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Resumo: Esta pesquisa, que ainda está no início, tem 

a intenção de prever a tendência do Índice da Bolsa de 

Valores de São Paulo (Ibovespa) usando o algoritmo de 

agrupamento Gustafson-Kessel Modificado.  

 

1. Introdução 
A predição do mercado financeiro, mais 

precisamente, a predição da variação e da tendência do 

Índice da Bolsa de Valores, é algo que é um desafio até 

mesmo para os estatísticos e economistas como um 

todo. Espera-se que, através de mais um modelo de 

predição, seja possível auxiliar o investidor a fazer a 

melhor decisão possível, sem que para isso seja preciso 

contar com a sorte. 

O modelo proposto é  baseado na técnica de 

reconhecimento de padrões, autocontida em uma técnica 

de agrupamento denominada Gustafson-Kessel 

Modificado (GKM), mais explicado em [1], o qual é 

uma modificação do algoritmo Fuzzy c- Means. 

 

2. Metodologia 
A metodologia utilizada para essa análise é feita por 

meio da comparação da dependência existente entre o 

retorno financeiro da bolsa de valores (Ibovespa) e do 

retorno financeiro de diferentes setores do mercado 

(petroquímico, têxtil, metalurgia, entre outros). Este 

método será estruturado através da técnica de 

agrupamento GKM, além de utilizar taxas financeiras de 

empresas obtidas através do software Economática [3]. 

Resumidamente, o algoritmo GKM se reduz a 

otimização da função objetivo mostrada em (1). 
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Onde N representa o numero de dados a serem 

classificados, K o número de grupos a serem formados, 

𝜇𝑖𝑘  o grau de similaridade de cada objeto k com o grupo 

i e D a distância, a qual consegue produzir grupos com 

formatos diferentes em um mesmo banco de dados. 

As seguintes equações são usadas como base para a 

realização do algoritmo 
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São extraídos então os autovalores 𝜆𝑖𝑗 e autovetores 

𝜙𝑖𝑗 de 𝐹𝑖
𝑛𝑒𝑤 . 

Encontra-se 𝜆𝑖 𝑚𝑎𝑥 =  𝑚𝑎𝑥𝑗  𝜆𝑖𝑗 e força-se que, 

𝜆𝑖𝑗 =
𝜆𝑖 𝑚𝑎𝑥

𝛽
    ∀𝑗 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑙 

𝜆𝑖 𝑚𝑎𝑥

𝜆𝑖𝑗
 > 𝛽, obtendo assim 

𝐹𝑖 reconstruída de acordo com (5). 
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O algoritmo GKM é executado seguindo os 

seguintes passos: 

 

Passo 1: Iniciar uma matriz de pertinências, de 

modo que ∑ 𝜇𝑖𝑘
𝐾
𝑖=1 = 1. 

 

Passo 2: Calcular os centros dos grupos através da 

equação (2). 

 

Passo 3: Calcular a matriz de covariância dos grupos 

seguindo (3) - (5). 

 

Passo 4: Calcular as distancias (6). 

 

Passo 5: Através de (7) calcular a nova matriz de 

pertinência usando as distancias obtidas no passo 4. 

 

Passo 6: Repetir os passos 2 a 5 até que a função 

objetivo (1) não mais decresça. 

 

Com o conhecimento sobre os algoritmos fuzzy c-

means e Gustafson-Kessel e, com base em [2], será 

escolhido, corretamente, os índices de ações 

responsáveis por causar variações na bolsa de valores. 

 

 

Figura 1 – Esquema Simplificado da Metodologia. 
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3. Resultados Pretendidos 
O objetivo aqui é achar uma relação estreita entre o 

retorno financeiro de algumas ações e o índice do 

mercado (Ibovespa). Sendo assim possível prever o 

comportamento deste índice, dizendo se ele estará em 

alta ou em baixa. 

 

4. Conclusões Pretendidas 
Os resultados obtidos em [2] mostraram que o 

retorno financeiro dos grupos de ações vencedoras tem a 

capacidade de modelar o comportamento do retorno 

financeiro do mercado interno (Ibovespa) com o uso do 

fuzzy c- means. Deseja-se aqui obter um resultado mais 

preciso usando a técnica de agrupamento GKM, uma 

vez que o GKM, matematicamente, é mais preciso que o 

fuzzy c- means. 
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