
VII Simpósio de Iniciação Científica, Didática e de Ações Sociais da FEI                                                          

 
São Bernardo do Campo – 2017  

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS 
 

Leo Koki Shashiki1, Prof. Dr. Renato Aguiar orientador3 
1,3 Departamento de Engenharia Elétrica, Centro Universitário FEI 

leo.lks@hotmail.com.br, preraguiar@fei.edu.br 

Resumo: O objetivo desta pesquisa é classificar ações 
do mercado financeiro utilizando um algoritmo de 
agrupamento denominado Gustafson-Kessel 
Modificado, algoritmo este oriundo do fuzzy c- means, 
que é uma técnica de agrupamento baseada na lógica 
Fuzzy. Pretende-se aqui encontrar um classificador mais 
preciso comparado com o classificador que utiliza o fuzzy 
c- means. 
 

1. Introdução 
O algoritmo de agrupamento fuzzy c- means utiliza a 

distância euclidiana para medir a proximidade entre um 
elemento e o centro dos grupos. Já o algoritmo de 
agrupamento Gustafson-Kessel (GK) é uma técnica que 
se oriunda do fuzzy c- means, porém, para se obter maior 
precisão, o GK adota a distância de Mahalanobis, na qual 
se utiliza uma matriz de covariância que pode ser alterada 
a qualquer momento, flexibilizando, assim, os possíveis 
grupos a serem encontrados. 

Quando o GK é utilizado, se o número de amostras é 
pequeno ou se os dados dentro de um cluster são 
praticamente correlacionados linearmente, o algoritmo 
apresenta problemas numéricos. Isso torna impossível o 
cálculo da inversa da matriz covariante, invalidando todo 
o algoritmo. 

Visando isso, foi proposto um método para superar 
esse problema, o qual recebeu o nome de Gustafson-
Kessel Modificado (GKM), sugerindo a fixação de uma 
razão entre o maior e menor autovalor da matriz de 
covariância. Com isso, espera-se uma classificação de 
ativos financeiros com maior precisão. 

 
2. Metodologia 

Neste projeto serão necessários o Matlab com o 
toolbox fuzzy logic e o software Economática [7]. 
Baseando-se nos algoritmos fuzzy c- means e Gustafson-
Kessel e, com este conhecimento, com base em [6], será 
desenvolvido um classificador de ativos financeiros com 
o algoritmo Gustafson- Kessel e, posteriormente, 
compará-lo com o fuzzy c- means. 

A teoria Fuzzy, que pode ser encontrada em [1], [2], 
entre outros, tem sua base na seguinte definição: 

Definição 1: Sejam o conjunto X = {x1, x2,..., xm} e 
C1, C2,   , Cn subconjuntos de X. Sejam ainda números 
reais 0≤µi(xj)≤1, i = 1,2,...,n e j = 1, 2,..., m, tais que, para 
todo j = 1, 2,..., m, tem-se ∑ ���� = 1�

�	
 . Nessas 
condições, ���� é chamado índice de pertinência do 
elemento �� 	com relação ao subconjunto Ci. Maiores 
detalhes podem ser encontrados claramente em [2]. 

A seguir são descritos os passos do algoritmo 

FCM. 

A função objetivo que deve ser minimizada é: 
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Onde µ1(xj) + µ2(xj)=1, j=1,2,...,m 
O problema dado pela equação (1) pode ser resolvido 

analiticamente, e a solução é dada em [3], através das 
equações (2) e (3): 

 

 
 
Passo1: Iniciar uma matriz de índices de pertinência, 

de modo que µ1(xj) + µ2(xj)=1, j=1,2,...,m e µ1(xj)≥0 e 
µ2(xj)≥0; 

Passo2: Calcular os centros c1 e c2, através d (2); 
Passo3: Recalcular, através da equação (3), a nova 

matriz de pertinências utilizando os vetores dos centros 
obtidos no passo 2; 

Repetir os passos 2 e 3 até que o valor da função 
objetivo, equação (1), não mais decresça, segundo a 
precisão adotada. 

O algoritmo de Gustafson-Kessel também segue o 
princípio da otimização de uma função objetivo, similar 
ao proposto pelo algoritmo FCM [4]. 

�	�, �, �, ����	� = 	∑ ∑ ������
�	
 ��

����
�
�	
          (4) 

Onde, � = ����� ∊ 	 �0,1��!� é uma matriz contendo 
o grau de pertinência dos elementos � ∈ ℝ�!�, � =
�$
, $�, … $��, $� ∊ 	ℝ� são os centros dos clusters e &	 ∊
	�1,∞� é um parâmetro que determina o grau de 
“fuzificação” (fuzzyness) dos clusters resultantes. 

Os seguintes passos compõem o algoritmo GK com o 
intuito de minimizar a função objetivo proposta pela 
equação 1. [4]. 

Passo1: Iniciar uma matriz de índices de pertinência, 
de modo que µ1(xj) + µ2(xj)=1, j=1,2,...,m e µ1(xj)≥0 e 
µ2(xj)≥0; 

Passo2: Calcular os centros , através da equação 5; 
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Passo3: Calcular, através da equação 6, as matrizes de 
covariância dos grupos. 
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Passo 4: Calcular as distâncias através da equação 7. 
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1≤i≤K, 1≤k≤N.        (7) 
Passo 5: Atualizar a matriz de graus de pertinência 

através de 
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          1≤I≤J, 1≤K≤L             (8) 

Entretanto, alguns problemas numéricos ocorrem, 
frequentemente, quando o GK é usado em sua forma 
padrão em um número de amostras pequeno ou quando 
os dados dentro de um cluster são praticamente 
correlacionados linearmente. Estes fatos tornam 
impossível o cálculo da inversa da matriz de covariância 
contida no passo 4 para o cálculo das distâncias, 
impedindo a efetividade do algoritmo. 

Visando isso, foi proposta uma modificação para 
contornar esse problema chamado de Gustafson- Kessel 
Modificado (GKM), sugerindo a fixação de uma razão 
entre o maior e menor autovalor da matriz de covariância. 
Esta simples modificação pode melhorar 
significantemente a performance do algoritmo GK [5]. 

O problema numérico já citado acima ocorre no passo 
4, onde a matriz de covariância 3� obtida no passo 3, deve 
ser invertida. Se o número de dados for muito pequeno 
ou os dados dentro de um cluster forem linearmente 
correspondentes, a matriz de covariância torna-se (quase) 
singular. 

Duas modificações foram então incluídas para o 
algoritmo padrão Gustafson-Kessel, de modo que 
elimine completamente a chance de qualquer possível 
erro matemático envolvendo a matriz de covariância. 

3� é reconstruída de modo que: 
3��MN = 1 − O�3� P O>?@3Q�
/�R  (9) 
Onde O ∈ �0,1� é um parâmetro de controle e 3S a 

matriz de covariância de todo o conjunto de dados. 
Dependendo do valor do	O os clusters são forçados a 
ficarem mais ou menos similares em sua forma. 

São extraídos então os autovalores T�� e autovetores 
U�� de 3��MN.  

Encontra-se T�	�V! =	&W��		T�� e força-se que: 

T�� = X*	/YZ
[ 							∀�	]W^W	_`Wa	 X*	/YZ

X*E
	b c              (10) 

Com base nisto, a ideia principal aqui é desenvolver 
um classificador usando o algoritmo de agrupamento 
Gustafson Kessel. A teoria indica, pelo que se percebe, 
um ganho de precisão e flexibilidade usando o algoritmo 
de agrupamento Gustafson- Kessel. 

 
3. Resultados Pretendidos 

O objetivo aqui é desenvolver um classificador de 
ações do mercado financeiro usando o algoritmo de 
agrupamento Gustafson Kessel e comparar com o 
classificador que utiliza o algoritmo fuzzy c-means [6]. 
Vislumbra-se que o algoritmo de agrupamento Gustafson 
Kessel produza uma classificação mais precisa dos ativos 
financeiros se comparado ao fuzzy c- means. A figura 1 
mostra, resumidamente, o que se pretende aqui. 

 
 
 
 

      Figura 1 – Matriz de índices financeiros 

 

A matriz de índices financeiros será formada e, usando 
uma metodologia baseada no algoritmo Gustafson- 
Kessel Modificado, 2 grupos serão produzidos e 
classificados como grupo bom, o que significa uma 
carteira de ações promissora, e grupo ruim, que significa 
uma carteira de ações não promissora. 
 

 
4. Conclusões pretendidas 

 

O classificador de ações aqui pretendido é útil no 
sentido de propor uma ferramenta auxiliar para formação 
de carteira de ações do mercado financeiro. Tarefa está 
muito arriscada e, ás vezes, imprecisa. No entanto, 
utilizando-se como ferramenta, o algoritmo de 
agrupamento de Gustafson- Kessel Modificado, além de 
conceber um novo classificador, espera-se que seja mais 
preciso quando comparado com o classificador que 
utiliza o algoritmo fuzzy c- means. 
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