultado da 

ferramenta produzida e a segunda o resultado do Investing.com. 

 

Figura 39: valor da ação no dia 01-04-2019 pela ferramenta 

 

Fonte: Autor (2021) 

 

Figura 40: valor da ação no dia 01-04-2019 pelo investing.com 

 

 

Fonte: investing.com (2021) 

 

Podemos perceber que há uma variação nos valores, na data de 01/04/2019 e também em 

29/05/2019, onde na ferramenta e no Investing.com, respectivamente, correspondem a 34.80 e 

32.03 e na segunda ocasião de 33.84 e 32.12, subtraindo os respectivos valores, temos que no 

primeiro resultado a diferença de  2.77 e por fim 1.72. Por fim, podemos validar que a ferramenta 

possui uma taxa de erro de 8,64% e 8,69%, respectivamente, para fins de amplitude da taxa de erro, 

é escolhida a maior taxa. 

Ressalta-se outro ponto na qual o Investing.com possui uma maior quantidade de 

indicadores técnicos para analisar uma mesma ação. A Figura 41 abaixo ilustra os indicadores do 

Investing.com: 

 

Figura 41: indicadores técnicos pelo investing.com. 
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Fonte:Autor (2021) 

 

Percebe-se que o Investing possui grupos nos quais demonstra-se o resumo, pontos de pivô, 

indicadores técnicos e médias móveis. Abaixo o Quadro 4 ilustra a comparação de indicadores 

técnicos e médias móveis entre a ferramenta e o Investing. 

 

Quadro 4: comparativo entre indicadores da ferramenta versus investing.com 



 

 

 

 

Indicadores Técnicos/ Médias 

Móveis 

Ferramenta Investing.com 

Índice de Força Relativa Sim Sim 

Estocástico Não Sim 

Índice de Força Relativa 

Estocástico 

Não Sim 

MACD Não Sim 

ADX Não Sim 

Williams Não Sim 

CCI Não Sim 

ATR Não Sim 

Highs/Lows Não Sim 

Ultimate Oscillator Não Sim 

ROC Não Sim 

Bull/ Bear Power Não Sim 

Bandas de Bollinger Sim Não 

MA5 Não Sim 

MA10 Não Sim 

MA20 Não Sim 

MA50 Sim Sim 

MA100 Não Sim 

MA200 Sim Sim 

Fonte:Autor (2021) 

 

A ferramenta utiliza três indicadores técnicos nos quais são o Índice de Força Relativa, 

Média Móvel e Bandas de Bollinger, já o Investing.com a somatória de indicadores técnicos e 
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Médias Móveis é de 18, uma diferença de 15. O único indicador que não é implementado são as 

Bandas de Bollinger, visto que a ferramenta demonstra a performance de cada indicador técnico e o 

Investing.com não. 

 

5.5 Comparação 

 

Nesta seção é feita a comparação dos resultados da ferramenta dos diferentes indicadores e 

períodos de tempo com base nos seus resultados para a ação ITUB4, abaixo a Tabela 1 ilustra o 

comparativo entre os indicadores: 

 

Tabela 1: comparativo entre indicadores e períodos de tempo 

Indicador Período  

de tempo 

Acerto(s) Erro(s) Acuracidade Resultado  

em R$ 

RSI Diário 29 19 60,41% -4,92 

RSI Semanal 6 3 66,66% 4,84 

RSI Mensal 0 0 0% -30,71 

SMA Diário 8 9 47,06% -21,30 

SMA Semanal 2 1 66,66% 16,30 

SMA Mensal 0 0 0% -22,76 

BB Diário 2 1 66,66% 0,32 

BB Semanal 1 0 100% -1,68 

BB Mensal 1 0 100% 17,38 

Fonte: Autor (2021) 

 

Para a mesma ação ITUB4 foram aplicados três indicadores para três períodos de tempo, 

inicialmente podemos verificar que o indicador que obteve o maior resultado em R$ foram as 

Bandas de Bollinger no período de tempo mensal que obtiveram R$ 17,38, em segundo lugar, as 

Médias Móveis no período de tempo semanal com o  resultado em R$ de 16,30, em terceiro lugar, o 



 

 

 

 

Índice de Força Relativa no período de tempo semanal com o  resultado em R$ de 4,84, em quarto 

lugar, as Bandas de Bollinger no período de tempo diário com o  resultado em R$ de 0,32, em 

quinto lugar, as Bandas de Bollinger no período de tempo semanal com o  resultado em R$ de -

1,68, em sexto lugar, o Índice de Força Relativa no período de tempo diário com o  resultado em R$ 

de -4,92, em sétimo lugar, as Médias Móveis no período de tempo diário com o  resultado em R$ de 

-21,30, em oitavo lugar, as Médias Móveis no período de tempo mensal com o  resultado em R$ de 

-22,76,  em nono lugar, o Índice de Força Relativa no período de tempo mensal com o  resultado 

em R$ de -30,71. Abaixo segue a Tabela 2 para exemplificar o resultado: 

 

Tabela 2: indicadores com melhores resultados individuais em relação ao período de tempo 

Posição Indicador Período de Tempo Resultado em R$ 

1° Bandas de Bollinger mensal  R$ 17,38 

2° Médias Móveis semanal  16,30 

3° Índice de Força Relativa semanal 4,84 

4° Bandas de Bollinger diário   0,32 

5° Bandas de Bollinger semanal -1,68 

6° Índice de Força Relativa diário  -4,92 

7° Médias Móveis diário  -21,30 

8° Médias Móveis mensal  -22,76 

9° Índice de Força Relativa mensal  -30,71 

Fonte:Autor (2021) 

 

Analisando a tabela acima, percebemos que os melhores resultados positivos são 

respectivamente das Bandas de Bollinger no período de tempo mensal, das Médias Móveis no 
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período de tempo semanal, do Índice de Força Relativa no período de tempo semanal e por último 

das Bandas de Bollinger no período de tempo diário.  

Para descobrir qual é o indicador mais rentável, podemos somar seus resultados em 

diferentes períodos de tempo, sendo que o resultado das Médias Móveis no período de tempo 

diário, semanal e mensal são respectivamente, R$ -21,30, R$ 16,30 e R$ -22,76 resultando em R$ -

27,76. O resultado do Índice de Força Relativa no período de tempo diário, semanal e mensal são 

respectivamente, R$ -4,92, R$ 4,84 e R$ -30,71 resultando em R$ -30,79 e por último o resultado 

das Bandas de Bollinger no período de tempo diário, semanal e mensal são respectivamente, R$ 

0,32, R$ -1,68 e R$ 17,38 resultando em R$ 16,02. Abaixo a Tabela 3 representa os resultados da 

soma dos três períodos de tempo: 

 

Tabela 3: indicadores com melhores resultados agrupados nos três períodos de tempo 

Posição Indicador Resultado em R$ 

1° Bandas de Bollinger 16,02 

2° Médias Móveis -27,76 

3° Índice de Força Relativa -30,79 

Fonte:Autor (2021) 

Aparentemente temos que o indicador mais rentável é as Bandas Bollinger, com o resultado 

em R$ 16,02, seguida respectivamente das Médias Móveis e do Índice de Força Relativa, com o 

resultados de -27,76 e -30,79.  

Visto que a ferramenta proposta foi aplicada para um estudo de caso e a extrapolação da 

mesma para as demais ações do mercado da bolsa de valores não se aplica, deve-se adaptar a 

ferramenta para cada nova situação de interesse do operador. Assim, novos resultados poderam ser 

obtidos a partir da ferramenta proposta considerando diferentes ações, pois as mesmas possuem 

oscilações divergentes, diferentes períodos de tempo, que pode ser diário, semanal ou mensal e 

diferentes tendências do mercado. 

5.6 Limitações da Ferramenta 

 



 

 

 

 

Analisando a tabela acima percebemos que os indicadores técnicos agrupam-se por períodos 

de tempo, na qual soma-se o resultado individual de cada um, inicialmente soma-se o indicador 

técnico das Bandas de Bollinger nos períodos de tempo diário, semanal e mensal,  seguido pela 

soma do indicador das Médias Móveis  nos períodos de tempo diário, semanal e mensal e por fim 

soma-se o indicador técnico do Índice de Força Relativa nos períodos de tempo diário, semanal e 

mensal. 

A ferramenta possui limitações em relação a interface que não é amigável, devendo-se 

alterar o código-fonte em relação a inserção dos parâmetros e também para a correta seleção do 

indicador a ser executado, por exemplo, a inserção de ações, que devem ser inseridas com o 

respectivo símbolo da ação, que no nosso exemplo foi o ITUB4, períodos de tempo que devem 

possuir os valores de d,w,m, que respectivamente são diario, semanal e mensal, datas de início e 

fim são feitas no formato MM/DD/YYYY, sendo assim, necessário algum conhecimento em 

programação para identificar e executá-la. 

A ferramenta em relação a outros trabalhos relacionados a este trabalho se referem a portais 

de notícias em conjunto com dados do mercado financeiro, onde as notícias complementam a 

tomada de decisões, deve-se atentar caso uma notícia de última hora possa afetar a decisão. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi abordado o desenvolvimento de uma ferramenta para auxiliar nas 

decisões de operadores na bolsa de valores, com base nos indicadores com a melhor 

performance, que no caso são as ações. Visto que do ano de 2019 para o ano de 2020 houve 

um aumento de quase 100% de investidores na bolsa de valores brasileira, com isto há a 

necessidade de obter maior conhecimento, mais informações sobre o mercado e para isto foi 

desenvolvida esta ferramenta, a fim de informar qual o melhor indicador técnico. 

A ferramenta implementada possui a capacidade de obter dados reais e atuais, assim sendo 

possível classificar de forma assertiva os diferentes indicadores técnicos. Após o 

desenvolvimento foi aplicado uma validação com a plataforma Investing.com e com isso foi 

notado que há uma taxa de erro em torno de 8.69%. 

A ação escolhida foi o Itaú Unibanco com o símbolo da ação de  ITUB4, foram utilizados 

os indicadores técnicos: Índice de Força Relativa, Bandas de Bollinger e as Médias Móveis. O 

melhor resultado foi do indicador Bandas de Bollinger que obteve um resultado positivo de 

R$ 17,38 no período de tempo mensal e o indicador com o melhor resultado nos três períodos 

de tempo foi do indicador Bandas de Bollinger que obteve o resultado de R$ 16,02. 

Por fim, a ferramenta se mostrou capaz de fazer operações na bolsa de valores, e foi 

possível identificar dentre três indicadores qual foi o melhor em questão de resultados. Como 

trabalhos futuros é possível implementar outros indicadores, ações, datas de início e fim e 

períodos de tempo distintos, além disso, temos a taxa de erro que é de 8.69%, podendo 

identificar como reduzi-la a fim de obter resultados mais íntegros para que o operadores da 

bolsa de valores possam obter melhores resultados. 
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APÊNDICE A - CÓDIGO FONTE 

 

import datetime as dt 

from typing import Any 

from numpy.core.numeric import full 

from numpy.lib.function_base import average 

import pandas_datareader.data as web 

from matplotlib import style 

import matplotlib.pyplot as plt 

import pandas as pd 

import ta 

import pandas_datareader.yahoo.daily as daily 

import numpy as np 

 

dy = daily.YahooDailyReader( 

    symbols='ITUB4.SA', start='1/1/00', end='1/1/21', interval='w').read() 

 

def MovingAverage(): 

    ma50 = dy.rolling(window=50).mean() 

    ma200 = dy.rolling(window=200).mean() 

    performance = 0 

    hits = 0 

    errors = 0 

    fullTrades = 0 

    purchased = 0 

    sold = 0 

    toBuy = True 

    toSell = False 

 

    for i in range(len(ma50['Adj Close'])): 

        aux50 = ma50['Adj Close'][i] 

        aux200 = ma200['Adj Close'][i] 

 

        if (aux50 > aux200) and toBuy: 

            toSell = True 
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            toBuy = False 

            purchased = dy['Adj Close'][i] 

            performance -= purchased 

            print("Comprar por " + str(dy['Adj Close'][i])) 

        elif (aux50 < aux200) and toSell: 

            toSell = False 

            toBuy = True 

            sold = dy['Adj Close'][i] 

            performance += sold 

            fullTrades += 1 

 

            print("Vender por " + str(dy['Adj Close'][i])) 

 

            if sold > purchased: 

                hits += 1 

                print("Lucro de: " + str(sold - purchased), sep="\n") 

            else: 

                errors += 1 

                print("Prejuízo de: " + str(sold - purchased), sep="\n") 

 

    print("Resultado: R$: " + str(performance)) 

    print("Acuracidade: " + str((hits/fullTrades)*100), 

          "Acertos: " + str(hits), "Erros: " + str(errors), sep="\n") 

 

    plt.figure(figsize=(12, 8)) 

    plt.plot(ma50['Adj Close']) 

    plt.plot(ma200['Adj Close']) 

    plt.plot(dy['Adj Close'])  

    plt.show() 

 

def RSI():     

    delta = dy['Adj Close'].diff(1)     

    aux_delta = dy[:-1]     

    delta.dropna(inplace=True) 

    positive = delta.copy() 



 

 

 

 

    negative = delta.copy() 

    positive[positive < 0] = 0 

    negative[negative >= 0] = 0 

    days = 14 

    average_gain = positive.rolling(window=days).mean() 

    average_loss = abs(negative.rolling(window=days).mean()) 

    relative_strength = average_gain / average_loss 

    rsi = 100 - (100.0 / (1.0 + relative_strength))     

 

    performance = 0 

    hits = 0 

    errors = 0 

    fullTrades = 0 

    purchased = 0 

    sold = 0 

    toBuy = True 

    toSell = False 

    buys = [] 

    buy_date = [] 

    sells = [] 

 

    for i in range(len(delta)): 

        current_rsi = rsi[i] 

 

        if (current_rsi < 30.0) and toBuy: 

            toSell = True 

            toBuy = False 

            purchased = aux_delta['Adj Close'][i] 

            buys.append(purchased)             

            performance -= purchased 

            print("Comprar por " + str(aux_delta['Adj Close'][i])) 

        elif (current_rsi > 70.0) and toSell: 

            toSell = False 

            toBuy = True 

            sold = aux_delta['Adj Close'][i] 
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            sells.append(sold) 

            performance += sold 

            fullTrades += 1 

 

            print("Vender por " + str(aux_delta['Adj Close'][i])) 

 

            if sold > purchased: 

                hits += 1 

                print("Lucro de: " + str(sold - purchased), sep="\n") 

            else: 

                errors += 1 

                print("Prejuízo de: " + str(sold - purchased), sep="\n") 

 

    print("Resultado: R$: " + str(performance)) 

    print("Acuracidade: " + str((hits/fullTrades)*100), 

          "Acertos: " + str(hits), "Erros: " + str(errors), sep="\n") 

 

    frame = pd.DataFrame() 

    frame['Adj Close'] = dy['Adj Close'] 

    frame['RSI'] = rsi     

 

    plt.figure(figsize=(12, 8)) 

 

    ax1 = plt.subplot(211) 

    ax1.plot(frame.index, frame['Adj Close'], color='blue') 

 

    ax2 = plt.subplot(212, sharex=ax1) 

    ax2.plot(frame.index, frame['RSI'], color='blue') 

 

    plt.show() 

 

def BollingerBands(): 

    data = dy   

    data['sma'] = data['Adj Close'].rolling(20).mean() 

    data['upper'] = data['sma'] + 2 * (data['Adj Close'].rolling(20).std()) 



 

 

 

 

    data['lower'] = data['sma'] - 2 * (data['Adj Close'].rolling(20).std()) 

 

    performance = 0 

    hits = 0 

    errors = 0 

    fullTrades = 0 

    purchased = 0 

    sold = 0 

    toBuy = True 

    toSell = False 

 

    for i in range(len(data)): 

 

        if (data['High'][i] >= data['upper'][i]) and toBuy: 

            toSell = True 

            toBuy = False 

            purchased = data['High'][i] 

            performance -= purchased 

            print("Comprar por " + str(data['High'][i]) + " no dia " + str(data.index[i])) 

        elif (data['Low'][i] <= data['lower'][i]) and toSell: 

            toSell = False 

            toBuy = True 

            sold = data['Low'][i] 

            performance += sold 

            fullTrades += 1 

 

            print("Vender por " + str(data['Low'][i]) + " no dia " + str(data.index[i])) 

 

            if sold > purchased: 

                hits += 1 

                print("Lucro de: " + str(sold - purchased), sep="\n") 

            else: 

                errors += 1 

                print("Prejuízo de: " + str(sold - purchased), sep="\n") 
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    print("Resultado: R$: " + str(performance)) 

    print("Acuracidade: " + str((hits/fullTrades)*100), 

          "Acertos: " + str(hits), "Erros: " + str(errors), sep="\n") 

 

    plt.figure(figsize=(12, 8)) 

    plt.plot(data['Adj Close']) 

    plt.plot(data['sma']) 

    plt.plot(data['upper']) 

    plt.plot(data['lower'])     

    plt.show()     

 

MovingAverage() 

#RSI() 

#BollingerBands() 



 

 

 

 

APÊNDICE B - RESULTADOS 

 

Análise Diária 

 ITUB4 - Índice de Força Relativa 
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ITUB4 -  Bandas de Bollinger 

 

 

 

 

 

ITUB4 - Médias Móveis 
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Análise Semanal 

ITUB4 - Índice de Força Relativa 
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ITUB4 -  Bandas de Bollinger 

 

 

ITUB4 - Médias Móveis 

 



 

 

 

 

 

 

Análise Mensal 

ITUB4 - Índice de Força Relativa 

 

 

ITUB4 -  Bandas de Bollinger 

 

 

ITUB4 - Médias Móveis 

 

 


