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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 
 
 
1.1  - SITUAÇÃO PROBLEMA 
 
 
A maioria dos indicadores gráficos (COLBY & MYERS, 1988), como por exemplo as 

médias móveis, o IFR – Índice de Força Relativa, e o MACD – Moving Average 

Convergence - Divergence, mostra uma situação presente do mercado, em função do 

valor das cotações da ação ou de pontos do índice, apontando para uma situação de 

overbought1 ou oversold2 e, portanto, a iminência de reversão da tendência.  Porém, não 

prevê uma faixa no tempo onde seja mais provável que a reversão ocorra. O indicador 

Fibonacci Time Zones, baseado na seqüência de Fibonacci3 (ACHELIS, 2001, p. 144), 

dá uma indicação de períodos mais prováveis onde pode ocorrer algum evento 

significativo como uma alta, uma baixa, etc., porém é de pouca precisão. 

Nesse sentido surgiu interesse na pesquisa da previsão temporal da reversão das 

tendências, ou timing, isto é, será possível estimar daqui quanto tempo uma tendência 

em curso irá reverter?  

Mais especificamente, pretende-se com este trabalho introduzir na caixa de ferramentas 

do analista, termo usado por Elder (1993), mais um indicador que possibilite a 

visualização da proximidade da reversão de uma tendência, e que associado, por 

exemplo, ao IFR e ao MACD, amplie o leque de instrumentos à disposição do analista 

técnico na tomada de decisão. Pretende-se com isso tornar possível a visualização da 

matemática que serve de embasamento à teoria da função log-periódica (LOP). 

Nesta mesma obra de Elder (1993, p. 118) o autor se mostra contrário às “caixas 

pretas”, ou softwares automatizados de recomendação de investimentos, isto é, aqueles 

que informam ao usuário o que comprar e vender e quando comprar e vender sem 

explicar por quê. E acrescenta: “não existe substituto para o julgamento maduro em 

trading”4, dizendo ainda que “atividades humanas complexas como trading não podem 

ser automatizadas. Máquinas podem ajudar, porém não substituir o ser humano”.  

 

                                                 
1 Overbought: sobre-comprado. Diz-se da situação em que se encontra o índice de mercado ou uma ação 
após ter sofrido um processo de alta rápida e acentuada, na qual aumentam as probabilidades de queda. 
2 Oversold: sobre-vendido. Diz-se da situação em que se encontra o índice de mercado ou uma ação após 
ter sofrido um processo de queda rápida e acentuada, na qual aumentam as probabilidades de alta.  
3 Ver p. 18. 
4 Trading (negociação) é o termo utilizado em inglês para designar operações de compra e venda de 
ações. 
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Noronha (1995) relata experiências desagradáveis na tentativa de obter sistemas 

autônomos. Depois de abandoná-los, conclui que quanto mais simples o sistema, 

melhor, e que a pesquisa ajuda a melhorar a performance. 

Por essas razões, não faz parte do escopo deste trabalho criar um sistema autônomo de 

tomada de decisão, mas fornecer ao analista mais uma ferramenta que, agregada às 

demais já existentes, venha a facilitar a tomada de decisão de compra ou venda de 

ações, da mesma forma que exames laboratoriais complementares ou uma radiografia 

auxiliam um médico na elaboração de seu diagnóstico. 

Este trabalho aborda sobretudo as tendências, estudando principalmente sua reversão. 

 
 
1.2  - OBJETIVO 
 
O objetivo desta tese é propor o uso da LOP como um indicador oscilador que contribui 

para a previsão da reversão de tendências, principalmente das de alta para baixa, de 

forma mais eficaz que os indicadores IFR e MACD. 

 

1.3  - JUSTIFICATIVA 

 

Como será mostrado no desenvolvimento do trabalho, os estudos iniciais usando a LOP 

realizados por Sornette tinham por objetivo apenas as grandes crises ocorridas nos 

mercados financeiros, de ações ou moedas. Este trabalho estuda sua aplicação de uma 

forma mais direta, não apenas em grande crises ou catástrofes, mas nas reversões de 

tendências em geral. 

A justificativa da pesquisa se prende a dois fatos: em primeiro lugar, pelo aspecto 

temporal, pois a LOP situa no tempo a proximidade da reversão e o software escolhido 

para a elaboração das regressões não-lineares mostra um intervalo de tempo para a 

ocorrência da previsão. Em segundo lugar, pela inovação, pois diferentemente das 

médias móveis e dos indicadores IFR e MACD, também baseados em médias móveis, a 

LOP provém de uma formulação matemática. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS 

 

2.1 - A ANÁLISE GRÁFICA 

 

A Análise Gráfica (AG), também chamada de Análise Técnica (AT), tem como objetivo 

o estudo da evolução dos preços de mercado dos ativos ao longo do tempo, de acordo 

com a definição de vários autores, a seguir. 

Edwards e Magee (2001, pp. 3-4) argumentam:  

“O preço de mercado reflete não apenas as diferentes opiniões sobre valor, dos muitos 

analistas ortodoxos de ações, mas também todas as esperanças e medos, suposições e 

humores, racionais e irracionais, de centenas de potenciais compradores e vendedores, 

assim como suas necessidades e recursos, em suma, fatores que desafiam análises e para 

os quais não existem estatísticas mas que são todos, entretanto, sintetizados, pesados e 

finalmente expressos na única cifra precisa que faz com que compradores e vendedores 

se aproximem e realizem um negócio (através de seus agentes, seus respectivos 

corretores). Essa é a única cifra que conta.” 

Para estes autores, “a análise técnica é a ciência de registrar, geralmente na forma 

gráfica, a história efetiva das transações (mudanças de preços, volume de transações, 

etc.) de uma certa ação ou do índice de mercado, deduzindo-se então, a partir do quadro 

formado, as prováveis tendências futuras.” 

De acordo com Murphy (1986, p. xviii), “A análise técnica é simplesmente um enfoque 

à previsão dos mercados baseado no estudo do passado, da psicologia humana e da lei 

das probabilidades.” O autor ainda acrescenta: “a análise técnica é o estudo da ação do 

mercado, principalmente mediante o uso de gráficos, com o objetivo de prever futuras 

tendências de preços.” O termo ‘ação do mercado’ inclui as 3 principais fontes de 

informação para o grafista – preço, volume e contratos em aberto (MURPHY, 1986, 

p.1). Os contratos em aberto são utilizados apenas nos mercados de futuros e opções 

(MURPHY, 1999, p.2). 

Segundo Pring (2002, pp. 2-3), “O enfoque técnico para investimento é essencialmente 

uma reflexão da idéia que os preços se movem em tendências que são determinadas 

pelas mudanças de atitudes dos investidores em relação a uma variedade de forças 

econômicas, monetárias, políticas e psicológicas. A arte da análise técnica, pois isso é 

uma arte, é identificar a reversão de uma tendência em seu estágio inicial e ‘cavalgar’ 

essa tendência até que o peso das evidências mostre ou prove que a tendência reverteu.” 
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De acordo com Goldberg e Nitsch (2001, p.6), “o objetivo principal da análise gráfica é 

identificar e fazer uso das tendências. A maioria dos modelos de negociação técnica de 

sucesso está baseada em acompanhar as tendências.” 

Para Noronha (1995, p.1), “Análise técnica é a ciência que busca, através do estudo de 

registros gráficos multiformes, associados a formulações matemático-estatísticas, 

incidentes sobre preços, volumes e contratos em aberto do passado e do corrente (sic) 

dos diferentes ativos financeiros, proporcionar, através da análise de padrões que se 

repetem, condições para que se possa projetar o futuro caminho dos preços, dentro de 

uma lógica de maiores probabilidades.” Noronha (1995, p.11) ainda acrescenta: “esses 

padrões nada mais são do que as ondas de ganância e medo entre investidores. São a 

fotografia da eterna batalha entre compradores e vendedores.” 

 

A AG engloba várias modalidades, como o Gráfico de Barras, o Candelabro Japonês, o 

Gráfico Ponto-e-Figura e as Ondas de Elliott. 

Neste estudo será utilizado o gráfico de barras que, dentre as modalidades expostas, 

ainda é a mais utilizada. 

Os conceitos expostos a seguir sobre a AG ou AT visam a fornecer ao leitor os 

conhecimentos básicos necessários para a compreensão do escopo e alcance do presente 

trabalho, delineando um contexto onde se pretende inserir a função log-periódica, objeto 

desta tese, como mais um indicador de reversão de tendências, a exemplo do IFR – 

Índice de Força Relativa, das Médias Móveis e do MACD – Moving Average 

Convergence – Divergence (Convergência – Divergência das Médias Moveis), cujo 

objetivo é auxiliar na identificação de pontos de compra ou venda, não sendo pretensão 

do autor detalhar ao extremo ou aprofundar em demasia os conceitos aqui expostos 

sobre o assunto.  

Vale destacar que o trabalho aborda o mercado de ações, o que não invalida a aplicação 

universal da AG. 

 

2.1.1 A teoria de Dow 

A AG, da forma como é conhecida hoje em dia, originou-se da chamada Teoria de Dow, 

que remonta a 3 de julho de 1884, quando foi publicada a primeira média (ou  primeiro 

índice) que norteava o mercado de ações (Murphy, 1986, p. 24). 
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Segundo Leite e Sanvicente (1995, pp. 12-21), Charles Henry Dow e Edward Jones 

fundaram a Dow Jones & Co. em 1882, com a finalidade de divulgar cotações de ações 

e notícias econômicas do mercado de New York. Ambos foram os primeiros editores do 

Wall Street Journal, lançado em 1889.  

No entanto, Dow jamais chegou a apresentar uma teoria. Coube a William Peter 

Hamilton, sucessor de Dow na edição do Wall Street Journal após sua morte, compilar 

e enunciar aquilo que ficou conhecido como os princípios de Dow, apresentados a 

seguir. 

 

Os princípios de Dow  

Segundo Murphy (1986, pp. 26-34) os Princípios de Dow podem ser assim enunciados: 

 

• Os índices descontam tudo 

De acordo com Dow, à exceção dos Atos Divinos (terremotos, inundações, etc), os  

índices já descontam5 todos os eventos ocorridos ou previsíveis que venham a afetar 

a oferta e a demanda. Quanto aos Atos Divinos, embora imprevisíveis, são 

rapidamente descontados e assimilados nos preços da ação. 

 

• O mercado tem 3 tendências 

Em sua definição de tendência, Dow pressupunha que uma tendência de alta 

existiria enquanto os picos e vales sucessivos fossem mais altos que os anteriores. 

Nas tendências de baixa valeria o oposto, com picos e vales inferiores. 

Aqui, Dow se referia às tendências Primária, Secundária e Terciária (Maré, Ondas e 

Marolas). Mais tarde Elliot desenvolve a sua teoria com base neste princípio.  

As tendências primárias geralmente duram mais de um ano, e às vezes, vários anos. 

As tendências secundárias ou intermediárias representam correções da tendência 

primária e geralmente duram de 3 semanas a 3 meses. 

As tendências terciárias duram menos de 3 semanas e representam flutuações de 

curto prazo da tendência secundária. 

 

 
                                                 
5 A expressão ‘descontam’ é aqui utilizada no sentido de retratam, absorvem, refletem, incorporam. 
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• As tendências primárias têm 3 fases 

Considerando-se uma tendência de alta, é possível distinguir 3 fases: acumulação, a 

alta propriamente dita, e a distribuição. 

- Acumulação: os bem-informados entram 

- Alta: os seguidores se posicionam 

- Distribuição: os bem-informados saem  

       Nas tendências de baixa ocorre o oposto. 

 

• Uma tendência perdura até confirmação em contrário 

Com esta afirmação Dow queria dizer que oscilações em sentido contrário ao da 

tendência principal, porém que não confirmam uma reversão de tendência são meras 

correções. 

Vale ressaltar que este é o mais importante princípio de Dow no contexto desta 

tese, uma vez que o elemento gráfico principal aqui considerado é a tendência 

(principalmente a de alta, e a de baixa), levando também em conta suas 

respectivas confirmações e reversões.  

Segundo Murphy (1986, p. 70), um dos conceitos básicos de tendência é que uma 

tendência em movimento tende a manter-se em movimento. 

Este princípio pode ser comparado em importância ao conceito de inércia de 

Galileu, consagrado por Newton em sua Primeira Lei, que enuncia: na ausência de 

forças externas todo corpo tende a permanecer no estado em que está, ou seja, em 

repouso ou movimento retilíneo uniforme (GALILI &. TSEITLIN, 2003). 

Analogamente, segundo Dow, uma vez estabelecida uma tendência, ela perdura até 

que ocorra a confirmação de sua reversão.  

OBS.: este conceito ficará mais claro com a explicação sobre rompimento de uma 

tendência, na p. 13. 
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• O volume (de títulos) deve confirmar a tendência 

Numa tendência de alta, quando o mercado se move de acordo com a direção 

principal, o volume (de títulos negociados) é crescente, diminuindo durante as 

correções. Nas tendências de baixa ocorre o contrário. 

 

• As médias devem confirmar uma a outra 

Dow estava se referindo às médias (ou índices) Industrial e Ferroviária, cuja 

variação deveria apresentar a mesma direção e sentido, tanto na alta quanto na 

baixa. 

 

2.1.2 O Gráfico de Barras 

 

O Gráfico de Barras é constituído por uma seqüência de barras, sendo o significado da 

barra ilustrado na figura 1 (MURPHY, 1986, p. 36): 

 
        Figura 1 – Barra de cotações 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A barra indica a negociação ocorrida em um certo período, que pode ser de 15 minutos, 

um dia (o mais comum), uma semana, etc. Na explicação abaixo serão consideradas 

barras diárias, representando a negociação de uma ação. A barra poderia indicar também 

o número de pontos do índice. 

-     O máximo indica o maior valor alcançado pela cotação da ação no dia. 

- O mínimo indica o menor valor atingido no dia.  

  

máximo 

 

   

 fechamento 

abertura   

   

 mínimo  
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(isso não quer dizer que a cotação tenha passado por todos os valores entre o 

mínimo e o máximo, ao longo da barra, de forma contínua). 

- O traço à esquerda representa a abertura do pregão, ou seja, o valor do 

primeiro negócio do dia. A abertura não é necessariamente o fechamento do 

dia anterior. 

- O traço à direita indica o fechamento, ou seja, o valor do último negócio do 

dia. 

O Gráfico de Barras é sempre acompanhado de outro gráfico representando o volume 

de títulos negociados, normalmente apresentado abaixo do diagrama de barras.  

A Figura 2 a seguir mostra o gráfico de barras diário para os pontos do índice Bovespa e 

respectivos volumes de títulos, no período considerado. 

    

          Figura 2 – Exemplo de um gráfico de barras 
 

 

 

 

 

                       

        

 

 

 

 O Gráfico de Barras 

        

                                                    FONTE: LAFIS6 

 

A seqüência das barras no dia a dia vai fornecer o desenho das Tendências, que podem 

ser de Alta ou de Baixa. 

                                                 
6 Todos os gráficos de ações apresentados neste trabalho são obtidos pelo software Metastock da LAFIS. 
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2.1.3 Tendências 

Segundo Achelis (2001, p.25), “Uma tendência representa uma mudança consistente 

nos preços (i.e., mudanças nas expectativas dos investidores).” 

De acordo com Murphy (1986, pp. 53-58), uma tendência de alta é definida por uma 

reta traçada por mínimos (ou fundos) crescentes no tempo, isto é, o seguinte superior ao 

anterior. Um ponto é considerado máximo quando os pontos que lhe sucedem são 

inferiores, e considerado mínimo quando os pontos que lhe sucedem são superiores. 

Não existe uma regra fixa que determine o intervalo de espaçamento, como pode ser 

constatado em Edwards e Magee (2001, p. 252), que recomendam que estes pontos 

estejam distantes o suficiente, sendo pratica usual aguardar um intervalo de 3 períodos 

(minutos, dias, semanas, etc., dependendo do período do gráfico) para a confirmação.  

Quando o valor mínimo de uma barra em uma seqüência for maior que o valor mínimo 

anteriormente atingido, após um intervalo de pelo menos 3 períodos de observação (dia, 

semana, etc. ...), a linha traçada por esses mínimos é chamada de Tendência de Alta. 

As tendências de alta são traçadas pelos mínimos ou Fundos, conforme indicado na 

figura 3. 

Figura 3 - Tendência de Alta 

 

 

 

 

    

 

Quando o máximo de uma barra for menor que o valor máximo anteriormente atingido, 

após um intervalo de pelo menos 3 períodos de observação (dia, semana, etc.), a linha 

traçada por esses máximos é chamada de Tendência de Baixa, indicada na figura 3. As 

tendências de baixa são traçadas pelos máximos ou Topos. 

Uma tendência de baixa é definida por uma reta traçada por máximos ou topos 

decrescentes no tempo, ou seja, o seguinte inferior ao anterior, conforme a figura 4. Ver 

também EDWARDS e MAGEE (2001, pp. 249-253); ACHELIS (2001, p.341).  
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           Figura 4 - Tendência de Baixa 

 

 

 

 

 

 

Fazem parte do jargão de investimentos utilizado nos Estados Unidos as expressões 

Bull Market (Mercado Touro, ou altista) – quando se faz referência a uma tendência de 

alta do mercado, e Bear Market (Mercado Urso, ou baixista), quando se quer 

caracterizar um mercado em tendência de queda. O touro levanta a cabeça (tendência de 

alta) para dar uma chifrada, para atacar um inimigo, enquanto que o urso se abaixa 

(tendência de baixa) para agarrar, atacar, daí as duas caracterizações distintas para essas 

diferentes fases do mercado. 

Suportes e Resistências 

Suportes e resistências são níveis de preço onde as compras e as vendas, 

respectivamente, são fortes o suficiente para interromper durante algum tempo - e 

possivelmente, reverter - um processo de queda ou de alta. Assim, topos são zonas de 

resistência, e fundos, zonas de suporte (NORONHA, 1995, p. 19). Em outras palavras, 

um suporte é o nível de pontos abaixo do qual uma cotação não cai em tendências de 

queda ou em deslocamentos laterais, conforme indicado nas figura 4. Uma resistência é 

um nível de pontos que não é ultrapassado em tendências de alta ou em deslocamentos 

laterais, conforme a figura 5 [Ver ACHELIS (2001, pp. 14-18)]. 
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                                Figura 5 - Suportes e Resistências 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

                FONTE: Noronha, 1995, p. 22 
 

De acordo com Noronha (1995, pp. 19-20),  

“Suportes e resistências existem porque as pessoas têm memória, e a memória pode 

induzí-las a comprar e vender em certos níveis. As compras e vendas por parte do 

universo de investidores criam suportes e resistências. Se os investidores se lembram 

que recentemente os preços pararam de cair ao atingir um certo patamar e a partir daí 

subiram, provavelmente uma volta a esses níveis os induzirá a comprar novamente. Se 

os investidores se lembram que uma subida recente reverteu após atingir um certo topo, 

tenderão a vender quando os preços voltarem a esse nível. 

Existe suporte e resistência porque uma grande massa de investidores sente dor e 

arrependimento. Investidores que mantêm posições com prejuízo sentem muita dor. 

Esses perdedores estão determinados a cair fora tão logo o mercado lhes apresente uma 

nova chance. Investidores que perderam uma oportunidade sentem arrependimento e 

também esperam que o mercado lhes dê uma segunda chance. Sentimentos de dor e 

arrependimento são moderados nas regiões onde a amplitude das oscilações é pequena e 

as perdas não machucam muito. 
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Quando o mercado permanece de lado, os investidores tendem a comprar no limite 

inferior da área de indefinição e a vender no limite superior. Numa subida os vendidos 

sentem dor, e os comprados, arrependimento por não terem comprado mais. Ambos 

estão determinados a comprar se o mercado lhes der uma segunda chance. A dor dos 

vendidos e o arrependimento dos comprados os deixam prontos para comprar, criando 

um suporte durante as correções numa subida – um piso abaixo do mercado em 

movimentos de alta, indicado na figura 6. 

Resistência é uma área onde os comprados sentem dor e os vendidos, arrependimento, e 

ambos estão prontos para vender. Quando os preços caem, dentro de uma área de preços 

limitada, ou seja, numa congestão, aqueles que compraram sentem dor, sentem-se 

ludibriados e esperam por uma subida para cair fora, se possível no empate. Os 

vendidos sentem arrependimento de não terem vendido mais e esperam por uma subida 

que lhes ofereça uma segunda chance. A dor dos comprados e o arrependimento dos 

vendidos criam uma resistência durante as correções numa queda, indicada na figura 7 – 

um teto acima do mercado em movimentos de queda.” 

Segundo Edwards & Magee (2001, p. 227), o suporte é definido por um nível de preços 

no qual uma demanda suficiente por uma ação aparece de forma a interromper uma 

tendência de baixa, ao menos temporariamente, ou possivelmente revertê-la, isto é, os 

preços começam a subir novamente, como indicado na figura 6. Da mesma forma, uma 

zona de resistência, indicada na figura 7, é determinada por um nível de preços onde 

aparece uma oferta de ações suficiente para interromper uma alta, podendo 

eventualmente revertê-la. Em cada nível de preços existe, teoricamente, um 

determinado nível de oferta e demanda cuja intensidade varia de acordo com as 

circunstâncias e define a tendência. Mas uma faixa de suporte representa uma 

concentração de demanda, e uma faixa de resistência representa uma concentração de 

oferta.   

       Figura 6 - Retas de suporte 

 

 

 

 

 

 

    
 
                  a) Tendência de alta     b) Deslocamento lateral 



 13

                      Figura 7 - Retas de resistência 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 Rompimento de uma linha de tendência 

Diz-se que uma tendência foi rompida quando as cotações ou pontos a ultrapassam por 

uma diferença igual ou maior a 3% do valor do suporte ou da resistência no ponto do 

rompimento, em termos de fechamento, não necessariamente essa diferença sendo 

alcançada no primeiro dia, às vezes demorando 2 ou 3 dias para a confirmação 

[(EDWARDS & MAGEE, 2001, p. 57); (DEHNER, 5-fev-1990, p. 5); (NORONHA, 

1995, p. 54)]. Além do critério baseado em valor, Murphy (1986, p. 74) sugere outro, 

baseado em tempo, ou seja, considera-se o rompimento quando a cotação permanecer 2 

dias acima (abaixo) da resistência (do suporte). Outros adotam 3 dias para esse critério. 

O rompimento de uma resistência representada por uma tendência de baixa é indicado 

na figura 8 à esquerda, e o de uma resistência horizontal, à direita. Murphy (1986, pp. 

66-67) afirma que o nível de 10% para suportes e resistência maiores é utilizado por 

alguns grafistas, mas argumenta que esse critério é subjetivo, devendo ficar a cargo de 

cada analista o estabelecimento do nível de referência adequado. A esse respeito, Pring 

(2002, p.73) acrescenta:  

“A sabedoria convencional sustenta que se deve esperar por uma confirmação de 3% de 

penetração em um limite antes de admitir que o rompimento é válido. ... Este enfoque 

foi desenvolvido na primeira parte do século XX, quando os períodos durante os quais 

os investidores detinham uma ação eram maiores. Hoje, com a popularidade dos 

gráficos intraday, 3% de variação pode representar a totalidade do movimento. Não 

tenho nenhuma objeção à regra dos 3% para movimentos de preço de prazo mais longo, 

 
                  a) Tendência de baixa    b) Deslocamento lateral 
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nos quais as flutuações são maiores. Todavia o melhor enfoque é um consenso baseado 

na experiência e julgamento, em cada caso particular.” 

A confirmação do rompimento de uma tendência de baixa (resistência) geralmente 

determina um ponto de compra. A confirmação do rompimento de uma tendência de 

alta (suporte) geralmente define um ponto de venda. O uso de indicadores, tratado na p. 

17, auxilia na decisão. 

 

Figura 8 - Rompimento de tendência 

 

 

 

 

 

 

 

Quando a tendência é ultrapassada, porém antes de atingir o nível de 3%, retorna à 

condição anterior, acima do suporte ou abaixo da resistência, não se trata de um 

rompimento, mas apenas de um corte ou teste na linha de tendência. A figura 9 indica o 

teste de um suporte representado por uma tendência de alta, à esquerda, e o teste de uma 

resistência horizontal, à direita. 

 

                                               Figura 9 - Corte ou teste de uma tendência 
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2.1.5 Canais 

Conforme indicado na figura 10 os canais são formados por 2 linhas paralelas, podem 

ser canais de alta ou canais de baixa, e sua força é maior que a força das respectivas 

tendências de alta ou de baixa consideradas individualmente. 

 
                                                          Figura 10 - Canal de Alta 

                                                 
                    

Num canal de alta a reta inferior é uma tendência de alta e a linha superior é uma linha 

de retorno (neste caso uma reta resistência). Nos canais de baixa a reta superior é uma 

tendência de baixa e a linha inferior é uma linha de retorno, nesse caso uma reta suporte. 

 

2.1.6 Figuras 

 

Existem várias figuras que indicam reversão e continuação das tendências, que podem 

ser consultadas na bibliografia já indicada e também em Penteado (2003). 

Será exposta apenas a figura mais importante de reversão, a chamada Ombro-Cabeça-

Ombro, visualizada na figura 11. 
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Figura 11- Ombro – Cabeça – Ombro 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

O Ombro-Cabeça-Ombro (O-C-O) é a figura mais temida da AG, pois costuma 

acarretar reversões severas nas tendências. Na figura 11 observa-se um O-C-O de 

reversão de alta para baixa, e seu funcionamento é descrito a seguir: 

Imagine que o gráfico de uma determinada ação venha se comportando em alta, 

conforme indica a seta tracejada à esquerda do gráfico. Num certo instante, o processo 

de alta é interrompido e dá-se pequena correção, o gráfico evoluindo em sentido 

contrário à seta, até que cesse esta queda ou correção. Forma-se assim o primeiro ombro 

(O1). A partir deste ponto, a ação volta a subir, atinge um máximo maior que o tamanho 

do primeiro ombro, e volta a cair, formando-se a cabeça (C) ao parar de cair. Em 

seguida volta a subir mas não atinge a altura da cabeça e volta a cair. Forma –se assim o 

segundo ombro (O2). A linha que une os dois pontos inferiores da cabeça aos ombros é 

chamada de Linha de Pescoço (LP). O rompimento da LP, com a devida confirmação, 

irá acarretar uma queda, a partir da LP, de tamanho igual à altura da cabeça, conforme 

indicado pelas setas pretas. Observe que o volume de títulos (gráfico inferior) 

acompanha a movimentação do O-C-O. 
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2.1.7 Indicadores 

O Gráfico de Barras faz uso também de ferramentas auxiliares para a indicação de 

tendências e pontos de reversão, chamadas Indicadores, que se dividem em 

Osciladores e Rastreadores (NORONHA, 1995, pp. 179-193). Assim, referências ao 

Gráfico de Barras subentendem também esse conjunto de gráficos. 

 

2.1.7.1 Osciladores 

Os osciladores são indicadores mais comumente usados quando o mercado não 

apresenta tendência definida. Normalmente são anteriores ou antecipados às tendências, 

sendo que o principal deles é o Índice de Força Relativa, ou IFR.  

 

IFR – Índice de Força Relativa 

 

Segundo Murphy (1986, pp. 195-203), o IFR (em Inglês RSI – Relative Strength Index) 

varia entre 0 e 100, representado pela fórmula desenvolvida por Welles Wilder 

(WILDER, 1978, pp. 63-70): 

 

100 média das variações para cima em n diasIFR=100- , onde FR=
1+FR média das variações para baixo em n dias
⎡ ⎤
⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

 

Geralmente adota-se para n o valor 9 ou 14. 

Simplificando-se a fórmula acima o IFR , conforme mostrado no Apêndice 23, pode ser 

representado por: 

variações para cima
IFR 100 x

variações para cima variações para baixo
=

+
∑

∑ ∑
 , onde: 

Σ var.cima = somatória das oscilações positivas (ou para cima) das cotações em n dias 

Σ var. baixo = somatória das oscilações negativas (ou para baixo) das cotações em n 

dias 

Usualmente considera-se a variação do IFR ente 20 e 80, ou entre 30 e 70. 

 

Em suma, o IFR, apresentado na figura 12, mostra a porcentagem de altas que 

ocorreram sobre o total de oscilações da cotação da ação ou de pontos do índice em um 

determinado período. 
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Figura 12 - IFR – Índice de Força Relativa 

 

  Região de Alerta de VENDA: Overbought ou Sobrecomprado   

 

 
 

 Região de Alerta de COMPRA: Oversold ou Sobrevendido 

    

Quando o IFR sobe acima dos 80 (70), diz-se que está entrando na “região de alerta de 

venda”, e está sobre-comprado (overbought), sugerindo a proximidade de uma reversão 

de tendência de alta para baixa, e de um possível ponto de venda. Normalmente 

recomenda-se a venda quando o gráfico do IFR sai da região de venda e confirma a 

saída, após 3 períodos. 

Quando o IFR cai abaixo dos 20 (30), diz-se que está entrando na “região de alerta de 

compra”, e está sobre-vendido (oversold), sugerindo a proximidade de uma reversão da 

tendência de baixa para alta, e de um possível ponto de compra. Normalmente 

recomenda-se a compra quando o gráfico do IFR sai da região de compra e confirma a 

saída, após 3 períodos. 

 

Antes de comentar os Rastreadores, focalizando as Médias Móveis, é necessária uma 

explicação sobre a seqüência de Fibonacci. 

 

A Seqüência de Fibonacci 

A Seqüência de Fibonacci é uma série aritmética composta pelos números 1, 1, 2, 3, 5, 

8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233... e assim por diante, onde o número seguinte é obtido 

pela soma dos 2 números anteriores. Essa série, dotada de características bastante 

interessantes (PRECHTER, 1996), tem ampla utilização na análise gráfica. A partir de 

um determinado número da série, a razão entre esse número e o que lhe antecede é de 

1,618, e a razão entre esse número e o que lhe sucede é 0,618, sendo que ambas as 
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razões permanecem constantes a partir daí. A razão 0,618 é chamada Razão Áurea ou 

Número PHI. A teoria da AG sugere que os avanços e recuos das cotações acompanham 

essas razões. Para maiores detalhes, ver Noronha (1995, pp. 256-259; 279-282) e 

Bernstein (1998, pp. XXV-XXIX). 

 

2.1.7.2 Rastreadores 

Os Rastreadores são indicadores que ajudam a confirmar uma tendência quando esta se 

encontra em seu início, sendo normalmente atrasados ou posteriores em relação à 

tendência.  

Neste trabalho serão discutidos apenas 2 rastreadores, quais sejam as Médias Móveis – 

destacando-se as Médias Móveis Aritméticas e o MACD – Convergência – Divergência 

das Médias Móveis.  

 

2.1.7.2.1 Médias Móveis 

As médias móveis (MM) são rastreadores bastante úteis para indicar reversões de 

tendências, e podem ser aritméticas, ponderadas e exponenciais. 

Conforme explica Noronha (1995, p.180), “a média móvel é uma média extraída de um 

corpo de dados seqüenciais numa janela de tempo. Assim, uma média móvel de 10 

períodos mostra o preço médio dos últimos 10 dias. No décimo primeiro dia, substitui-

se o primeiro dia pelo décimo-primeiro e calcula-se uma nova média, e assim 

sucessivamente.” Conectando-se os pontos das médias móveis de cada dia cria-se a 

linha da média móvel. Noronha (1995, p.180) acrescenta: “O principal objetivo de uma 

média móvel é o de informar se começou ou terminou uma tendência. Por ser uma 

média calculada em cima de dados decorridos, ela não prediz, apenas reage com uma 

pequena defasagem de tempo em relação ao movimento de preços. Portanto, ela segue, 

mas não lidera ou antecipa. Sua característica principal é fazer com que o movimento do 

gráfico de preços fique mais suave, tornando mais fácil a visualização da tendência 

básica.” 

Em um teste realizado para operar o índice futuro numa base intra-diária, mediante a 

utilização de um sistema com diversas variáveis, Noronha (1995, p. 182) concluiu que 

os melhores resultados vinham associados à utilização das MM aritméticas, razão pela 

qual apenas estas serão abordadas no presente trabalho. Para detalhes sobre as médias 

móveis exponenciais, que compõem o indicador MACD, ver, e.g. Noronha (1995, p. 

181), Pring (2002, p. 170), Appel (2005, p. 43) e Murphy (1986, p. 234). 
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Normalmente são utilizadas duas ou três, em conjunto, cuja periodicidade usualmente 

provém da seqüência de Fibonacci, ou seja: 

A “média diária” é considerada como o próprio fechamento, i.e., média de 1 dia. 

Uma semana de pregões: 5 ou 8 dias. 

Um mês de pregões: 21 dias (úteis no mês)  

Um ano de pregões: 233 dias (252 dias úteis no ano) 

Quando o gráfico é semanal, é utilizada a média de 55 semanas (52 semanas no ano). 

 

Segundo Pring (2002, p.157), uma média móvel é uma versão suavizada de uma 

tendência, sendo que a própria média móvel em si é uma área de suporte e 

resistência. De acordo com Noronha (1995, p. 184), um investidor que pretenda operar 

apenas com a tendência primária deve trabalhar com uma média móvel de 200 dias, que 

representa um ano de pregões. 

Murphy (1999, pp. 197-203) argumenta que a média móvel é uma seguidora, não é 

líder. Nunca antecipa, apenas reage. A média móvel segue o mercado, indicando que 

uma tendência começou, mas sempre ex post facto. E explica a utilização das médias 

móveis: quando a seqüência de cotações corta uma MM de baixo para cima, seguindo-

se a confirmação, isto é um sinal de início de uma tendência de alta, sugerindo um 

ponto de compra. Se o corte for de cima para baixo, após a confirmação, é um sinal de 

início de uma tendência de baixa, sugerindo um ponto de venda. Quando uma MM de 

periodicidade menor cortar uma MM de periodicidade maior de baixo para cima, após a 

confirmação, estará sendo dada uma sinalização de compra. Se for de cima para baixo, 

após a confirmação, estará sendo sinalizada uma venda. Pring (2002, p. 154) acrescenta: 

uma média móvel crescente é sinal de força do mercado, enquanto que uma declinante 

denota fraqueza. 

No presente trabalho são utilizadas as MM de 21 e 233 dias, que representam 1 mês e 

um ano de pregões respectivamente, de acordo com Fibonacci. O fechamento de uma 

barra pode ser considerado como MM de 1 dia. 
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2.1.7.2.2 MACD – Moving Average Convergence – Divergence  

                 (Convergência – Divergência das Médias Móveis) 

 

O MACD, indicador rastreador criado por Gerald Appel (APPEL, 2005) é composto por 

duas linhas: (i) a Linha do MACD e a (ii) Linha de Sinal. A Linha do MACD é 

representada pela diferença entre duas MM exponenciais (MME), sendo uma MME de 

12 dias e a outra MME de 26 dias. Essa diferença deve ser entendida como se fosse a 

cotação de um ativo. A Linha de Sinal – LS é uma MME de 9 dias da linha do MACD. 

O funcionamento desse rastreador, indicado na figura 13, é análogo ao das demais MM: 

quando a linha do MACD cortar a LS de baixo para cima e se afastar, sinaliza um ponto 

de compra. Caso a linha do MACD corte a LS de cima para baixo, afastando-se, sinaliza 

um ponto de venda (Noronha, 1995, pp. 187-189). Na prática da AG não existe uma 

regra fixa para esse afastamento, que fica a critério do operador, podendo ser um 

período de tempo ou um percentual de variação do preço da ação ou de pontos do 

índice, e que depende do ativo negociado e do mercado em questão. 
 

Figura 13 - MACD 

 Linha do MACD      LS – Linha de Sinal 

     

O MACD (que é um rastreador, portanto atrasado, com relação ao início de novas 

tendências) geralmente confirma as indicações antecipadas do IFR (que é um oscilador, 

portanto adiantado com relação ao início de novas tendências). 

 

O Índice de Força Relativa, ou IFR, e o Moving Average Convergence-Divergence, ou 

MACD, quando usados em conjunto, podem auxiliar nas decisões de compra e venda, 

constituindo-se em ferramentas complementares de apoio à interpretação dos sinais 

gráficos. No entanto, a tomada de decisão de comprar ou vender nunca é baseada apenas 

no posicionamento relativo destes indicadores, dependendo antes, conforme exposto por 
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Dow, das retas tendências existentes, ou seja, dos níveis de suporte e resistência, e 

conseqüentemente, da percepção do analista. 

 

No Apêndice 22 pode ser observada a atuação conjunta do IFR (RSI) e do MACD, 

ilustrada num gráfico do Índice Bovespa. Pode-se observar que a indicação do IFR 

precede a reversão de tendências no gráfico de barras, vindo a ser confirmada pouco 

depois pelo MACD. 

 

2.1.8 Divergências 

 

Diz-se que ocorre uma divergência quando o gráfico se move em uma direção e o 

indicador em outra, dando assim indicações conflitantes. Via de regra, o gráfico passará 

a se movimentar acompanhando o indicador, cuja orientação prevalece. A figura 14 

indica vários tipos de divergências. 
 

     Figura 14 - Divergências 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

               FONTE: Noronha, 1995, p. 210 
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2.2 – BOLHAS: FORMAÇÃO E ROMPIMENTO 
 
 
Na visão de Sornette (2003, p. 286), uma bolha é definida como o período de tempo 

decorrido entre um mínimo pronunciado e o máximo valor atingido em uma aceleração 

de preços, seguido por uma acentuada queda (ou crash). 

Shiller (2000) classifica uma bolha especulativa como uma situação na qual 

temporariamente os preços são elevados a níveis insustentáveis muito mais pelo 

comportamento e entusiasmo dos investidores do que pela estimação consistente de 

valor real. Tal comportamento pode ser favorecido por laços de realimentação (feedback 

loops) ocasionados, por exemplo, pelo excesso de confiança. Ainda de acordo com 

Shiller (2000), os investidores investigariam não apenas os preços passados recentes, 

mas também os mais distantes, no sentido de avaliar a continuidade ou não do 

crescimento de preços. Aumentos de preços passados geram a expectativa de aumentos 

de preços futuros. O autor argumenta que a realimentação poderia causar bolhas 

negativas, quando os investidores passam a desacreditar em futuras quedas de preço, o 

que levaria ao início de um aumento de preços, cuja recuperação se daria, no entanto, 

mais lentamente que a precipitação de uma queda numa bolha altista. 

Shiller (2000, p. 63) desenvolveu o Índice de Expectativa de Bolhas, baseado em um 

questionário onde ele pergunta se: 

• o mercado já se encontra em patamares elevados, mas ainda vai subir no curto 

prazo; 

• o  mercado deve subir, caindo em seguida; 

• é aconselhável ficar no mercado apenas no curto prazo; 

• o investidor precisa tomar cuidado para não se deixar influenciar pelo otimismo 

dos outros; 

• o mercado vai continuar subindo no curto prazo, ainda que exista uma 

probabilidade de ocorrência de uma reversão nos próximos 6 meses maior que 

10% . 

O nível do índice parece estar atrelado ao comportamento do mercado nos últimos 6 

meses, ou seja, sempre que o mercado apresentou-se em alta durante esse período a 

expectativa de uma reversão de tendência é maior. A efetividade de tais laços de 

realimentação é reforçada pelos “Esquemas de Ponzi”, nos quais o promotor do 

esquema promete a investidores altos ganhos através do reinvestimento de seus 
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recursos. Esse esquema é passado à frente, gerando ciclos especulativos, naquilo que 

entre nós é conhecido como corrente de felicidade.  

 

Segundo Johansen & Sornette (1999), um crash ocorre quando um grande grupo de 

agentes coloca ordens de venda simultaneamente (raciocínio análogo ao dos autores 

vale para o início de uma tendência de queda que não seja um crash, na qual, ainda que 

de forma menos intensa, haja preponderância das ordens de venda). O curioso é que os 

agentes deste grupo usualmente não se conhecem nem marcaram uma reunião para 

decidir provocar um crash. E também não receberam ordens de um líder. De fato, na 

maior parte do tempo, estes agentes discordam entre si, emitindo tanto ordens de 

compra quanto de venda, sendo que no primeiro caso um crash não ocorrerá.  

A questão chave é: através de qual mecanismo eles de repente organizam uma grande 

venda coordenada? 

Sornette (2003) argumenta que a base lógica para este surpreendente comportamento se 

estabelece provavelmente no fato de que os seres humanos são dotados, neste século 

XXI, basicamente das mesmas características emocionais e racionais que tinham no 

século XVII ou em qualquer outra época. São ainda dirigidos, essencialmente, por ao 

menos um resquício de ganância e medo em sua busca pelo bem estar.  

Essa estrutura nos remete a Jung e os conceitos de arquétipos e do inconsciente coletivo. 

 

2.2.1 O inconsciente coletivo e os arquétipos 

Segundo Jung (2007), diferentemente do inconsciente definido por Freud, de natureza 

exclusivamente pessoal e onde se encontram alojados os conteúdos esquecidos e 

recalcados, o inconsciente coletivo não é de natureza individual, mas universal, 

possuindo conteúdos e modos de comportamento que são os mesmos em toda a parte e 

em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, 

constituindo um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe 

em cada indivíduo. Le Bon (2002, p.5) afirma que pessoas ainda que muito diferentes 

quanto à inteligência possuem instintos, paixões e sentimentos que são muito similares, 

o que reforça as idéias de Jung. 

O inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado. Os 

conteúdos do inconsciente coletivo são os chamados arquétipos, que Jung (2007, p. 54) 

supõe que sejam imagens inconscientes dos próprios instintos. Por sua vez, os instintos 

não são vagos e indeterminados por sua natureza, mas sim forças motrizes 
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especificamente formadas, que perseguem suas metas inerentes antes de toda 

conscientização, independendo do grau de consciência. Os arquétipos, portanto, 

representam o modelo básico do comportamento instintivo, um conteúdo inconsciente 

que se modifica através de sua conscientização e percepção, assumindo matizes que 

variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. 

Jung (2007, p.17) esclarece que o significado do termo arquétipo fica mais claro quando 

relacionado ao mito, ao conto de fada ou o ensinamento esotérico: “O homem primitivo 

não se interessa pelas explicações objetivas do óbvio, mas, por outro lado, tem uma 

necessidade imperativa, ou melhor, a sua alma inconsciente é impelida irresistivelmente 

a assimilar toda experiência externa sensorial a acontecimentos anímicos. Para o 

primitivo não basta ver o Sol nascer e declinar; esta observação exterior deve 

corresponder – para ele - a um acontecimento anímico, isto é, o Sol deve representar em 

sua trajetória o destino de um deus ou herói que, no fundo, habita unicamente a alma do 

homem. Todos os acontecimentos mitologizados da natureza, tais como o verão, o 

inverno, as fases da lua, as estações chuvosas, etc., não são de modo algum alegorias 

destas, experiências objetivas, mas sim expressões simbólicas do drama interno e 

inconsciente da alma, que a consciência humana consegue apreender através da 

projeção – isto é, espelhadas nos fenômenos da natureza.” 

 

Em suma, no caso de um crash, é como se um instinto ou uma inspiração dissesse ao 

investidor: é agora, venda! 

 

Crashes ou crises no mercado financeiro, em particular, as grandes reversões 

observadas no mercado de ações em todo o mundo têm a ver com o chamado 

comportamento das multidões ou efeito manada (herd behavior) [(SHILLER, 1995); 

(BANERJEE, 1992); (BIKHCHANDANI e SHARMA, 2001)] que, de acordo com 

Sornette (2003a) reflete o comportamento observado em pássaros e gnus, lemingues e 

formigas. 

A massa de investidores, embora composta pelos mais diferentes indivíduos, possui um 

objetivo em comum, que é a obtenção de retorno em seus investimentos, constituindo 

assim uma multidão, também influenciada pelo efeito do comportamento de manada 

(LUX, 1995) 
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2.2.2 O comportamento das multidões 

Segundo Le Bon (2002), a palavra multidão se refere, de um modo geral, a um 

agrupamento de indivíduos de qualquer que seja a nacionalidade, profissão ou sexo, 

reunidos por qualquer que seja o motivo.  

Sob determinadas circunstâncias, e somente neste caso, um aglomerado de pessoas 

apresenta novas características bem diferentes daquelas dos elementos que o 

constituem. Forma-se uma espécie de mentalidade coletiva que faz com que os 

integrantes dessa massa sintam, pensem e ajam de maneira distinta daquela que 

sentiriam, pensariam ou agiriam se estivessem isolados. A multidão adquire uma 

personalidade própria, da mesma maneira que as células que constituem um corpo vivo 

formam, por sua reunião, um novo ser que apresenta características bem diferentes 

daquelas possuídas por cada célula individualmente.  

Como exemplo temos as torcidas organizadas de times de futebol, as gangs ou tribos de 

adolescentes, simpatizantes de um político assistindo a um comício, etc. 

Embora não mencione Jung, Le Bon (2002) ressalta a importância que os motivos 

ocultos detêm em nossas ações do dia a dia, regidos pelo inconsciente. 

Le Bon (2002) e Sornette (2003) destacam, respectivamente, a importância do contágio 

– traduzido pela informação boca a boca) - e da imitação no comportamento da 

multidão. 

 

2.2.2.1 Contágio e imitação – O Modelo de Ising e o Cellular Automata 

O modelo de Ising (CIPRA, 1987) foi desenvolvido por Ernst Ising no início da década 

de 20 e estudava a física das transições de fase, que ocorrem quando um sistema atinge 

um ponto crítico (DOMB, 1996), ou seja, quando uma ligeira alteração em um 

parâmetro como temperatura ou pressão causa uma mudança qualitativa de larga escala 

no estado de um sistema, tendo sido aplicado a problemas em química, biologia 

molecular e outras áreas onde é estudado o comportamento cooperativo de grandes 

sistemas. Partia do estudo de uma grade cujas células eram ocupadas por átomos de um 

material magnético submetido a um campo magnético externo e que podia se 

magnetizar em função do comportamento ou influência dos “momentos” dos átomos 

adjacentes, dependendo se eram “para cima” ou “para baixo”. Essa magnetização 

poderia ser temporária, mas se depois de cessada a influência do campo externo a 

magnetização permanecesse é porque teria ocorrido uma mudança ou transição de fase.  

Exemplos de mudança de fase são a gaseificação, liquefação e congelamento da água. 
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Sornette (2003a,b) ilustra uma aplicação do modelo ao mercado de ações, onde é 

mostrada a decisão de um investidor entre comprar e vender uma ação em decorrência 

das atitudes de seus  4 vizinhos (como numa grade bidimensional), um ao norte, outro 

ao sul, e um no leste e um no oeste.  

Os estados que podem ocorrer são si = +1 (comprar) e si = -1 (vender). 

No instante t – 1, logo após ter sido anunciado o preço p(t – 1), o investidor i define sua 

estratégia si(t-1) que será mantida de t – 1 até t, realizando assim um lucro (ou uma 

perda) igual à diferença de preços (p(t) – p(t-1)) vezes sua posição si(t-1). Uma vez que 

o preço se move de acordo com a opinião geral  
1

( 1)
N

i
i

s t
=

−∑ , a melhor estratégia é 

comprar se ela for positiva e vender se ela for negativa. Na impossibilidade de avaliar a 

posição sj  que todos os demais investidores assumirão, de forma a ter idéia da tendência 

de preços em função do equilíbrio entre oferta e demanda, o melhor que esse investidor 

pode fazer é basear sua ação na tendência resultante da ação de seus vizinhos, conforme 

indica a fórmula  

( 1) sinal( )
j

i j i
j N

s t K s ε
∈

− = +∑ . (1) 

A função sinal(x) é igual a +1 (-1) se o argumento x for positivo (negativo), K é uma 

constante positiva de proporcionalidade entre a mudança de preço e o agregado de 

ordens de compra/venda. εi é o ruído, que captura a possibilidade de que a maioria dos 

vizinhos possa dar uma predição incorreta do mercado, e Ni é o número de vizinhos com 

os quais o investidor i interage. 

A fórmula (1) ilustra matematicamente a metáfora criada por Keynes (1983, p. 113-114) 

de que o investimento por parte de profissionais pode ser comparado aos concursos 

organizados pelos jornais onde os participantes têm de escolher os 6 rostos mais belos 

dentre uma centena de fotografias, ganhando o prêmio o competidor cuja seleção 

corresponda, mais aproximadamente, à média das preferências dos competidores em 

conjunto; assim, cada concorrente deverá escolher não os rostos que ele próprio 

considere mais bonitos, mas os que lhe parecem mais próprios a reunir as preferências 

dos outros concorrentes, que tendem a agir da mesma maneira. Não se trata, portanto, de 

escolher os rostos que cada um considere os mais bonitos, nem mesmo aqueles que 

assim sejam considerados pela opinião geral, mas sendo atingido um terceiro estágio 

onde se tenta antecipar o que a opinião geral espera que seja a opinião geral. Keynes 

acredita que existam pessoas que vão até o quarto, quinto estágio ou mais longe ainda. 
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Segundo Surowiecki (2006, p. 119), este é um problema caracterizado como problema 

de coordenação, análogo ao enfrentado por um pedestre ao planejar sua trajetória de 

forma a não colidir com os transeuntes que vêm em sentido contrário, ou à tomada de 

decisão quanto a em que restaurante jantar. O que define um problema de coordenação é 

o fato de que, para solucioná-lo, é preciso pensar não apenas sobre aquilo que se 

acredita ser a resposta certa, mas também no que as outras pessoas acham que é a 

resposta certa. Isso ocorre porque o que cada um faz afeta e depende do que todas as 

outras pessoas irão fazer, e vice-versa. É uma outra versão para o conceito do equilíbrio 

de Nash (PINDYCK & RUBINFELD, 1999, P. 477) para definir um mercado 

oligopolístico, que postulava que “cada empresa está fazendo o melhor que pode em 

função daquilo que estão fazendo suas concorrentes.” 

O modelo de Ising é o caso mais simples de um outro modelo, o Cellular Automata 

(DOMANY & KINZEL, 1984). Este modelo também retrata a propagação de efeitos em 

uma grade de células, a partir de determinadas condições iniciais e obedecendo certas 

premissas, servindo de base para estudo desde sistemas físicos, químicos e biológicos 

até a teoria dos números e projeto de tapeçarias (WOLFRAM, 1983), e propagação de 

incêndio em florestas e avalanches (MALAMUD & TURCOTTE, 2000). 

Sornette (2003, b, pp. 194-196) mostra a utilização do modelo de Ising ilustrando a 

evolução de um sistema em função do parâmetro K da expressão  (...). A partir de um 

certo valor de Kcrítico o sistema atinge seu ponto crítico, a partir do qual ocorre uma 

mudança de fase. 

Um exemplo poderia ser o atingimento de um número mínimo de intenções de voto em 

um certo candidato , numa pesquisa, que defina o resultado de uma eleição. 

 

Como pôde ser observado, o comportamento de manada pode ser desencadeado em 

decorrência de um processo de imitação de comportamentos, ou contágio de 

informações.  

 

2.2.2.2 Uma só mente – A Consciência Cósmica 

Uma outra maneira de provocar o efeito manada  seria através do acesso simultâneo de 

várias mentes a uma mesma fonte, como uma mente global - conceito este um pouco 

mais  além do conceito de inconsciente coletivo de Jung, uma mente cósmica, única. 

Em Capra (1983, p. 103) encontramos: “a característica mais importante da visão 

oriental do mundo – poder-se-ia mesmo dizer, a essência desta visão – é a consciência 
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da unidade e da inter-relação de todas as coisas e eventos, a experiência de todos os 

fenômenos do mundo como manifestações de uma unidade básica. Todas as coisas são 

encaradas como partes interdependentes e inseparáveis do todo cósmico; em outras 

palavras, como manifestações diversas da mesma realidade última.” 

Stenger (1992) menciona Lanza (1992), que argumenta, “de acordo com a visão da 

mecânica quântica da realidade, que ‘todos nós somos formas efêmeras de uma 

consciência maior do que nós.’ A mente de cada ser humano na Terra está conectada 

uma à outra – passado, presente e futuro – como ‘parte de toda mente existente no 

espaço e no tempo.’”  

Dossey (1999) classifica a medicina em 3 eras: a Era I designa a medicina mecanicista 

onde aquilo que importa é a matéria, não a mente. A era II se refere à medicina da 

sinergia mente-corpo. E a Era III é a da medicina da não-localização da mente, ou seja, 

“a mente pode mover-se livremente no espaço e no tempo. A mente é mais que o 

cérebro; ela pode fazer coisas que o cérebro não pode, tais como atuar longe do corpo e 

se lançar para além do presente....” Segundo Dossey, “a mente é infinita. Significa dizer 

que minha mente estabelece contato com a mente de todas as outras pessoas, que é 

contatada pela mente delas e que todas as mentes se ligam mutuamente.”  

 

Antes de falar sobre essa consciência cósmica é necessário fazer uma introdução sobre a 

Psicologia Transpessoal.  

Weil (1991, p.9) define a psicologia transpessoal como “um ramo da psicologia, 

especializada no estudo dos estados de consciência; ela lida mais especialmente com a 

‘experiência cósmica’ ou os estados ditos superiores ou ampliados da consciência. Estes 

estados consistem na entrada numa dimensão fora da do espaço-tempo tal como 

costuma ser percebida pelos nossos 5 sentidos. É uma ampliação da consciência comum 

com visão direta de uma realidade que se aproxima muito dos conceitos da física 

moderna.” Segundo o autor, esse termo parece ter sido usado pela primeira vez por 

Roberto Assagioli, o criador da Psicossíntese, e também por Jung.  

Estudos aprofundados sobre estados alterados de consciência podem ser encontrados em 

Vieira (1990, 1994) e Medeiros Jr (1995, 2000). 

 Weil (1991, p. 7) acrescenta que “ao longo de toda a história da humanidade têm 

surgido certas pessoas, mais particularmente sábios e santos, que declaram ter tido 

contato direto com a Verdade, ter tido uma intuição muito forte e indescritível de uma 
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dimensão diferente daquela vivida pelo comum dos mortais. As escrituras sagradas de 

todas as religiões narram tais casos, tanto na antiguidade como na época moderna”.  

Exemplos dessas pessoas podem ser encontrados em Krishna, Gautama, o Buda, Moisés 

e Ezequiel, dentre outros. 

Segundo Weil (1991), o termo consciência cósmica foi escolhido pelo psiquiatra 

canadense Richard Maurice Bucke (1901) para designar um estado de consciência que 

se situa acima da simples consciência comum ao homem e uma parte dos animais, ou 

mesmo da consciência de si mesmo. O termo traduz uma experiência em que 

determinadas pessoas percebem a unidade do Cosmos, se percebem dentro dela (e não 

fora, como muitos poderiam imaginar). O autor menciona uma experiência vivida por 

Jung (1996): 

“Nunca poderia pensar que se pudesse viver um tal episódio, que, de uma forma geral, 

uma beatitude contínua fosse possível. Estas visões e estes acontecimentos eram 

perfeitamente reais; não há nada de forçado artificialmente, ao contrário, tudo era da 

maior objetividade. 

Recuamos diante da palavra ‘eterno’; no entanto, não posso descrever o que vivi, senão 

como a beatitude de um estado intemporal, no qual passado, presente e futuro se 

fundem num só. Tudo o que se produz no tempo estava concentrado, aí, numa totalidade 

objetiva. Nada mais estava separado no tempo e nem podia ser medido por conceitos 

temporais. Poderíamos, de preferência, evocar esta vivência como um estado, um estado 

afetivo que, no entanto, não se pode imaginar. Como posso me representar se, 

simultaneamente, vivo antes de ontem, hoje e depois de amanhã? 

Haveria o que ainda não começou, o que seria o presente mais claro e que já teria 

terminado e, no entanto, tudo isso seria um só. O sentido não poderia apreender senão 

uma soma, uma brilhante totalidade, na qual está contida a espera do que vai começar, 

assim como a surpresa do que acaba de se produzir e a satisfação ou decepção quanto ao 

resultado do que se passou. Um todo indescritível, no qual se está fundindo e que, no 

entanto, se percebe uma total objetividade.  

Diante de uma tal totalidade, fica-se mudo porque é algo apenas concebível. A 

objetividade, vivida neste sonho e nestas visões, diz respeito à individualização 

completa.” 

 

Franz (Jung et al., 2005, p. 306) narra o episódio ocorrido em 1844 com Darwin. Ele 

desenvolvia seu projeto sobre a origem das espécies quando recebeu um manuscrito de 
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um jovem biólogo A. R. Wallace, a quem não conhecia, expondo a teoria de Darwin de 

maneira mais sucinta. Só que eles não se conheciam pessoalmente, estavam afastados 

geograficamente e Wallace não tinha a menor idéia do gênero de trabalho em que 

Darwin se ocupava no momento. E cada um deles concebera sua hipótese num 

“lampejo” intuitivo, conforme documentado posteriormente. 

 

O modelo do CAPM – Capital Asset Pricing Model foi desenvolvido por 

independentemente por Sharpe, Lintner e Mossin (ELTON & GRUBER, 1995). 

Copeland & Weston (1988) ampliam essa relação, incluindo mais autores e quando 

desenvolveram seus modelos: Sharpe – 1963,1964; Treynor – 1961. Mossin – 1966; 

Lintner – 1965, 1969; Black – 1972.  

A resposta para essas coincidências pode estar no conceito de mente cósmica, assim 

como a razão para a decisão de venda simultânea que provoca o rompimento das bolhas. 

 

2.2.3 Crises provocadas pelo Comportamento de Manada 

 

2.2.3.1 A Tulipmania 

A Tulipmania ou Mania das Tulipas, que ocorreu na Holanda, talvez seja o mais 

contundente exemplo de até onde o comportamento irracional das multidões pode 

chegar. Conforme ilustrado por Mackay (1980), e também mencionado por Tvede 

(1999) e Sornette (2003), esse episódio se inicia em 1559 quando um colecionador de 

flores exóticas, Councillor Herwart, que tinha seu cultivo na cidade de Augsburg, na 

Alemanha, recebeu de um amigo em Constantinopla bulbos dessa planta. Passados uns 

10 anos, cultivar tulipas virou um sinal de status, e uma pessoa de posses que não as 

ostentasse evidenciava sinais de mau gosto. Em 1634, entre os holandeses, a febre por 

possuí-las era tão grande que a indústria comum no país foi desprezada e grande parte 

da população se envolveu no comércio de tulipas. 

Uma Semper Augustus era considerada barata a 5.500 florins. Soube-se que muitas 

pessoas investiram a fortuna de 100.000 florins para comprar 40 bulbos. As pessoas 

começaram a negociar opções de tulipas, com o depósito de uma margem que variava 

de 10 a 20%.  Em Tvede (1999) é citada a história de um cervejeiro de Utrecht que 

trocou sua cervejaria por 3 valiosos bulbos de tulipas. As pessoas trocavam gado por 

tulipas. Quando as pessoas começaram a duvidar do real valor das tulipas os preços 

começaram a desabar, até que em 1636 o governo precisou intervir, sem muito sucesso, 
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para abrandar a crise que provocou uma depressão que durante muitos anos abalou a 

Holanda. 

 

2.2.3.2 A Bolha dos Mares do Sul. 

Novamente em Mackay (1980), Tvede (1999) e Sornette (2003b) encontram-se detalhes 

deste segundo exemplo de irracionalidade dos mercados, ocorrido na Inglaterra no 

início do século 18. 

A Bolha dos Mares do Sul foi como ficou conhecida a companhia “Governadora e 

Companhia dos Mercadores da Grã Bretanha para os Mares do Sul e outras partes da 

América para o Fomento da Pesca”, fundada em 1711 pelo conde de Oxford. Esta 

adquiriu quase 10 milhões de libras da dívida nacional britânica em troca da garantia de 

uma anuidade de 6% e o monopólio de todo o comércio com a América Latina. Pouco 

tempo depois da fundação começaram a surgir rumores de que lucros incalculáveis 

poderiam advir da troca de bens britânicos por ouro e prata das ‘inesgotáveis’ minas do 

Peru e México.  

Segundo Tvede (1999), esse episódio foi fortemente influenciado por um outro evento 

especulativo ocorrido na França com a Companhia do Ocidente, fundada por um 

brilhante cidadão, John Law, cujo objetivo era colonizar o estado do Mississipi, na 

América , e manter comércio com este. Com os rumores que surgiram, as ações da 

companhia disparam na bolsa de valores de Paris, alimentadas por capitais franceses e 

ingleses. Em 2 de dezembro de 1719 a Bolha do Mississipi atingiu seu auge, e quando 

sobreveio o crash, capitais britânicos bateram em retirada para a Inglaterra e, em sua 

eterna busca por novas oportunidades de investimentos e ganhos, contribuíram para 

alimentar a Bolha dos Mares do Sul, que promoveu novos aportes de capital. As ações 

dispararam, mas a companhia estava ainda praticamente inativa. 

O ano de 1720 ficou conhecido como “Ano da Bolha” (SORNETTE, 2003a), pois a 

exemplo do empreendimento da Cia. dos Mares do Sul, muitos outros surgiram, vários 

deles similares com aspectos de “Novo Mundo”, mas fajutos em sua maioria, tentando 

tirar proveito da credulidade das pessoas. Em junho daquele ano foi baixado o Bubble 

Act, instituindo que todas as companhias constituídas por ações deveriam ter 

certificação real. A princípio, isto trouxe confiança aos investidores puxando as ações 

ainda mais para o alto. Porém, rumores posteriores de que os próprios diretores da 

Mares do Sul estavam vendendo suas ações foram fazendo com que a bolha aos poucos 

se esvaziasse, trazendo a ruína a milhares de investidores. 
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2.3 – A FUNÇÃO LOG-PERIÓDICA 

 
Didier Sornette (Sornette, 2003b) trata os mercados como sistemas complexos, 

aplicando a eles o estudo científico que permite aos pesquisadores das ciências naturais 

e sociais prever fenômenos tão diversos quanto terremotos, aquecimento global, padrões 

demográficos e falhas em materiais -  v. Sornette & Sammis (1995) e Saleur et al. 

(1996), no sentido de possibilitar a previsão de crises financeiras. De acordo com 

Sornette (2003), as crises não ocorrem repentinamente, de uma hora para outra, mas vão 

sendo delineadas geral e gradativamente, por semanas ou mesmo anos até que comecem 

a se acelerar formando uma bolha cujo rompimento detona a crise. O ritmo desta 

evolução é cíclico, acelerando e desacelerando com períodos decrescentes, 

proporcionalmente ao logaritmo da diferença entre uma variável k por ele chamada de 

variável de imitação que encerra em si uma síntese das emoções e comportamentos 

humanos e uma constante kc que é o ponto crítico, atingido pelo “efeito manada”, 

provocando o estouro da bolha, ocasionando a crise. As oscilações da linha log-

periódica vão diminuindo em amplitude e período e a inclinação da linha vai ficando 

cada vez mais acentuada ao aproximar-se do ponto crítico. 

 

A equação da função log-periódica (LOP) é dada pela exponencial ajustada apresentada 

em Johansen & Sornette (1999) abaixo indicada: 

 

( ) ( ) cos[ ln( ) ]z z
c c cy A B t x C t x t xω φ= + − + − − −   (2) 

 

sendo que A é o preço da ação ao redor de ct , B, C, ω , z e φ  são parâmetros e ct  é o 

chamado tempo crítico, isto é, o dia onde termina a evolução da bolha, considerando-se 

o mercado evoluindo numa tendência de alta, e a partir do qual pode ocorrer uma 

reversão, apresentado em termos de fração do ano7. A variável dependente y 

corresponde à estimativa do número de pontos do índice ou do preço da ação ao atingir 

o instante crítico ct , e x representa a variável tempo. 

 

 

                                                 
7 Cada dia equivale a 0.00274 ano em anos normais e 0.00273 ano em anos bissextos 
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Os autores ainda nos dão conta que 0 < z < 1. Um z muito pequeno implica uma bolha 

achatada com uma brusca aceleração no final. Um z muito grande corresponde a uma 

bolha quase linear, sem aceleração. 

 

Em Sornette & Johansen (2001, p.12) os autores revelam que B deve ser negativo e que               

6 < ω < 9, onde ω é a freqüência angular da oscilação log-periódica. φ é a fase inicial. 

 

A figura 15 a seguir ilustra o comportamento do índice Dow Jones antes e logo após a 

crise de 1929. 

     
                                 Figura 15 – A LOP e a crise de 1929      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Ajuste da log-periódica ao índice Dow-Jones 

                                       FONTE: Sornette, 2003, p. 239 

 

 

 

A figura 16 a seguir ilustra o comportamento do índice Bovespa antes e após a crise de 

1997. 
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   Figura 16 – A LOP e Índice BOVESPA na crise de 1997 

       

 

 

 

 

 

       Figura 16 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    FONTE: Johansen & Sornette, 1999. 

 

Antecedentes e histórico da utilização da função log-periódica 

A vida neste planeta, em praticamente todos os sentidos, é caracterizada mais por uma 

dinâmica intermitente do que por um estado de equilíbrio, dinâmica esta que oscila entre 

picos e vales, muitos deles considerados como situações críticas ou de crise. Assim, 

citando apenas o século XX, recém findo, nele assistimos a Primeira Grande Guerra, 

presenciamos a crise da bolsa em 1929 e a Grande Depressão que se seguiu, a Segunda 

Grande Guerra, a guerra fria, a chegada do Homem à Lua, o atentado às Torres Gêmeas, 

dentre tantos acontecimentos que causaram reflexos em diversas outras áreas, todos eles 

trazendo suas conseqüências, proveitosas ou não, muitas vezes servindo de exemplo ou 

lição para ser repetida ou mesmo evitada. 

E situações de tensão como estas são também notadas em inúmeras e diferentes áreas, 

em várias escalas.  

Sornette (2002a) cita vários exemplos de comportamentos extremos causadores de 

grande impacto social que vão desde erupções vulcânicas, furacões e tornados, 

deslizamentos e avalanches, impactos de raios – eventos estes que provocam problemas 
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ambientais, até falhas de estruturas de engenharia, apagões, congestionamentos de 

tráfego, doenças e epidemias, etc. E destaca que as atenções da comunidade acadêmica, 

das agências governamentais e das indústrias se têm voltado para esses riscos, para a 

compreensão, avaliação, redução e, na medida do possível, previsão desses 

acontecimentos.  

O autor comenta que “um tanque de alta pressão num foguete, uma falha sísmica e um 

mercado turbulento apresentam uma característica em comum; pesquisas recentes 

sugerem que todos os três podem ser descritos, em termos físicos básicos, como 

sistemas auto-organizados que desenvolvem padrões similares em várias escalas, desde 

a muito pequena até a bem grande. Todos possuem potencial para um comportamento 

extremo: ruptura, tremores e a quebra.” Ou seja, senão houver interferências será 

atingido um instante crítico onde pode ocorrer uma crise.  

A física-estatística vem estudando fenômenos ligados à complexidade dos sistemas, 

onde a complexidade pode ser entendida como resultante de um tipo de comportamento 

coletivo. Sornette (op.cit.) cita, como exemplo, a colocação de uma determinada carga 

sobre um material heterogêneo; a princípio, isto pode causar o aparecimento de micro-

fissuras isoladas no material que – com o aumento ou da carga ou do tempo de carga, 

aumentam e se multiplicam. Como conseqüência, as micro-fissuras começam a se 

fundir até que uma massa crítica de fissuras seja atingida levando à formação de uma 

fratura principal. A partir desse ponto, várias quantidades físicas como emissões 

acústicas, elasticidade, propriedades elétricas, etc., passam a variar, a intensidade destas 

variações dependendo da heterogeneidade do material. Sornette e Sammis (1995) levam 

este conceito para o caso dos terremotos, assumindo a hipótese que terremotos são 

similares a pontos críticos: uma correlação progressiva leva a uma cascata de eventos de 

escala crescente, culminando em um grande terremoto. Segundo Sornette (2002a), em 

termos matemáticos, sistemas dinâmicos complexos, incluindo-se aí também o mercado 

de ações, podem atingir pontos críticos, quando uma quantidade normalmente bem 

comportada “explode” ao infinito. 

 

A geofísica foi uma área que se destacou nos estudos de avaliação e previsão da 

ocorrência de catástrofes, particularmente na prevenção de terremotos, onde inúmeros 

trabalhos foram produzidos nesse sentido.   

Um dos trabalhos pioneiros nesse campo foi a Lei de Omori (Omori’s Law) (OMORI, 

1894), apud Kagan, e Houston (2005). Omori constatou que a taxa de tremores que se 
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sucederam ao terremoto de Nobi em 1891 e dois outros terremotos no Japão decaía 

aproximadamente segundo a expressão   

( ) Kn t
t c

=
+

,  

sendo que K e c são coeficientes, t é o tempo decorrido a partir da origem do tremor 

principal e n(t) é a freqüência dos tremores subseqüentes medida durante um certo 

intervalo de tempo. Essa expressão foi modificada por Utsu (1961; UTSU et al., 1995) 

pela introdução de um expoente, passando a ser chamada de fórmula modificada de 

Omori: 

( )
( ) p

Kn t
t c

=
+

. 

O declínio da taxa de tremores subseqüentes continua ainda hoje na zona focal do 

terremoto de Nobi de 1891 (UTSU et al., 1995).  

A análise estatística de catálogos de terremotos indica que uma função potência (power 

law) caracteriza a ocorrência tanto de tremores anteriores quanto posteriores ao tremor 

principal. Sob este ponto de vista o tremor principal pode ser considerado como um 

tremor subseqüente, que vem a ser mais forte que o evento anterior (KAGAN & 

KNOPOFF, 1981; AGNEW 2005; GERSTENBERGER et al., 2005 apud KAGAN & 

HOUSTON, 2005). 

Em Sornette et al. (1992) os autores reescrevem a lei de Omori, colocando-a na forma  
( )( ) ( )( ) M

fn t A M t t α−= −& ,  

onde ( )n t&  é a taxa de ocorrência dos tremores subseqüentes, e ft é o instante de 

ocorrência do terremoto que dá origem ao processo. O expoente varia entre 0,9 e 1,8, 

sendo que o expoente original de Omori tinha valor 1. Em geral os grandes terremotos 

ocorrem no início das séries, sendo que a liberação de energia E&  varia na forma  

( )fE t t β−= −& ,  

com expoente da ordem de 2. 

Sornette et al. (1992) verificaram que a ocorrência de tremores antecedentes segue o 

que eles chamaram de lei de Omori inversa, do tipo  

( )fn t t α−= −& .  

Experimentos em laboratório mostraram que à medida que o instante de ocorrência do 

terremoto maior se aproxima, não apenas a taxa de ocorrência de tremores aumenta, 

mas também a energia. 
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Bufe e Varnes (1993) quantificaram o acúmulo na liberação de energia que antecede um 

terremoto de maior escala, também mencionada por Sornette (2002b) através de uma 

função potência com a característica time-to-failure da forma  

( 1 / 2 )

( )

1
( )

N t
m

j c
j
E A B t t

=
= + −∑  (3),   

onde 
jE  é a energia do j–ésimo evento e tc é o instante em que o sistema atinge o estado 

crítico e um terremoto maior se torna possível. 

A quantidade ( 1 / 2 )

( )

1

N t

j
j
E

=
∑ é usualmente chamada de esforço cumulativo ou tensão 

cumulativa de Benioff. O parâmetro B é negativo e m < 1 (tipicamente, 0,3m ≈ ), de 

tal forma que a tensão cumulativa de Benioff se acelera até o valor finito A com um 

grau de inclinação que diverge (tende ao infinito) à medida que t se aproxima de tc. 

A figura 17 a seguir mostra o ajuste da equação da função potência (3) aos registros 

sísmicos da baía de San Francisco, Califórnia, que antecederam o terremoto de Loma 

Prieta, em 1989. 

 

                 Figura 17 – Ajuste da curva pela função potência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      FONTE: Sornette e Sammis (1995) 
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Outras funções potência são também utilizadas, como a de Gutenberg – Richter (1944), 

apud Bak et al. (2002), na avaliação de terremotos, e a de Andrade (1910), apud 

Nechad et al. (2004), nos estudos de estresse nos materiais. Mais exemplos de funções 

potência podem ser encontrados em Gleria et al. (2004). 

As funções potência apresentam a propriedade da invariância de escala (scale 

invariance), isto é, dada uma função  

( ) ( ) ( ) ( )k kf cx a cx c f x f x= = ∝ ,  

isto é, multiplicando-se a variável por uma constante, a relação da função potência fica 

multiplicada por kc . Em outras palavras, conforme apresentado por Sornette (1998; 

2006, p.148), uma função F(x) apresenta invariância de escala quando F(x) = µ F(λ x), 

cuja solução é dada por ( )F x Cxα=  que, desenvolvida e usando a fórmula de Euler 

cos iisen e ϕϕ ϕ+ =  (Cerny, 2004, p.155) e lembrando que  2 1i ne π = , 

 mostra que    2 ln
ln ln

ni π µα
λ λ

= + .  

Ou seja, o expoente da função potência pode ser um número complexo.  

A razão entre logaritmos no expoente 2 ln
ln ln

ni π µα
λ λ

= +  tem a ver com a dimensão 

fractal, conforme Mandelbrot (2006, p. 15). 

 

O desenvolvimento matemático feito por Sornette (1995) utilizando a série de Fourier 

aparece resumido em Chang e Feigenbaum (2006), mostrando que  

 
ln( ) ~ Re[ ] Re[ ] cos( ln )i i xF x x x e x xα ω α ω α ω− + − −= = ,  

 

onde Re [.] representa a parte real do número complexo, e essa relação periódica cujo 

argumento é ln x  ficou conhecida como relação log-periódica. No caso de uma função 

potência do tipo time-to-failure a relação se torna 

 

( ) ~ ( ) cos( ln( ) )c cF x t t t tα ω φ−− − + . 

 

De acordo com Johansen e Sornette (1999), uma série de trabalhos documentou uma 

característica que precede grandes as crises que ocorrem nos maiores mercados 

financeiros, que é o crescimento acelerado dos preços decorado ou modulado por 
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oscilações log-periódicas, culminando nas proximidades de um ponto crítico 

[(SORNETTE et al., 1996); (FEINGENBAUM e FREUND, 1996); (SORNETTE e 

JOHANSEN, 1997); (JOHANSEN e SORNETTE, 1998); (JOHANSEN, 1997); 

(SORNETTE e JOHANSEN, 1998); (FEINGENBAUM e FREUND, 1998); 

(GUZMAN e YUKALOV, 1998); (VANDEWALLE et al., 1998a); (VANDEWALLE 

et al., 1998b); (JOHANSEN e SORNETTE, 1999a); (JOHANSEN e SORNETTE, 

1999b);  (JOHANSEN et al., 1999c); (DROSDZ et al., 1999)].  

Em sua forma mais simples, a função log-periódica que traduz essas oscilações pode ser 

expressa (JOHANSEN e SORNETTE, 1999) pela equação (1). No entanto os autores 

advertem que em função da duração do processo e da dinâmica que rege a amplitude 

das variações pode ser usada, alternativamente, a fórmula 

ω φ= + +ln ( - ) ( - ) cos[ ln( - ) - ]z z
c c cy A B t x C t x t x      (4) 

Em Johansen e Sornette (1999) são apresentados exemplos nas duas escalas, 

dependendo da amplitude da variação do índice. 

Neste trabalho foi utilizada a equação (2). 

A figura 18 a seguir ilustra a mesma configuração da figura 17 agora ajustada pela 

equação (4) que retrata a função log-periódica. 
  

  Figura 18 – Ajuste da curva pela função log-periódica 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            F ONTE: Sornette e Sammis (1995) 

Pode-se observar que a curva representada pela equação (4) na figura 18 ajusta-se 

melhor aos dados do que a curva que representa a equação (3) na figura 17. 
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Uma característica dos fenômenos que apresentam log-periodicidade é a chamada 

invariância de escala (SORNETTE, 2003b), ou seja, a capacidade de reproduzir-se em 

qualquer dimensão, que é também uma característica dos fractais [(MANDELBROT, 

1997); (MANDELBROT, 2006)].  

O fator de escala é dado por exp(2 / )λ π ω=  [(SORNETTE, 2003b); (JOHANSEN et 

al., 1998); (SORNETTE et al., 1995)]. 

 

Neste trabalho não foi utilizado o λ diretamente, mas seu inverso γ = 1/ λ. 

 

As figuras 19 e 20 a seguir referentes à LOP da crise das hipotecas ilustram esse fato. 

Parecem ser uma mesma figura, mas na verdade não o são.  

São 2 figuras praticamente idênticas, exceto pela escala e pela posição inicial do eixo 

vertcal, mas são distintas. 

Na figura 19 as abscissas são dias, as marcas da escala representam anos variando de 1 

em 1 e as ordenadas estão separadas de 10 em 10. 

Na figura 20 as abscissas são dias , a escala – aqui em milionésimos – representa 

frações do dia, e as ordenadas estão separadas por centésimos. 
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    Figura 19 – LOP 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
    Figura 20 – LOP 2 
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CAPÍTULO 3 – MÉTODO PROPOSTO PARA OS TESTES 
 
De um modo geral um investidor que não faz uso da AG ao decidir comprar uma ação, 

simplesmente a compra e a conserva, acreditando que o investimento em ações tem por 

característica apresentar retornos no longo prazo. Essa posição é chamada buy & hold, 

ou seja, comprar e guardar. 

Nos testes efetuados considera-se que esse investidor siga, no mínimo, as tendências de 

alta que representam linhas de suporte, e que saia da posição apenas quando uma 

tendência de longo prazo for rompida, o que estaria de acordo com um dos princípios de 

Dow.  

As ações que integram a base de testes foram escolhidas em função da visualização das 

tendências apresentadas, foco deste estudo, pertencendo a diversos setores da economia, 

sendo as tendências selecionadas em diferentes épocas, de acordo com a nitidez e 

consistência de seus respectivos gráficos, no tocante a liquidez, presença em pregões e 

uniformidade. 

Os testes têm por objetivo verificar se a LOP pode ser considerada como um indicador 

da AG na categoria dos osciladores, que emitem sinais de alerta quanto à reversão das 

tendências antes que estas ocorram. Desta forma, uma vez comprada uma ação, vai 

sendo feito dia após dia o acompanhamento deste investimento com os indicadores 

gráficos mais a função log-periódica, esta última através de regressões não-lineares. 

Caso a LOP aponte um dia crítico a ação será vendida no dia seguinte, uma vez que os 

testes são realizados após o fim de cada pregão. Quando as sinalizações gráficas 

voltarem a indicar compra, a ação é recomprada pressupondo-se a possibilidade de  

reinvestimento total dos recursos, ou seja, o capital inicial mais o ganho auferido na 

primeira operação, e assim por diante. Este ciclo se repete até que a reta suporte de mais 

longo prazo em questão seja rompida. Os ganhos auferidos mediante essa estratégia são 

então compostos, cumulativamente, e comparados ao retorno obtido pela alternativa buy 

& hold. Assim sendo, a compra inicial coincide nas duas estratégias. 

Os testes enfocam fundamentalmente as tendências, considerando desde seu 

estabelecimento e progressão até sua reversão. As tendências de alta, que são as 

principais para o estudo uma vez que ocorrem mais freqüentemente, são traçadas a 

partir do menor dos mínimos encontrados, e as de queda, a partir do maior dos 

máximos.  
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Para a aplicação dos testes foi utilizado o software Mathematica, inicialmente na versão 

5.0, quando então foram feitos ajustes de curvas (curve fitting,) e finalmente na versão 

6.0, que possibilitou a elaboração de regressões não-lineares entre as séries de dados das 

tendências e a função log-periódica, donde resulta a projeção do parâmetro PROJ que 

designa o dia crítico, acompanhado do intervalo de significância dentro do qual esse 

parâmetro está contido, o que não era possível com a versão 5.0. Secundariamente foi 

utilizado o Excel 2003 (Windows).  

Os gráficos das ações são apresentados pelo software Metastock da LAFIS Consultoria, 

utilizando o banco de dados desta.  

 

Foram feitos 2 tipos de teste:  

O primeiro considera diferentes tendências secundárias que se desenvolvem ao longo de 

uma tendência primária, para uma mesma ação. Para iniciar, considera-se como se fosse 

feita a compra da ação num dia arbitrário, sendo esse preço de compra tomado como 

referência.  A partir desse instante, sob certas condições dadas pelos indicadores 

gráficos (suportes, resistências, médias móveis, IFR, MACD, etc.) que podem indicar 

uma situação de saturação do mercado e/ou reversão da tendência, vão sendo feitas 

regressões não-lineares entre os pontos do gráfico e a função log-periódica, para 

detectar dias onde possa ocorrer o fim da tendência ou até mesmo o início de uma 

reversão. Um dia nessas condições é indicado por tc, ou dia crítico. Convém notar que, 

conforme ressaltado por Sornette (2003, p. 332), o instante crítico tc apontado pela LOP 

não necessariamente indica o momento da crise ou o início da reversão, mas sim o fim 

de um processo nítido de alta, ou ainda, conforme indicado no presente estudo, p.59, o 

fim de um processo de baixa e/ou o inicio de nova alta.. 

Uma vez detectado um ponto nessas condições, é anotado o valor do IFR nesse dia, e 

uma venda é realizada no dia seguinte. A partir do dia da venda, subseqüente à 

indicação pela LOP, são registrados os dias onde ocorre o rompimento da MM21 e da 

RS, e os preços nesses dias. Quando houver novas indicações gráficas, outra compra 

será realizada, repetindo-se o processo até que, finalmente, a tendência principal seja 

rompida. Aí então é computado o ganho total da estratégia de compras e vendas 

sucessivas e o número total de dias “comprados”, ou seja, dias nos quais se estava de 

posse da ação, sendo ambos comparados com os mesmos parâmetros de uma estratégia 

buy and hold cujo início coincide com a primeira compra e cujo fim coincide com a 

confirmação do rompimento da principal tendência observada. 
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O valor projetado para o parâmetro PROJ, que indica o dia crítico tc, e seu intervalo de 

variação são registrados no chamado Diagrama de Foco, desenvolvido pelo autor desta 

tese. Neste diagrama, são registrados apenas os dias de pregão, em acordo com as séries 

utilizadas. As datas na vertical indicam a seqüência de dias percorridos no calendário. A 

escala horizontal, idêntica, tem por objetivo indicar o dia crítico tc (apresentado em  

vermelho), a partir do qual é provável uma reversão da tendência e os intervalos 

superior e inferior, indicados em amarelo fraco. O dia do pico é registrado quando o 

parâmetro PROJ da regressão e seus limites inferior e superior coincidem com o dia 

atual, ou seja, acham-se situados todos na mesma data, sendo admitida uma tolerância 

de apenas 1 dia de intervalo, ou para mais ou para menos, não simultaneamente.. 

Observa-se que quando tc é detectado, normalmente encontra-se localizado sobre a 

diagonal do diagrama, o que significa que o ponto é identificado no dia de sua 

ocorrência. Tal indicação só pode ser constatada após o encerramento do pregão, 

portanto a venda da ação ocorre no dia seguinte. Quando o dia projetado coincide com o 

máximo registrado, esse dia é marcado em amarelo forte. 

 

No segundo tipo de teste foram analisadas tendências isoladas, registrando-se a 

indicação dada pela LOP, o valor do IFR nessa data, o preço de venda no dia seguinte e 

as distâncias entre a venda e a indicação do MACD e os rompimentos da MM21 e da 

RS, assim como os preços respectivos. O objetivo deste teste é comprovar a 

antecedência das indicações pela LOP e o declínio subseqüente dos preços, sem levar 

em conta a compra inicial.. 

Vale ressaltar que a indicação de venda dada pelo MACD ocorre sempre que a linha do 

MACD corta a LS de cima para baixo, com o afastamento subseqüente da s duas linhas, 

o que depende da percepção e sensibilidade do analista, sendo portanto uma avaliação 

visual, subjetiva. Para evitar essa subjetividade, o instante registrado para o indicador 

MACD é o do cruzamento das linhas, observando-se o preço então praticado. Quando 

ocorre uma reversão, a confirmação posterior do MACD normalmente se dá a um preço 

ainda menor. 

Para o rompimento da MM21 e da reta suporte, foi considerado o critério dos 3%        

(v. p. 13), usual na análise gráfica, isto é, computa-se o preço da ação quando o gráfico 

corta de cima para baixo a MM21, e calcula-se uma queda de 3% nesse preço. Se esse 

valor for atingido, deve ser realizada a venda da ação no dia seguinte à constatação.  



 46 

A indicação coincidente do dia crítico e seus limites é feita por uma célula na cor 

amarela mais forte, com um contorno. Os testes indicaram que também são válidas as 

indicações onde o dia crítico e um dos limites, seja o inferior ou o superior, coincidem, 

e o outro limite apresenta um intervalo de ocorrência de no máximo 1 dia.. Neste caso, a 

indicação é feita na cor vermelha, com contorno.  

Para compatibilização dos dados com a formatação americana do software 

Mathematica, os números mantiveram aquela formatação, assim como as datas, 

apresentadas na forma mês/dia/ano. 

A figura 21 abaixo ilustra um exemplo do Diagrama de Foco. 

 
       Figura 21 – Diagrama de Foco – COMGAS PNA 

 

 

 

 

 

 

 

Neste exemplo, o dia crítico foi detectado no dia 21 de maio de 2007. No dia anterior, 

18 de maio, o dia crítico caía também no próprio dia 18 de maio, porém o intervalo de 2 

dias a mais e a menos inviabilizava a projeção. A projeção do dia 22 também coincidia 

com o próprio dia, mas o intervalo já começa a se abrir novamente, desta feita com 1 dia 

a mais e 1 dia a menos. 

Ressalte-se que nem sempre o dia apontado coincide com o dia crítico. O mercado pode 

até subir ainda mais um pouco depois da projeção, mas é conveniente agir de acordo 

com as indicações gráficas, pois os testes indicam que após a projeção feita pela LOP 

uma reversão é iminente.. 

 

No entanto, não basta olhar apenas para o intervalo. A decisão de venda deve ser 

tomada levando em conta os 4 aspectos a seguir, que se constituem num lema de 

aplicação da LOP como indicador, que são:  

 

 

 

COMGAS PNA 5/14/2007 5/15/2007 5/16/2007 5/17/2007 5/18/2007 5/21/2007 5/22/2007 5/23/2007 5/24/2007 5/25/2007 5/28/2007
7.36712 7.36986 7.37260 7.37534 7.37808 7.38630 7.38904 7.39178 7.39452 7.39726 7.40548

5/14/2007 7.36712
5/15/2007 7.36986
5/16/2007 7.37260
5/17/2007 7.37534
5/18/2007 7.37808
5/21/2007 7.38630
5/22/2007 7.38904
5/23/2007 7.39178
5/24/2007 7.39452
5/25/2007 7.39726
5/28/2007 7.40548  
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LEMA:  

• Coincidência do dia crítico com os limites do intervalo e o dia em que está 

sendo feita a projeção, no mesmo dia, sobre a diagonal do Diagrama de 

Foco, ou admitindo tolerância de 1 dia para apenas um dos limites. 

• Aparência da curva de regressão e sua adequação à série. 

• Valor da variância dos resíduos. 

• Ordem de grandeza da derivada da curva log-periódica na vizinhança 

inferior do ponto. 

Dentre esses itens o principal para a projeção é o intervalo, sendo os demais igualmente 

importantes entre si, dependendo da interpretação e sensibilidade do analista. 

Esses aspectos ficarão mais claros no decorrer dos testes. 

 

TESTE TIPO 1  

 

Teste de aplicação da função log-periódica na indicação de reversão de tendências 

de alta. Exemplo utilizando a ação CAEMI PN. 
                  Gráfico 1 – Tendência de alta de CAEMI PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LAFIS 
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A compra inicial de CAEMI PN se deu no dia 25 de junho de 2003, indicada no gráfico 

1. O primeiro instante detectado pela função log-periódica, PICO 1, ocorreu no dia 6 de 

janeiro de 2004, correspondente à abscissa 4.01639, mostrado no gráfico 2.  

A equação de regressão é: 
y = 1.361 - 1.13057 (4.01639 -x)0.4485 + 0.0930008 (4.01639 -x)0.4485 Cos[75.6499 -4.48063 Log[4.01639 -x]]
    
                        Gráfico 2 - CAEMI PN – PICO1 – Regressão log-periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 3 indica a evolução da derivada da função log-periódica na vizinhança 

inferior do ponto crítico, podendo ser notado seu acentuado crescimento conforme 

destacado por Sornette (2002, p.2526): 
 

Gráfico 3 – Evolução da derivada – CAEMI PN – PICO1 
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Os intervalos de variação dos parâmetros fornecidos pelo software Mathematica 6.0 

estão indicados no quadro 1 a seguir: 

  
Quadro 1 - Parâmetros da regressão log-periódica de CAEMI PN PICO1 

 

 

 

 

 

 

Neste caso, o valor do parâmetro PROJ e dos limites inferior e superior coincidem, o 

que nem sempre ocorre. De um modo geral os limites diferem estando seus valores 

contidos em um mesmo dia. 

 

O Diagrama de Foco respectivo é indicado na figura 22 abaixo:  

 
   Figura 22 -  Diagrama de Foco – CAEMI PN – PICO1 

 

 

 

 

 

 

Apesar de a cotação máxima só ter sido atingida no dia 20 de janeiro, a LOP detectou a 

proximidade da exaustão do processo de alta no dia 6 de janeiro, com a coincidência do 

valor projetado e seus limites. Vale observar que tanto antes quanto depois do dia crítico 

projetado, as projeções também se situam sobre a diagonal, mas os intervalos são 

maiores. 

A indicação de venda deve ser sempre a primeira apontada pela LOP. 

 

Depois de realizada a segunda compra, foi detectado o PICO2, ocorrido no dia 7 de 

março de 2005, equivalente à abscissa 5.17808. A abscissa calculada foi 5.17814, que 

se encaixa no intervalo de 1 dia. 

 

CAEMI PN - PICO1 12/26/2003 12/29/2003 12/30/2003 1/2/2004 1/5/2004 1/6/2004 1/7/2004 1/8/2004 1/9/2004 1/12/2004 1/13/2004
3.98630 3.99452 3.99726 4.00546 4.01366 4.01639 4.01913 4.02186 4.02459 4.03279 4.03552

12/26/2003 3.98630
12/29/2003 3.99452
12/30/2003 3.99726

1/2/2004 4.00546
1/5/2004 4.01366
1/6/2004 4.01639
1/7/2004 4.01913
1/8/2004 4.02186
1/9/2004 4.02459

1/12/2004 4.03279
1/13/2004 4.03552  
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A equação de regressão é: 
(5.17814 - )0.445484  0.203792 (5.17814 - )0.445484 [94.7863 - 6.7268 [5.17814 - ]]y x x Cos Log x= +  

 

Gráfico 4 - CAEMI PN - PICO2 – Regressão log-periódica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vale observar que a queda ocorrida entre as abscissas 4.0 e 4.4 é a mesma sinalizada no 

gráfico anterior, após o PICO1. 

 

O gráfico5 a seguir mostra a derivada da função log-periódica na vizinhança inferior do 

dia crítico: 
Gráfico 5 – Evolução da derivada – CAEMI PN – PICO2 
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 Os intervalos de variação dos parâmetros encontram-se indicados no quadro 2 abaixo: 

 

   Quadro 2- Parâmetros da regressão log-periódica de CAEMI PN – PICO2 

 

 

 

 

 

 

O Diagrama de Foco do PICO 2 está indicado na figura 23 abaixo: 
 

Figura 23 – Diagrama de Foco – CAEMI PN – PICO 2 

 

 

 

 

 

 

 

Tanto no dia anterior quanto no posterior a 7 de março as regressões não se mostraram 

satisfatórias, e nos dois casos o dia projetado e os limites caíram em dias diferentes 

situados além da área do quadro, apenas simbolizados pelas células verdes. 

 

O quadro 3 a seguir resume os resultados da estratégia de compra e venda seguindo as 

indicações fornecidas pela LOP e pelos demais indicadores gráficos, sendo explicado 

em seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAEMI PN - PICO2 2/28/2005 3/1/2005 3/2/2005 3/3/2005 3/4/2005 3/7/2005 3/8/2005 3/9/2005 3/10/2005 3/11/2005 3/14/2005
5.15890 5.16164 5.16438 5.16712 5.16986 5.17808 5.18082 5.18356 5.18630 5.18904 5.19726

2/28/2005 5.15890
3/1/2005 5.16164
3/2/2005 5.16438
3/3/2005 5.16712
3/4/2005 5.16986
3/7/2005 5.17808
3/8/2005 5.18082
3/9/2005 5.18356

3/10/2005 5.18630
3/11/2005 5.18904
3/14/2005 5.19726  
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Quadro 3 – Estratégia LOP para CAEMI PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

            

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

 

 

PICO1: 

A primeira compra foi realizada no dia 25 de junho de 2003, a R$ 0.44, e a primeira 

venda foi realizada no dia 7 de janeiro de 2004, 1 dia após a indicação dada pela LOP, 

ao preço de R$ 1.36. tendo resultado num retorno de 209.9%, obtido em 135 dias, 

correspondente a 0.84% ao dia útil,conforme indicado na coluna LOP.  

 

Antes de analisar a coluna seguinte, à direita, vale repetir a explicação já dada: o ponto 

indicado pelo MACD não corresponde à indicação de venda, pois ela é visual, subjetiva. 

Para evitar s subjetividade, a data indicada é aquela quando as linhas MACD e LS se 

cruzam. A indicação de venda é sempre posterior ao cruzamento, de 1 a 4 dias depois, e 

geralmente a um preço inferior àquele do cruzamento.  

COMPRA
LOP MACD MM21 Reta Suporte

PICO1 Dia 6/25/2003 1/7/2004 1/21/2004 1/30/2004 3/25/2004
Preço 0.44 1.36 1.41 1.28 1.22

Tempo - dias 135 145 152 189
Ganho - % 209.09% 220.45% 190.91% 177.27%
Ganho/dia - % 0.84% 0.81% 0.71% 0.54%

PICO2 Dia 8/4/2004 3/8/2005 3/10/2005 3/23/2005 4/15/2005
Preço 1.30 2.58 2.51 2.32 2.01

Tempo - dias 145 147 156 172
Ganho - % 98.46% 93.08% 78.46% 54.62%
Ganho/dia - % 0.47% 0.45% 0.37% 0.25%

TOTAL

Tempo - dias 280 292 308 361
Ganho - % 513.43% 518.72% 419.16% 328.71%
Ganho/dia - % 0.65% 0.63% 0.54% 0.40%

Dia 4/15/2005
Preço 2.01

Tempo - dias 451
Ganho - % 356.82%
Ganho/dia - % 0.34%

CAEMI PN VENDA

BUY & HOLD

Preços em R$

Ganho TOTAL Diário
(LOP x B&H) 43.89% 92.63%

Dias livres 171
% dias livres 37.92%  
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A coluna MACD então indica que desde a compra até o cruzamento teriam decorrido 

145 dias, sendo o papel vendido a R$ 1.41, feita a ressalva anterior, proporcionando um 

ganho de 220.45%, equivalente a 0.81% ao dia útil. 

A coluna MM21 mostra que se a venda houvesse sido feita esperando a indicação de 

corte da MM21 o tempo decorrido seria de 152 dias e a venda se daria ao preço de      

R$ 1.28, gerando um ganho de 190.91%, equivalente a 0.71% ao dia útil. 

Finalmente, a coluna Reta Suporte informa que se desde a compra fosse esperado o 

rompimento da tendência RS1 teriam se passado 189 dias, a venda sendo feita a          

R$ 1.22, gerando um ganho de 177.27% equivalente a 0.54% ao dia útil. 

 

PICO2: 

A segunda compra, em 4 de agosto de 2004, seria feita a R$ 1,30. A avaliação das 

demais colunas é análoga à anteriormente descrita. 

 

Na célula TOTAL é apresentado o ganho global, compondo-se as 2 fases anteriores. 

Verifica-se que seguindo a LOP ter-se-ia obtido um ganho de 513.43% num prazo de 

280 dias “comprados”, equivalente a 0.65% ao dia útil. 

 

Vale ressaltar que desconsiderando-se o MACD, a partir da venda pela indicação 

da LOP os prazos de investimento aumentam e os preços e as rentabilidades 

diminuem. 

 

A célula BUY & HOLD mostra o resultado desta estratégia, a venda ocorrendo em 15 

de abril de 2005 a R$ 2.01 oferecendo um retorno de 356.82% decorridos 451 dias, 

correspondendo a 0.34% ao dia útil. 

 

Resumindo, o quadro 3 - RESUMO indica que a estratégia da LOP permitiu não apenas 

um ganho 43.89% maior que o da alternativa BUY & HOLD, mas também um prazo de 

investimento significativamente menor, ficando o investidor com os recursos 

disponíveis para qualquer outra aplicação por 171 dias, o que equivale a 37.92% do 

período total da estratégia Buy & Hold. Isto se reflete no ganho diário, que no caso da 

LOP foi 92.63% maior.  
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O exemplo de CAEMI PN mostra a vantagem da estratégia que faz uso da LOP, 

lembrando ainda que na superioridade do ganho não está sendo incluído o custo de 

oportunidade de aplicações alternativas nos dias livres, com o qual a vantagem se 

torna ainda maior. 

 

TESTE TIPO 2 – TENDÊNCIAS DE ALTA 

 

Neste teste as tendências são consideradas isoladamente, sem levar em conta a compra 

inicial, e o objetivo é indicar, conforme os quadros abaixo, a demora ocorrida entre a 

indicação de venda da LOP e as demais que a sucedem, e o diferencial de preços de 

venda, em favor da LOP. Nestes quadros o preço também é dado em Reais. Na coluna 

IFR a célula referente à linha Preço não indica valor monetário, mas o valor do IFR, em 

porcentagem, no dia da indicação.  
                Quadro 4 – CAEMI PN 1 

 

 

 

 

 

No quadro 4 referente à tendência CAEMI 1 nota-se que as indicações dadas pelos 

eventos gráficos MACD, rompimento da MM21 e rompimento da RS ocorreram 

respectivamente 10, 17 e 54 dias depois. Observa-se também que o preço de venda de 

acordo com a LOP foi 6.25% maior que na indicação de rompimento da MM21 e 

11.48% maior que o obtido pela indicação de rompimento da RS1.  
 

                Quadro 5 – CAEMI PN 2 

 

 

 

 

 

Da mesma maneira, no quadro 5, no caso CAEMI 2 os dias de atraso dos demais 

indicadores foram respectivamente 2, 11 e 27, sendo os diferenciais de preço em favor 

da LOP de 11.21% e 28.38%, em relação à MM21 e à RS. 

IFR (%) LOP MACD MM21 RS
Dia 1/6/2004 1/7/2004 1/21/2004 1/30/2004 3/25/2004

Preço 89.91% 1.36 1.41 1.28 1.22
Tempo - dias 10 17 54
Ganho - % -3.55% 6.25% 11.48%

CAEMI PN 1 VENDA

IFR (%)  (*) LOP MACD MM21 RS
Dia 3/7/2005 3/8/2005 3/10/2005 3/23/2005 4/15/2005

Preço 66.63% 2.58 2.51 2.32 2.01
Tempo - dias 2 11 27
Ganho - % 2.79% 11.21% 28.36%

IFR em divergência, pico anterior em 74.26% em 2/24/2005

CAEMI PN 2 VENDA
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 Nos apêndices de 1 a 21 são apresentados os resultados dos testes das demais ações, 

cujos resultados foram obtidos através da metodologia de testes do tipo2 anteriormente 

descrita. 

 

TESTE TIPO 1 – TENDÊNCIA DE BAIXA 

 

Para verificar a validade da aplicação da metodologia da LOP na previsão de reversão 

de tendências de baixa para alta, quando então será indicado um ponto de compra, foi 

feito um teste com a ação da LOJAS AMERICANAS PN, ilustrado no gráfico 6 a 

seguir. 

 
  Gráfico 6 – Tendência de baixa de LOJAS AMERICANAS PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: LAFIS 
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                        Gráfico 7 - LOJAS AMERICANAS PN– REGRESSÃO NÃO-LINEAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

 Gráfico 8 – Evolução da derivada – LOJAS AMERICANAS PN 
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Quadro 6 – Parâmetros da regressão log-periódica - LOJAS AMERICANAS PN 

 

 

 

 

 

 

 

Vale ressaltar que inversamente ao caso da venda, no caso da compra B > 0 e C < 0. 

 
Figura 24 – Diagrama de Foco - LOJAS AMERICANAS PN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A equação de regressão é: 

 
  2.70133 6.91397 (0.399005 - )0.481821- 0.766911 (0.399005 - )0.481821 [64.4978 - 7.24869 [0.399005 - ]]y x x Cos Log x= +

 

Vale observar que no caso da indicação de compra a LOP aparece inversa, “de cabeça 

para baixo”, e a derivada explode para valores negativos. 

 
Quadro 7 – LOJAS AMERICANAS PN 

 

 

 

 

 

 

5/18/2000 5/19/2000 5/22/2000 5/23/2000 5/24/2000 5/25/2000 5/26/2000 5/29/2000 5/30/2000 5/31/2000 6/1/2000
0.37978 0.38251 0.39071 0.39344 0.39617 0.39891 0.40164 0.40984 0.41257 0.41530 0.41803

5/18/2000 0.37978
5/19/2000 0.38251
5/22/2000 0.39071
5/23/2000 0.39344
5/24/2000 0.39617
5/25/2000 0.39891
5/26/2000 0.40164
5/29/2000 0.40984
5/30/2000 0.41257
5/31/2000 0.41530
6/1/2000 0.41803  

IFR (%) LOP MACD MM21 RS
Dia 5/25/2000 5/26/2000 6/1/2000 06/16/00 06/14/00

Preço 16.23% 0.28 0.30 0.35 0.34
Tempo - dias - 4 15 13
Ganho - % -6.67% -20.00% -17.65%

LOJAS AMERICANAS PN VENDA
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O quadro 7 mostra que no caso da compra a indicação da LOP antecede a indicação de 

compra do MACD em 4 dias, a da MM21 em 15 dias e a da RS em 13 dias, sendo o 

preço inferior respectivamente em 6.67%, 20.0% e 17.65% em favor da LOP. 

 

Este exemplo mostra a validade da utilização da LOP também em casos de indicação de 

compra. 

 
CAPÍTULO 4 – RESULTADOS DOS TESTES 
 
 
Os testes revelaram que as estratégias de venda utilizando a LOP apresentaram 

resultados superiores àqueles utilizando os indicadores tradicionais, conforme será 

comentado adiante. Os resultados das estratégias estão no Apêndice 24. 

As indicações da LOP apresentam melhores resultados quando a ação se comporta 

como o exemplo dado por COMGAS PN (v. Apêndice 8), cujas cotações se apóiam nas 

retas indicadas de RS1 a RS4, sendo a inclinação destas crescente. A melhor função da 

LOP é alertar para grandes afastamentos da tendência base, como RS1, no caso, a 

partir dos quais pode ocorrer uma reversão de tendência 

 

De acordo com os quadros constantes da Tabela 1, os testes apresentaram resultados 

significativos a favor das indicações fornecidas pela LOP. 

São apresentadas abaixo as ações utilizadas para avaliação das tendências de alta. Caso 

mais de uma tendência tenha sido estudada em um determinado papel, o número de 

tendências aparece entre parênteses: Aracruz PNB, Banco do Brasil ON (2), Bradesco 

PN, Braskem PNA, Caemi PN (2), Cemig PN, Cesp PN, Comgás PNA, Embraer PN, 

Metalúrgica Gerdau PN, Índice Bovespa, Itau PN (3), Petrobras PN, Sadia PN, Tam PN, 

Telesp PN e Usiminas PNA. Problemas aconteceram em 2 casos mencionados a seguir. 

 

Foi constatado que: 

 

1. Em todas elas o IFR se encontrava na região de venda, ou seja, acima dos 

70%, tendo a média atingido 78.75%.  Isto mostra que as regressões não 

necessitam ser feitas diariamente, mas somente quando o IFR estiver em 

região de alerta. Nem todos os dias onde o IFR estava elevado apontaram 

dias críticos, mas todos os dias críticos foram apontados para valores de IFR 
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elevados. Os casos em que o IFR tinha apresentando divergência, isto é, o 

valor maior já tinha sido atingido no pico anterior, não foram incluídos no 

cálculo da média. 

2. Em todos os casos houve significativa antecipação dos sinais fornecidos pela 

LOP. O cruzamento das linhas do MACD ocorreu, em média, 3.41 dias 

depois da indicação da LOP. Repetindo, o cruzamento da linha do MACD 

com a LS ainda não é o sinal de venda; esse sinal, subjetivo, ocorre sempre 

alguns dias após o cruzamento, aumentando portanto o atraso observado. O 

sinal dado pela confirmação do rompimento da MM21 ocorreu em média 

16.38 dias depois, e o referente à confirmação do rompimento da RS, em 

média 26.8 dias depois. 

3. O preço de venda seguindo a indicação da LOP mostrou-se, em média, 

12.59% maior do que o que seria obtido pela confirmação do rompimento da 

MM21 e 16.08% maior em média do que aquele obtido pela confirmação do 

rompimento da RS. 

No caso da tendência de queda testada, com a ação Lojas Americanas PN, observou-se 

que: 

1. No dia em que ocorreu a indicação de compra pela LOP o IFR estava em 

16.23%, abaixo portanto dos 30% que caracterizam a entrada na região de alerta 

de compra. 

2. Da mesma forma que no caso dos sinais de reversão de alta, a indicação da 

reversão da tendência de baixa também ocorreu com significativa antecedência, 

de 4 dias para o MACD, 13 dias para a RS e 15 dias para a MM21. 

3. A compra seguindo a indicação da LOP também se daria a um preço 

significativamente menor, 6.67%, 20.0% e 17.65% respectivamente inferior ao 

obtido pelas indicações do MACD, MM21 e RS, mostrando a vantagem deste 

indicador. 

 

No entanto, os pontos 2, 3, 4 e 5 indicados no gráfico não puderam ser detectados, pois 

a queda apresentada no ponto 1 compromete as regressões seguintes. 

 

No tocante às regressões realizadas, a tabela a seguir mostra que os parâmetros 

considerados por Sornette como universais, que são λ= 1 / γ, z e ω comportaram-se de 

acordo com suas observações, conforme mencionado anteriormente, ou seja: 
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6 < ω < 9    ω médio = 6.89 

0.3 < z < 1  z  médio  =  0.43 

λ médio = 1 / γ = 2.54, muito próximo do valor de 2.6 mencionado por Johansen e 

Sornette (1999) e também dentro do limite observado por Sornette (2003b, p.336), que é 

1.5 < λ < 3.5. 
           Tabela 1 – Parâmetros das regressões log-periódicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITAÇÕES DO MODELO DA LOP 

 

Na realização dos testes foram observadas algumas limitações para a aplicação do 

modelo da LOP. Vale lembrar que todos os indicadores apresentam limitações: 

 

O IFR só funciona em começos e fins de tendência, podendo fornecer informações 

imprecisas depois que a tendência se estabeleceu. O tempo de permanência do IFR em 

cada uma das regiões, sobrecomprado e sobrevendido não pode ser previsto. Este 

oscilador pode indicar venda e a ação continuar subindo, e indicar compra e a ação 

continuar caindo. 

 

As médias móveis, quando se embaralham, característica de “mercado de lado”, não dão 

indicação nenhuma. 

 Ação A B C tc z ω Φ Variância γ

ARACRUZ PNB 13.43 -6.42 0.39 6.35 0.26 6.04 -1.56 0.12 0.35
BANCO DO BRASIL ON (1) 19.85 -11.43 0.60 6.09 0.27 8.48 -24.39 0.58 0.48
BANCO DO BRASIL ON (2) 21.25 -11.54 0.98 6.38 0.44 7.15 78.02 0.71 0.42
BOMBRIL PN 11.73 -9.27 0.22 5.13 0.23 7.01 71.12 0.15 0.41
BRADESCO PN 78.59 -49.99 -3.65 5.93 0.36 5.36 -80.42 3.01 0.31
BRASKEN PNA 19.08 -18.67 -0.78 4.01 0.41 8.37 5.81 0.17 0.47
CAEMI PN 1 1.36 -1.13 0.09 4.02 0.45 4.48 75.65 0.00 0.25
CAEMI PN 2 2.68 -1.59 0.20 5.18 0.45 6.73 94.79 0.01 0.39
CEMIG PN 33.50 -16.25 1.08 6.15 0.51 6.62 -997.43 1.16 0.39
CESP PN 37.12 -21.13 0.66 7.44 0.51 6.47 20.72 0.81 0.38
COMGAS PNA 51.06 -26.55 0.64 7.39 0.29 6.57 2.23 2.10 0.38
EMBRAER PN 26.13 -19.20 0.55 4.01 0.45 7.12 -73.86 0.56 0.41
METALURGICA GERDAU PN 23.69 -16.15 0.46 4.61 0.36 6.94 -4197.04 0.87 0.40
IBOVESPA 57.52 -20.02 1.25 7.53 0.54 7.07 14.47 2.80 0.41
ITAU PN 1 13.06 -6.10 0.35 4.01 0.53 8.75 -91.32 0.15 0.49
ITAU PN 2 25.02 -13.37 0.81 5.18 0.33 5.97 -86.96 0.49 0.35
ITAU PN 3 31.63 -13.63 0.80 6.08 0.57 6.03 -145.10 0.75 0.35
PETROBRAS PN 35.79 -17.31 1.75 5.72 0.31 3.51 36.29 0.90 0.17
SADIA PN 6.37 -4.74 0.21 5.76 0.59 8.42 14.28 0.02 0.47
TAM PN 52.88 -55.36 5.72 6.07 0.66 7.10 -56.06 3.01 0.41
TELESP PN 67.84 -27.15 1.73 7.55 0.32 10.49 72.35 3.09 0.55
USIMINAS 36.51 -20.94 2.10 5.18 0.55 7.01 63.78 2.04 0.41  
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O MACD depende não apenas do cruzamento das linhas do MACD e LS, mas 

principalmente de seu afastamento, o que confirma a reversão da tendência. No entanto, 

esse afastamento nem sempre é nítido. Da mesma forma, se as linhas se embaralham o 

MACD não dá nenhuma indicação. 

 

Em todos estes casos é fundamental a experiência e o bom senso do analista para tomar 

a melhor decisão. Vale lembrar que a maioria das decisões deve ser tomada observando 

um conjunto de indicadores, nunca um só deles, isolado. 

A seguir serão comentados alguns problemas encontrados. 

 

1. CSN ON: as regressões não funcionaram a contento, não apresentando 

resultados satisfatórios. De acordo com o gráfico de CSN ON (v. Apêndice 

9), a razão parece estar no deslocamento lateral, em patamares, conforme 

indicam as setas, o que distorce a curva da regressão. Outra razão pode ser a 

evolução quase linear do papel, praticamente paralela à MM233, que é um 

poderoso suporte. 

2. FOSFERTIL PN: a regressão não dá ajuste, a curva não apresenta um bom 

formato, provavelmente pela linearidade e por haver basicamente apenas 

uma mudança de inclinação da reta suporte, conforme o Apêndice 11. 

3. METALURGICA GERDAU PN: neste caso houve a regressão, mas foi 

necessária maior precisão no ajuste do parâmetro PROJ, o que dificulta a 

calibragem do modelo. 

4. As tendências de baixa de longa duração são bem mais raras que as de alta, e 

as de curto prazo têm duração por demais reduzida, por vezes insuficiente 

para que se instale um ciclo log-periódico. Neste caso, breves oscilações 

podem comprometer a obtenção de boas regressões pela conjugação de 

fatores expostos no Lema na p. 47. 
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LIMITAÇÕES DO SOFTWARE UTILIZADO 

 

Embora o Mathematica 6.0 tenha se mostrado uma excelente ferramenta de apoio, 

foram observados diversos problemas ao aplicar restrições aos parâmetros para a 

realização das regressões, cuja causa pode estar no processo iterativo utilizado. 

Mostrou-se muito difícil a monitoração das restrições, pois o software é muito sensível 

a alterações e a escala utilizada atinge a ordem de milionésimos. As derivadas utilizam 

números na décima casa decimal.  

A solução para isso pode ser o desenvolvimento de software específico para esse fim. 

 

CAPÍTULO 5 – CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES PARA ESTUDOS    

                             FUTUROS 

 

A tese apresentada tem como conclusão a viabilidade da inclusão da LOP como mais 

um indicador gráfico, na categoria dos osciladores, que são indicadores que antecipam 

reversões de tendência. Isto vem contribuir para o enriquecimento da Análise Gráfica, 

no sentido de apurar ainda mais o timing por ela fornecido para a gestão de 

investimentos. Melhorando o retorno das aplicações, trará repercussões também na área 

de investimentos e de finanças, uma vez que, como exposto, reduz o tempo de aplicação 

dos recursos investidos, possibilitando assim sua utilização em aplicações alternativas 

conforme a conveniência de seu custo de oportunidade. 

Conforme mostrado no item 2.2, o assunto envolve finanças comportamentais e 

psicologia. O conceito de consciência cósmica apresentado pode contribuir para o 

aprofundamento do estudo das finanças comportamentais, no que tange ao 

comportamento do investidor, tentando entender melhor como a massa de investidores 

age e porquê.  

Na área de pesquisa em métodos quantitativos esta tese vem mostrar a possibilidade 

cada vez maior de que novos conceitos matemáticos sejam utilizados visando o mundo 

dos investimentos, a exemplo dos modelos do CAPM (SHARPE, 1964), de Black & 

Scholes (1973) e de Markowitz (2000). E também o inter-relacionameto de áreas 

distintas, como neste caso onde um modelo de investimentos surgiu dos estudos de 

Sornette na geofísica. 
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É também mais um passo à frente na disseminação dos conceitos da análise gráfica e 

testemunho de sua utilidade, negada pela Hipótese dos Mercados Eficientes (FAMA, 

1965, P.34). 

O trabalho não esgota o assunto, nem tem essa pretensão. Como sugestões, ficam o 

desenvolvimento de software específico, a realização de mais testes com as tendências 

de queda, e testes com outros ativos, em diferentes mercados. 

 

CAPÍTULO 6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os testes realizados com as tendências de alta no sentido de prever sua reversão e 

determinação de um ponto de venda através das regressões com a LOP apresentaram 

resultados bastante satisfatórios em favor das previsões feitas pela LOP, conforme 

exposto no item Resultados dos Testes. 

O bom resultado obtido na previsão da reversão de tendência de queda, de forma a 

determinar um ponto de compra, no teste realizado com LOJAS AMERICANAS PN 

mostra que o modelo da LOP também pode ser aplicado neste caso. Porém, para tanto,  

serão necessárias algumas providências adicionais como por exemplo o 

desenvolvimento de software específico e a realização de mais testes envolvendo as 

regressões. 

Conforme exposto, o tratamento computacional das tendências de queda é mais 

complexo em face da dificuldade do estabelecimento das regressões, sendo uma das 

causas os prazos curtos de duração. 

Este trabalho, portanto, mostrou a viabilidade da utilização da LOP na previsão de 

reversão de tendências, contribuindo assim para o crescimento da conceituação da 

análise gráfica e sua utilização.  

Merece destaque o aspecto inovador do trabalho, que é a introdução da teoria da função 

log-periódica, principalmente com base nos trabalhos mencionados de Johansen, 

Sornette e de ambos em conjunto, no corpo de conhecimentos e práticas da análise 

gráfica. Caetano e Yoneyama (2007) também fizeram uso das proposições de Johansen 

e Sornette sobre a log-periódica, mas com outro objetivo. Conforme mencionado pelos 

autores no texto, eles usam expansão por ondaletas realizando um estudo de 

freqüências, descartando as tendências lineares e ciclos. O trabalho deles pode ser visto, 

portanto, como complementar ao desenvolvido nesta tese. 
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Os testes indicaram o sucesso da estratégia de venda a partir do primeiro sinal de 

reversão detectado pela LOP. No entanto, a utilização da LOP deve ser testada para 

cada ação, cada tipo de ativo e cada mercado, não prescindindo jamais do bom senso do 

analista ou do gestor de investimentos para sua utilização. 
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